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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

അഞഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 കമയയ് 4, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 166]          ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടയ്                          [നമ്പര് 7

നനിയമസഭ  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  4-ാം  തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച   രഭാവനിലല
8.30-നയ്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദവക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയയ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദവങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

 (കചേഭാകദവഭാത്തരകവള ആരലാംഭനിചകപഭാള സലാംസഭാന കപഭാലതീസയ് കമധഭാവനിയഭായനി
കഡഭാ. ടനി. പനി. ലസന്കുമഭാറനിലന പുനനഃസഭാപനിക്കണലമന്ന സുപതീലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവയ്
നടപഭാക്കഭാത്തതനില പതനികഷേധനിചയ് പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  ബഭാനര് ഉയര്ത്തനിപനിടനിചയ്
മുദഭാവഭാകേവലാം വനിളനിക്കുകേയുണഭായനി.)

മനി  .   സതീക്കര്: .....പതീസയ്.....പതീസയ്.......ഓര്ഡര്.....ഒഭാര്ഡര്..... കചേഭാദവലാം (*181)

ലപകടഭാളനിയലാം ഉലപന്നങ്ങളക്കുള്ള നനികുതനി
1 (*181) ശതീ  .   ഹഹബനി ഇഇൗഡന്:

ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില:
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്:
ശതീ  .    എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി: തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ;

(എ) ലപകടഭാളനിയലാം ഉലപന്നങ്ങളക്കുള്ള നനികുതനി നനിലവനില ജനി.എസയ്.ടനി.യുലട
പരനിധനിയനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അഞയ്  വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളനില  നനിനള്ള
നനികുതനി  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില  വരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  അതനികന്മേലുള്ള  ലസസയ്
പനിരനിക്കുവഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപ്തമഭാകേഭാനനിടയുകണഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
196/2020
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(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  ലസസയ്  പനിരനിക്കഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില

നനിക്ഷനിപ്തമഭാകുകമ്പഭാള അതയ് കേനിഫ്ബനിയുലട സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസനിലന എപകേഭാരലാം

ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതയ്  എങ്ങലന  തരണലാം

ലചേയഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് പറയഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഭരണഘടനഭാ കഭദഗതനി പകേഭാരലാം തലന്ന ലപകടഭാളനിയലാം ഉലപന്നങ്ങലള

ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലനനിനലാം തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)   ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങള ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില  ഉളലപടുത്തനിയഭാല

അതനിനുകശഷേലാം  ലസസയ്  ചുമത്തഭാനുലാം  വനിലപന  നനികുതനി  ചുമത്തഭാനുലാം

സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അധനികേഭാരമുണഭാകേനില.     ജനി.എസയ്.ടനി.  ആയനിരനിക്കുലാം  പുതനിയ

നനികുതനി.  നനിലവനില  പഭാസഭാക്കനിയ  നനിയമപകേഭാരലാം  (GST  Compensation  Act),

കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  മഭാത്രകമ  ആ  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലഷേഡഡ്യൂളനില  ഉളലപടുത്തനിയ

ചേരക്കുകേളനിലുലാം കസവനങ്ങളനിലുലാം ലസസയ് ചുമത്തഭാന് അധനികേഭാരമുള.

(സനി)   ഇകപഭാള  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങലള  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലനനിനലാം

ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  മറനിലചഭാരു  സഭാഹചേരവലാം  വരുന്ന  ഘടത്തനില  ആകലഭാചേനിചയ്

തതീരുമഭാനലാം ഹകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.

ശതീ. ഹഹബനി ഇഇൗഡനുകവണനി ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ്: സര്, കകേരളത്തനിലന്റെ

ഡനി.ജനി.പനി.  ആരഭാലണന്നയ് പറഞഭാല ഞങ്ങള ബഹളലാം വയനില.......  ജനി.എസയ്.ടനി.

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്

ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകുലമനലാം  പരതീക്ഷ  നടത്തുലമനലാം  സര്ക്കഭാര്

പറയുകേയുണഭായനി.  ബന്ധലപട  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്  പരനിശതീലനവലാം  പരതീക്ഷയുലാം

നടത്തനികയഭാ;  എത്ര  ഉകദവഭാഗസര്  ഇഇൗ  പരതീക്ഷ   പഭാസഭായനി  എനള്ള  വനിവരലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:   പരതീക്ഷയനില,  പരനിശതീലനമഭാണയ്
ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്. ഒരു വടലാം പരനിശതീലനലാം നടനക്കഴനിഞ. അതനിനയ് മഭാസ്റ്റര് ലടയനികനഴയ്
ഉണയ്.   ഇഇൗ  പരനിശതീലനലാം  തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുലാം.   കേഭാരണലാം  ഇഇൗ  നനിയമലാം
പഭാസഭാകേഭാന് കപഭാകുന്നകതയുള. അകപഭാള അതനിലന്റെ  നനിയമവലാം റൂളസുലാം നനിലവനില
വരുലാം.  ഇവലയലഭാലാം  ഉകദവഭാഗസലര പഠനിപനികക്കണതുണയ്.    ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം
എലഭാ  ഉകദവഭാഗസരുലാം  വഭായനിചനിരനിക്കുകേയുലാം  അറനിഞനിരനിക്കുകേയുലാം  കവണലാം.
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ആയതനിനഭാല   തുടര്നള്ള  ഓകരഭാ  ആഴ്ചയനിലുലാം  ഓകരഭാ  അദവഭായത്തനിലന്റെയുലാം
കേക്വസ്റ്റവന്സയ്  ഓണ്  ഹലനഭായനി  മളടനിപനിള  കചേഭായനിസയ്   ലകേഭാടുത്തയ്  അതയ്  എലഭാ
ഉകദവഭാഗസരുലാം ഫനില ലചേയണലാം.  പുസ്തകേലാം കനഭാക്കനി ഫനില ലചേയഭാല മതനിയഭാകുലാം.
ഇതുവഴനി എലഭാ ഉകദവഭാഗസരുലാം നനിയമലാം വഭായനിച്ചുലവന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.
അതഭാണയ് ഇഇൗ പരതീക്ഷ എന്നയ് പറയുന്നതയ്. അലഭാലത പരതീക്ഷയഭായനിടനില.

ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തയ്:  സര്,  അടുത്ത ജൂഹല മഭാസലാം ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ഒരു ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനില അടുത്ത അഞയ്
വര്ഷേകത്തയയ്  നനികുതനിയനിനത്തനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നഷ്ടമുണഭാകുലമന്നയ്
സര്ക്കഭാര്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനയ് നലകുലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:   സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഇകപഭാള ഉഇൗഹനിക്കഭാന് മഭാത്രകമ സഭാധനിക്കുകേയുള.  മതനിപയ്  കേണക്കയ്
പറയഭാന് സഭാധനിക്കനില. നഷ്ടലത്തക്കുറനിചല, വരുമഭാനലാം എത്ര കൂടുനലവനള്ളതനിലന
കുറനിചഭാണയ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചേനിനനിക്കുന്നതയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി. നനിയമലാം നടപഭാകുന്ന
ആദവ  വര്ഷേത്തനില  ചുരുങ്ങനിയതയ്  മൂവഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപലയങനിലുലാം  അധനികേ
വരുമഭാനമഭായനി  വരണലമനള്ളതഭാണയ്  ഞഭാന്   മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.   കേഭാരണലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഇന്നയ്  എന്ടനി  ടഭാകനില.   അകപഭാള  മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങളനിലനനിന്നയ്  ആര്ക്കുകവണലമങനിലുലാം  ചേരക്കുകേള  സക്വനലാം
ഉപകയഭാഗത്തനിനഭാലണന്നയ് പറഞയ് ഇവനികടയയ് ലകേഭാണ്ടുവരഭാലാം. ഇകപഭാള കകേരളത്തനില
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  മഭാളുകേള,  ആശുപത്രനികേള  തുടങ്ങനിയവയയ്  ആരുലാം  നനികുതനി
നലകുന്നനില,  സക്വനലാം  ഉപകയഭാഗത്തനിനയ്  വഭാങ്ങനിലക്കഭാണ്ടുവരുന  എന്നഭാണയ്
പറയുന്നതയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി  നടപനിലഭായനിക്കഴനിഞഭാല മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളനില നനികുതനി
ലകേഭാടുത്തയ്  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നവയഭാലണങനിലുലാം   ആ  നനികുതനി  നമുക്കനിവനിലട   ലഭനിക്കുലാം.
അകപഭാള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനികുതനി  നനിരക്കനില  ഗണവമഭായ
വര്ദനവണഭാകുലാം.  ആദവവര്ഷേലമന്ന  നനിലയനില  ഇകപഭാള  എലഭാലാം  ലസറഭായനി
വരുന്നതനിനയ്  തഭാമസലമടുക്കഭാലാം.  അകപഭാള  എലനങനിലുലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭാകുകമഭാ
എന്നറനിയനില.  ആദവ  വര്ഷേലാംതലന്ന  കകേഭാമ്പന്കസഷേനനിലഭാലത  നനികുതനി
പനിരനിക്കഭാലമന്നഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനഭാണയ്  നനികുതനി  വകുപയ്
പരനിശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില: സര്, ഓയനില കേമ്പനനികേളുലട ലസലനിലാംഗയ് ഹപസയ് ഒരു
ലനിററനിനയ്  30  രൂപയനില  തഭാലഴ നനിലക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് 48  രൂപകയഭാളലാം
നനികുതനി  ചുമത്തുകേയഭാണയ്.  165  ശതമഭാനലാം  നനികുതനിയഭാണയ്  പുതനിയ കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
രഭാജവലത്ത  ജനങ്ങളുലടകമല  അടനികചലപനിക്കുന്നതയ്.  തലക്കഭാലലാം  ലസസയ്



4 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 4, 2017

ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നയ് അങ്ങയ് മറപടനിയനില പറയുകേയുണഭായനി. മറനിലചഭാരു തതീരുമഭാനലാം
വരനികേയഭാലണങനില  അതനിലന  നമ്മേള  ഭയലപടുനകണഭാ;   ഇത്രയുലാം  വലനിലയഭാരു
നനികുതനി  ചുമത്തുന്നതനിനയ്  പുറകമ  ലസസലാംകൂടനി  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാലണങനില
അതനിലന  എങ്ങലന  മറനികേടക്കഭാനഭാകുലമനള്ളതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  വവക്തമഭാലയഭാരു
പഭാനുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,   ലപകടഭാളനികന്മേലുള്ള  വനിലപന
നനികുതനി  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനികലയയ്  വനകേഴനിഞഭാല  പനിന്നതീടയ്  നമുക്കയ്  അഡതീഷേണല
ലസയനിലസയ്  ടഭാകയ്,  ലസസയ്  മുതലഭായവ  പനിരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കനില.   ലപകടഭാളനിയലാം
ഉലപന്നങ്ങളനിലനനിനള്ള ലസസഭാണയ് കേനിഫ്ബനിയുലട ഒരു വരുമഭാനമഭാര്ഗലാം.  അതയ്
പശ്നമുണഭാക്കുകമഭാ  എനള്ളതഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പറലട  കചേഭാദവലാം.  ഞഭാന്
നനിയമസഭയനില ബജറയ് പസലാംഗത്തനില കൃതവമഭായ ഒരു മറപടനി നലകുകേയുണഭായനി.
50,000  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  അടുത്ത  അഞയ്  വര്ഷേവലാം  ലചേലവഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  2020-2030  വര്ഷേമഭാകുകമ്പഭാള ഒരു ലക്ഷലാം കകേഭാടനി രൂപ തനിരനിച്ചു
ലകേഭാടുകക്കണനി  വരുലാം.  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളുലട  ലസസഭായനിട്ടുലാം  കമഭാകടഭാര്
ലവഹനിക്കനിളസയ്  ടഭാകനിലന്റെ   വനിഹനിതമഭായനിട്ടുലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  തലന്ന
ലഭനിക്കുലാം.  അതനിലനനിന്നയ്  ഒരനിനലാം  കപഭായനി  എന്നഭാണയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞതയ്.  അങ്ങലന  കപഭായഭാലുലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  വരുമഭാനലാം
പതതീക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ  15  ശതമഭാനകമ  വരനികേയുള്ളു.  അതയ്  കപഭായഭാലത്തലന്നയുലാം
ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലനനിനലാം വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലാം.  ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലനനിനലാം ലഭനിക്കുന്ന
വനിഹനിതലാം  മഭാറനിവയഭാലാം.  അഞയ്  വര്ഷേലാം  കേഴനിഞഭാലുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാകരഭാ,  മറയ്
സലാംസഭാനങ്ങകളഭാ  ഇതനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി  കവലണന്നയ്  വയ്ക്കുലമന്നയ്  കതഭാനന്നനില.
75  ശതമഭാനലാം  കവഭാടയ്  ലഭനിചഭാല  മഭാത്രകമ  ഇങ്ങലനലയഭാരു  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.  കേഭാരണലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്  രണര ലക്ഷലാം കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്
ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളക്കുകമല  നനികുതനി  ലഭനിക്കുന്നതയ്.  ഇകപഭാള
പറഞതുകപഭാലുള്ള ഉയര്ന്ന നനികുതനി  നനിരക്കുമുണയ്.  സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ് ഏതഭാണയ്
രണയ്  ലക്ഷലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നനികുതനിയഭാണയ്  വരുമഭാനമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതയ്.
അതുലകേഭാണയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുലാം  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  ഇതനിനയ്
തഭാലപരവമുണഭാകുലമന്നയ്  എനനിക്കയ്  കതഭാനന്നനില.    അങ്ങലനലയഭാരു  സലാംഭവ
വനികേഭാസലാം ഉണഭാകുലമന്നയ് ഞഭാന് പതതീക്ഷനിക്കുന്നനില. 

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന്:  സര്,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്
ലസന്ടല ഗുഡ്സയ് ആന്റെയ് സര്വതീസയ് ടഭാകയ്,  കസ്റ്ററയ് ഗുഡ്സയ് ആന്റെയ് സര്വതീസയ് ടഭാകയ്,
ഇന്റെകഗ്രേറഡയ് ഗുഡ്സയ് ആന്റെയ് സര്വതീസയ് ടഭാകയ് എന്നനിങ്ങലന മൂന്നയ് കേഭാറഗറനിയഭായഭാണയ്
തരലാം  തനിരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്.  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങള ലസന്ടല ഗുഡ്സയ്  ആന്റെയ്
സര്വതീസയ്  ടഭാകനില  വരനികേയഭാലണങനില,  നഭാലള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മറനിലചഭാരു
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തതീരുമഭാനലമടുത്തഭാല  അതയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വരുമഭാനമഭാര്ഗലത്ത
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം.  ഒരു  വരുമഭാനമഭാര്ഗലാം  ഉണഭാകുലമനള്ളതുലകേഭാണഭാണയ്
ഇകപഭാള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില അലാംഗമഭാകേഭാന് തതീരുമഭാനനിചതയ്.
അങ്ങയുലടയുലാം  എലന്റെയുലാം  രഭാഷതീയ  പസഭാനങ്ങള  ഇതനിലനതനിരഭാലണങനിലുലാം
സലാംസഭാനങ്ങളുലട  വരുമഭാന  മഭാര്ഗലാം  കനഭാക്കനിയഭാണയ്  രണയ്  പഭാര്ടനിയനിലലപടവരുലാം
ഇതനില  പങ്കുകചേര്ന്നതയ്.  അകപഭാള  നമ്മേള  ഉകദ്ദേശനിച  വരുമഭാനമഭാര്ഗലാം
ലഭനിചനിലലങനില, അതയ് നമുക്കയ് കദഭാഷേകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുകമഭാ; അതയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട
വരുമഭാനലത്ത എങ്ങലന ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് മുന്കൂടനി തയഭാലറടുപയ് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ഇകപഭാള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുലാം  കൂടനി  ഏര്ലപടുത്തുന്ന  നനികുതനി  പരനികശഭാധനിചഭാല
സലാംസഭാനത്തയ്  വനിലക്കുന്ന  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളക്കുകമല  ഏതഭാണയ്  80
ശതമഭാനലാം നനികുതനി വരുനണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.  പകേഭാരലാം പരമഭാവധനി  28  ശതമഭാനലാം
നനികുതനി മഭാത്രകമ  ഇഇൗ സ്ട്രക്ചേറനിനുള്ളനില വരനികേയുള.   ഇതനിലന്റെ ഏറവലാം കൂടനിയ
നനികുതനി നനിരലക്കന്നയ് പറയുന്നതയ്  28  ശതമഭാനമഭാണയ്.  ഇനള്ള നനികുതനി വരുമഭാനലാം
പകുതനിയഭാകേഭാന് സമ്മേതനിചഭാല മഭാത്രകമ  ഇതനികലയയ്  കപഭാകുകേയുള്ളു.  രണര ലക്ഷലാം
കകേഭാടനി  രൂപ  വരുമഭാനമഭാര്ഗമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നതുലകേഭാണയ്  ഇതനികനഭാടയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ്  തഭാലപരവമഭാണയ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനികനക്കഭാള  കൂടുതല
വരുമഭാനലാം  അവര്ക്കുണയ്.  അതുലകേഭാണയ്  അങ്ങലന  വരനികേയനില  എന്നഭാണയ്
വനിശക്വസനിക്കുന്നതയ്.  അലലങനില  അത്രയയ്  ഭയങരമഭായനി  ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിക്കണലാം.   അങ്ങലന  ലപലടന്നയ്  വരുമഭാനലാം  വരുലമന്നയ്  ഞഭാന്  കേരുതുന്നനില.
അലലങനില  ലമഭാത്തലാം  മഭാകകഭാ  ഇക്കകണഭാമനികേയ്,  വലനിയ  കകേഭാര്പകററയ്
സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങളുലടയുലാം  ഇന്റെര്നഭാഷേണല സമ്മേര്ദ്ദേങ്ങളുലടയുലമലഭാലാം  ഫലമഭായനി  മഭാത്രകമ
വരനികേയുള്ളു.  അങ്ങലന വന്നഭാലത്തലന്ന കേനിഫ്ബനിയുലട ലമഭാത്തലാം വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
15 ശതമഭാനലാം മഭാത്രകമ പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാന് കപഭാകുനള്ളു. ഉദഭാഹരണമഭായനി,
ബജറനില കേവഭാപനിറല എകയ്ലപന്ഡതീചറഭായനി വകേയനിരുത്തനിയതനില മനിചലാം വന്ന 3227
കകേഭാടനി  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില  അലതഭാരു
വരുമഭാനമഭായനി   നനിയമത്തനില  വവവസ  ലചേയനിടനില.  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഗ്രേഭാന്റെയ്
നലകേഭാലമന്നഭാണയ്   പറഞനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇകപഭാളത്തലന്ന  അങ്ങലന  ലചേയ്യുനണയ്.
ഇതനിനപ്പുറകത്തയയ്  കേനിഫ്ബനിയനികലയയ്  പണലാം  നലകുനണയ്.  അതുലകേഭാണയ്
പശ്നമുണഭാകേനില. 

ശതീ.  എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫയ്:  സര്,
അങ്ങയ് സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല നമ്മേള പഭാസഭാക്കനിയ നനിയമമനുസരനിചയ് കേനിഫ്ബനിയുലട
പധഭാന  വരുമഭാനമഭാര്ഗലമന്നയ്  പറയുന്നതയ്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനിയുലാം
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ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളനികന്മേലുള്ള ലസസമഭാണയ്.  ഇഇൗ വരുമഭാനലാം  ലപകടഭാളനിയലാം
ലസസനിലന്റെ  15  ശതമഭാനമഭാലണന്നയ്  പറഞ.  അതയ്  എത്ര  തുകേയഭായനിരനിക്കുലാം;
അതനിനഭാവശവമഭായ മഭാറലാം വരുത്തനി നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ഇതുവലര  14,000  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്  ലപകടഭാളനിയലാം  ലസസനിലനനിനലാം  കേനിഫ്ബനിയയ്  ലഭനിക്കുലമന്നയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. ഇങ്ങലന വരുകമ്പഭാള നനിയമലാം കഭദഗതനി ലചേകയണ ആവശവലാം
വരുന്നനില.   ഇകപഭാഴലത്ത  നനിയമത്തനില  സര്ക്കഭാര്  നലകുന്ന  മറയ്  ഗ്രേഭാന്റുകേളുലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതഭാണയ് ഞഭാന് കനരകത്ത സൂചേനിപനിച  3227  കകേഭാടനി  രൂപ,
കേനിഫ്ബനിയയ്  ലകേഭാടുത്തതയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  ലകേഭാകമഴവല  ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെനിലനനിനലാം
റനികടണ്സുലാം  വചനിട്ടുണയ്.   കേനിഫ്ബനിയുലട  ആദവലത്ത  ഏറവലാം  വലനിയ  വഭായ
എഫയ്.എ.സനി.ടനി.-യുലട  ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുകവണനി  നലകുന്ന  2000  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.  ആ തുകേ ഭൂമനി  വഭാങ്ങുന്നതനിനുകവണനിയഭാണയ്.  നനിശ്ചയമഭായുലാം  ആ
ഭൂമനി ഇന്ലവകസ്റ്റഴനിനയ് വനിലക്കുകമ്പഭാള അതനിലനനിനള്ള റനികടണനിനയ് ഒരു തനിരനിചടവലാം
ഉണഭാകുലാം.  ഇലതലഭാലാം  കേണക്കഭാക്കനിയഭാണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്. അതുലകേഭാണയ് 15 ശതമഭാനത്തനില വരുന്ന കുറവയ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനയ് ഒരു പശ്നമഭാകേനില. 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്:  സര്,  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളക്കയ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനികുതനി  ചുമത്തുന്നതനിലുള്ള വനികവചേനകത്തഭാലടഭാപലാം  കകേരളത്തനിലല
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങകളഭാടയ്  ഒകര  സമതീപനമല  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്. ഉദഭാഹരണമഭായനി, ഹവ ദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനയ് നലകുന്ന ലപകടഭാളനിനയ്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  നനികുതനിയുലാം  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കയ്  ലകേഭാടുക്കുന്ന  നനികുതനിയുലാം
തമ്മേനില  വലനിയ  അനരമഭാണുള്ളതയ്.  ഇതയ്  പുനനഃപരനികശഭാധനിചയ്  ഹവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിനയ്  ലകേഭാടുക്കുന്ന  നനിരക്കനില  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കുലാം
ലപകടഭാളനിയത്തനിനുമുള്ള നനികുതനി നനിശ്ചയനിക്കഭാന് ഗവണ്ലമന്റെയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  സര്ക്കഭാര്  അങ്ങലന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില ഇകപഭാള ഇഇൗ പറയുന്ന ഡതീസല നനിലയങ്ങള
പവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-ലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  സുശതീലഖന്ന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.
ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  നനികുതനിയനിളവനിലഭാലത  തലന്ന  ലഭാഭത്തനില
പവര്ത്തനിപനിക്കഭാലാം. അതുസലാംബന്ധനിചയ് ബന്ധലപട വകുപയ് കേഭാരവങ്ങള പരനികശഭാധനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   ഒരു സലാംശയവലാം കവണ, നനികുതനിയനിളവയ് ഇലഭാലത തലന്ന
ഇഇൗ വര്ഷേലാം ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി. ലഭാഭത്തനിലഭാകുലാം. 
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ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ് : സര്, ലകേ.  എസയ്.  ആര്.  ടനി.  സനി.  നഷ്ടത്തനികലയയ്

കൂപ്പുകുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള മറയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  സഭാപനങ്ങളക്കയ് ലസയനിലസയ്

ടഭാകയ്  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്ന സനിസ്റ്റലാം എന്തുലകേഭാണയ് ഇവനികടയുലാം  നടപഭാക്കനിക്കൂടഭാ;

അതുസലാംബന്ധനിചയ്  ഒരു  പുനരഭാകലഭാചേന  നടത്തുകമഭാ  എന്ന  കചേഭാദവമഭാണയ്  ഞഭാന്

ഉന്നയനിക്കുന്നതയ്? 

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ് : സര്, മറയ്  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  അങ്ങലന

നനികുതനിയനിളവയ് ലകേഭാടുക്കുന്നനില. ഇലതഭാരു പകതവകേ സഭാഹചേരവത്തനില   പലണകന്നഭാ

ലകേഭാടുത്തതഭാണയ്,  ഡതീസല നനിലയത്തനിനയ് ഇഇൗ വനിലയയ് ലകേഭാടുത്തുകേഴനിഞഭാല അതയ്

പവര്ത്തനിക്കനില.  എലനന്നഭാല  അതഭാണകലഭാ പധഭാനമഭായുലാം ഇന്ധന ലചേലവഭായനി

വരുന്നതയ്,  അതുലകേഭാണയ്  ലകേഭാടുത്തു എനമഭാത്രകമയുള.  അതയ്  റനിപതീറയ്  ലചേയഭാന്

സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.   ഞഭാന്  കനരകത്ത   സൂചേനിപനിച്ചു,  എനഭാണയ്

ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.-യുലട  ഏറവലാം  പധഭാന   പശ്നലാം;  ബഭാങനില  നനിനലാം  14

ശതമഭാനലാം  പലനിശയയ്   വഭായലയടുത്തുലകേഭാണയ്  എങ്ങലനയഭാണയ്  കേഭാരവങ്ങള

നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നതയ്?  ആ  വഭായ കലഭാലാംഗയ്  കടമഭാക്കനിലക്കഭാണയ്

8.5 - 9 ശതമഭാനലാം പലനിശയഭാക്കനി മഭാറനിയഭാലത്തലന്ന ഇന്നലത്ത നഷ്ടത്തനിലന്റെ പകുതനി

മഭാറനിക്കനിട്ടുലാം.   അതുലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  കൃതവമഭായനി  ആ  റനികപഭാര്ടയ്  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരനികേയഭാണയ്. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്: സര്, ചേരക്കുകസവന നനികുതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടല

കചേഭാദവലാം,   ലപകടഭാളനിയലാം ഉലപന്നങ്ങളക്കുലാം അതുകപഭാലല  ബനി.എസയ്.എന്.എല.-ലന്റെ

ബനില്ലുകേളനിലുലമലഭാലാം  എഡഡ്യൂകക്കഷേണല  ലസസയ്  ഇഇൗടഭാക്കുന്നതഭായനി  കേഭാണുനണയ്.

അങ്ങലന  ഇഇൗടഭാക്കുനലണങനില  അതനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്

നലകുനകണഭാ;  അതയ്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ലഭനിക്കുനകണഭാ;   കകേരളത്തനിനയ്

അങ്ങലന  തുകേ  വരുനകണഭാ  ഉലണങനില  അതയ്  ഏതയ്  കമഖലയനിലഭാണയ്

ലചേലവഴനിക്കുന്നതയ്;  എങ്ങലനയഭാണയ് ലചേലവഴനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ് :  സര്,  എഡഡ്യൂകക്കഷേണല ലസസനിലന്റെ

വനിഹനിതലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായനി  മലറലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം

കേനിട്ടുന്നതുകപഭാലല  കകേരളത്തനിനുലാം  കേനിട്ടുനണയ്.   ഇങ്ങലനയുള്ള  ലസസകേലളഭാലക്ക

ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില  ലയനിച്ചു  കപഭാകുലാം.  ഭഭാവനിയനില   ജനി.എസയ്.ടനി.  വരുമഭാനത്തനില

നനിന്നയ്  കകേന്ദ്രലാം  ഇകപഭാള  നലകേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  സതീമുകേളക്കുള്ള  പണലാം

കേലണകത്തണനിവരുലാം. 
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 ഹവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗക്ഷമതയനിലല മനികേവയ്
 2(*182)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :

ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷേയ് കുറപയ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :

ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് : തഭാലഴക്കഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ലലവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എനര്ജനി  മഭാകനജുലമന്റെയ്  ലസന്റെറനിലന്റെ  പവര്ത്തന

ഫലമഭായനി  ലലവദദ്യുതനി  ഉപകയഭാഗക്ഷമതയനില  എത്രമഭാത്രലാം  മനികേവയ്

കനടഭാനഭായനിട്ടുലണന്നയ് അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനില  ശരനിയഭായ  ഇടലപടല  വഴനി  ഏകേകദശലാം  150

കകേഭാടനി  യൂണനിറയ്  ലലവദദ്യുതനി   ലഭാഭനിക്കഭാലമന്ന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില

നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇതുവലര  ലലകേവരനിക്കഭാന്  സഭാധനിച  കനടവലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഉഇൗര്ജ കേനിരണലാം പദതനി ഫലപദമഭായനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലുലാം വഭാണനിജവ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഉപകഭഭാഗലാം

കുറയഭാനഭായനി  ഇടലപടല  നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ;  എങനില  എത്ര  കനടലാം

ലലകേവരനിക്കഭാനഭായനി എന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

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

(എ)  ഉണയ്.   2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില   154.725  ദശലക്ഷലാം

യൂണനിറയ്  ലലവദദ്യുതനിയുലാം  2013-14-ല  176.9512  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്  ലലവദദ്യുതനിയുലാം

2014-15  -ല  281.44   ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്  ലലവദദ്യുതനിയുലാം  2015-16-ല  225.34

ദശലക്ഷലാം യൂണനിറയ്   ലലവദദ്യുതനിയുലാം ലഭാഭനിക്കഭാന് സഭാധനിച്ചു.   ഉഇൗര്ജ സലാംരക്ഷണ

പവര്ത്തനലാം വഴനി കകേരളത്തനിലല ലലവദദ്യുതനിയുലട ആവശവകേത കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരഭാന്

സഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  

(ബനി) ഗഭാര്ഹനികേ കമഖലയനില  ഉഇൗര്ജ ലഭാഭലാം ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ് ഇ.എലാം.സനി.

നടപനിലഭാക്കുന്ന  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  ഉഇൗര്ജ  കേനിരണ്,  ഉഇൗര്ജ  കനിനനികേയ്

എകനിബനിഷേനുകേള  മറയ്  ലപഭാതുജന  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  എന്നനിവ.

കകേരളത്തനിലല എന്.ജനി.ഒ.  കേളുലാം ലപഭാതുജന വഭായനശഭാലകേളുലാം കചേര്ന്നയ്  നടത്തുന്ന

കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനിയഭാണയ് ഉഇൗര്ജ കേനിരണ്.
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ഇ.എലാം.സനി.-യനില  നനിനലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  വനനിതഭാ  വഭാളണനിയര്മഭാര്

വതീടമ്മേമഭാര്ക്കഭായനി നടത്തുന്ന കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനിയഭാണയ് ഉഇൗര്ജ കനിനനികേയ്.

പരനിശതീലനലാം ലഭനിച വനനിതഭാ വഭാളണനിയര്മഭാര് സതീകേളുലട കൂടഭായ്മകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുലാം

ഭവന സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിയുലാം  കഭാസകേള  ലലകേകേഭാരവലാം   ലചേയ്യുകേയുലാം  സര്കവകേളുലാം

ലഘുകലഖഭാ  വനിതരണവലാം  നടത്തനി  വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.   സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,

വനിവനിധ സലാംഘടനകേള,  സഭാപനങ്ങള എന്നനിവ നടത്തുന്ന എകനിബനിഷേനുകേളനില

ഉഇൗര്ജ സലാംരക്ഷണ ഉപഭാധനികേളുലട പദര്ശനവലാം കഭാസകേളുലാം നടത്തനി വരുനണയ്.  

വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനില  ഇ.എലാം.സനി.  നടത്തനിവരുന്ന  സഭാര്ടയ്  എനര്ജനി
കപഭാഗ്രേഭാമനിലൂലട വനിദവഭാലയങ്ങളനികലയുലാം വതീടുകേളനികലയുലാം  ലലവദദ്യുതനി ലഭാഭനിക്കുനണയ്.

റസനിഡന്റെയ്സയ്  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വതീസയ്
ലസഭാലലസറനികേള  എന്നനിവയുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  ഇ.എലാം.സനി.  ലപഭാതുജന
കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുനണയ്.  

കേടുത്ത  കവനല  ചൂടുമൂലലാം  ലലവദദ്യുതനി   ഉപയഭാഗത്തനിലുണഭാകുന്ന  വര്ദനവയ്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലഭാ  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തുകേളുലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
ജനപതനിനനിധനികേളുലട   സഭാന്നനിദവകത്തഭാടുകൂടനി  ലപഭാതുജന  കബഭാധവലക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി വരുന.

പത്ര-ദൃശവ-ശവവ  മഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  വതീടുകേളനില  ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ
മഭാര്ഗങ്ങളടങ്ങനിയ സകന്ദശങ്ങള ലപഭാതുജന കബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി നലകേനി
വരുന.  

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  ആരലാംഭനിച  ഉഇൗര്ജ  കേനിരണ്  പദതനി
ഫലപദമഭായനിരുന.  ഇഇൗ  പരനിപഭാടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളലമഭാടഭാലകേ
കബഭാധവലക്കരണ കഭാസകേള,  റഭാലനികേള,  ലതരുവയ്  നഭാടകേങ്ങള എന്നനിവ നടത്തനി
വരുന.  

(സനി)  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലുലാം വഭാണനിജവ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഉപകഭഭാഗലാം
കുറയഭാനഭായനി ഇടലപടല നടത്തനിയനിരുന.  

സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  വന്കേനിട   ഉഇൗര്ജ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം ഉഇൗര്ജ
ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം  വന്കേനിട  ഉഇൗര്ജ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഉഇൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നതനിനുകവണനി   എനര്ജനി
മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ലസന്റെറനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില  38 ഉഇൗര്ജ ഓഡനിറയ് സഭാപനങ്ങലള
എലാംപഭാനല ലചേയനിട്ടുണയ്.  
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സര്ക്കഭാര്/സക്വകേഭാരവ  കമഖലയനിലല  ഓഫതീസുകേള,  ലഎ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള,
കഷേഭാപനിലാംഗയ്  കകേഭാലാംപക്സുകേള,  വഭാണനിജവ  ലകേടനിടങ്ങള  എന്നനിവയടക്കലാം  240
സഭാപനങ്ങളനില പഭാഥമനികേ ഉഇൗര്ജ കേഭാരവക്ഷമതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയതനില  15%
മുതല  30  ശതമഭാനലാം  വലര  ലലവദദ്യുതനി  ലഭാഭനിക്കഭാലമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനിലന്റെ   തുടര്ചയഭായനി  ലപഭാതു  ലകേടനിടങ്ങലള  മഭാതൃകേഭാ  ഉഇൗര്ജ  കേഭാരവക്ഷമ
ലകേടനിടങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മുപകതഭാളലാം  സഭാപനങ്ങളനില  ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  കഗ്രേഡയ്
ഉഇൗര്ജ  ഒഭാഡനിറയ്  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  ഉഇൗര്ജലഭാഭലാം
കനടഭാലമന്നയ്  കേലണത്തുകേയുലാം   8  സഭാപനങ്ങളനില  റനികപഭാര്ടയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  തഭാലഴപറയുന്ന  സഭാപനങ്ങളനില  ഉഇൗര്ജ  കേഭാരവക്ഷമത  കുറഞ
ലലലറ്റുകേളുലാം,  ഫഭാനുകേളുലാം  മഭാറനി  ഉഇൗര്ജകേഭാരവക്ഷമത  കൂടനിയ  എല.ഇ.ഡനി.
ലലലറ്റുകേളുലാം,  ബനി.ഇ.ഇ.  സ്റ്റഭാര് കററഡയ്  ഫഭാനുകേളുലാം സഭാപനിചതനിനഭാല പതനിവര്ഷേലാം
0.86 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറയ് ലലവദദ്യുതനി ലഭാഭനിചതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണയ് :  

1. ഗവണ്ലമന്റെയ് ലസകകടറനിയറയ്, തനിരുവനനപുരലാം

2. വനികേഭാസ്ഭവന്, തനിരുവനനപുരലാം

3. സനിവനില കസ്റ്റഷേന്, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്

4. സനിവനില കസ്റ്റഷേന്, തൃശ്ശൂര്

5. സനിവനില കസ്റ്റഷേന്, എറണഭാകുളലാം

6. സനിവനില കസ്റ്റഷേന്, കകേഭാടയലാം

7. ലലഹകക്കഭാടതനി ലകേടനിടലാം, ലകേഭാചനി

8. ലലവകലഭാപനിള്ളനി സലാംസ്കൃതനി ഭവന്, തനിരുവനനപുരലാം

9. മന്കമഭാഹന് ബലാംഗഭാവയ്, തനിരുവനനപുരലാം.

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് : സര്, യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഴനിഞ  ഭരണകേഭാലത്തയ് അഴനിമതനിയുലട മറകപരഭായനിരുന കസഭാളഭാര്. തന്മൂലമുണഭായ
ദുഷേയ് കപരയ്  കേഭാരണലാം സഇൗകരഭാര്ജ കമഖലയനില കകേരളലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങലളക്കഭാള
വളലര  പനിന്നനിലഭായനികപഭായനി.  മഭാത്രമല,  സഇൗകരഭാര്ജ  പദതനികേള  ഒട്ടുലാം
ജനകേതീയമലഭാതഭാകുകേയുലാം ലചേയ.  സഇൗകരഭാര്ജ പഭാനലുകേള വഴനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ലലവദദ്യുതനിയുലട  5 KV-  ക്കയ് മുകേളനില മഭാത്രകമ ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഗ്രേനിഡയ് വയ്ക്കുനള.
ഇതനിലലഭാരു  മഭാറലാം  ഉണഭാകേണലാം.   സഇൗകരഭാര്ജ  പദതനികേള  ജനകേതീയമഭാകേണലാം.
അതനിനുകവണനി ഒരു കസഭാളഭാര് നയലാം നമുക്കഭാവശവമഭാണയ്. അതനിലനക്കുറനിചയ് സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?
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ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  കസഭാളഭാര്  ലലവദദ്യുതനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭാണയ്

സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.   കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  വയ്ക്കുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനിക്കയ്  പുറകമ  ഒരു  കേനികലഭാ  വഭാടനിനയ്  10,000  രൂപ   സലാംസഭാന

സബ്സനിഡനിയുലാം  നലകുനണയ്.   കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  200  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  കസഭാളഭാര്

പഭാര്ക്കയ്  നനിര്മ്മേനിച്ചു  വരനികേയഭാണയ്.  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള  വയ്ക്കുകമ്പഭാള  ചേനില

കേഭാരവങ്ങള  ശദനികക്കണതുണയ്.   ഇതയ്  ശദനിചനിലലങനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.

ഹലനനില  കേണകയ്  ലചേയഭാന്  കേഴനിയഭാലത  വരുലാം.   ലലലനനിലന്റെ  കശഷേനിയുലട  10

ശതമഭാനത്തനില  തഭാലഴ  മഭാത്രകമ  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  വയഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.

ഇക്കഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചയ്  ജനങ്ങലള  കബഭാധവലക്കരനിക്കഭാനുലാം  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള

വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  ജനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാനുലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനിലത്തലന്ന

സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാനഭാണയ് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതയ്.  

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്:  സര്,  ഉഇൗര്ജ ഉപകഭഭാഗലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടു വരഭാന്

പഞഭായത്തുകേള തയഭാറഭാണയ്.  എലന്റെ മണ്ഡലമഭായ ആറന്മുളയനിലല  ഇരവനികപരൂര്

പഞഭായത്തനില ലതരുവവനിളക്കുകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി എല.ഇ.ഡനി. ആക്കനി മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.

പകക്ഷ ടഭാന്കസഭാര്മറകേളനില മതീററകേള ഘടനിപനിക്കഭാന് പഞഭായത്തുകേള പണമടചയ്

വര്ഷേങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  (2014-ല  പണമടചവര്ക്കുകപഭാലുലാം)  മതീറര്  ഘടനിപനിചയ്

നലകേനിയനിടനില.  ഇതനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കണലാം.  അതുമഭാത്രമല  ഉഇൗര്ജ

സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ കപരനില, സനി.എഫയ്.എല. ലഭാമ്പുകേള ലകേഭാടുക്കഭാലമന്നയ് പറഞയ്

അലനര്ടയ്  പഞഭായത്തുകേളനിലനനിനലാം  കുറച്ചുപണലാം  വഭാങ്ങനിയനിരുന.  പകക്ഷ  ഇഇൗ

സനി.എഫയ്.എല.  ലഭാമ്പുകേള  ലകേഭാടുത്തനിടനില.  തനതയ്  ഫണയ്  കുറവഭായനിട്ടുള്ള

പഞഭായത്തുകേലള  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  കൃതവമഭായ  തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുലാം

ഉഇൗര്ജ ഉപകഭഭാഗലാം കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന പഞഭായത്തുകേളക്കയ് കപഭാതഭാഹനമഭായനി

ടഭാന്കസഭാര്മറനില  മതീറര്  ഘടനിപനിക്കുന്നതുളലപലടയുള്ള  നടപടനി

കവഗത്തനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയഭാന് കേഴനിയുകമഭാ? 

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, സ്ട്രതീറയ്  ലലലറനിനയ്  മതീറര്  വയ്ക്കുന്നതനിനയ്

കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   ഇക്കഭാരവത്തനില  പകതവകേലാം

പരനികശഭാധന  നടത്തനി  അതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സക്വതീകേരനിക്കുലാം.

പഞഭായത്തുകേളനിലല  ലതരുവവനിളക്കുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനയ്  സലാംസഭാന

അടനിസഭാനത്തനില ഒരു പദതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  അതുകപഭാലല

സഇൗജനവ  നനിരക്കനില  എല.ഇ.ഡനി.  അടക്കമുള്ള  ഉപകേരണങ്ങള  വനിതരണലാം

ലചേയഭാനുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  
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ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷേയ് കുറപയ്:  സര്,  ഹഹലടന്ഷേന്,  എകയ്ടഭാ-ഹഹലടന്ഷേന്
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ഉഇൗര്ജ  ഓഡനിറയ്  നനിര്ബന്ധ
മഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ഏകേകദശലാം  25  ശതമഭാനലാം  ഹവദദ്യുതനിയുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ് ലചേറകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളഭാണയ്  .  അവര്ക്കുലാംകൂടനി ഉഇൗര്ജ ഓഡനിറയ്
ബഭാധകേമഭാക്കുകമഭാ;  കകേരളത്തനില  ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ   ബനിലഡനിലാംഗയ്  കകേഭാഡയ്
നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  അതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  അതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  കൂടുതല പഠനങ്ങള  നടത്തനി
നനിലപഭാടുകേള  എടുകക്കണതുണയ്.  അതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  കബഭാര്ഡയ്
സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ബനിലഡനിലാംഗയ് കകേഭാഡയ് നടപഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാനല  സഭാപനിചതുവഴനി
ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഹവദദ്യുതനിയനില
അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  ഹവദദ്യുതനിയുലട  ബഭാക്കനി  പുറത്തയ്  വനിലക്കുന്നതഭായനി
മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിഞ.  ബഭാരഭാകപഭാള ഹവദദ്യുതനി നനിലയത്തനിലുലാം  സഇൗകരഭാര്ജ
പഭാനല  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  മഭാര്ഗലാം  പുതനിയതഭായനി  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ലചേയ  കേണ്ണൂര്
വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില  സഭാപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില സഇൗകരഭാര്ജ
പഭാനല  സഭാപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  തതീരുമഭാനലമഭാനലാം
എടുത്തനിടനില. കേഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെയ് അത്തരത്തനില തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ എന്നയ്
പരനികശഭാധനിചഭാല  മഭാത്രകമ  പറയഭാന്  കേഴനിയുകേയുള്ളു.  ലനടുമ്പഭാകശ്ശേരനിയനില
സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാനലുണയ്.  അവനിലട  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഹവദദ്യുതനി  ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡനിനയ്  നലകുകേയുലാം  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  പകേരലാം  ഹവദദ്യുതനി  തനിരനിചയ്
നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന സമ്പ്രദഭായമഭാണയ് നനിലവനിലുള്ളതയ്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതവന്:  സര്,  അങ്ങയ്  മുന്കേലയടുത്തയ്  കകേരളലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഹവദദ്യുതതീകേരണ സലാംസഭാനമഭായനി പഖവഭാപനിക്കഭാന് കപഭാവകേയഭാണയ്.  ഒരു കേഭാലത്തുലാം
കേഭാണഭാത്ത  മനികേവയ്  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡയ്  കേഭാഴ്ചവചനിട്ടുണയ്.  തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലള  വനിശക്വഭാസത്തനിലലടുത്തയ്,  ലവള്ളഭാനയഭായനിരുന്ന  ഹവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡനിലന  ജനകേതീയവലക്കരനിക്കഭാന്  അകങ്ങയയ്  കേഴനിഞ.  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില,  ഉഇൗര്ജ  കേഭാരവക്ഷമതഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ലപഭാതുലകേടനിടങ്ങള,  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവ  മഭാതൃകേഭാ  ഉഇൗര്ജ
കേഭാരവക്ഷമതഭാ  ലകേടനിടങ്ങളഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുണയ്.  ജനകേതീയമഭായനി  ഇകപഭാള
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തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളവലര
വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ്   കൂടുതല കേരുകത്തഭാടുകൂടനി മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  അങ്ങയ്
മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  ഊര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  വവഭാപകേമഭാക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഇക്കഭാരവത്തനില   സലാംഘടനിതമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.   ഇതയ് വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങലള
ഏലപനിക്കഭാന് കേഴനിയനില.   ഓഡനിറനിലാംഗനിനയ്  ആവശവമഭായ പഭാകദശനികേ സലാംവനിധഭാനലാം
രൂപലപടുത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്    ആകലഭാചേനിചനിടനില.   അതയ്  പഭാകയഭാഗനികേമഭാകുകമഭാ
എന്ന കേഭാരവലാം വളലര ഗഇൗരവമഭായനി പരനികശഭാധനികക്കണതുണയ്. 

ശതീ  .    എലാം  .    സക്വരഭാജയ്:  സര്,  കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണത്തനികലയയ്
നതീങ്ങുകേയഭാണയ്.  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമന്റെഭാണയ്  കകേരളലത്ത  പകേഭാശ
പൂരനിതമഭാക്കുന്ന  ഇഇൗ  പദതനിക്കയ്  തുടക്കലാം  കുറനിചതയ്.   അതനിനുകശഷേലാം  വന്ന
യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ലമന്റെയ് അതനിലന്റെ തുടര്ചയഭായ പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തനിടനില.
എന്തുലകേഭാണഭാണയ് ഏലറടുക്കഭാതനിരുന്നതയ്; സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം എന്നകത്തയയ്
പഖവഭാപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം;  ഇകപഭാഴുളള  റവനഡ്യൂ  ഗവഭാപയ്  എത്രയഭാണയ്;    ഇതയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന് എനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം? 

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, കേഴനിഞ എല.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ലമന്റെയ് കസഭാളഭാര്
പരനിപഭാടനി  വനിപുലതീകേരനിചയ്   നടപനിലഭാക്കഭാന്  ശമനിലചങനിലുലാം  അതനിനുകശഷേലാംവന്ന
യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവണ്ലമന്റെയ് അതയ് നടപഭാക്കനിലലന്നയ് മഭാത്രമല, അതുമഭായനി ബന്ധലപട
വനിവഭാദങ്ങലളലഭാലാം   കകേരളലാം  ഏലറ  ചേര്ച  ലചേയതഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം  ഞഭാന്  ഇഇൗ
അവസരത്തനില  ഓര്മ്മേനിപനിക്കുകേയഭാണയ്.  പതനിസന്ധനിയനിലഭായ  കസഭാളഭാര്  പരനിപഭാടനി
തനിരുത്തനി  കസഭാളഭാര്  പഭാനല  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള    സഭാധവത  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതനിനുള്ള  പരനിപഭാടനി   നനിലവനിലുണയ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാലണന്നയ്  പറയഭാന്  ആഗ്രേഹനിക്കുന.  ....
(ബഹളലാം)....

മനി  .    സതീക്കര്:  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കഭാലത  എനനിനഭാണയ്  ബഹളലാം  ഉണഭാകുന്നതയ്;
സക്വനലാം അവസരലാം കേളഞനിലടനനിനഭാണയ് ബഹളലാം ഉണഭാക്കുന്നതയ്? സമഭാധഭാനമഭായനി,
നനിശബ്ദമഭായനിരനിക്കൂ. 

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  കമയയ്  മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനത്തയ്
സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം നടന്നതഭായനി പഖവഭാപനിക്കുലാം.  ഇന്നലല ഇഇൗ വനിഷേയലാം
സഭയനില ചേര്ച ലചേയകപഭാള, അടനിയനരമഭായനി കമയയ് മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി
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സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം  പഖവഭാപനിക്കുലമനലാം  തതീയതനി  നനിശ്ചയനിചനിടനിലലനലാം
ഞഭാന്  പറയുകേയുണഭായനി.   നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല  ഇന്നലത്ത  പത്രങ്ങളനിലലഭാനലാം
അത്തരത്തനില  പധഭാനലപട  കേഭാരവലാം  നടക്കഭാന്  കപഭാകുനലവന്നയ്  പറഞ  കേഭാരവലാം
വന്നനിടനില. .........(ബഹളലാം).......

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര്,  എലന്റെ നഭാടനില ലസഭാഹസറനി ഫഭാമനില അഞയ്
ഏക്കറനില കൃഷേനി നടത്തുകമ്പഭാള  3,000  രൂപയഭായനിരുന ഇലകനിസനിറനി  ചേഭാര്ജയ്.
എന്നഭാലതയ്  ഹമകകഭാ  ഇറനികഗഷേനനിലഭായകപഭാള   700  രൂപയഭായനി  കുറഞ.
ലവള്ളവലാം  ലഭാഭലാം,  യതീലഡലാം  വര്ദനിക്കുലമനള്ളതുലകേഭാണയ്  കൃഷേനി  വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്ന്നയ്  കൃഷേനിക്കഭാലര  കബഭാധവലക്കരനിചയ്,   വലനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  പചേരണലാം
നടത്തനിയഭാല  ലവള്ളവലാം  ഹവദദ്യുതനിയുലാം  ലഭാഭനിക്കഭാലാം,  വനിളവയ്  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാലാം.  ഞഭാന്  അനുഭവത്തനില  നനിന്നഭാണയ്  പറയുന്നതയ്.  അത്തരത്തനിലലഭാരു
പരനിപഭാടനിയയ് ഇലകനിസനിറനി വകുപയ്, കൃഷേനി വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നയ് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  അതനിലന്റെ  സഭാകങതനികേമഭായ   എലഭാ
വശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  പഭാകയഭാഗനികേമഭാലണങനില  കൃഷേനിവകുപ്പുമഭായനി
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലന  ലനി: സര്, വന്കതഭാതനില ഹവ ദദ്യുതനി ആവശവമഭായനി വരുന്ന
കമഖലകേളഭാണയ്  തൃശ്ശൂര്,  കുടനഭാടയ്,  ലപഭാന്നഭാനനി തുടങ്ങനിയ കമഭാകടഭാര് പവര്ത്തനിക്കുന്ന
കകേഭാള  കമഖലകേള.  50  എചയ്.പനി.യുള്ള  നൂറകേണക്കനിനയ്  കമഭാകടഭാറകേള
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  കമഖലയനില  സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാനല  സഭാപനിചഭാല  വലനിയ
കനടമുണഭാകുലാം.  ബഹുമഭാനലപട സതീക്കറലട  മണ്ഡലത്തനിലല ഒരു പഭാടകശഖരത്തനില
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാനല  പവര്ത്തനിക്കുനലവന്നഭാണയ്
മനസനിലഭാക്കുന്നതയ്.  എലന്റെ  പഭാടകശഖരമടക്കലാം   തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  നഭാലയ്
പഭാടകശഖരങ്ങളനില  RAIDCO  പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം സഇൗകരഭാര്ജ പഭാനല
സഭാപനിക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സക്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണയ്.  എലഭാ
പഭാടകശഖരങ്ങളനിലുലാം  ഇതയ്  വവഭാപകേമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല   വന്കതഭാതനില
ഉഇൗര്ജലാം ലഭാഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം. അതനിനുള്ള നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  സഇൗകരഭാര്ജത്തനിലന്റെ  ഉലഭാദനലചലവയ്
ജലഹവദദ്യുത  പദതനികയക്കഭാള  വളലര  കൂടുതലഭാലണന്ന  യഭാഥഭാര്ത്ഥവലാം
നഭാലാം  കേഭാകണണതുണയ്.  ആ  സഭാഹചേരവത്തനിലനനിനലകേഭാണയ്  ഇലതങ്ങലന
പകയഭാജനലപടുത്തഭാലമന്നയ്  കബഭാര്ഡനിനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിനുലാം  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
കസഭാളഭാര്  പദതനി  വനികേസനിപനിക്കുകേ  എനള്ളതുതലന്നയഭാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  നയലാം.
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ഇന്നലലയുലാം  അതനിലനക്കുറനിചയ്  സലാംസഭാരനിക്കുകേയുണഭായനി.  പഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുലാം
ലചേലവലാം  തഭാങ്ങഭാനഭാവന്നതനിലുലാം  അധനികേമഭാലണനലാം   മറയ്   പശ്നങ്ങളുണഭാകേഭാനുള്ള
സഭാധവതയുലണനമഭാണയ്  കേഭാണുന്നതയ്.  ഏതഭായഭാലുലാം  അതനിലന്റെ  എലഭാ  വശങ്ങളുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഹവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനയ്  ശക്തമഭായ  ഇടലപടല  നടത്തനിലയന്ന
അഭനിപഭായക്കഭാരനഭാണയ്  ഞഭാന്.  എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഹവദദ്യുതതീകേരണമഭായതനില  ഞഭാന്  അകദ്ദേഹലത്ത  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണയ്.   അങ്ങയ്
ഇന്നലലയുലാം ഇനലാം പറഞ മറപടനിയനില,  സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം ഉളലപലട
വളലരയധനികേലാം  പരനിഷഭാരങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുലാം  ലവള്ളമനിലഭാലത  ഹവദദ്യുതനിക്കുറവയ്
ഉണഭായനിട്ടുലാം   പവര്കേടനിലഭാലത  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  കേഴനിയുലമന്നയ്  പറയുകേയുണഭായനി.
കകേന്ദ്ര  പൂളനില  നനിനലാം  കൂടുതല  ഹവ ദദ്യുതനി  കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;  അലലങനില
മലറലനങനിലുലാം മറനിമഭായലാം  നടന്നനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് സഭലയ കബഭാദവലപടുത്തഭാന് അങ്ങയ്
തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ബഹുജനങ്ങളക്കയ്   സഹഭായകേരമഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഒരു  കേഭാരവലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  പത്രങ്ങളുലാം  മറയ്  മഭാധവമങ്ങളുലാം  അക്കഭാരവലാം
ശദനിക്കഭാലതയുലാം   ജനങ്ങളുലട  ഇടയനില വഭാര്ത്ത എത്തഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം ലചേയഭാല
അതയ്  കേടുത്ത  കദഭാഹമഭായനിരനിക്കുലമന്നയ്  തലന്നയഭാണയ്  എലന്റെ  അഭനിപഭായലാം.
കകേന്ദ്രപൂളനില നനിനലാം  ഹവദദ്യുതനി പരനിമനിതമഭായനി  കേനിട്ടുനണയ്.  ദതീര്ഘ-ഹ്രസക്വകേഭാല
കേരഭാറകേള  വചയ്  ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുകേയഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  കേകമ്പഭാളത്തനില
ഇഷ്ടലാംകപഭാലല  ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങഭാന്  കേനിട്ടുലമന്ന  കേഭാരവലാം  കേഭാകണണതഭാണയ്.
അത്തരത്തനില  ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതുലകേഭാണഭാണയ്  പവര്ക്കടനിലഭാലത
കപഭാകുന്നലതന്നതഭാണയ് സതവലാം.  അതനിനയ് മറയ് മറനിമഭായലമഭാനമനില.  എത്ര ഹവദദ്യുതനി
കവണലമങനിലുലാം  കുറഞ  വനിലയയ്   വഭാങ്ങഭാന്  കേനിട്ടുന്ന  അവസയുണയ്.  ഇകപഭാഴുലാം
കുറഞ വനിലയയ്  ഹവദദ്യുതനി തരഭാലമന്നയ്  പറഞയ് കബഭാര്ഡനിലന സമതീപനിക്കുനണയ്.
കവണലമങനില കേരഭാര് വയഭാവന്നതഭാണയ്.  മനനിലയന്ന നനിലയയ്  എനനിക്കയ് നനികവദനലാം
തന്നനിട്ടുണയ്.   ഏറവലാം  കുറഞ  കററനില  കേനിട്ടുന്നവ  ആവശവലമങനില  പത്രത്തനില
പരസവലാം ലകേഭാടുത്തയ് വഭാങ്ങഭാലമന്ന നനിര്കദ്ദേശവലാം   ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണയ്.   പകക്ഷ ഇങ്ങലന
ഹവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനില  പസരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  പരനിമനിതമഭാലണന്നതടക്കലാം
പശ്നങ്ങളുണയ്.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  ഉഇൗര്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി   ലതരുവയ്
വനിളക്കുകേളനില  എല.ഇ.ഡനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
മുകന്നഭാടയ്  കപഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഏലതങനിലുലാം  കേമ്പനനി അതുമഭായനി  ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ? 
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ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ലതരുവവനിളക്കുകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം എല.ഇ.ഡനി.
ആക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായനിക്കഭാലമന്നയ്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ബജറനില
പറഞനിട്ടുണയ്.  ആ  നനിലയനില  നമുക്കതയ്  പരതീക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്,  അതയ്
സഹഭായകേരമഭാകുലാം  എനതലന്നയഭാണയ്  കേരുതുന്നതയ്.  അതനിനയ്  കേഴനിഞ
ബജറനിലത്തലന്ന ബഹുമഭാനവനഭായ ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി നനിര്കദ്ദേശലാം വചനിട്ടുലണന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടുത്തഭാന് ആഗ്രേഹനിക്കുന.

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര്:  സര്,  ഊര്ജരലാംഗത്തയ്  സക്വയലാംപരവഭാപ്തത
ലലകേവരനിക്കുകേ എന്ന ലക്ഷവലാം വച്ചുലകേഭാണയ് എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില ഇ.എലാം.സനി.യുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ഊര്ജ  സര്കവ  നടത്തുകേയുലാം   എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗയ്
അനനിവഭാരവമഭാലണന്നയ്   കേലണത്തുകേയുലാം  ലചേയ.    പല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പല
രതീതനിയനിലുലാം  ഉഇൗര്ജലാം  പഭാഴഭാക്കനിലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അകപഭാള  എനര്ജനി
ഓഡനിറനിലാംഗയ് വവഭാപകേമഭാക്കഭാന് ലലവദദ്യുതനി വകുപനിനയ് എലനങനിലുലാം പദതനികേളുകണഭാ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  അത്തരലമഭാരു  പദതനിലയക്കുറനിചയ്
ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.   പഭാകയഭാഗനികേമഭാലണങനില  അതയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരവവലാം  ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തയ്
പുറത്തുനനിനലാം  ലലവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുണഭാക്കനിയ  കേരഭാറനില
ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാപണങ്ങളുള്ളതഭായനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില എന്നയ് പറഞഭാല
ലലവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ശദയനില   വന്നനിടനില.  ശദയനിലലപടഭാല   അതു
സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാലാം.  അതനിലപ്പുറലാം  അതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
എലനങനിലുലാം  പരഭാതനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ  ഇലകയഭാ  എന്ന  കേഭാരവലാം
കബഭാര്ഡനിനയ് അറനിയനില.

 കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ് ആവശവലപടനിരുന്ന പധഭാന പദതനികേള

3 (*183 ) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : 
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷേഭാദയ് :  തഭാലഴക്കഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടയ്  ആവശവലപടനിരുന്ന,  ലറയനിലകവയനില
ഉളലപലടയുള്ള  പധഭാന  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കലയനലാം  അതനില  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി  കകേന്ദ്ര  ബജറനില  പണലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കയ്  നലകേനി  വന്നനിരുന്ന  തുകേയുലട
അനുപഭാതത്തനില വവതനിയഭാനലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ-വവഭാവസഭായനികേ  കമഖലകേളനില  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായ തുകേ വകേയനിരുത്തഭാലത കകേന്ദ്രലാം അവഗണനിക്കുനകണഭാ;
എങനില പസ്തുത നയലാം തനിരുത്തനിക്കഭാനഭായനി സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

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

(എ  &  സനി)  ലറയനിലകവ,  എയനിലാംസയ്,  ഫഭാകനിലന്റെ പുനരുജതീവനലാം ഉളലപലട
കകേന്ദ്ര ബജറനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സമര്പനിച പധഭാന
പദതനികേളുലാം  ആവശവങ്ങളുലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.* സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  യഥഭാസമയലാം
സമര്പനിചനിരുനലവങനിലുലാം   കവണത്ര  പരനിഗണന  ലഭനിചനിടനില.  ഈ  വനിഷേയങ്ങള
വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനിലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കേഭാര്ഷേനികേ  വവഭാവസഭായനികേ  കമഖലകേളനില  സലാംസഭാനലാം  തുടര്ചയഭായനി  കനരനിടുന്ന
കകേന്ദ്ര  അവഗണന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  മനനിതലത്തനിലുലാം  ഉകദവഭാഗസ
തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്രത്തനിനുകമല സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  100%  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ഒഴനിലകേയുള്ള  എലഭാ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കുമുള്ള വനിഹനിതലാം 60:40 അനുപഭാതത്തനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  തഭാത്പരവമുള്ളപക്ഷലാം
50:50  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  നടപനിലഭാക്കഭാവന്നതഭാലണന്നയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  കദശതീയ  വനികേസന
കേഇൗണ്സനിലുലാം കകേന്ദ്ര ആസൂത്രണ കേമ്മേതീഷേനുലാം ഇലഭാതഭാക്കനി.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
മുമ്പനില  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  സലാംബന്ധനിച  കേഭാരവങ്ങലളലഭാലാം
അവതരനിപനിക്കുന്ന കവദനികേളഭാണയ് ഇകതഭാടുകൂടനി ഇലഭാതഭായതയ്.  എനമഭാത്രമല ഓകരഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം അവരവരുലട അനുഭവത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില മുന്ഗണന
നലകേനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ആവശവങ്ങളുലാം  ഈ  കവദനികേളനിലൂലടയഭാണയ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  മുമ്പഭാലകേ  അവതരനിപനിക്കുന്നതയ്. ശക്തമഭായ  കകേന്ദ്രലാം,  ശക്തമഭായ
സലാംസഭാനങ്ങള  എന്ന  ലഫഡറല  തതക്വലാം  തലന്ന  ഇവനിലട
തകേര്ക്കലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇത്തരലമഭാരു സഭാഹചേരവത്തനില  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനികേസനലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  പകയഭാറനിറനി  അനുസരനിച്ചുമുള്ള  കേഭാരവങ്ങള

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കനടനിലയടുക്കഭാനുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെയഭാലകേ ലപഭാതുതഭാലരവങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
ഏലതലഭാലാംതരത്തനിലുള്ള  നനിലപഭാടുകേളഭാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്  സക്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഇകപഭാള  കേഭാണനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
അവഗണന,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  വനിറഴനിക്കുകേ,  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
ലവടനിക്കുറയ്ക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേലളലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലട  വനികേസനലത്ത
ഏറവമധനികേലാം  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  കേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിചയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ഐസകേയ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞതുകപഭാലല  ആസൂത്രണ  കേമ്മേതീഷേനുലാം  പദതനികേളുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
കവലണനവചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതയ് വളലര ദഇൗര്ഭഭാഗവകേരമഭാണയ്.  കേഭാരണലാം,  നമ്മുലട
പദതനികേള വളലര അവധഭാനതകയഭാലട  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായുലാം  സലാംസഭാനവമഭായുലാം  ചേര്ച
ലചേയയ്  തതീരുമഭാനനിക്കലപടുന്നവയഭാണയ്.  അതയ്  ജവഹര്ലഭാല  ലനഹ്റവനിലന്റെ  കേഭാലലാം
മുതല ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേതീഴയ് വഴക്കമഭാണയ്.  അങ്ങലന തതീരുമഭാനനിച്ചുകേഴനിഞഭാല കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അതനില  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനിലലന്നനലാം  സലാംസഭാനങ്ങള  കൂടുതല  ചേര്ച
ലചേയണലമനലമഭാലക്കയുള്ള  ചേനില  വനിമര്ശനങ്ങളുണഭായനിരുന.  എങനിലുലാം  ഇകപഭാള
ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതയ്  ആരുമഭായുലാം ചേര്ച ലചേയഭാലത കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനുതലന്ന എലഭാ
കേഭാരവങ്ങളുലാം  തതീരുമഭാനനിക്കഭാലമന്ന  രതീതനിയഭാണയ്.  നതീതനി  ആകയഭാഗയ്
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം അതയ് ഒരു ചേര്ചഭാ കവദനി മഭാത്രമഭാണയ്. അതനിലന്റെ രണഭാമലത്ത
കയഭാഗലാം  നടക്കുന്നതയ്  കേഴനിഞമഭാസലാം  മഭാത്രമഭാണയ്.  അതനിലനനിനതലന്ന
മനസനിലഭാക്കഭാലാം  എത്ര  ഗഇൗരവമുള്ളതഭാലണന്നയ്.  സലാംസഭാന  മുഖവമനനിമഭാലരക്കൂടനി
പങഭാളനികേളഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ചേര്ച നടന്നതയ് ഇകപഭാള മഭാത്രമഭാണയ്. യഥഭാര്ത്ഥത്തനില
പധഭാനമനനിയനിലുലാം ധനമനഭാലയത്തനിലുലാം ഇത്രകയലറ അധനികേഭാരലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിച ഒരു
സനിതനിവനികശഷേമുണഭായനിടനില.  ഇതയ്  കസക്വചഭാപരമഭായനി  വനിഭവങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനികലയ്ലക്കത്തുലമന്നഭാണയ്  നമ്മുലട  ആകക്ഷപലാം.  ഇതനില  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ശക്തമഭായനി പതനികഷേധനിചനിട്ടുണയ്. അതനില ഏറവലാം പധഭാനലപടതയ്, ഇനവഭാ
രഭാജവത്തയ്  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചയ്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  പഞവതര
പദതനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ   ഒരു  സലാംസഭാനകമയുള.
ഇകപഭാള  നതീതനി  ആകയഭാഗയ്  മൂനവര്ഷേ  പദതനിലയക്കുറനിലചഭാലക്ക  പറയുനണയ്.
പകക്ഷ  എനഭാണയ്  ലചേകയണലതന്നയ്  അവര്ക്കുലാം  ധഭാരണയനില.  പഞവതര
പദതനിക്കുപകേരലാം എനഭാണയ് ലകേഭാണ്ടുവകരണലതന്നയ് ഒരു ധഭാരണയുലാം ഇലലനള്ളതയ്
അതനിലന്റെ  ചേര്ചഭാകരഖകേള  കനഭാക്കനിയഭാല  വവക്തമഭാകുലാം.  നമ്മുലട  ഏറവലാം
ശക്തമഭായനിട്ടുള്ള  ആവശവലാം  ചേനിടയഭായ,  ശഭാസതീയമഭായ  ആസൂത്രണലാം  കകേരളത്തനില
മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേ എനള്ളതഭാണയ്.    
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:  സര്, 2016  ആഗസ്റ്റയ് മഭാസലാം നതീതനി ആകയഭാഗനിലന്റെ
ഓഫതീസയ്  ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം  പകേഭാരലാം  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തയ്  66  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭാണയ്   ഉണഭായനിരുന്നതയ്.  ഇകപഭാള  അതയ്  28  ആയനി  ലവടനി
കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണയ്. കദശതീയ ആകരഭാഗവ ദഇൗതവലാം വഴനി നമുക്കയ് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതയ്
837  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. 75%  കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം  25 %  സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം.
അതനികപഭാള  60:40  ആയനി  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  കുറയ്ക്കുകേയുലാം  സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഫലത്തനില  ആകരഭാഗവ  രലാംഗത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ഏതഭാണയ്  150  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളുലട
കുറവയ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയത്തനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  സലാംസഭാനത്തയ്
സലാംഭവനിക്കുകേയഭാണയ്.  ആകരഭാഗവ  രലാംഗത്തയ്  കൂടുതല  പണലാം  ആവശവമഭായനി  വരുന്ന
ഘടത്തനില കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ് കേഭാണനിക്കുന്ന ഇത്തരത്തനിലുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ കുറവയ്
പരനിഹരനിക്കഭാന്  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിനയ്  എനഭാണയ്  ലചേയഭാന്  കേഴനിയുകേ;  ഇതയ്
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ?

മനി  .    സതീക്കര്:  ചുരുങ്ങനിയ  വഭാചേകേങ്ങളനില  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കുകേ,  ഇത്തരലാം
ദതീര്ഘമഭായ പസ്തഭാവനകേള ദയവഭായനി നടത്തരുതയ്.    

 കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്: സര്, ഗഭാഡ്ഗനില  കഫഭാര്മുല പകേഭാരമുള്ള
രണയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള,  മൂന്നയ്  വഭായകേള  എന്നനിവയഭാണയ്  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി   നമുക്കയ്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്നതയ്.   ഇതനില  ഗഭാഡ്ഗനില  കഫഭാര്മുല
പകേഭാരമുള്ള  പദതനി  സഹഭായലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി.   അറപതയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  ഉണഭായനിരുന്നതയ്  ഇരുപത്തനിലയടഭായനി ചുരുക്കനി.   ജലകസചേനത്തനിനയ്
25  ശതമഭാനലാം മുതല 75 ശതമഭാനലാം വലര  വനിഹനിതലാം ലഭനിചനിരുന്നനിടത്തയ്  ഇകപഭാള 40
ശതമഭാനലാം  വനിഹനിതലാം  സലാംസഭാനലാം  ലകേഭാടുക്കണലാം.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കമലുള്ള  ഭഭാരലാം  വര്ദനിചനിട്ടുണയ്.  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷേന്
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  കൂടുതല  പണലാം  തന്നനിട്ടുലണന്നഭാണയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  അതനിനയ്
പറയുന്ന നവഭായലാം.   ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷേന് കൂടുതല പണലാം തന്നതയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ഇതുവഴനി  തനിരനിലചടുത്തു.  വലതുലലകേലകേഭാണയ്  തന്നതയ്  ഇടതുലലകേലകേഭാണയ്
തനിരനിലചടുത്തു.   സലാംസഭാനങ്ങളുലട  വരുമഭാനലാം  ആ  രതീതനിയനില  വര്ദനിചനിടനില.
കേഴനിഞ  വര്ഷേങ്ങളനില  നമുക്കയ്  കേനിടനിയ  വനിഹനിതലാം  2%-ത്തനിനുലാം  2.4%-
ത്തനിനുമനിടയഭാണയ്.  ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനിട്ടുകപഭാലുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളനില  നനിന്നയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  വനിഹനിതലാം  കേനിട്ടുന്നനില  എനള്ളതഭാണയ്
ഇന്നലത്ത ദുരവസ.
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ശതീ.  പനി.  ലകേ.  ശശനിക്കുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,   കകേരളത്തനിലല,
പകതവകേനിചയ്  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ജനങ്ങള  ഏലറക്കഭാലമഭായനി
ആവശവലപടനിരുന്നതുലാം  കകേരളത്തനിലുളലപലടയുള്ള  ലറയനിലകവ വനികേസനത്തനിനുലാം
ലതഭാഴനില  അവസരങ്ങളക്കുലാം  ഏലറ  സഭാധവതയുള്ളതുലാം  പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി
പഖവഭാപനിചതുമഭായ പദതനിയഭാണയ് പഭാലക്കഭാടയ് കേഞനികക്കഭാടയ് കകേഭാചയ് ഫഭാകറനി.  2006
മുതല  2011  വലരയുള്ള  കേഭാലഘടത്തനിലല  എല.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്
കകേന്ദ്രമനഭാലയലാം  ആവശവലപടതനിലുമധനികേലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തയ്  നലകേനിയനിരുന.
നനിശ്ചനിത  പകദശത്തയ്  തറക്കലനിടഭാലത  പതനിനഞയ്  കേനികലഭാമതീററകേളക്കനിപ്പുറത്തയ്
പഭാലക്കഭാടയ്  കകേഭാടലലമതഭാനത്തയ്  ശതീ.  ഉമ്മേന് ചേഭാണനിയുലട  കനതൃതക്വത്തനില  കകേന്ദ്ര
ലറയനിലകവ  മനനിലയ  ലകേഭാണ്ടുവന്നയ്  തറക്കലനിടയ്  കപഭാവകേയുലാം  ലചേയ.    പകക്ഷ
ഇകപഭാഴുലാം ആ തറക്കലനിന്കമല ഒരു പണനിയുലാം നടന്നനിടനില. പഭാലക്കഭാടയ് കേഞനികക്കഭാടയ്
കകേഭാചയ് ഫഭാകറനിയുലട ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി എനഭാണയ് ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്:   സര്,  കേഞനികക്കഭാടയ് കകേഭാചയ്  ഫഭാകറനി
ഒരനിഞ്ചുകപഭാലുലാം  മുന്  അവസയനില  നനിന്നയ്  മുകന്നഭാടയ്  കപഭായനിടനില.  ലമഭാത്തലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ  നനികക്ഷപത്തനില  കകേരളത്തനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം  2  ശതമഭാനത്തനില
തഭാലഴയഭാണയ്.     ഓകരഭാ വര്ഷേലാം അകങ്ങഭാട്ടുമനികങ്ങഭാട്ടുലാം മഭാറലാം.  ഡനിസയ് ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്
വന്നകപഭാള ഇകപഭാഴലത്ത കേണക്കയ് കൃതവമഭായനി പറയഭാന്  കേഴനിയുന്നനില.  അലലങനില
1.5  ശതമഭാനത്തനിനുലാം  2  ശതമഭാനത്തനിനുമനിടയഭാണയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
നനികക്ഷപലാം.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമല പണലാം അനുവദനിക്കുന്നതയ്. കകേരള
സലാംസഭാനകത്തഭാടയ്   തുടര്ചയഭായനി  അവഗണനയഭാണയ്   കേഭാണനിക്കുന്നതയ്.
കേഞനികക്കഭാടയ് കകേഭാചയ് ഫഭാകറനി അതനിനയ് നലലഭാരുദഭാഹരണമഭാണയ്.  

ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന്:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുവനിതരണലാം  വഴനി  മതീന്
പനിടനിത്തക്കഭാര്ക്കയ്  പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  നലകേനിവരുന്ന മലണ്ണണ്ണയുലട അളവയ്   2525
കേനികലഭാ  ലനിറര്  ആയനിരുന.   അതയ്  നനിലനനിര്ത്തഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്
എലനങനിലുലാം  നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  മതവലഫഡയ് നടത്തുന്ന  13 ലപകടഭാള
ബങ്കുകേളനില  കൃതവസമയത്തയ്  ആവശവമഭായ  അളവനില  മലണ്ണണ്ണ  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടയ് ഒരു ലസഷേവല കേക്വഭാട അടനിയനരമഭായനി  സലാംസഭാന
ഗവണ്ലമന്റെയ് ആവശവലപടുകമഭാ;  അങ്ങലന ആവശവലപടതഭായനി സഭയനില പറയഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ?

മതവബന്ധനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):  സര്,  മലണ്ണണ്ണയുലട കേഭാരവത്തനില
തുടര്ചയഭായനി  അകപക്ഷ  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുലാം  ഇതയ്  തുടരഭാന്  കേഴനിയനില  എന്ന  ഉറച
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നനിലപഭാടഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സക്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.   മലണ്ണണ്ണ  ഫദ്യുവല
ആവശവത്തനിനഭാണയ്  തരുന്നലതന്നയ്  ഇന്നലല  സനിവനില  സലലപസയ്  വകുപ്പുമനനി
പറയുകേയുണഭായനി.  1960-കേളനില  തുടങ്ങനിയ  ഇഇൗ  സനിസ്റ്റലാം  ഇന്നയ്
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  തതീലര  മലണ്ണണ്ണ  കേനിടഭാത്ത  അവസയനില
എത്തനിനനിലക്കുകേയഭാണയ്.   ഓപണ്  മഭാര്ക്കറനില  അറപകതഭാ  അറപത്തനിയകഞഭാ
രൂപയഭാണയ് വനില. 18 രൂപയഭാണയ് കറഷേന്കേട വഴനി മലണ്ണണ്ണ കേനിട്ടുന്നതയ്.   ലകേകറഭാസനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം പരനിസനിതനിലയ സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നതുലകേഭാണയ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
ലകേകറഭാസനിനനിലനനിനലാം   ലപകടഭാളനികലയയ്  കേഭാരവങ്ങള  മഭാറഭാന് കേഴനിയുകമഭാ  എനള്ളതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്   അവലര  വനിളനിചയ്  ചേര്ച  ലചേയഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവലണ്മെന്റെയ്
ആഴക്കടല  കടഭാളറകേളക്കഭാണയ്  ലപകടഭാളനിനയ്  സബ്സനിഡനി  നലകുന്നതയ്.   അതയ്
പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം കേനിടണലാം.  ആഴക്കടല കടഭാളറകേളക്കയ് ബനി.പനി.എല
തടസമനില.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി എന്നയ് പറഞഭാല ബനി.പനി.എല. കേഭാര്കക്ക ലപകടഭാള
സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുകേയുള  എന്നഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്   നനിലപഭാടയ്.  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  മലണ്ണണ്ണ   തരഭാന്  സന്നദമലലങനില  ലപകടഭാള  സബ്സനിഡനി
തരണലാം.  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റുലാം അതനിലന്റെ ലഷേയര് ഏലറടുക്കഭാന് തയഭാറഭാണയ് എന്ന
റനികേക്വസ്റ്റഭാണയ് ഇകപഭാള ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇതയ് ഗഇൗരവതരമഭായ പശ്നമഭാണയ്. 

ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷേഭാദയ്:  സര്,  മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി കദശതീയ ഗ്രേഭാമതീണ ലതഭാഴനിലുറപയ്
പദതനി പകേഭാരലാം നനിലവനില  100  ലതഭാഴനില ദനിനങ്ങള നലകേണലാം.  പകക്ഷ പല
സലത്തുലാം 100 ലതഭാഴനില ദനിനങ്ങള നലകേഭാകനഭാ  അവരുലട കവതനലാം  കൃതവമഭായനി
ലകേഭാടുക്കഭാകനഭാ കേഴനിയുന്നനില.  ഇതനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം കൃതവമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇനനി കുടനിശ്ശേനികേ വലതുമുകണഭാ;  എനഭാണയ് അതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എന്നയ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്:   സര്, നനിയമപകേഭാരലാം ഇലതഭാരു demand
driven  programme  ആണയ്.   100  ദനിവസലത്ത  ലതഭാഴനിലനിലന്റെ സതീലനിലാംഗയ്  ഉണയ്,
ആവശവഭാനുസരണലാം ലകേഭാടുക്കണലാം.    എന്നഭാല ഇകപഭാള അതയ്  സലലപ ലറസ്ട്രനികടയ്
സതീമഭായനി  മഭാറനി.   ഓകരഭാ സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  ബജറനില നനിന്നയ് ഇത്ര കകേഭാടനി രൂപ
എന്നയ്  പറയുനണയ്.   അതനുസരനിച്ചുള്ള  സതീമുകേള  മഭാത്രകമ   തയഭാറഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുളളു.  വരളചയുലട പശ്ചഭാത്തലത്തനില  ലതഭാഴനിലദനിനങ്ങള 150 ആയനി
വര്ദനിപനിച്ചു   എന്നയ്  പറയുന.   150  ദനിവസകത്തയുലാം  കജഭാലനിക്കയ്  കലബര്  ബജറയ്
ഉണഭാക്കഭാനുള്ള  പരനിശമലാം വളലര  ഉഇൗര്ജനിതമഭായനി  നടനവരനികേയഭാണയ്.  പകക്ഷ
ലലപസ കേനിട്ടുകമഭാ; ഇകപഭാളത്തലന്ന കുടനിശ്ശേനികേയുണയ്.  ലതഭാഴനിലുറപയ് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന
സതീകേളനില നനിനലാം വലനിയ ആകക്ഷപലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  ഏപനില മഭാസത്തനില പണലാം
അനുവദനിക്കുലമന്നഭാണയ് പറഞനിരുന്നതയ്.   പുതനിയ ബജറയ് വന്നഭാലുടലന  കുടനിശ്ശേനികേ
തതീര്ക്കുലമനലാം  പറഞ.   എന്നഭാല  അതനിനയ്  ഒരു  മഭാറവലാം  ഉണഭായനിടനില.   ഈ
വനിഷേയലാം ശക്തമഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനയ് മുന്നനില അവതരനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫയ്  ഹജയ്  തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .    ലകേ  .    ടനി  .    ജലതീല  ):  സര്, ഏതഭാണയ്  750  കകേഭാടനി രൂപ നമുക്കയ്
കുടനിശ്ശേനികേ  കേനിടഭാനുണയ്.  ഇതനികലയഭായനി  നനിരനരലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   അക്കഭാരവത്തനില  ശക്തമഭായ   ഇടലപടല
കവണനിവരുലമനതലന്നയഭാണയ്  കതഭാനന്നതയ്.   മലറലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തു.   ഇതനിലനഭാരു   രഭാഷതീയമുകണഭാ
എനവലര  നമുക്കയ് സലാംശയനികക്കണതഭായനിട്ടുണയ്.

മനി  .    സതീക്കര്:   ഇലതലഭാലാം  കചേര്ത്തഭാണയ്   സനിവനില  സലലപസയ്  വകുപ്പുമനനി
ഇന്നലല 'ഉലക്ക വനിഴുങ്ങണലാം, പകക്ഷ വടത്തനില വനിഴുങ്ങണ'ലമന്നയ് പറഞതയ്. 

ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി:   സര്,   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  പലതുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സമയലമടുക്കുലാം.  അതുലകേഭാണ്ടുതലന്ന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം
വളലരയധനികേലാം സമയലമടുക്കുലാം.  അതനിനഭാല   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  50:50  എന്ന
അനുപഭാതലാം 80:20 ആയനി കുറയുനണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  ഉളലക്കഭാള്ളഭാന് കേഴനിയഭാത്ത
കുലറ ലറസ്ട്രനിക്ഷന്സയ് ലസന്ടല ഗവണ്ലമന്റെയ്  വയ്ക്കുന്നതുലകേഭാണഭാണയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് സമയലമടുക്കുന്നതയ്.  അതയ് പരനിഹരനിക്കഭാന് എലനങനിലുലാം
നടപടനി  സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ് ലഎസകേയ്  :  സര്,   നനിശ്ചയമഭായുലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സമയലമടുക്കുനണയ്.  കകേന്ദ്ര കറഭാഡയ് പദതനിയഭായ
പധഭാനമനനി  സഡകേയ്  കയഭാജനയയ്  കപഭാജകയ്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കഭാന്
സലാംസഭാനത്തനിനയ് വളലര ബുദനിമുടഭാണയ്.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതലമന്നയ് പറഞഭാലുലാം നമ്മുലട
അളവയ്  അനുസരനിചല,  കദശതീയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചഭാണയ്   അതുണഭാക്കുന്നതയ്.
ഫലപദമഭായ   കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  നടക്കുന്നനില.   മുഴുവന്  സതീമുകേളുകടയുലാം  ഓകരഭാ
വര്ഷേലത്ത അകലഭാടയ്ലമന്റെയ്,  സലാംസഭാന ബജറനിനയ്  എത്ര തുകേ വച്ചു,  അഡതീഷേണല
എനയ്  കവണലാം,  എനയ്  ലചേലവഭായനി,   ലചേലവഭായതയ്  യൂടനിലലലകസഷേനഭാകയഭാ,
യൂടനിലലലകസഷേന് സര്ടനിഫനിക്കറയ്   നലകേനികയഭാ തുടങ്ങനിയ കേഭാരവങ്ങള നനിരനരമഭായനി
കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ഒരു ഓണ്ലലലന് കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം ഇകപഭാള
ആവനിഷരനിചനിട്ടുണയ്.  അതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇതയ്
നടപനിലഭായനിക്കഴനിഞഭാല   കേഭാരവക്ഷമത  ഗണവമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയുലാം   അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  ലചേലവയ്  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുലാം
ലചേയ്യുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന്:  സര്,  ജനസലാംഖവഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  കകേന്ദ്ര
പരനിഗണനയുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലാം  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ലഭനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനില  എന്തുലകേഭാണഭാണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കകേരളകത്തഭാടയ്
മഭാത്രലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള അവഗണന കേഭാണനിക്കുന്നതയ്?
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കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  2-നുലാം  2.4
ശതമഭാനത്തനിനുമനിടയഭാണയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം.  നമ്മുലട ജനസലാംഖവ  2.7  ശതമഭാനത്തനിനപ്പുറമഭാണയ്.  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള
വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നനില.  പദതനികേളുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നമുക്കയ്  അനുകയഭാജവ
മലലന്നതഭാണയ്  ഇതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം.   കകേരളമഭായതുലകേഭാണയ്  കുറച്ചുകേളയുന്നതല,
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നമുക്കയ്  അനുകയഭാജവമലഭാത്തവയഭാണയ്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനയ്  ദഭാരനിദവ
കരഖയയ്  കേതീഴനിലുള്ളവരുലട  എണ്ണലാം ഒരു പധഭാനലപട  ഘടകേമഭാണയ്.   കകേരളത്തനില
14  ശതമഭാനത്തനിനയ്  തഭാലഴ  മഭാത്രകമ  ദഭാരനിദവകരഖയയ്  കേതീഴനില  വരനികേയുള.
വനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തയ്  കേക്വഭാളനിറനി  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെഭാണയ്  കവണതയ്.   അലഭാലത  ബഭാക്കയ്
കബഭാര്ഡയ്  വയലല.   അഖനികലനവഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വച്ചുകനഭാക്കുകമ്പഭാള നമുക്കയ്  അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം  കേനിട്ടുന്നനില.   കേഭാരണലാം  ഇവനിലട
വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിലുള്ള  രണഭാലാം  തലമുറ  പശ്നങ്ങള  പരനിഗണനിക്കലപടുന്നനില.
അകപഭാള ഇഇൗ മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില മഭാറലാം  കവണലാം.   കകേരളലത്തകപഭാലല മുന്പനനിയനില
നനിലക്കുന്ന സലാംസഭാനങ്ങളുലട സവനികശഷേമഭായ പശ്നങ്ങള കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനില
ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കണലമന്നയ് നമ്മേള നനിരനരമഭായനി ആവശവലപട്ടു ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.

പതനിപക്ഷ കനതഭാവയ്  (ശതീ  .    രകമശയ് ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  പഭാനനിലാംഗയ് കേമ്മേതീഷേന്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നകപഭാള  ഗഭാഡ്ഗനില  കഫഭാര്മുല  അനുസരനിച്ചുലാം  അതനിനുകശഷേലാം
രഭാഷപതനി  ശതീ.  പണബയ്  മുഖര്ജനി  പഭാനനിലാംഗയ്  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  ഹവസയ്
ലചേയര്മഭാനഭായനിരുന്നകപഭാള  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  പുതനിയ  കഫഭാര്മുലയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലുമഭായനിരുന  പഭാന്  ഹസസയ്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതയ്.   ഇകപഭാള
പഭാനനിലാംഗയ്  കേമ്മേതീഷേന്  മഭാറനി  നതീതനി  ആകയഭാഗയ്  വന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  ഓകരഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളുലടയുലാം  പഭാന്  ഹസസയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  നതീതനി  ആകയഭാഗനില  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള
ചേര്ചകേള നടന്നനിട്ടുകണഭാ;  നതീതനി ആകയഭാഗയ്  എനപറഞയ് എലഭാ അധനികേഭാരങ്ങളുലാം
പധഭാനമനനിയുലട  ഓഫതീസനില   കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുന്ന  നനിലയനികലയയ്  കേഭാരവങ്ങള
മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ  എനള്ള  കേഭാരവലാം  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  മുഖവമനനി
നതീതനി ആകയഭാഗനിലന്റെ രണഭാമലത്ത കയഭാഗത്തനില പലങടുലത്തന്ന പത്രവഭാര്ത്തകേള
കേണനിരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് എനയ് ചേര്ചകേളഭാണയ് അവനിലട ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം  .    കതഭാമസയ്  ലഎസകേയ്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  പതനിപക്ഷ
കനതഭാവയ്  പറഞ കേഭാരവലാം  വളലര  ശരനിയഭാണയ്.   നതീതനി  ആകയഭാഗയ് വന്നകതഭാടുകൂടനി
ഇലതലഭാലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കലപടനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.   സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  പദതനിയനില,
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കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം പദതനിയനില. അതനിനഭാല പദതനി അടങലലഭാനലാം അലാംഗതീകേരനികക്കണ
പശ്നമനില.   മറയ്  കേഭാരവങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതുകപഭാലല  പുതനിയ  വനികേസന
കപഭാജക്ടുകേളക്കുലാം പണലാം കവണലമന്നയ് ധനമനഭാലയലാം തതീരുമഭാനനിക്കുന.  അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ആദവ വര്ഷേലാം പഞഭായത്തയ് വകുപനിലന്റെ വനിഹനിതലാം
50  കകേഭാടനിയഭായനി  കുറച്ചു.    പദതനി ആസൂത്രണമുലണങനില ഇങ്ങലനയുള്ള മണന്
തതീരുമഭാനലാം  ഒരനിക്കലുലാം  വരുന്നതല.   നതീതനി  ആകയഭാഗനിലന്റെ  ചേര്ച  പദതനി
രൂപതീകേരണത്തനിനല.    കൃഷേനിക്കഭാരുലട  വരുമഭാനലാം  എങ്ങലന  കൂടഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം,
ഡനിജനിറല  ഇനവ  എങ്ങലന  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന്  പറ്റുലാം,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള
ഇങ്ങലനയുള്ള  ചേനില  ലപഭാതുകേഭാരവങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള  അഭനിപഭായങ്ങള
സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടയ് ആരഭാഞനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  അലഭാലത പദതനി രൂപതീകേരണലത്ത
കുറനിച്ചുള്ള ചേര്ചയല അവനിലട നടന്നനിട്ടുള്ളതയ്.   പകക്ഷ,  ഇഇൗ ദതീര്ഘകേഭാല ലക്ഷവലാം,
മൂന്നയ് വര്ഷേകത്തയ്ക്കുള്ള ലക്ഷവലാം, അലതലഭാലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതയ് എങ്ങലനലയനള്ളതുലാം
അജണയനിലുണഭായനിരുന.   ഇകപഭാള  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.-ക്കയ് വലനിയ  തുകേ
നതീക്കനിവച്ചുലവന്നയ് പറഞ.  കനരകത്തയുണഭായനിരുന്ന കനഭാണ്-പഭാനുലാംകൂടനി കചേര്നള്ള
തുകേയഭാണയ്  നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നതയ്.   കനരകത്തയുള്ള  കനഭാണ്-പഭാന്  അതനില  നനിനലാം
മഭാറനിക്കഴനിഞഭാല ഇഇൗ വര്ഷേലത്ത എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.-ക്കുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  അഞയ്  വര്ഷേലാംമുമ്പയ്  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ലമന്റെയ്  വചനിരുന്നതനികനക്കഭാള
കുറവഭാണയ്.  ഇഇൗ  കമഖലയയ്  എത്ര  പണലാം  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന  എനള്ളതയ്  നമുക്കയ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്കപഭാലുലാം പറ്റുന്നനില.

വനികനഭാദസഞഭാര നയലാം
4(*184) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .     ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ് മുഹസനിന് പനി  .:  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ഒരു പുതനിയ വനികനഭാദസഞഭാര നയലാം തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില പസ്തുത നയത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷനിതതക്വലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായ  വനികേസനത്തനിനയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്): സര്,

(എ & ബനി) 2012-ല പുറലപടുവനിച ടൂറനിസലാം നയത്തനികന്മേല ആവശവമഭായതുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതവമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി പുതുതഭായനികവണ ഘടകേങ്ങള ഉളലപടുത്തനി
ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള സമഗ്രേ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പധഭാനലപട  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ആഭവനര  വകുപനില  നനിനലാം  പകതവകേ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിയ  180  ടൂറനിസലാം
കപഭാലതീസയ്  ഉകദവഭാഗസരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  വനിവനിധ
ബതീച്ചുകേളനിലഭായനി വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച 137 ഹലഫയ് ഗഭാര്ഡമഭാരുലട കസവനലാം
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   20  ഹലഫയ്  ഗഭാര്ഡമഭാലര  പുതുതഭായനി  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനിയുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.   പധഭാനലപട  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കപഭാലതീസയ്
എയ്ഡയ്  കപഭാസലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   അപഭായ  സൂചേനികേകേള,  മറയ്  മുന്നറനിയനിപയ്
കബഭാര്ഡകേള, ജഭാഗ്രേതഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എന്നനിവയുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  കകേരള  ടൂറനിസലാം  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില കറഭാഡയ് കഷേഭാകേളുലാം കടഡയ് ലഫയറകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  സലാംസഭാന  വവഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളക്കുലാം  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണയ്.

കകേരളലത്ത  വനിവഭാഹ/MICE  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പധഭാന  ലക്ഷവസഭാനമഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ഓണ്ഹലന്/ഓഫയ് ഹലന് പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന.

നവ  മഭാധവമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധവത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേരള  കബഭാഗയ്  എകയ്പസയ്  കപഭാലുള്ള  നവതീന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  തനങ്ങള
നടപഭാക്കനിവരുന.

വനികനഭാദസഞഭാരനികേലളയുലാം  കേലഭാസക്വഭാദകേലരയുലാം  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലകേഭാചനി  ബനിനഭാലല  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറകേളനില  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  മറയ്  പദതനികേളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന സമഗ്രേ ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനിയഭായ ഗ്രേതീന്
കേഭാര്പറയ് പദതനി ആവനിഷരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  പധഭാനലപട  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
ഫലപദമഭായ  മഭാലനിനവ  സലാംസരണലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം  എന്.ജനി.ഒ.-കേലളയുലാം  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങലളയുലാം
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  സമഗ്രേ  മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;  ഹമകകഭാ ലഡസ്റ്റനികനഷേനുകേളനില
പഭാസ്റ്റനികേയ്  നനിര്മ്മേഭാര്ജനവലാം  ഗ്രേതീന്  കപഭാകടഭാകക്കഭാളുലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: സര്, പുതനിയ ടൂറനിസലാം നയത്തനില നനിശ്ചയമഭായുലാം
ഇഇൗ  ഘടകേങ്ങലളലഭാലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനിയഭാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്
പരനിശമനിക്കുന്നതയ്.  നനിലവനിലുള്ള പധഭാനലപട എലഭാ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല മഭാലനിനവ വനിമുക്തമഭായ പരനിസനിതനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള ഗവണ്ലമന്റെയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

ശതീ.  ആര്.  രഭാമചേന്ദ്രനുകവണനി  ശതീ  .    ജനി  .    എസയ്  .    ജയലഭാല:  സര്,
കകേരളത്തനിലന്റെ  മുഴുവന്  പകദശങ്ങളുലാം  ഒരുവനിധത്തനില  അലലങനില  മലറഭാരു
വനിധത്തനില ടൂറനിസലാം സഭാധവതയുള്ളതഭാണയ്.  തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
ഭരണസമനിതനികേലള  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതക്വത്തനില  കബഭാധവത്കേരനിചയ്  അഗ്രേനി
ടൂറനിസലാം  ഉളലപലടയുള്ള  സഭാധവതകേള  പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  ആഭവനര
ടൂറനിസലാം  ഉളലപലടയുള്ള  സഭാധവതകേള   വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പദതനിക്കയ്
ഗവണ്ലമന്റെയ് രൂപലാം നലകുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ആഭവനര  ടൂറനിസത്തനിനയ്  വളലരകയലറ
പഭാധഭാനവലാം  ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള  സമതീപനലാം  തലന്നയഭാണയ്  ഗവണ്ലമന്റെയ്
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇഇൗ ഗവണ്ലമന്റെയ് വന്നതനിനുകശഷേലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം
സഭാധവത പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പകതവകേമഭായ പദതനികേളക്കയ്
രൂപലാംലകേഭാടുത്തു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   ഉത്തര മലബഭാറനില വനികശഷേനിച്ചുലാം ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
സഭാധവതകേള പകയഭാജനലപടുത്തഭാന് കേഴനിഞ കേഭാലത്തയ് നമുക്കയ് സഭാധനിചനിരുന്നനില.
ഉത്തര  മലബഭാറനിലന  ലക്ഷവലാംവച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളക്കയ്
ഇതനിനകേലാംതലന്ന  അനുമതനി  നലകുകേയുലാം  പണലാം  നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം
വനികേസനത്തനിനുലാം  അതനിലൂലട  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  പുതനിയ  ലതഭാഴനില  സലാംരലാംഭകേലര
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  സഹഭായകേരമഭാകുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി
ഗവണ്ലമന്റെയ് മുകന്നഭാടയ് കപഭാകുകേയഭാണയ്.
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ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:  സര്,  ആദവമഭായനി  ടൂറനിസലാം  മനനിക്കയ്  നഭാടനികേ

മണ്ഡലത്തനിലന്റെ അഭനിവഭാദവലാം അര്പനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില

വന്നയ്  11  മഭാസത്തനിനുള്ളനില നഭാടനികേ ബതീചനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനയ്  ഒരു കകേഭാടനി രൂപ

അനുവദനിചയ്  നഭാടനികേ  ബതീചനിലന  നല  ടൂറനിസലാം  കമഖലയഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  ശമനിചതയ്

ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  അനന  സഭാധവതകേള  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  കതടുനലവന്നതനിനയ്

ലതളനിവഭാണയ്.  നഭാടനികേ മണ്ഡലത്തനിലല പഇൗരഭാവലനിയുലട അഭനിനന്ദനലാം സര്ക്കഭാരനിലന

അറനിയനിക്കഭാന്  എലന്ന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.   അതഭാണയ്  ഞഭാന്  ഇവനിലട

പറഞതയ്.   എലന്റെ  കചേഭാദവലാം,  ടൂറനിസകേളുലട  വരവനിലുലാം  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനില

നനിനള്ള  വരുമഭാനത്തനിലുലാം  ഗണവമഭായ  വര്ദനവണഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  ഞഭാന് നഭാടനികേ ബതീചനില കപഭായനിരുന.

നഭാട്ടുകേഭാലരലഭാലാംതലന്ന  ഇഇൗ  പുതനിയ  പദതനി  ആവനിഷരനിക്കുന്നതനികനഭാടയ്

അസൂയഭാവഹമഭായ തഭാലരവലാം  കേഭാണനിക്കുനണഭായനിരുന.   നഭാടനികേ  ടൂറനിസലാം  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരവത്തനിലുലാം  മറ്റുലാം  ബഹുമഭാനവയഭായ  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേ

സക്വതീകേരനിച  സമതീപനകത്തഭാടയ്  നഭാട്ടുകേഭാരുലട   വനിപുലമഭായ  തഭാലരവലാം  ഞഭാന്

കേണതഭാണയ്.    സലാംസഭാനത്തയ്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിലൂലട  പരമഭാവധനി  സമ്പത്തയ്

സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശതീയരഭായ  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം

ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള  വനിവനിധങ്ങളഭായ  പരനിപഭാടനികേളഭാണയ്  സലാംസഭാന

ഗവണ്ലമന്റെയ് ആവനിഷരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ്  മുഹസനിന്  പനി  .:  സര്,  കകേരളത്തനിലല  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ

സഭാധവതയുലാം  അതനിലന്റെ  ഏറവലാം  വലനിയ  ആകേര്ഷേണവലാം  ഇവനിടലത്ത  പുഴകേളുലാം

ജലസലാംഭരണനികേളുമഭാണയ്.   എലന്റെ  കചേഭാദവലാം,  ഭഭാരതപ്പുഴയുലട   സലാംരക്ഷണലാം

ലക്ഷവലാംവച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഏലതങനിലുലാം  ടൂറനിസലാം പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങനില

അതനിനയ്  ബജറനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങനില

എന്നകത്തയയ്  ആ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുലാം?   പടഭാമ്പനിയനികലതുളലപലട  ഞഭാന്

ലപഭാകപഭാസലഭായനി ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണഭായനിരുന.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര്,  അതയ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

നനിലവനില അത്തരലമഭാരു പദതനി ഗവണ്ലമന്റെനിനയ് മുന്നനിലനില.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സഹകേരണ കമഖലയനിലല കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ് 

5 (*185) ശതീ  .   ജനി  .   എസയ്  .   ജയലഭാല   :
ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള   :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന്   :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  ജനിലഭാ  സഹകേരണബഭാങ്കുമഭായനി
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായകേള
നലകുന്നതനില  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  എലനങനിലുലാം  പതനിസന്ധനി
കനരനിടുനകണഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ)  ഇല.  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) സലാംസഭാനത്തയ് ഹ്രസക്വകേഭാല കേഭാര്ഷേനികേ വഭായകേള പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ
വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖനയഭാണയ്   വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്.  ആലകേ
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  വഭായയുലട  40  ശതമഭാനലാം  നബഭാര്ഡയ്  പുനര്  വഭായയഭായനി
നലകുന.   ബഭാക്കനി  തുകേ  സലാംസഭാന/ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  അവരുലട
സക്വനലാം  ഫണനിലനനിനലാം  വഹനിക്കുന.  കേര്ഷേകേര്ക്കയ്  നലകുന്ന  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായ
31-3-2017-നകേലാം  റകപ  കേനിസഭാന്  കേഭാര്ഡമഭായനി  ബന്ധനിപനിചയ്  വനിതരണലാം
നടത്തണലമനലാം  നബഭാര്ഡയ്  നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരളത്തനില  സലാംസഭാന
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിന് കേതീഴനില വന്നനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല റകപ കേനിസഭാന് ലഡബനിറയ് കേഭാര്ഡയ്
വനിതരണലാം പൂര്ണ്ണമഭായ കതഭാതനില നടന്നനിടനില.  ഭഭാവനിയനില ഇതയ് കേഭാര്ഷേനികേ വഭായഭാ
വനിതരണലത്ത  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  റകപ  കേനിസഭാന്  കേഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 
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അനധനികൃത പഭാറ ഖനനലാം 
6 (*186) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബയ് :

കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര്   :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കയ്   :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി  . : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  അനധനികൃത  പഭാറ  ഖനനലാം  വവഭാപകേമഭാകുന്നതുമൂലലാം

ഉണഭാകുന്ന  പഭാരനിസനിതനികേ  പശ്നങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

പരനിഹഭാര നടപടനികേലളക്കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സർക്കഭാരനിനയ്  നനികുതനിയനിനത്തനില  ലഭനികക്കണ  തുകേ  ഖനന  കലഭാബനി

തടനിലയടുക്കുന്നതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില

സര്ക്കഭാര് നയലാം എനഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം   വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .

ലമഭായതീന്) : 

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.   സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  ശഭാസതീയമഭായ

രതീതനിയനിലുള്ള  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  ഖനനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി

പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിക്കുന്ന  ഖനനഭാനുമതനികേളക്കയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി

നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം അനുമതനികേള നലകുന്നതനിനയ് ജനിലഭാ തലത്തനില

ജനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  ഡനിസ്ട്രനികയ്  എന്വകയഭാണ്ലമന്റെയ്  ഇലാംപഭാകയ്

അലസസയ് ലമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനികേള നനിലവനില വന്നനിട്ടുണയ്.  ആയതനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

ദ്രുതഗതനിയനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.   വനിദഗ്ദ്ധ

സമനിതനിയുലട  പല തലങ്ങളനിലുള്ള പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി

നലകുന്നതുമൂലലാം  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദവലാം  ശഭാസതീയവമഭായ  ഖനനലാം  നടത്തുന്നതയ്

ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് കേഴനിയുന്നതഭാണയ്. 

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.   സര്ക്കഭാരനിനയ്  റവനദ്യു  നഷ്ടലാം  വരഭാതനിരനിക്കുന്ന

രതീതനിയനില  5-1-2015-ല  ഖനന  ചേടങ്ങളനില  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  കറഭായലറനി

വര്ദനിപനിച്ചു.  ധഭാതുക്കള  പകൃതനി  വനിഭവങ്ങളഭായതനിനഭാല  ഖനനലാം

അനുവദനിക്കുന്നതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനില    ലഭനികക്കണ  കറഭായലറനി  തുകേ  കൃതവമഭായനി

ഈടഭാക്കുകേ എന്നതഭാണയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഖവഭാപനിത നയലാം.
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സക്വകേഭാരവ നനികക്ഷപലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നയലാം 
7 (*187) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല   : 

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്   : 
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ്   : 
ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമ്പദയ്  വവവസയനില  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപലാം

വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ് സലാംബന്ധനിച നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപത്തനിലുളള  വര്ദനവയ്  ലക്ഷവമനിടയ്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുനനികക്ഷപകത്തഭാലടഭാപലാം  ലപഭാതുവരുമഭാന  സനിരത
നനിലനനിര്ത്തുന്നതുലാം  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപവമഭായുള്ള  അതനിലന്റെ  സന്തുലനലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നതുലാം  ആവശവമഭാലണന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില  അതനിനഭായനി
സക്വതീകേരനിക്കുന്ന മുന്കേരുതലുകേള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) പുതനിയ വളര്ചഭാ വവവസഭായ കമഖലകേളനികലയയ് കൂടുതല സക്വകേഭാരവ മൂലധന
നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനയ്
കൂടുതല ഊന്നല നലകുകേ എനള്ളതഭാണയ്  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം.  ഇതനിലൂലട
ഏറവലാം ആധുനനികേവലാം മനികേകവറനിയതുമഭായ പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവങ്ങള കകേരളത്തനിനയ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  കേഴനിയുലാം.   അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം,  വവവസഭായലാം,
വനികനഭാദസഞഭാരലാം,  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദവ  വവവസഭായങ്ങള,  പവഭാസനി  എന്നതീ
കമഖലകേളനിലൂലട  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണയ്  പധഭാനമഭായുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

(ബനി)  ലപഭാതു  സക്വകേഭാരവ  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലട  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

1. വനിഴനിഞലാം  അനഭാരഭാഷ  കേപല  ഗതഭാഗത  ലടര്മനിനല  വനികേസനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  ആലകേ  പദതനി  തുകേ  6770  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.  ഇതനില 4089 കകേഭാടനി രൂപ സക്വകേഭാരവ നനികക്ഷപമഭാണയ്.
അധനികേലാം  തുകേ  ആവശവമഭായനി  വരുന്നപക്ഷലാം  മുഖവ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ  വനികേസന  പദതനി  എന്ന  ശതീര്ഷേകേത്തനിലനനിനലാം
പനിന്വലനിചയ് വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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2. ലപഭാന്നഭാനനി തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനയ് ആലകേ പദതനി തുകേയഭായ 763
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപമഭാണയ്.   സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതമഭായനി പദതനിക്കഭാവശവമഭായ ഭൂമനി നലകുന.

3. കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  (എലാം.ഐ.ഡനി.പനി)  987  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
പദതനി തുകേയനില 300 കകേഭാടനി രൂപ സക്വകേഭാരവ നനികക്ഷപമഭാണയ്.

4. പനി.പനി.പനി. (ആനദ്യുറനി)  കറഭാഡയ് പരനിപഭാലന പദതനി  - 700  ലക്ഷലാം
രൂപ

5. പനി.പനി.പനി.  കമഭാഡല  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കയ്/പഭാകദശനികേലാം/  എകസ്റ്ററയ്
വനികേസനലാം - 200 ലക്ഷലാം രൂപ.

6. ഇകന്നഭാകവറതീവയ്  അനഭാരഭാഷ  ഫര്ണനിചര്  ഹബയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആലകേ  പദതനി  തുകേയഭായ  8615  കകേഭാടനി
രൂപയനില 2128 കകേഭാടനി രൂപ സക്വകേഭാരവ നനികക്ഷപമഭാണയ്. 

(സനി)  അതനികവഗലാം  വളരുന്ന  സമ്പദയ് വവവസയയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസന കമഖലയനില വന്കേനിട നനികക്ഷപലാം ആവശവമഭാണയ്.  എന്നഭാല ഇതയ് ലപഭാതു
നനികക്ഷപത്തനിലൂലട  മഭാത്രലാം  കേലണത്തഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില.   ആയതനിനഭാല  ഈ
കമഖലയനികലയയ്  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപലത്ത  കപഭാതഭാഹനിപനികക്കണതുണയ്.  ലപഭാതു
നനികക്ഷപത്തനിലൂലടയുള്ള  ലപഭാതുവരുമഭാന  സനിരത  നനിലനനിര്ത്തുന്നകതഭാലടഭാപലാം
സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപവമഭായുള്ള  അതനിലന്റെ  സന്തുലനലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
ആകരഭാഗവലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  തുടങ്ങനിയ  സഭാമൂഹവ  കമഖലകേളനില
ലപഭാതുനനികക്ഷപത്തനിലന്റെ പഭാധഭാനവലാം നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരവ
വനികേസനലാം  കപഭാലുള്ള  നനിയനനിത  കമഖലകേളനില  സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ എനള്ളതഭാണയ് അനനിവഭാരവമഭായനിട്ടുള്ളതയ്. 

നനികക്ഷപ അനരതീക്ഷലാം വവവസഭായ സഇൗഹൃദപരമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള 
8 (*188) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി  : 

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  : 
ശതീ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി  : 
ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനികക്ഷപ  അനരതീക്ഷലാം  വവവസഭായ  സഇൗഹൃദ
പരമഭാക്കഭാനഭായനി  സക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കലയന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫലപദമഭായ
രതീതനിയനില പരനിഷരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഹലസന്സയ്  നലകുന്ന  കേഭാരവത്തനില  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട അനുമതനി കവണലമന്ന നനിബന്ധന ഒഴനിവഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില  അത്തരലാം  സഭാഹചേരവത്തനില  പഭാരനിസനിതനികേ-ജലമലനിനതീകേരണലാം  ലകേഭാണയ്
പകദശവഭാസനികേളക്കയ്  ബുദനിമുടയ്  ഉണഭാകുകേയഭാലണങനില  ഇടലപടഭാന്  പകേരലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാകുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം കസഭാര് ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം   വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന്) : 

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ-സഇൗഹൃദ  അനരതീക്ഷലാം
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങള  സമയ
ബന്ധനിതമഭായനി  നലകുന്നതനിനുലാം  വഭാണനിജവ  വവവസഭായങ്ങള  സുഗമമഭായുലാം
കവഗത്തനിലുലാം  നടത്തുവഭാന്  ആവശവമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേഭാവസ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  'കകേരള  ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  ആന്റെയ്
ലഫസനിലനികറഷേന് ആകയ്'  എന്ന കപരനില നനിയമ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  അതുവഴനി വവവസഭായ കമഖലയനിലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി
ബന്ധലപട  അനുമതനികേള  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്
നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള, ഉത്തരവകേള  നനിലവനിലുള്ള ഏകേജഭാലകേനനിയമലാം, അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ  കമഖലയനിലല  പുകരഭാഗതനി,  അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാ
കഫഭാറലാം തുടങ്ങനിയവ പരനിഷരനിക്കഭാന് നടപടനികേള തുടങ്ങനി.   കൂടഭാലത നനിലവനിലുള്ള
ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  പവര്ത്തനത്തനിനയ്
'ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്   ലപഭാകമഭാഷേന്  ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷേന്  ലസല'
(ഐ.പനി.എഫയ്.സനി.)  ശക്തനിലപടുകത്തണതുണയ്.  അതനിനയ് ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട
പതനിനനിധനികേള  ഉള ലക്കഭാള്ളുന്ന  ഒരു  സനിരലാം  ലസല  കകേരള  കസ്റ്ററയ്
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനില  (ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)
പവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ജനിലഭാതലത്തനില  പഭാകയഭാഗനികേ
മഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ    കേളകര്  തലവനഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനിലല
പതനിനനിധനി ഉകദവഭാഗസന്മഭാര് ഉളലപടുന്ന ഒരു ജനിലഭാതല സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുലാം,
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനികലയുലാം  ഏജന്സനികേളനിലലയുലാം  അകപക്ഷഭാകഫഭാറങ്ങള
ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  ലപഭാതു  ഏകേതീകൃത  അകപക്ഷഭാ  കഫഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  അപകേഭാരലാം  ഒരു  വവവസ  ഇല.  എന്നഭാല  വവവസഭായ
നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചയ്  ലഭനിക്കുന്ന പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബന്ധലപട
ഉകദവഭാഗസര് നലകുന്ന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആവശവമഭായ  നടപടനി
വവവസകേള പസ്തുത നനിയമത്തനില ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണയ്. 
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കകേരള ബഭാങയ് രൂപതീകേരണലാം
9 (*189) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ്   :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്   :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന്   :
ശതീ  .     സണ്ണനി  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനിടഭാകണഭാ  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങയ്  ഭരണസമനിതനികേലള അസഭാധുവഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുളള ഓര്ഡനിനന്സയ്
പുറലപടുവനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  അനുമതനി
കതടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലനിവനിലുളള
ഏലതഭാലക്ക  നനിയമങ്ങളനില  കഭദഗതനി  ആവശവമുലണനലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില
നടപടനികേള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  ഭരണസമനിതനികേളുലട  ഘടനയനില  മഭാറലാം
വരുത്തനി  ഓര്ഡനിനന്സയ്  പുറലപടുവനിചതയ്  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്
രൂപതീകേരണത്തനിനയ് മുകന്നഭാടനിയഭായനിടല. 

(ബനി)  കകേരള  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  റനിസര്വയ്  ബഭാങനിലന്റെ  അനുമതനി
കതടനിയനിടനില. 

(സനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധവതകേള
പഠനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന്  അഞലാംഗ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  സര്ക്കഭാര്
നനികയഭാഗനിചനിരുന. കേമ്മേനിറനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
ബഭാങയ് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിച മറയ് കേഭാരവങ്ങളുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുകേ.  അകപഭാള
മഭാത്രകമ ഏലതഭാലക്ക നനിയമങ്ങളനില കഭദഗതനി ആവശവമുലണന്ന കേഭാരവലാം കൃതവമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുള്ളു.   28-4-2017-നയ്  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്  പഠന
റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  
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കേഭാര്ഷേനികകേഭാത്പന്ന വനിപണന കമഖലയനില സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
ഇടലപടല 

10 (*190) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസയ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്  :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാര്ഷേനികകേഭാലന്ന  വനിപണന  കമഖലയനില  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
കനരനിടയ്  ഇടലപടയ്  നവഭായവനില  ഉറപഭാക്കഭാന്  കവണ  പദതനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ലഫഡകററഡയ്  സലാംഘങ്ങള  രൂപതീകേരനിചയ്  സലാംഘങ്ങളുലട  ശലാംഖല
വഴനി  കേഭാര്ഷേനികകേഭാലന്നങ്ങള  നനിയനണമനിലഭാലത  കശഖരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവഭാനുസരണലാം  വനിപണനിയനില  നവഭായവനിലയയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി പഭാടത്തനിലനടുത്തയ് കൃഷേനിക്കയ് തയഭാറഭാകുന്ന കേര്ഷേകേ കൂടഭായ്മകേളക്കയ്
വഭായ നലകേഭാന് നനിലവനില പദതനിയുകണഭാ;  ഇലലങനില അതനിനുകവണ നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകമഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ) ഉണയ്. കേഭാര്ഷേനികകേഭാത്പന്നങ്ങള തഭാങ്ങുവനില നലകേനി കേര്ഷേകേരനിലനനിനലാം
കനരനിടയ്  സലാംഭരനിചയ്  സലാംസരനിചയ്  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കൃഷേനി  വകുപനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില  ആവനിഷരനിക്കുന്ന  പരനിപഭാടനികേളഭായ  ലനലയ് ല്ല്  സലാംഭരണലാം,
കതങ്ങ/ലകേഭാപ  സലാംഭരണലാം  എന്നനിവ  സഹകേരണ  വകുപയ്  മുഖഭാനനിരലാം
നടപനിലഭാക്കഭാറണയ്. 

ശതീതകേഭാല  പചക്കറനികൃഷേനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വടവട,  മൂന്നഭാര്,
മറയൂര്,  കദവനികുളലത്ത  മറയ്  പ ഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  വനിപണന
സഹഭായത്തനിനുള്ള  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  നലകുന്ന  പദതനി  ഹപലറയ്
അടനിസഭാനത്തനില  നടപഭാക്കുന്നതനിനയ്  2017-18  വര്ഷേത്തനില  2  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന്ന  സുവര്ണ്ണലാം
കഷേഭാപ്പുകേളനില  പചക്കറനികേള  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ശതീത  സലാംഭരണനികേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം ബജറനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  മഭാര്ക്കറയ്  ലഫഡയ്,  റബര്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  ലഫ ഡകറഷേന്,  കകേരലഫഡയ്
എന്നതീ  അപകയ്  സലാംഘങ്ങള  അവയുലട  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
അലാംഗസലാംഘങ്ങളുലട   ശലാംഖലവഴനി  കേഭാര്ഷേനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുലട  സലാംഭരണവലാം
വനിപണനവലാം നടത്തനിവരുനണയ്. 

(സനി)  കേര്ഷേകേ  കൂടഭായ്മകേളക്കയ്  സലാംഘങ്ങള  സക്വനലാം  നനിലയനില  വഭായകേള
നലകേനിവരുനണയ്.  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പകതവകേ  പദതനികേലളഭാനലാം  നനിലവനില
ആവനിഷരനിചനിടനില. 

കകേരള ബഭാങയ് തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള 

11  (*191)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേളഭാണയ്
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് എലനങനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില
പസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റനിസര്വയ് ബഭാങയ്  നനിയമലാം അനുസരനിചയ്  എലനലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണയ്
ഇതനിനഭായനി പഭാലനികക്കണതയ്;

(ഡനി) കകേരള ബഭാങയ് എന്നയ് നനിലവനില വരുലമന്നഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഇ) കകേരള ബഭാങയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് ആവശവമഭായ മൂലധനലാം എത്ര; അതയ് 
എവനിലടനനിന്നയ് കേലണത്തഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

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

(എ&ബനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധവതകേള
പഠനിചയ് റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് അഞലാംഗ വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിരുന.   വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  പഠനലാം  നടത്തനി  28-4-2017-നയ്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്. 

(സനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  പുതനിയ ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള റനിസര്വയ്
ബഭാങയ് ആകനില പതനിപഭാദനിചനിടനില. 

(ഡനി) കകേരള ബഭാങയ് നനിലവനില  വരുന്നതനിനയ് തതീയതനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.  
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(ഇ)  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
നയത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായുലാം  ആയനിരനിക്കുലാം  ഇക്കഭാരവലാം  നനിശ്ചയനിക്കുകേ.   റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

വനികനഭാദസ ഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനില സുരക്ഷഭാ ആഡനിറയ് 

12  (*192)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദയ്  പനി  .  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  കബഭാട്ടുകേളനില
സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തഭാറകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  സുരക്ഷഭാ  ആഡനിറയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ)  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തഭാറണയ്.  കകേരള  ഇന്ലഭാന്ഡയ്   ലവസല
നനിയമപകേഭാരലാം  ജലയഭാനങ്ങള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  ചേതീഫയ്
സര്ലവയര്/സര്ലവയര്  കബഭാട്ടുകേളുലട  ഹള,  ലസ്റ്റബനിലനിറനി,  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ലപഭാലഡ്യൂഷേന് സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാങയ് ഹലസന്സയ്,
ലഭാസര്  ഹലസന്സയ്  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളഭായ
ഹലഫയ് ജഭാക്കറയ്, ഹലഫയ് കബഭായയ്, ഫയര്  എകേയ് സ്റ്റനിങദ്യുഷേര് എന്നനിവ ശരനിയഭാലാംവനിധലാം
പവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയതനിനുകശഷേലാം മഭാത്രകമ രജനികസ്ട്രഷേന്
അനുവദനിക്കുകേയുള്ളു.   ഇങ്ങലന  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  ജലയഭാനങ്ങള  സര്കവ  ലചേയയ്
കമലപറഞവ എലഭാലാം ശരനിയഭായ വനിധലാം പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചയ്
സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനുകശഷേകമ സര്കവ സര്ടനിഫനിക്കറയ് നലകേഭാറള്ളു.  ഹഇൗസയ്
കബഭാട്ടുകേളനിലല വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട സുരക്ഷനിതതക്വലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ്  ഹഇൗസയ്
കബഭാടയ്  ടഭാക്കനിലാംഗയ്  സനിസ്റ്റലാം  (ജനി.പനി.എസയ്.)  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
Rs.1,60,00,000  (ഒരു  കകേഭാടനി  അറപതയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ)  യുലട  ഒരു  പദതനിക്കയ്
സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ആലപ്പുഴയനിലല  ഹഇൗസയ്
കബഭാട്ടുകേളനില ലകേലകടഭാണ് മുകഖന ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്ന നടപടനികേള
അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണയ്. 

(ബനി) തുറമുഖ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നയ് ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.
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വവഭാവസഭായനികേ വളര്ചയയ് അനുകൂലമഭായ സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാന് നടപടനി
13 (*193) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന്  : 

ശതീ  .    ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്: 
ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  : 
ശതീ  .     സണ്ണനി  കജഭാസഫയ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവഭാവസഭായനികേ  വളര്ചയയ്  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചേരവലാം

സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതന്നയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില ഇതനിനഭായനി എത്ര പദതനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കനി വരുന്നലതന്നയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ  പദതനികേളഭാണയ്  ഇതനിനുകവണനി  ആവനിഷരനിചയ്

നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .

ലമഭായതീന്) : 

(എ)  വവവസഭായ വളര്ചയയ് അനുകൂലമഭായ സഭാഹചേരവലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം സൂക-

ലചേറകേനിട-ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് ലമചലപട ആനുകൂലവലാം നലകുന്ന പദതനിയഭായ

സലാംരലാംഭകേതക്വ  സഹഭായ  പദതനി  (ഇ.എസയ്.എസയ്.)  വകുപനില  നനിലവനിലുണയ്.

അതനിന്പകേഭാരലാം തഭാലഴപറയുന്ന സഹഭായ പദതനികേള വകുപയ് സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

• ലപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനിലലപട  സൂക-ലചേറകേനിട-ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്

സനിര  മൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%  സഹഭായമഭായനി  നലകുന,

പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ.  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  പടനികേജഭാതനി/

പടനികേവര്ഗ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  യുവസലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  സനിര  മൂലധന

നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുന.  പരമഭാവധനി

30 ലക്ഷലാം രൂപ. 

• മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  സനിര  മൂലധന

നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%,   പരമഭാവധനി   10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുലാം. 

• ഇടുക്കനി,  വയനഭാടയ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില
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ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ് സനിര മൂലധന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%,

പരമഭാവധനി  10 ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേ സഹഭായലാം നലകേനിവരുന. 

• കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഗകവഷേണ
സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങതനികേവനിദവ  സക്വനമഭാക്കനി
ആരലാംഭനിക്കുന്ന സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  10%,  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  അധനികേ
സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുലാം.  യുവസലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന. 

• സലാംരലാംഭകേതക്വ സഹഭായ  പദതനി പകേഭാരലാം സനിര നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%
ആണയ് സബ്സനിഡനി നലകുന്നലതങനിലുലാം യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായമഭായനി  പരമഭാവധനി
30 ലക്ഷലാം രൂപ നല കുന. 

• കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പകേഭാരലാം യുവജനങ്ങളക്കയ്
ബഭാങയ് വഭായയുലാം അനുബന്ധമഭായനി സബ്സനിഡനിയുലാം അനുവദനിക്കുന. 

• യുവ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  സലാംരലാംഭകേതക്വലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  ഇ.ഡനി.  കബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിചയ്  അവയയ്
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലചേയ്യുന്നതുകൂടഭാലത  കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന. 

• വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില നടത്തുന്ന ഇ.ഡനി.പനി. ലടകകഭാളജനി
കനിനനികേയ്,  ഇന്ലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറ്റുകേള,  ലസമനിനഭാറകേള  എന്നനിവയനിലുലാം
യുവഭാക്കളക്കഭാണയ് കൂടുതല പഭാതനിനനിധവലാം നലകുന്നതയ്. 

(ബനി&സനി)  പുതനിയ  വവവസഭായ  ആശയങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുവരുന്ന
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  അതയ്  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  സഹഭായങ്ങള
നലകുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലഭാ  വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ഇന്കേദ്യുകബഷേന് 
ലസന്റെറകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  സല  ദഇൗര്ലഭവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ബഹുനനില
വവവസഭായ സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനിയുണയ്. 

സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ
ഹലസന്സുകേളുലാം കനിയറന് സുകേളുലാം അതനികവഗലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള
ചേടങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന ഈസയ്  ഓഫയ്  ഡൂയനിലാംഗയ്  ബനിസനിനസയ്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള തക്വരനിതഗതനിയനിലഭാണയ്.   നനിലവനിലുള്ള
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ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  സനിരലാം
ലസന്റെര്  (Investment  Promotion  of  Facilitation  Center)
ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യനില പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.  ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ജനിലഭാ
തലങ്ങളനില പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഡനിസ്ട്രനികയ് കേളകര് തലവനഭായനി ഒരു സനിരലാം
ജനിലഭാ സമനിതനിയുലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ബന്ധലപട  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയുലാം  ഏജന് സനികേളനികലയുലാം  അകപക്ഷഭാ
കഫഭാറങ്ങള  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഏകേതീകൃത  അകപക്ഷഭാ  ഫഭാറലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

• കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
'ASHA'  (Assistance  Scheme  for  Artisans)  എന്ന  കപരനില  ഒരു
പദതനി ഈ വര്ഷേലാം സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുനണയ്. 

• കേരകേഇൗശല  സഹകേരണ   സലാംഘങ്ങള  ഉള ലപലടയുള്ള  വവവസഭായ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി ഒരു പുതനിയ പദതനി
Industries Co-operative Societies Support Scheme (ICSSS)  എന്ന
കപരനില  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി  അനുമതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

•  ബനഭാന ഹഫബര്,  കേളനിമണ് വവവസഭായലാം,  സ്ക്രൂഹപന് ,  മറയ് പകൃതനിദത്ത
നഭാരുകേള,  ലബലലമറല  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലല  കേരകേഇൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായനി കേരകേഇൗശല വവവസഭായ കസ്റ്ററകേള
സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്. 

• കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനയ്  കദശതീയ
അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില  സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡകേള  നലകേഭാന്
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനണയ്. 

• കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  പണനിലയടുക്കുന്ന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കുടുലാംബവരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കയ്  അനുബന്ധ
കമഖലയനില  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി  സക്വയലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  സഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

• കേരകേഇൗശല  കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമഭായനി
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

•
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വനികനഭാദസഞഭാര വനികേസന പദതനികേള
14 (*194)   ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേലാംസതീര്  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  :
ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി  :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷേയ്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ,  ആഭവനര  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിചയ്
വനികനഭാദസഞഭാര വവവസഭായ രലാംഗത്തയ് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള വനിപുലലപടുത്തഭാനഭായനി
ആവനിഷരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  സഭാധവതയുളളതയ്  എന്നയ്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
സലങ്ങളനിലല  ഗതഭാഗതലാം,  തഭാമസ  സഇൗകേരവലാം  തുടങ്ങനിയ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി ഉളള പദതനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള  സുരക്ഷനിതവലാം  വൃത്തനിയുളളതുമഭാക്കനി
മഭാറഭാന് ലചേയനിട്ടുളള കേഭാരവങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ)  കകേരളത്തനികലയ്ക്കുള്ള  വനികദശ/ആഭവനര  സഞഭാരനികേളുലട  വരവയ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം, ടൂറനിസകേള കുറവള്ള മഴക്കഭാലലാം
എന്നനിവലയലഭാലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  ഓഫയ്  സതീസണ്  കേവഭാലമ്പയനിന് 
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.  കകേരള ടൂറനിസലാം വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനികദശ
രഭാജവങ്ങളനില  കറഭാഡ്കഷേഭാകേളുലാം  കടഡയ്  ലഫയറകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കകേരളലത്ത  വനിവഭാഹ/MICE  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പധഭാന
ലക്ഷവസഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  ഓണ്ഹലന്/ഓഫയ് ഹലന്  പവര്ത്തനങ്ങള
നടപഭാക്കനിവരുന. 

നവ  മഭാധവമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധവത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   കകേരള  കബഭാഗയ്  എകയ്പസയ്
കപഭാലുള്ള  നവതീന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  തനങ്ങള  നടപഭാക്കനിവരുന.
വനികനഭാദസഞഭാരനികേലളയുലാം  കേലഭാസക്വഭാദകേലരയുലാം  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാചനി
ബനിനഭാലല കകേരള ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട സലാംഘടനിപനിച്ചു. 
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കകേഭാവളലാം, കുമരകേലാം, കതക്കടനി, ഹവത്തനിരനി എന്നതീ പകദശങ്ങലള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്

ആരലാംഭനിച  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയയ്

വവഭാപനിപനിചതനിലൂലട  ഈ  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി  ആളുകേളക്കയ്  വനിവനിധ

കമഖലകേളനില പരനിശതീലനലാം ലഭനിക്കുകേയുലാം പതവക്ഷമഭായുലാം പകരഭാക്ഷമഭായുലാം ധഭാരഭാളലാം

ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര

കമഖലലയ  പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഗ്രേതീന്  കേഭാര്പറയ്  പദതനി  കൂടുതല  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള

സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  തരത്തനില  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനികേസനലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുള്ളതഭാണയ്.

സക്വകദശ/വനികദശ ടൂറനിസലാം  സലാംരലാംഭകേലര  കകേരളത്തനികലയയ്  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

കകേരള ടഭാവല മഭാര്ടയ് സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ

വനികേസനത്തനിനുലാം  സുരക്ഷനിതതക്വത്തനിനുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  മുനനിയ  പരനിഗണന

നലകേനിവരുന.    ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ലമചലപട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം

ശുചേനിതക്വവലാം  സുരക്ഷനിതതക്വവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഗ്രേതീന്  കേഭാര്പറയ്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള ,  ടൂറനിസലാം  വവവസഭായ

സലാംരലാംഭകേര്,  കുടുലാംബശതീ,  ശുചേനിതക്വ മനിഷേന്,  നഭാഷേണല സര്വതീസയ് സതീലാം,  എന്.ജനി.ഒ.-കേള

തുടങ്ങനിയവരുലട  കൂടഭായ്മയനിലൂലട  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ

വനികേസനവലാം  സുസനിരമഭായ  സലാംരക്ഷണവലാം ലക്ഷവമനിടുന്ന  ഗ്രേതീന്  കേഭാര്പറയ്  പദതനി

വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  സമഗ്രേ  വനികേസനലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ളതഭാണയ്.

സക്വകേഭാരവ  നനികക്ഷപലാം  പരമഭാവധനി  കപഭാതഭാഹനിപനിചയ്  കൂടുതല  കഹഭാടലുകേള,

കഹഭാലാംകസ്റ്റ സഇൗകേരവങ്ങള എന്നനിവയുലാം നടപഭാക്കനിവരുന. 

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  മഭാലനിനവ  നതീക്കലാം,

ശുചേതീകേരണലാം  എന്നതീ  ലക്ഷവത്തനികലയഭായനി  കതീന്  ലഡസ്റ്റനികനഷേന്  കേവഭാലമ്പയനിന്

പദതനി കുടുലാംബശതീ മനിഷേലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള മുഖഭാനനിരലാം

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളനിലനനിനള്ള  മഭാലനിനവലാം

സലാംസരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആലപ്പുഴയനിലല  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായല,  വടക്കഭായല

എന്നനിവനിടങ്ങളനില  സക്വതീകവജയ്  ടതീറയ്ലമന്റെയ്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  പഭാസ്റ്റനികേയ്

മഭാലനിനവങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേളുലാം  ഹകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

വനികനഭാദസ ഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല ലമചലപട അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലാം ശുചേനിതക്വവലാം
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സുരക്ഷനിതതക്വവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  ഗ്രേതീന്  കേഭാര്പറയ്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  വനികനഭാദസ ഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷനിതതക്വലാം,  സലാംരക്ഷണലാം

എന്നനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സ  ഞഭാരനികേളക്കയ്  ആവശവമഭായ  വനിവരങ്ങള

നലകുന്നതനിനുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഈ പദതനി മുഖഭാനനിരലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   കകേരളത്തനിലല

പധഭാന  ടൂറനിസലാം  ആകേര്ഷേണമഭായ  ബതീച്ചുകേളനില  സഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷയഭായനി

ഹലഫയ് ഗഭാര്ഡകേളുലട കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

കൂടുതല  വനികനഭാദസഞഭാരനികേള  എത്തുന്ന  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കപഭാലതീസയ്
എയ്ഡയ്  കപഭാസ്റ്റയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  പധഭാന  ടൂറനിസ്റ്റയ്
കകേന്ദ്രങ്ങളനില ടൂറനിസലാം കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. അപകേട സൂചേകേ
കബഭാര്ഡകേള,  ജഭാഗ്രേതഭാ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവയുലാം
ടൂറനിസലാം ലസന്റെറകേളനില ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

ഹകേത്തറനി കമഖലയുലട നവതീകേരണത്തനിനുലാം കപഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി
പദതനികേള 

15 (*195) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   പുരുഷേന് കേടലുണനി  :
ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഹകേത്തറനി  കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
കപഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേള  എലനലഭാലാം
ആലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹകേത്തറനി തുണനിലയന്ന കപരനില മനില തുണനി വവഭാപകേമഭായനിരനിക്കുന്നതയ്
തടയഭാന് ഉലന്നങ്ങളക്കയ് ഹകേത്തറനി മഭാര്ക്കയ് ഏര്ലപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആഭവനര  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരണലാം  സഭാധവമഭാക്കനിയ  സഇൗജനവ
ഹകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം  വനിതരണ  പദതനികയഭാലടഭാപലാം  കേയറ്റുമതനി
കപഭാതഭാഹനത്തനിനുലാം നടപടനി എടുക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളഭായ  നൂല,  ചേഭായലാം  തുടങ്ങനിയവ  നവഭായവനിലയ്ക്കുയ്
ലഭവമഭാക്കഭാന് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം   വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന്) : 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഹകേത്തറനി  കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
കപഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള  ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. പഭാഥമനികേ ഹകേത്തറനി ലനയയ്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം.

2. ഹഭാലന്റെകയ്, ഹഭാന്വതീവയ് എന്നനിവയനിലല ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം

3. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗുണകമന്മേയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സബ്സനിഡനി.

4. ഗുണകമന്മേയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ജനിന് മണനി
വഭായ.

5. ഹകേത്തറനി  കമഖലയനില  സക്വയലാംലതഭാഴനില  സൃഷ്ടനിക്കല/ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം
ബനിസനിനസയ് ഇന്കേദ്യുകബറര്

6. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പകചേഭാദന
പരനിപഭാടനി/ഹകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ഉത്പഭാദന  കപഭാതഭാഹന
ധനസഹഭായലാം.

7. ഹകേത്തറനി ഗ്രേഭാമവലാം സമഗ്രേ ഹകേത്തറനി ഗ്രേഭാമവലാം സഭാപനിക്കല.

8. അലാംശദഭാന സമ്പഭാദവ  പദതനി

9. ഹകേത്തറനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി  (മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി
ബുങര് ബതീമഭാ കയഭാജന)

10. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപഭാതഭാഹനലാം

11. ഹകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലലട  ആധുനനികേവത്കേരണവലാം  മൂലവ  വര്ദനിത
ഉത്പന്നങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനവലാം.

12. പരനിശതീലനലാം, ഹനപുണവലാം, കശഷേനി വനികേസനലാം

13. ഹകേത്തറനിയുലട  പചേഭാരണലാം,  പരനിശതീലനലാം,  പഠനലാം,  ഹകേത്തറനി  മഭാര്ക്കയ്
സതീമനിലന്റെ പചേഭാരണ സഹഭായലാം.

14. വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  സഇൗജനവ  ഹകേത്തറനി  സ്കൂള
യൂണനികഫഭാലാം പദതനി. 
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(ബനി) ഹകേത്തറനിത്തുണനി എന്ന കപരനില മനില തുണനി  വവഭാപകേമഭായനിരനിക്കുന്നതയ്
തടയഭാന്  ഹകേത്തറനി  ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  മഭാര്ക്കയ്  മുദ
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിലക്കഭാണയ് സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം മഭാര് ക്കയ്
മുദ  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി,  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  മഭാര്ക്കയ്  രജനികസ്ട്രഷേന്  എടുക്കുന്ന
ഉത്പന്നങ്ങളക്കുള്ള  രജനികസ്ട്രഷേന്  ഫതീസഭായ  2000  രൂപയുലാം  കലബറനിലന്റെ
ലചേലവനിനുള്ള  75%  തുകേയുലാം  തനിരനിലകേ  നലകുന്നതനിനുള്ള  പദതനി  നനിലവനിലുണയ്.
കൂടഭാലത ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  മഭാര്ക്കയ്  കലബല വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള തുകേയുലട  75  ശതമഭാനവലാം
തനിരനിലകേ നലകുന. 

(സനി)  ഹകേത്തറനി  ഉത്പന്നങ്ങളുലട  കേയറ്റുമതനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പദതനികേള നനിലവനിലുണയ്.  9-3-1998-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം കേയറ്റുമതനി
വനിലയുലട 20 ശതമഭാനലാം ആനുകൂലവമഭായനി നലകുനണയ്. 

(ഡനി) അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളഭായ നൂല, ചേഭായലാം എന്നനിവ സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണയ്.  നഭാഷേണല  ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം
  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനിലനനിനലാം വനിവനിധ യഭാണ് ബഭാങ്കുകേള വഴനി  ലനയയ്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  നൂല,  ചേഭായലാം  എന്നനിവ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണയ്.
അപകേഭാരലാം വനിലക്കുന്ന നൂല,  ചേഭായലാം എന്നനിവയയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  10  ശതമഭാനലാം
സബ്സനിഡനിയുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിവനിധ യഭാണ് കേഇൗണ്ടുകേളക്കയ് നനിശ്ചയനിച
പകേഭാരമുള്ള കേഴനിനൂല സബ്സനിഡനിയുലാം നലകുനണയ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചുവലട
കചേര്ക്കുലാം പകേഭാരലാം വനിവനിധ നനിരക്കുകേള നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന. 

1 40S -നയ് തഭാലഴയുള്ള കേഇൗണ്ടുകേളക്കയ്      - 25 രൂപ 

2 40S -നുലാം  80S -നുലാം ഇടയയ്                  - 30 രൂപ 

3 80S- നയ് മുകേളനില                                - 40 രൂപ 

ഇകതഭാലടഭാപലാം യഭാണ് ബഭാങ്കുകേളക്കയ് 2.75 ശതമഭാനലാം  പലനിശ നനിരക്കനില  10
വര്ഷേലാം തനിരനിചടവയ് കേഭാലഭാവധനികയഭാലട മഭാര്ജനിന് മണനി കലഭാണുലാം അനുവദനിക്കുന.  

വവഭാജ ഭഭാഗവക്കുറനി കേലണത്തഭാന് നടപടനി
16 (*196) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജയ്  :

ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന്  :

ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .    സനി  .    എഫയ്  .    കതഭാമസയ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  വവഭാജ  ഭഭാഗവക്കുറനി  കേലണത്തഭാന്  സക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടപടനികേള
എലനലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധഭഭാഗങ്ങളനില  ഒകര  സതീരതീസനില
നൂറകേണക്കനിനയ്  നമ്പരുകേള  ഉളള  വവഭാജ  ഭഭാഗവക്കുറനി  ഉണഭാകുന്ന  സലാംഭവങ്ങള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  അകനക്വഷേണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേള  റനികപഭാര്ട്ടുലചേയഭാലുലാം  അചടനി  പനിശകേയ്  എന്ന
കേഭാരണലാം  പറഞയ്  ഒഴനിവഭാകുന്ന  സമതീപനലാം  തനിരുത്തനി,  ഇതനിലനതനിലര  ശക്തമഭായ
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് വവക്തമഭായനി മനസനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയുന്ന വനിധത്തനില
കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില  മുദ  പതനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ) ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട അദവക്ഷതയനില സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനി വകുപയ്,
കപഭാലതീസയ് വകുപയ്, വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ് ജതീവനക്കഭാലര ഉളലപടുത്തനി ജനിലഭാതല
കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടനിക്കറ്റുകേള  സഭാകങതനികേ  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  (ബഭാര്കകേഭാഡയ്,  സതീകടയ്കകേഭാഡയ്  റതീഡനിലാംഗയ്)  യഥഭാര്ത്ഥമഭാലണന്നയ്  കബഭാധവലാം
വന്നതനിനുകശഷേലാം  മഭാത്രകമ  സമ്മേഭാന  വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുള്ളു.   10,000 രൂപ
മുതലുള്ള  സമ്മേഭാനങ്ങള  കേടക്കുറനിയുമഭായനി  ഒത്തുകനഭാക്കനിയുലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥവത
ഉറപ്പുവരുത്തുന.  വവഭാജ  സമ്മേഭാന  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  ഉറവനിടലാം  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്  പരഭാതനി  നലകുകേയുലാം  അതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  അകനക്വഷേണലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.   ടനിക്കറ്റുകേള  അചടനിക്കുന്ന  പസകേളനിലുലാം  സുരക്ഷ
കേര്ശനമഭാക്കുവഭാന് വകുപനിലനനിനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഒകര നമ്പരനിലുള്ള സമ്മേഭാന ടനിക്കറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കനി  ഏജന്റുമഭാലരയുലാം
വനിലപനക്കഭാലരയുലാം കേബളനിപനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  കേടക്കുറനിയുമഭായനി
ഒത്തുകനഭാക്കഭാലത  സമ്മേഭാനത്തുകേ  അനുവദനിക്കുവഭാന്  വവവസ  ലചേയനിട്ടുള്ള
5,000 രൂപ  വലര  സമ്മേഭാനഭാര്ഹമഭായ  ടനിക്കറ്റുകേളഭാണയ്  വവഭാജമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി
ഏജന്റുമഭാലരയുലാം  വനിലപനക്കഭാലരയുലാം  കേബളനിപനിക്കുന്നതയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്
ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കയ്  പരഭാതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
അകനക്വഷേണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഹകലാം  ബഭാഞയ്
ഡനിഹവ.എസയ്.പനി./എ.സനി.പനി.-ലയ  കനഭാഡല  ഓഫതീസറഭായനി  അകനക്വഷേണ
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സലാംഘലത്ത  നനികയഭാഗനിക്കഭാന്  22-4-2017-ലല  D3/186147/PHQ/2016  പകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വവഭാജ  ടനിക്കറ്റുകേള സലാംബന്ധനിചയ്   പഭാലക്കഭാടയ്
സനി.ബനി.സനി. ഐ.ഡനി.-യുലാം ആലപ്പുഴ കനഭാര്ത്തയ്  കപഭാലതീസയ് സര്ക്കനിള ഇന്ലസകറലാം
കകേസയ് രജനിസ്റ്റര് ലചേയയ് അകനക്വഷേണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  വവഭാജ  ടനിക്കറ്റുകേള  സലാംബന്ധനിചയ്  അകനക്വഷേണലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
കപഭാലതീസനില പരഭാതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പസനിലല പനിഴവമൂലലാം അചടനിപനിശകേയ്/ഇരടനിപയ്
വന്ന  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  സമ്മേഭാനത്തുകേ  അനുവദനിചയ്  നലകുകേയുലാം  പസ്തുത  തുകേ
പസനിലനനിന്നയ്  ഈടഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  അപഭാകേതകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
പസയ്  അധനികൃതര്ക്കയ്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   വവഭാജ  ടനിക്കറ്റുകേളുലട
വനിപണനലാം  തടയുന്നതനിനുകവണനി  ടനിക്കറ്റുകേളനില  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  രൂപതീകേരനിച  ലടകനിക്കല  കേമ്മേനിറനിയുലട
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കയ്
പുറകമ  Micro  printing,  opaque  text,  currency  strips  മുതലഭായ  സുരക്ഷഭാ
മഭാര്ഗങ്ങള  കൂടനി  ജൂണ്  മഭാസലത്ത  നറലക്കടുപയ്  മുതല  ഉളലപടുത്തുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഭഭാഗവക്കുറനി ടനിക്കറനില, മുദ പതനിപനിക്കുന്നതനികനക്കഭാകളലറ വവക്തതയുള്ള
സുരക്ഷഭാ  കമതീകേരണങ്ങള  ജൂണ്  മഭാസലത്ത  നറലക്കടുപയ്  മുതല  ഉളലപടുത്തഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം  വനിലപനക്കഭാര്ക്കുലാം  കപഭാലതീസയ്
ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം  വവഭാജ  കലഭാടറനികേള  തനിരനിചറനിയഭാന്  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള
സുരക്ഷഭാ  കമതീകേരണങ്ങള  ടനിക്കറ്റുകേളനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയലാം സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനികേള

17 (*197) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .    ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി  :
ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന്  :
ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനികനഭാദസഞഭാര  കമഖലയനില  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം
മനഭാലയലാം ആവനിഷരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന പദതനികേള എലതഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പധഭാന തതീര്ത്ഥഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട സമഗ്രേ വനികേസനലാം ലക്ഷവമനിടയ് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  പനിലഗ്രേനികമജയ്  റനിജുവകനഷേന്  ആന്റെയ്  സനിരനിചേക്വല

ഓലഗ്മെകന്റെഷേന്  ഹഡ്രൈവയ്  (PRASAD)  സതീമനില  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്രലത്ത

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത സതീലാം പകേഭാരലാം ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി എത്ര

തുകേയയ്  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം  അതനില  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചുലവനലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ)  'സക്വകദശനി  ദര്ശന്',  'പസഭാദയ്'  എന്നതീ സതീമുകേളനില ഉളലപടുത്തനിയഭാണയ്

കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയലാം സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പദതനികേള അനുവദനിച്ചുനലകുന്നതയ്.

നനിലവനില  'സക്വകദശനി ദര്ശന്'  സതീമനില ഉളലപടുത്തനി മൂന്നയ്  പദതനികേളുലാം  '  പസഭാദയ്'

സതീമനില  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു   പദതനിയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   പദതനികേള  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

'സക്വകദശനി ദര്ശന്' 1 ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയഭായ പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-
വഭാഗമണ്-കതക്കടനിയുലട വനികേസനലാം 

2 സനിരനിചേക്വല  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭായ  ശബരനിമല
വനികേസനലാം (എരുകമലനി-പമ്പ-സന്നനിധഭാനലാം)

3 സനിരനിചേക്വല  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭായ
ശതീ പതനഭാഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല കക്ഷത്രലാം 

'പസഭാദയ്' ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്ര പരനിസര വനികേസനലാം 

(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്ര വനികേസനത്തനിനഭായനി  4614.20  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
അനുമതനി  ലഭനിചതനില,  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്ര  പരനിസര  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ആദവ
ഗഡവഭായനി 922.84 ലക്ഷലാം രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണയ്.
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പഭാരമ്പകരവതര ഊര്ജ കസഭാതസകേളുലട ഉപയുക്തത 
18 (*198) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

ശതീ  .    ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ്  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ  കസഭാതസകേള  പരമഭാവധനി  പകയഭാജന

ലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സക്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപടയ് മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയത്തനില
മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ  കസഭാതസകേളുലട  ഉപയുക്തത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  വനികദശ  ഏജന്സനികേളുലട  സഭാകങതനികേ
സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ  കസഭാതസകേള  പരമഭാവധനി
പകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  KSEBL  സക്വതീകേരനിച
നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ചേതീഫയ് എഞനിനതീയറലട കനതൃതക്വത്തനില റനിനഡ്യൂവബനിള എനര്ജനി എന്ന
പകതവകേ വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിചയ് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(2) മറഭാവശവങ്ങളക്കയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  സലങ്ങളനിലുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമലക്കൂരകേളനിലുമഭായനി  23.63  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
പദതനികേള  ആവനിഷരനിചതനില  9.26  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  പദതനികേള
ഇതനികനഭാടകേലാം  കേമ്മേതീഷേന്  ലചേയനിട്ടുണയ്.   അവകശഷേനിക്കുന്ന
പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില നടനവരുന. 

(3) കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  അമ്പലത്തറ,  ഹപകവളനികേ,  കേരനിനളലാം
എന്നതീ സലങ്ങളനില 200 ലമഗഭാവഭാടയ് കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  അതനില 50 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.   കൂടഭാലത  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുലട  നനിയനണത്തനില
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കേഭായലാംകുളത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  തഭാപഹവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ
സമതീപത്തഭായുള്ള ഭൂമനിയനില നൂറനി എഴുപകതഭാളലാം ലമഗഭാവഭാടയ് കസഭാളഭാര്
പദതനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാധവതഭാ  പഠനലാം  നടത്തഭാന്
എന്.റനി.പനി.സനി.കയഭാടയ് ആവശവലപടനിട്ടുണയ്. 

(4) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  തകദ്ദേശ
സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഓഫതീസയ്  ലകേടനിടങ്ങളനിലുലാം  അവര്ക്കയ്
വനിട്ടുലകേഭാടുക്കലപട  സഭാപനങ്ങളുലട  മുകേളനിലുലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെയുലാം
തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  റൂഫയ്
കടഭാപയ് കസഭാളഭാര് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(5) സക്വകേഭാരവ  വവക്തനികേള സഭാപനിക്കുന്ന കമലക്കൂരയനിലല  സഇൗകരഭാര്ജ
നനിലയങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  കേണകനിവനിറനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഈ വനിഭഭാഗത്തനില
6.19 ലമഗഭാവഭാടയ് കേണകനിവനിറനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(6)  കേഭാറനിലനനിനലാം  ഹവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പൂവഭാര്
കേടലത്തതീരത്തയ്  1  ലമഗഭാവഭാടയ് കശഷേനിയുള്ള ഹമകകഭാവനിന്ഡയ് നനിലയലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലടണര്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള കേഞനികക്കഭാടയ്  2.025
ലമഗഭാവഭാടയ് കേഭാറഭാടനി നനിലയത്തനിലല കേഭാലഹരണലപട 5  ലമഷേതീനുകേള
മഭാറനി പകേരലാം കശഷേനി കൂടനിയ  5  ലമഷേതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം
പുതുതഭായനി  2.5  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള  ലമഷേതീന്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

(7) സക്വകേഭാരവ  വവക്തനികേള  സഭാപനിക്കുന്ന  കേഭാറഭാടനി  യനങ്ങളക്കയ്
കേണകനിവനിറനി നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഈ നനിലയനില ഇതുവലര  76  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ഗ്രേനിഡയ് ബന്ധനിത സഇൗകരഭാര്ജ
നനിലയങ്ങളുലാം  14  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഓഫയ്  ഗ്രേനിഡയ്  സഇൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങളുമടക്കലാം
90 ലമഗഭാവഭാടയ് കസഭാളഭാര് നനിലയങ്ങള ഇകപഭാള കകേരളത്തനിലുണയ്. 

25  ലമഗഭാവഭാടനില  തഭാലഴയുള്ള  ലചേറകേനിട  ജലഹവദദ്യുത  പദതനികേള
പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ  പദതനികേളഭായഭാണയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.   ഈ
പദതനികേളക്കയ്  കകേന്ദ്ര  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  (MNRE)  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  5  ലചേറകേനിട  ജലഹവദദ്യുത  പദതനികേളുലട  (59  ലമഗഭാവഭാടയ്)
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന.   നനിര്മ്മേഭാണലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന  6  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
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ചേഭാത്തന് കകേഭാട്ടുനട -2 പദതനിയുലട ബഭാലന്സയ് വര്ക്കുകേള ലടണര് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത ആലകേ 116.5 ലമഗഭാവഭാടയ് സഭാപനിതകശഷേനി
വരുന്ന 14 ലചേറകേനിട ജലഹവദദ്യുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ  കസഭാതസകേള  പരമഭാവധനി
പകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി  അലനര് ടയ്  സഇൗകരഭാര്ജത്തനിലനനിന്നയ്
ഹവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശലാംഖലഭാബന്ധനിതവലാംബന്ധനിത
മലഭാത്തതുമഭായ സഇൗകരഭാര്ജ പവര് പഭാന്റുകേള ,  സഇൗരതഭാപലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്ന
പദതനികേള,  ഹജകവഭാര്ജലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  എന്നനിവ  വളലര
പഭാധഭാനവകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

2017-18-ല അലനര്ടയ് മുകഖന  വനിവനിധ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
Rs.  48,30,00,000  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടയനികേയ്/കസഭാളഭാര്  വനിന്റെയ്  ഹഹബനിഡയ്  പവര്  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിലൂലട  4.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  വലര  ഹവദദ്യുതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന്
ലക്ഷവമനിടുന.   കൂടഭാലത  വനിവനിധ  അക്ഷയ  ഊര്ജ  ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിച്ചുനലകേഭാന് പദതനിയുണയ്. 

പഭാരമ്പകരവതര  ഊര്ജ  കസഭാതസഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന്ന  ലചേറകേനിട
ജലഹവദദ്യുത പദതനികേള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
ലസന്റെറനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കസഭാള  ഹഹ  കഡ്രൈഭാ  ലപഭാകമഭാഷേന്  ലസല  വഴനി
സര്ക്കഭാര്  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  സക്വകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ലചേറകേനിട  ജലഹവദദ്യുത
പദതനികേള  അനുവദനിചയ്  നലകുകേയുലാം  അവ  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള
സഭാകങതനികേ സഹഭായങ്ങള നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്. 

സക്വതന  (IPP)  കേവഭാപ്റതീവയ്  (CPP)  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണയ്  പദതനികേള
അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  ഇത്തരത്തനില ഏകേകദശലാം 45MW സഭാപനിതകശഷേനി വരുന്ന 20
പദതനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  എനര്ജനി  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  ലസന്റെറനിലന്റെ
ലപഭാകപഭാസല പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കകേന്ദ്ര  നവതീന-നവതീകേരണതീയ  ഊര്ജ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നൂകറഭാളലാം  പതീകക്കഭാ  ജലഹവദദ്യുത  പദതനികേള  (5kw-നയ്
തഭാലഴ) എനര്ജനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ലസന്റെര് സഭാപനിച്ചുകേഴനി ഞ.  

(ബനി)  റനിനഡ്യൂവബനിള  എനര്ജനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്   നനിലവനിലുള്ള
നയങ്ങളനില കേഭാതലഭായ മഭാറലമഭാനലാം  ഈ സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിടനില.  എന്നഭാല
നയമനുസരനിചയ്  ഈ രലാംഗത്തയ്  കൂടുതല പദതനികേള ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
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നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഈ  രലാംഗലത്ത  കനഭാഡല  ഏജന്സനിയഭായ
അലനര്ടനിലന  വവക്തനിഗത  സബ്സനിഡനികേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നതനിലനനിനലാം  പുതുക്കലപടുന്ന  ഊര്ജ  കസഭാതസകേള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനയ്  വനിപുലമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
വഭായഭാ  പദതനികേള  അടക്കലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  കൂടുതല   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനമഭായനി മഭാറഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

എനര്ജനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ലസന്റെറനിലന ലചേറകേനിട  ജലഹവദദ്യുത പദതനികേളുലട
കമഭാണനിററനിലാംഗനിനുലാം  നടത്തനിപനിനുമുള്ള  പധഭാന  സഭാപനങ്ങളനിലലഭാന്നഭായനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   പുതനിയ  പദതനികേലളഭാനലാം
ഏലറടുകക്കണതനില എന്ന നയത്തനിലനനിനലാം വവതവസ്തമഭായനി സഭാധവമഭായ ലചേറകേനിട
ജലഹവദദ്യുത  പദതനികേലളലഭാലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഏലറടുക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന
നനിലയനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ലയ  മഭാറനിത്തതീര്ക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഇല. 

സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറകേളുലട പവര്ത്തനലാം 
19 (*199) ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി  :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില  പവര്ത്തനിചനിരുന്ന
സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറകേളുലട പവര്ത്തനങ്ങലള സലാംബന്ധനിചയ്  പകതവകേ
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം,  സഞരനിക്കുന്ന
ത്രനികവണനി  കസ്റ്റഭാറകേളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹനങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം  ഫനിറയ്ലനസയ്  പരനികശഭാധനയുലാം
മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തഭാതനിരുന്നതയ്
ലകേഭാണ്ടുണഭായ  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്തു  നടപടനിയഭാണയ്
ഹകേലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ) ഉണയ്.  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില 142
ലമഭാഹബല  ത്രനികവണനികേളനില  57  എണ്ണമഭാണയ്  നനിലവനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.
കകേടുപഭാടഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  85  എണ്ണലാം  കേലണത്തഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  ലമഭാഹബല
ത്രനികവണനികേളുലട പവര്ത്തനലാം ലഭാഭകേരമലലന്ന വനിഷേയലാം സലാംബന്ധനിചയ് കേണ് സഡ്യൂമര്
ലഫഡനിലല അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് കേമ്മേനിറനി തതീരുമഭാനലാം ഹകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില ലമഭാഹബല ത്രനികവണനികേളുലട പവര്ത്തനലാം,  ത്രനികവണനി, നതീതനി,
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കസ്റ്റഭാറകേള  എന്നനിവ  ലഭവമലഭാത്ത  ദരനിദ
ജനവനിഭഭാഗങ്ങള  കൂടുതല  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുന്ന  ആദനിവഭാസനി  കമഖല,
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കമഖല, മറയ് പനികന്നഭാക്ക പകദശങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനികലയഭായനി
നനിജലപടുത്തണലമന്നയ്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.   ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഓകരഭാ
റതീജനിയണനിലനനിനലാം  ലഭനിച  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  57  ലമഭാഹബല
ത്രനികവണനികേള ഇകപഭാള  വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം  ലമഭാഹബല 
ത്രനികവണനികേളുലട  സ ഞഭാരപഥലാം  കനിപ്തലപടുത്തനിയുലാം  സഭാധനങ്ങളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിച്ചുലാം  അവയുലട  നടത്തനിപനിനയ്  കുകറക്കൂടനി  തഭാത്പരവവലാം  കേഭാരവക്ഷമതയുലാം
പകേടനിപനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിയുലാം  വനിറ്റുവരവയ്,  ലചേലവയ്  എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിചയ്  ഹദനലാംദനിന  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  ഫലപദമഭാക്കനിയുലാം  സഞരനിക്കുന്ന
ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറകേളുലട പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി. 

(സനി)   വഭാഹനങ്ങളുലട  അറകുറപണനിയുലാം  ഫനിറയ്നസയ്   പരനികശഭാധനയുലാം  മുന് 
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തഭാതനിരുന്നതുലകേഭാണ്ടുള്ള
പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  വഭാഹനങ്ങളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിവനികശഷേലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  വര്ഷേങ്ങളഭായനി  ടഭാകയ്,  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്  എന്നനിവ
അടയഭാതനിരുന്നതയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  അടക്കലാം  അടച്ചുതതീര്ത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  അറകുറപണനികേള
നടത്തനി പവര്ത്തനലാം പുനനഃസഭാപനിക്കഭാവന്ന വഭാഹനങ്ങള പുനനഃസഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ലമഭാഹബല  ത്രനികവണനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ബന്ധലപട  ത്രനികവണനി
സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനിയുലാം  ആവശവഭാനുസരണലാം  കസ്റ്റഭാക്കയ്
ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം  ലമയനിന്റെനന്സയ്  വര്ക്കയ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടത്തുവഭാന്
നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുലാം  തതീലര  ഉപകയഭാഗശൂനവമലഭാത്തതുലാം  വഴനിവക്കനില  കേനിടന്നയ്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം  ശലവമഭായനി  തതീര്ന്ന  വഭാഹനങ്ങള
നടപടനികമങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് വനിലപന നടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട വനിശക്വഭാസവത 
20 (*200) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു  :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന്  :
ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട വനിശക്വഭാസവത തകേര്ക്കഭാന് ഇതര സലാംസഭാന

കലഭാടറനി മഭാഫനിയ ആസൂത്രനിതമഭായ നതീക്കലാം നടത്തുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  വവഭാജടനിക്കറയ്  അചടനിചയ്  വവഭാപകേമഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയയ് ഇവര് ഏജന്റുമഭാലരയുലാം വനിലപനക്കഭാലരയുലാം കേബളനിപനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പശ്നങ്ങലള  അതനിജതീവനിക്കുന്നതനിനയ്  ഏജന്റുമഭാരുലടയുലാം
വനിലപനക്കഭാരുലടയുലാം  സഹകേരണവലാം  പനിന്തുണയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ&ബനി)  ടനിക്കറ്റുകേളനില  തനിരനിമറനി  നടത്തനി  സലാംസഭാന  ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട
വനിശക്വഭാസവത  തകേര്ക്കുന്നതനികലയയ്   നയനിക്കഭാന്  സഭാധവതയുള്ള  കുറകൃതവങ്ങള
ഒറലപടവയഭാലണങനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില  വന്നനിട്ടുണയ്.  ഇത്തരലാം
സലാംഭവങ്ങളക്കയ് ആസൂത്രനിത സക്വഭഭാവമുകണഭാ എന്ന കേഭാരവലാം പകതവകേ അകനക്വഷേണ
സലാംഘലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ജഭാഗ്രേത  ഹകേലക്കഭാള്ളുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണയ്.
ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  തഭാഴ്ന്ന  സമ്മേഭാനങ്ങള  ഏജന്റുമഭാര്  ടനിക്കറയ്  സമഭാഹരനിചയ്  വനിതരണലാം
ലചേയഭാറണയ്.  ഇതയ്  പനിന്നതീടയ്  കലഭാടറനി  ഓഫതീസനില സമര്പനിക്കുകമ്പഭാഴഭാണയ്  ലവടനിപയ്
വവക്തമഭാകുന്നതയ്.   ഇതുമൂലലാം  ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ്  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കഭാറണയ്.   ഈ
പശ്നത്തനിനയ്  ശഭാശക്വത പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന് സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട
സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചയ്  പവര്ത്തനങ്ങള
മുകന്നറകേയഭാണയ്.   ഇതയ്  സലാംബന്ധമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  ബന്ധലപടവര്ക്കയ്
നലകുന്നതഭാണയ്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലാംഭവങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എ.ഡനി.ജനി.പനി.(ഇന്റെലനിജന്സയ്)-ലന്റെ  കനതൃതക്വത്തനില
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സലാംസഭാനതല  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  കേമ്മേനിറനിയുലാം  ജനിലകേളനില  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട
അദവക്ഷതയനില ഭഭാഗവക്കുറനി,  കപഭാലതീസയ്,  വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ് ജതീവനക്കഭാലര
ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ജനിലഭാതല കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സമനിതനികേളുലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില ഈ സമനിതനികേള കയഭാഗലാം കചേര്ന്നയ്
അനധനികൃത  കലഭാടറനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷേയങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയയ്,
ഇത്തരലാം പവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുനണയ്. 

(ഡനി)  ജനിലഭാതല  കമഭാണനിററനിലാംഗയ്  സമനിതനിയനില  ഉന്നയനികക്കണ വനിഷേയങ്ങള
സലാംബന്ധനിച  അറനിവയ്  നലകുന്നതനിനുലാം  കകേസകേള  കൃതവമഭായനി  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  ഏജന്റുമഭാരുലാം  വനിലപനക്കഭാരുലാം  സഹഭായനിക്കുനണയ്.  ഇവരുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  വവഭാജ  ടനിക്കറയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള
ശമങ്ങള ഊര്ജനിതലപടുത്തുന്നതഭാണയ്. 

ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി 
21 (*201) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്   :
ശതീ  .   അനൂപയ് കജക്കബയ്   :
ശതീ  .    വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ചേരക്കയ്  കസവന നനികുതനി  എന്നകത്തയയ്  പഭാവര്ത്തനികേമഭാകുലാം  എന്നഭാണയ്

കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്; പസ്തുത നനികുതനി സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ് സലാംസഭാനലത്ത നനികുതനി
സലാംവനിധഭാനലാം മഭാറ്റുന്നതനിനയ് ഇതനിനകേലാം സക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  നനിലവനിലല നനികുതനി നനിരക്കുലാം ജനി.എസയ്.ടനി.യുലാം തമ്മേനിലുള്ള വവതവഭാസലാം
കകേന്ദ്രലാം ലസസഭായനി ഈടഭാക്കുലമന്ന ധഭാരണയുണഭായനിട്ടുകണഭാ; ലസസനിലന്റെ പരമഭാവധനി
പരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില എത്ര;

(സനി)  ബതീഡനിക്കയ്  ലസസയ്  ചുമത്തഭാന്  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച
സലാംസഭാന നനിലപഭാടയ് എനഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  നനിലവനില നടക്കുന്ന ചേര്ചകേള പകേഭാരലാം  1-7-2017  മുതല ജനി.എസയ്.ടനി.
നടപനിലഭാകുലമന്നഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  എസയ്.ജനി.എസയ്.ടനി  നനിയമത്തനിലന്റെ  കേരടയ്
തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.  ഇതയ് നനിയമസഭ പഭാസഭാകക്കണതുണയ്.  ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം
വനിവനിധ  കസ്റ്റഭാക്കയ്  കഹഭാളകഡഴനിനുമുള്ള ലടയനിനനിലാംഗയ്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ബഭാക്കയ്
എന്ഡയ് ലമഭാഡഡ്യൂളുമഭായനി ബന്ധലപട കേഭാരവങ്ങളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 
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(ബനി) ഉണയ്.  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന നഷ്ടലാം ആദവ അഞയ് വര്ഷേകത്തയയ്

പൂര്ണ്ണമഭായനി കകേന്ദ്രലാം നലകുന്നതഭാണയ്.  ഇതനിനഭായനി ജനി.എസയ്.ടനി.  കകേഭാമ്പന്കസഷേന്

നനിയമലാം  പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനുസരനിചയ്  ലസസനില  ഉളലപടുത്തഭാവന്ന ചേരക്കയ്

കസവനങ്ങളുലട  പടനികേ  ആ  നനിയമത്തനിലുളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  ആഡലാംബര,

സനിന് ഗുഡ്സനിലഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനി  28%  നനികുതനിക്കയ് പുറകമ പരമഭാവധനി  12%

വലര ലസസയ്  ചുമത്തഭാനഭാണയ്  ഏകേകദശ ധഭാരണ.  ആ നനിരക്കയ്  ഏലതലഭാലാം  ചേരക്കയ്

കസവനങ്ങളക്കഭാണയ് ചുമത്തുന്നലതന്നയ് പനിന്നതീടയ് വനിജഭാപനലാം ലചേയ്യുലാം. 

(സനി)  നനിലവനിലല ജനി.എസയ്.ടനി.  കകേഭാമ്പന്കസഷേന് നനിയമത്തനിലല ലഷേ ഡഡ്യൂള

പകേഭാരലാം ബതീഡനിക്കുകമലുലാം ലസസയ് ചുമത്തഭാന് കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  അധനികേഭാരമുണയ്.   ഇതയ്

ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  ശദയനിലലപടുത്തുകേയുലാം  ബതീഡനിലയ

ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നയ്  കകേരളലാം  ശക്തമഭായനി  ആവശവലപടുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.

ലഷേഡഡ്യൂളനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം  വനിജഭാപനലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഇതയ്

ഒഴനിവഭാക്കലപടുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്. 

പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷേന് പദതനി 

22 (*202)    ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര്  :

ശതീ  .    എന്  .   ഷേലാംസുദ്ദേതീന്  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള  :

ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷേന്  പദതനിയനില  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാരുലട

അലാംഗതക്വലാം  എന്.എസയ്.ഡനി.എല.  (നഭാഷേണല  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസയ്  ഡനികപഭാസനിററനി

ലനിമനിറഡയ്)  ലസന്ടല  റനികക്കഭാര്ഡ്സയ്  ഏജന്സനിയുലട  റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം

എത്രയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ലപന്ഷേന്  പദതനിയനില  കചേര്ന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട

വനിഹനിതവലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവമുളലപലടയുള്ള  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  വനിവരലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫണയ്  മഭാകനജര്മഭാര്  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെയ്

ലസകേഡ്യൂരനിറനികേള,  കബഭാണ്ടുകേള,  കേമ്പനനി  ലഷേയറകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കപഭാഫനിറയ്

ഗ്രേഭാഫുകേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം  വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്) : 

(എ)  കദശതീയ  ലപന്ഷേന്  പദതനിയുലട  ലസന്ടല  റനിക്കഭാര്ഡ്സയ്  കേതീപനിലാംഗയ്
ഏജന്സനിയഭായ  നഭാഷേണല  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസയ്  ഡനികപഭാസനിററനി   ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പതനിമഭാസ റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്   31   വലര   49,173   സലാംസഭാന
ജതീവനക്കഭാര്  കദശതീയ  ലപന്ഷേന്  പദതനിയനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയയ്    PRAN
എടുത്തനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കദശതീയ ലപന്ഷേന് പദതനിയുലട  ലസന്ടല റനിക്കഭാര്ഡ്സയ്  കേതീപനിലാംഗയ്
ഏജന്സനിയഭായ  നഭാഷേണല  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസയ്  ഡനികപഭാസനിററനി  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പതനിമഭാസ   റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര   പസ്തുത  പദതനിയനില
ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിഹനിതവലാം  (215.665  കകേഭാടനി  രൂപ)  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം
(215.665  കകേഭാടനി  രൂപ)   കൂടനികചര്ത്തയ്  ആലകേ  431.33  കകേഭാടനി  രൂപ
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഫണയ്  മഭാകനജര്മഭാര്  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലസകേഡ്യൂരനിറനികേള,  കബഭാണ്ടുകേള,  കേമ്പനനി  ലഷേയറകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കപഭാഫനിറയ്
ഗ്രേഭാഫുകേള  കകേരളത്തനിനയ്   മഭാത്രമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  നനിലവനില
സലാംവനിധഭാനമനില.  എന്നഭാല  NSDL-ല  നനിനലാം  ലഭവമഭായ  യൂസര്  ഐ.ഡനി.-യുലാം
പഭാസയ് കവഡലാം  ഉപകയഭാഗനിചയ്  www.cra-nsdl.com  എന്ന  ലവബ്ഹസറയ്  മുകഖന
സക്വനലാം  അക്കഇൗണനില  നനികക്ഷപനിക്കലപട  തുകേ  വവക്തനിഗതമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് എന്.പനി.എസയ്. വരനിക്കഭാര്ക്കയ് സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുന്നതനിനയ് എന്.ഒ.സനി.
ലഭവമഭാക്കുന്ന നടപടനി 

23  (*203)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  പല വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  എന്.ഒ.സനി.  വഭാങ്ങനി  ചുരുങ്ങനിയ
കേഭാലത്തനിനുള്ളനില പുതനിയ വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിയനില
എന്ന വസ്തുത മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷേനിക്കഭാന്  ഒരു  കുടക്കതീഴനില
എന്നകപഭാലല ഒരു ഓഫതീസയ്  മുഖഭാനനിരലാം എലഭാവനിധ എന്.ഒ.സനി.-  കേളുലാം എത്രയുലാം
കവഗലാം  ലഭനിയ്ക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സക്വതീകേരനിയഭാന്  പദതനിയുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സയ്  പദതനി  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?
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വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം   വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .     സനി  .
ലമഭായതീന്) : 

(എ  &ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  നനികക്ഷപത്തനിനയ്  അനുകൂല
സഭാഹചേരവലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  അനുമതനിയുലാം
ഹലസന്സുകേളുലാം  അതനികവഗലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിരുന.  വഭാണനിജവ നനികക്ഷപകേര്ക്കയ് അവരുലട സലാംരലാംഭങ്ങള സുഗമമഭായുലാം
കവഗത്തനിലുലാം  നടത്തഭാനഭാവശവമഭായ  പഭാരനിസനിതനികേഭാനരതീക്ഷലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി  'കകേരള ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ് ലപഭാകമഭാഷേന് കഫഭാര് ലഫസനിലനികറഷേന് ആകയ്  '
എന്ന  കപരനില  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.
അതുവഴനി  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട
അനുമതനികേള  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള/
ഉത്തരവകേള,  നനിലവനിലുള്ള  ഏകേജഭാലകേ  നനിയമലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
കമഖലയനിലല  പുകരഭാഗതനി,  അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം
തുടങ്ങനിയവ  പരനിഷരനിക്കഭാനുലാം  നടപടനികേള  തുടങ്ങനി.   കൂടഭാലത  നനിലവനിലുള്ള
ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  മനികേച  പവര്ത്തനത്തനിനയ്
'ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  ആന്റെയ്  ലഫസനിലനികറഷേന്  ലസല'
(ഐ.പനി.എഫയ്.സനി.)  ശക്തനിലപടുകത്തണതുണയ്.  അതനിനയ്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുലട
പതനിനനിധനികേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  ഒരു  സനിരലാം  ലസല  കകേരള  കസ്റ്ററയ്
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേനനില  (ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.)
പവര്ത്തനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ജനിലഭാതലത്തനില  പഭാകയഭാഗനികേ
മഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ കേളകര് തലവനഭായനി ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനിലല പതനിനനിധനി
ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്  ഉളലപടുന്ന  ഒരു  ജനിലഭാതല  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനികലയുലാം  ഏജന്സനികേളനികലയുലാം  അകപക്ഷഭാകഫഭാറങ്ങള
ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  ലപഭാതു  ഏകേതീകൃത  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായുലാം
നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചു.  

(സനി)  1999-ലല  ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനില
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ മഭാറലാം വരുത്തഭാനുലാം കൂടുതല ഫലപദമഭാക്കഭാനുലാം കവണനിയുള്ള പഠന
റനികപഭാര്ടനിലല  നനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  ചേടങ്ങളുലാം  നനിയമങ്ങളുലാം
ലഘൂകേരനിക്കഭാനുലാം  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.    വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട അകപക്ഷഭാ കഫഭാറങ്ങള ഏകേതീകേരനിചയ് ഒരു ലപഭാതു അകപക്ഷഭാ കഫഭാറവലാം
ഓണ്ഹലന് സലാംവനിധഭാനവലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേരള  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡയ്  ആന്റെയ്
ടഇൗണ്ഷേനിപയ്  ഏരനിയഭാ  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ആകയ്  ലസക്ഷന്  (5)  പകേഭാരലാം  കേനിന് ഫ
(KINFRA)-  യുലട  നഭാലയ്  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.
(K.S.I.D.C)-  യുലട രണയ് പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം ഒരു ഏകേജഭാലകേ കനിയറന്സയ് കബഭാര്ഡയ്
രൂപതീകേരനിചയ് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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വവവസഭായ വനികേസനലാം 
24 (*204) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്  : 

ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ  : 
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്  : 
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  വനികേസനലാം  സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷരനിചനിട്ടുളള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസന  പദതനിയുലട
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  വവവസഭായ കസ്റ്റര് വനികേസന പദതനി വഴനി ലക്ഷവമഭാക്കുന്ന കനടങ്ങളുലാം
അതനിനഭായനി സക്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം എലനലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  സലാംരലാംഭകേതക്വ  വനികേസനത്തനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
നടത്തുന്ന പവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്;  വനിവനിധയനിനലാം സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായുളള
വഭായഭാ ലഭവത അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യൂവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായതീന്) : 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവഭായ  സലദഇൗര്ലഭവലാം  വവഭാവസഭായനികേ
വളര്ചലയ  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന  ഒരു  പധഭാന  ഘടകേമഭാണയ്.   ഈ
സഭാഹചേരവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസനലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  ബഹുനനില  വവവസഭായ  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള
പദതനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുണയ്.   ഇത്തരത്തനില  എടയ്  ബഹുനനില  വവവസഭായ
സമുചയങ്ങളഭാണയ്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  വവവസഭായ  വഭാണനിജവ  വകുപയ്  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള,  കേനിന്ഫ
22  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുലാം  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  മൂകന്നഭാളലാം  പഭാര്ക്കുകേളുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത, വരുന്ന സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില  വവവസഭായ വഭാണനിജവ
വകുപയ്  നഭാലുലാം  കേനിന്ഫ  പതനിനഭാലുലാം  ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.  നഭാലുലാം  വവവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  തുടര്  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.
കമലപറഞ പകേഭാരലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള
ഭൂമനിയനിലുലാം മറയ് പതനിലനഭാന്നയ് വവവസഭായ ഏരനിയ/കപഭാട്ടുകേളനിലുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരവ
വനികേസനഭാര്ത്ഥലാം  കറഭാഡയ്  പണനി,  സബ്കസ്റ്റഷേന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മറയ്  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള എന്നനിവ നടനവരുന. 
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(ബനി)  ഒകരതരലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങലള

ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ

എന്നതഭാണയ്  കസ്റ്റര്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  പദതനി  പകേഭാരലാം  പധഭാനമഭായുലാം

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള, ബഭാങയ് വഭായ, കേനത്ത മുതലമുടക്കയ് കവണനി

വരുന്നതുലാം  എന്നഭാല  ലപഭാതുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നതുമഭായ

യനസഭാമഗ്രേനികേള  സഭാപനിക്കുകേ,  ഉത്പന്നത്തനിലന്റെ  വവഭാപഭാരലാം

സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിക്കുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  കസ്റ്റര്

ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  പദതനിവഴനി  ലഭവമഭാക്കുന്ന  പധഭാന  കനടങ്ങള.  ഇതനിനഭായനി

സലാംസഭാനത്തയ്  എടയ്  കസ്റ്ററകേള  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.  ആറയ്  കസ്റ്ററകേള

പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭാണയ്. കേനിന്ഫയുലട കേതീഴനില

കേഭാക്കനഭാടയ്  ഇലകകഭാണനികയ്  കസ്റ്ററനിനുകവണനിയുള്ള  മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗയ്  അധനിഷനിത

പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സലാംരലാംഭകേതക്വ  സഹഭായ  പദതനി,  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള,

ഇന്ലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറ്റുകേള,  ലടകകഭാളജനി  കനിനനിക്കുകേള,  ഇ.ഡനി.പനി.,  ഇന്കുകബഷേന്

ലസന്റെറകേള,  വവവസഭായ വനികേസന കപഭാട്ടുകേള,  കസ്റ്റര്  വനികേസന പദതനി,  ഇ.ഡനി.

കബ്ബുകേള,  എസയ്.ഡബദ്യു.സനി.ബനി.  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളഭാണയ്  വവവസഭായ  വകുപയ്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.   വഭായഭാ  പദതനികേള  വവവസഭായ  വകുപയ്  കനരനിടല

നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.   പകക്ഷ  ബഭാങ്കുകേള,  ലകേ.എഫയ്.സനി.  തുടങ്ങനിയ  ധനകേഭാരവ

സഭാപനങ്ങള,  പനികന്നഭാക്ക  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്,  പടനികേജഭാതനി  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷേന്,  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  വകുപയ്,  വനനിതഭാ  വനികേസന   കകേഭാര്പകറഷേന്

ലകേ.വനി.ഐ.സനി.,  ലകേ.വനി.ഐ.ബനി.  തുടങ്ങനിയ  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയഭാണയ്

ഇത്തരലാം വഭായഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്. 

സലാംരലാംഭകേതക്വ  വനികേസനത്തനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനത്തനിനുമഭായനി

ലകേ.എസയ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലട  കനതൃതക്വത്തനില  മൂന്നയ്  ബനിസനിനസയ്  ഇന്കുകബഷേന്

ലസന്റെറകേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.   കൂടഭാലത മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നൂതനമഭായ

ആശയങ്ങളക്കയ് 25 ലക്ഷലാം രൂപ വലര ധനസഹഭായവലാം നലകേനിവരുന. 

കേനിന്ഫയുലട  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളനില  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്

ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം   വഴനി  വവവസഭായലാം  സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട

എലഭാ അനുമതനികേളുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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ഹവദദ്യുതനി നനിരക്കയ് വര്ദനവയ് 
25 (*205) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ്  :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കയ്  വര്ദന  സലാംബന്ധനിചയ്  ഹവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷേലന്റെ  തതീരുമഭാനത്തനിലനതനിലര  ആലരങനിലുലാം  കകേഭാടതനിലയ സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കയ്  വര്ദന  സലാംബന്ധനിചയ്  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്
ഉത്തരവനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡയ് ലഭാഭകേരമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില
സഭാധഭാരണക്കഭാരനില അമനിതഭഭാരലാം അടനികചലനിക്കുന്ന ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് വര്ദനവയ്
ഏതയ് സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണുണഭായലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

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

(എ) ഉണയ്.  കകേരള സലാംസഭാന ഹവദദ്യുതനി റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് സക്വകമധയഭാ
ആരലാംഭനിച  തഭാരനിഫയ്  നനിര്ണ്ണയ  നടപടനികേള സലാംബന്ധനിചയ്  ശതീ.  ഡനികജഭാ  കേഭാപന്,
കേഭാപനില  ഹഇൗസയ്,  മതീനമ്പനില  പനി.ഒ.,  പഭാല  എന്ന  വവക്തനി,  ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കയ്
വര്ദന സലാംബന്ധനിച നനിര്കദ്ദേശത്തനിലനതനിലര കകേരള ഹഹകക്കഭാടതനിയനില  WP(C)
No  2534/2017  നമ്പറഭായനി  പബനികേയ്  ഇന്റെറസ്റ്റയ്  ലനിറനികഗഷേന്  ഫയല
ലചേയനിട്ടുണഭായനിരുന.   ടനി  ലപറതീഷേന്  പരഭാതനിക്കഭാരന്തലന്ന   പനിന്വലനിക്കുകേയുലാം
പുതുതഭായനി  WP(C)  No  13569/2017  എന്ന  മലറഭാരു  ലപറതീഷേന്  ഫയല
ലചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.  ഈ  ലപറതീഷേന്  ഇകപഭാള  ഹഹകക്കഭാടതനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്. 

(ബനി)  ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കയ്  സലാംബന്ധനിച  സലാംസഭാന  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്
2017   ഏപനില  17-  നയ്  അലാംഗതീകേരനിച  തഭാരനിഫയ്  ഉത്തരവനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി *കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(സനി)  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  ലഭാഭകേരമഭായനിടല.
സനി.എ.ജനി.-യുലട  ഓഡനിറയ്  പകേഭാരലാം  കേഴനിഞ  2014-15,  2015-16  വര്ഷേങ്ങളനില
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നഷ്ടലാം  യഥഭാകമലാം  1272.90  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം    313.29  കകേഭാടനി
രൂപയുമഭാണയ്. 

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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സലാംസഭാന  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  2012-13,  2013-14,   2014-15
വര്ഷേങ്ങളനിലഭാണയ് ഹവദദ്യുതനി തഭാരനിഫയ് പരനിഷരനിചനിരുന്നതയ്.   ഇകപഭാഴലത്ത തഭാരനിഫയ്
പരനിഷരണത്തനിനയ്  2012-13  വലരയുള്ള  വരുമഭാനകേമ്മേനി  മഭാത്രകമ  കേമ്മേതീഷേന്
പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളു.   ആലകേ  തുകേ  4944  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിടഭാണയ്  കേമ്മേതീഷേന്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. (എന്നഭാല ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം ഇതയ്
7171.50   കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.)  ഈ  നഷ്ടലാം  മുഴുവനുലാം  നനിരക്കയ്  വര്ദനവയ്  വഴനി
നനികേത്തുകേയഭാലണങനില  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  വലനിയ  തഭാരനിഫയ്  കഷേഭാക്കനിനയ്
കേഭാരണമഭായനിത്തതീരുലമന്നതനിനഭാല  വരുമഭാന  കേമ്മേനിയുലട  ഒരു  ഭഭാഗമഭായ  1040.92
കകേഭാടനി  രൂപ  മഭാത്രമഭാണയ്  നടപയ്  വര്ഷേത്തനില  നനികേത്തുവഭാന്  കേമ്മേതീഷേന്
തതീരുമഭാനനിചതയ്. 

ഈ  വര്ഷേലാം  കബഭാര്ഡനിനയ്  490.92  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭാഭമുണഭാകുലമന്നഭാണയ്
കേമ്മേതീഷേലന്റെ നനിഗമനലാം.  ആ തുകേ തടനിക്കനിഴനിചതനിനുകശഷേലാം ബഭാക്കനിയുള്ള 550 കകേഭാടനി
രൂപ നനികേത്തഭാന് ആവശവമഭായ നഭാമമഭാത്ര വര്ദനവഭാണയ് ഈ വര്ഷേലാം കേമ്മേതീഷേന്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതയ്.  

''ലചേറകേനിട-സൂക-ഇടത്തരലാം വവവസഭായങ്ങളുലട കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കല"
26 (*206) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം  : 
 ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്  : 
 ശതീ  .    വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന്  : 
 ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷേഭാദയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറകേനിട-സൂക-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായങ്ങലളക്കുറനിചയ്
ലകേഭാചനിയനിലല ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂടയ്  ഓഫയ്  സഭാള എന്റെര്ഹപസസയ് ആന്റെയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം വവവസഭായങ്ങളുലട കശഷേനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാരവക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  ഇടലപടലഭാണയ്  നടത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനയ്  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനികേള  എലനലഭാലമന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

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

(എ) ഉണയ്.  എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ. ലസകറനിലല ലതഭാഴനില  ലഭവത, സലാംരലാംഭകേതക്വലാം,
ലതഭാഴനില  കേകമ്പഭാളലാം,  കകേരളത്തനിലല  സഭാകങതനികേ  പരനി   ജഭാനലാം,  വനിഭവങ്ങള,
അവസരങ്ങള, ഒരു സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ ജതീവനിത കേഭാലയളവയ്, മറയ് സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
തഭാരതമവലപടുത്തനിയുള്ള കേണക്കയ്, സലാംരലാംഭത്തനിലന്റെ തുടക്കലാം, വളര്ച, ഉയര്നവരുന്ന
ബനിസനിനസയ് അവസരങ്ങള,  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ കസഭാതസകേള,  ഈ
കമഖലയനില  സക്വതീകേരനികക്കണ  നയസമതീപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  വനിഷേയങ്ങള
സലാംബന്ധനിചയ്  സഭാള  എന്റെര്ഹപസസയ്  ആന്റെയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  നടത്തനിയ  പഠന
റനികപഭാര്ടയ് വവവസഭായ വഭാണനിജവ  വകുപയ്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറകേനിട  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  സമഗ്രേ
വനികേസനത്തനിനുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനി നലകുന്നതനിനയ് സലാംരലാംഭകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലചേറകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിചയ്  കൂടുതല
നനികക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതക്വ  സഹഭായ  പദതനി"  വഴനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനണയ്.   ലചേറകേനിട  വവഭാവസഭായനികേലള
ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്  മതീറയ്,  വവവസഭായ സലാംഗമലാം,
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇന്ലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതക്വ  പരനിശതീലന  പദതനി,
ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേയ്,  സനില  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപഭാഗ്രേഭാലാം,  എമര്ജനിലാംഗയ്  കകേരള
തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറകേനിട
വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  വനിപണന   സഭാധവത  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഹലസന്സുകേളുലാം  കനിയറന്സുകേളുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡയ്
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ബഭാകങഴയ്  സമനിതനികേളനില  വവഭാവസഭായനികേളുലട
പശ്നങ്ങള  നനിരനരമഭായനി  ഉന്നയനിക്കുനമുണയ്.  വവവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
കനിയറന്സുകേളുലാം  ഹലസന്സുകേളുലാം  കവഗത്തനില ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  "ഈസയ് ഓഫയ്
ഡൂയനിലാംഗയ് ബനിസനിനസയ്" നടപനിലഭാക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ്  റനിയഭാബയ്  വഴനി  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിന്പകേഭാരലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില
ഹവദഗ്ദ്ധവമുള്ളവലര  മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിച്ചുവരുന.   ഓകരഭാ
സഭാപനത്തനിലന്റെയുലാം  പശ്നങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി
പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തനി.  സഭാകങതനികേ  വനിദവയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  ഉത്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നവതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഉത്പന്നങ്ങളക്കയ്  ഹവവനിദവവത്കേരണലാം
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നലകേഭാനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കേമ്പനനി വനിപുലതീകേരണവലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായ  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള
ഏകകേഭാപനവലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  വഴനി
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  പകതവകേലാം
വകേയനിരുത്തനിയ  100  കകേഭാടനി  രൂപയയ്  പുറകമ  23  കകേഭാടനി  രൂപ  കൂടനി  സര്ക്കഭാര്
അധനികേമഭായനി  നലകേനി.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ   വര്ഷേലാം  മൂലധന  സഹഭായമഭായുലാം
ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുമഭായനി  പദതനി  വനിഹനിതലാം  270  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തനി. 

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം മുതല ബജറനില  പഖവഭാപനിച  പദതനികേളക്കയ്
പുറകമ കകേരളഭാ മനിനറലസയ്  &  ലമറലസയ് ലനിമനിറഡയ്,  മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സയ് ലനിമനിറഡയ്,
കകേരളഭാ  കസ്റ്ററയ്   ഡ്രൈഗ്സയ്  &  ഫഭാര്മസഡ്യൂടനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡയ്,  ടഭാവന്കൂര്-ലകേഭാചനിന്
ലകേമനിക്കലസയ്  ലനിമനിറഡയ്,  ലകേലകടഭാണ്,  ടഭാവന്കൂര്  സനിമന്റെയ്സയ്  ലനിമനിറഡയ്  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളനില  വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള   പകതവകേ  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണയ്. ഹടറഭാനനിയലാം മൂലവവര്ദനിത ഉത്പന്നങ്ങളുലട ഒരു ഉത്പഭാദന
സമുചയലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു
ഉന്നതതല  കേമ്മേനിറനിലയ  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലലപടുത്തനി  തുടര്  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ലടകേയ് ഹസ്റ്റല  കമഖലയനിലല  സഭാപനങ്ങളുലട  സഭായനിയഭായ
പവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഉന്നമനത്തനിനുമഭായനി  പുനരുദഭാരണ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിലയ  സര്ക്കഭാര്  ചുമതലലപടുത്തനി.
പസ്തുത കേമ്മേനിറനി പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 

കദശതീയ സഹകേരണ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള
പദതനികേള

27 (*207) ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന്  :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്  :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  സഹകേരണ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  (എന്.സനി.ഡനി.സനി.)
ഏലതഭാലക്ക  കമഖലകേളനിലല  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്  സഹഭായലാം
നലകുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷേലാം  ഈ  പദതനി
പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയനില  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കയ്
അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ഫണയ് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലയനിലുലാം  ഗ്രേഭാമതീണ  ഉത്പഭാദന
കമഖലയനിലുലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  കമഖലയനിലുലാം  സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കഭാനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ)  കദശതീയ  സഹകേരണ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  (എന്.സനി.ഡനി.സനി.)
ചുവലട  പറയുന്ന  മൂന്നയ്  പദതനികേള  പകേഭാരമഭാണയ്  കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ
കമഖലയനില ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുന്നതയ്. 

(1)  പഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  ലമഭാത്ത  വവഭാപഭാര  കസ്റ്റഭാറകേള/ലഫഡകറഷേനുകേള
എന്നനിവയ്ക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം. 

(2)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷേനുകേളക്കുമുള്ള
സഹഭായലാം. 

(3)  സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന പദതനി (ഐ.സനി.ഡനി.പനി.)

പസ്തുത  പദതനികേള  പകേഭാരലാം  ചുവലട  പറയുലാംപകേഭാരമുള്ള
ധനസഹഭായങ്ങളഭാണയ് നലകേനിവരുന്നതയ്:

• ഉപകഭഭാക്തൃ  ലഫഡകറഷേന്,  ലമഭാത്തവവഭാപഭാര  കസ്റ്റഭാര്,  ഉപകഭഭാക്തൃ
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്ന  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
ലഫഡകറഷേനുമുള്ള സഹഭായലാം. 

• നതീതനി  കസ്റ്റഭാര്,  നതീതനി  ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാര്  ഇവ  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്ന
പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ലഫഡകറഷേനുമുള്ള സഹഭായലാം. 

• സലാംസരണ  പരനിപഭാടനികേളനില  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  സഹഭായലാം,  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള
ധനസഹഭായലാം.

• സലാംസഭാന/ജനില/പഭാകദശനികേതല  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്
മഭാര്ജനിന്മണനി. 
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• സഹകേരണ കമഖലയനിലല ദുര്ബല കേഭാര്ഷേനികേ സലാംസരണ യൂണനിറ്റുകേളുലട

പുനരുദഭാരണത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം. 

• പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കേമ്പഡ്യൂടര്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള

ധനസഹഭായലാം. 

• പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ലഫഡകറഷേനുലാം

ധനസഹഭായലാം. 

• സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേള,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,

സഭാഹനിതവ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള  തുടങ്ങനിയ കസവന  കമഖലയനിലല

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം. 

• കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാകയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  യനങ്ങള,

നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  ആവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള,

വഭാഹനങ്ങള എന്നനിവ വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള സഹഭായലാം.

• ഗ്രേഭാമതീണ  പഭാര്പനിട  പദതനി,  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം,  ആകരഭാഗവലാം,

ആശുപത്രനികേള, ടൂറനിസലാം, കഹഭാസനിറഭാലനിറനി എന്നനിവയയ്  സഹഭായലാം. 

• കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനില  പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്

വഭായ നലകുന്നതനിനയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം. 

• സലാംഭരണശഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം. 

• സലാംസഭാന/ജനില/പഭാകദശനികേ  തലത്തനിലുള്ള  മറയ്  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കുലാം ലഫഡകറഷേനുലാം മഭാര്ജനിന്മണനി സഹഭായലാം. 

• വനിപണന സലാംഘങ്ങളക്കയ് കപഭാജകയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്

സഹഭായലാം. 

• പഭാഥമനികേ  വനിപണന  സലാംഘങ്ങളുലട  ഓഹരനി  മൂലധന  അടനിത്തറ

ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ദുര്ബല  വനിപണന  സലാംഘങ്ങലള

പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള സഹഭായലാം.  

• സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില കേര്ഷേകേ കസവന കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്

സഹഭായലാം. 
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• പുഷ്പകൃഷേനി നടത്തുന്ന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം. 

• കേഭാര്ഷേനികകേഭാത്പന്നങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  തരലാംതനിരനിക്കല,

കേകമ്പഭാളത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനിയ

കമഖലകേളനിലല വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ് സഹഭായലാം. 

• കമല  പരഭാമര്ശനിചവയയ്  പുറകമ,  ലതരലഞടുക്കലപട  ജനിലകേളനില

സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി  (ഐ.സനി.ഡനി.പനി.)

നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനിവരുനണയ്. 

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയതനിനുകശഷേലാം ഈ പദതനി

പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണ  കമഖലയനില  ചുവലട  പറയുലാംപകേഭാരമുള്ള

പദതനികേളക്കയ് അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ഫണയ് ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്:

• നതീതനി കസ്റ്റഭാര്/നതീതനി ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര് നടത്തുന്ന പഭാഥമനികേ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം. 

• വനിദവഭാഭവഭാസ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം. 

• സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില കേര്ഷേകേ കസവന കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്

ധനസഹഭായലാം. 

• പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  സലാംഭരണശഭാലകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് ധനസഹഭായലാം. 

• ആശുപത്രനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം. 

• കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം. 

• പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരവ

വനികേസനത്തനിനയ് ധനസഹഭായലാം.  

• ദുര്ബല വനിപണന സലാംഘങ്ങളക്കയ് പുനരുദഭാരണത്തനിനുള്ള സഹഭായലാം.

• സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന ടൂറനിസലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

സഹഭായലാം. 
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• റതീജനിയണല അകഗ്രേഭാ ഇന്ഡസ്ട്രനിയല ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്

ഓഫയ്  കകേരള  (ലറയ്ഡ്കകേഭാ)-യുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില  അകഗ്രേഭാ  കനിനനികേയ്,

അഗ്രേനി ബനിസനിനസയ് ലസന്റെര്, അകഗ്രേഭാ ബസഭാര് എന്നനിവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്

സഹഭായലാം. 

• വനിപണന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം. 

(സനി)  സലാംസഭാന  ധനസഹഭായ  പദതനികേളക്കുപരനിയഭായനി  കദശതീയ
സഹകേരണ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  സലാംസഭാനലത്ത
കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനിലുലാം ഗ്രേഭാമതീണ ഉത്പഭാദന കമഖലയനിലുലാം ഉപകഭഭാക്തൃകമഖലയനിലുലാം
സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാഥമനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  ലമഭാത്തവവഭാപഭാര  കസ്റ്റഭാറകേള/
ലഫഡകറഷേനുകേള  എന്നനിവയ്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായ  പദതനികേളക്കുലാം  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷേനുകേളക്കുമുള്ള  ധനസഹഭായ
പദതനികേളക്കുലാം അകപക്ഷ സമര്പനിചയ് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനുപുറകമ
ചുവലട   പതനിപഭാദനിക്കുന്ന  പദതനികേളക്കുലാം  അകപക്ഷ  സമര്പനിചയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടനിയനിട്ടുള്ളതഭാണയ്:

• 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  പഭാലക്കഭാടയ്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലകേളനില
സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന പദതനി  (ഐ.സനി.ഡനി.പനി)  പകേഭാരലാം
കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലയനിലുലാം  ഗ്രേഭാമതീണ  ഉത്പഭാദന  കമഖലയനിലുലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ
കമഖലയനിലുലാം  സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി  പദതനികേള
സമര്പനിക്കുകേയുലാം അനുമതനി ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

• സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി   രണഭാലാം  ഘടലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലുലാം  ടനി  കമഖലകേളനിലുള്ള  വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  പദതനികേള  സമര്പനിചയ്  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുനണയ്. 

• റതീജനിയണല അകഗ്രേഭാ ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
ഓഫയ്  കകേരള  (ലറയ്ഡ്കകേഭാ)-യുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില  അകഗ്രേഭാ  കനിനനികേയ്,
അഗ്രേനി ബനിസനിനസയ് ലസന്റെര്,  അകഗ്രേഭാ ബസഭാര് എന്നനിവ ആരലാംഭനിചയ് തുടര്
പവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതനികലയഭായുള്ള പദതനി സമര്പനിചനിട്ടുണയ്. NCDC-
യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ആദവ  ഗഡ  ധനസഹഭായലാം
ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 
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സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞഭാരലാം 
28 (*208) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ  :

ശതീ  .    സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിലന്റെ  സഭാധവതകേള
ഉകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണയ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനയ് അനുകയഭാജവമഭായ കകേരളത്തനിലന്റെ
ഭൂപകൃതനി  പരമഭാവധനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  പസ്തുത  കമഖല
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേരള അഡക്വഞര് ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷേന് ലസഭാഹസറനി
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനിൽ  പസ്തുത  ലസഭാഹസറനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  പധഭാന
പവര്ത്തനങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
(  ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്) : 

(എ) 

• കകേരളത്തനിലല  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദസഞഭാര  സഭാധവതകേള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല കവളനി ടൂറനിസ്റ്റയ് വനികലജയ്,
ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ലതന്മേല,  വയനഭാടയ്  ജനിലയനിലല  കേര്ലഭാടയ്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില അ  ഡക്വഞര് ടൂറനിസലാം പഭാര്ക്കയ് സഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

• സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദത്തനിനയ്  ഉതകുന്ന  കമഖലകേളഭായ  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനിലല കകേഭാട്ടൂര്,  ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ലതന്മേല,  വയനഭാടയ്  ജനിലയനിലല
ലപഭാഴുതന,  മഭാനനവഭാടനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  അനഭാരഭാഷ  മഇൗണന്
ഹബക്കയ്  ചേലഞയ്  MTB  Kerala  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  MTB  Kerala-യുലട
അഞഭാലാം  പതനിപയ്  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല  ലപഭാന്മുടനിയനില  2017-ല
നടത്തുന്നതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

• ഇടുക്കനിയനിലല  വഭാഗമണ്ണനില  അനഭാരഭാഷ  പഭാരഭാഹഗഡനിലാംഗയ്  ലഫസ്റ്റനിവല
സലാംഘടനിപനിച്ചു. 

• അനഭാരഭാഷ  കേയഭാക്കനിലാംഗയ്  മതരമഭായ  റനിവര്  ലഫസ്റ്റനിവല  2014,  2015
തുടങ്ങനിയ  വര്ഷേങ്ങളനില  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  തുഷേഭാരഗനിരനിയനില
ഇരുവഞനിപ്പുഴയനിലുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു. 
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(ബനി) ഉണയ്. 

(സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദസഞഭാരലാം  കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള സലാംസഭാനത്തനില പലയനിടങ്ങളനിലഭായനി അ ഡക്വഞര്
പഭാര്ക്കുകേള  അ ഡക്വഞര്  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷേന്  ലസഭാഹസറനി  മുകഖന
സജതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം International mountain biking competition,
MTB  Kerala,  Malabar  River  Festival,  Para  Gliding  എന്നതീ  സഭാഹസനികേ
വനികനഭാദങ്ങള  കകേരള  അഡക്വഞര്  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷേന്  ലസഭാഹസറനി  മുകഖന
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

അനധനികൃതവലാം അനനിയനനിതവമഭായ പഭാറഖനനലാം 
29 (*209) ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ്   :

ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില   :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  അനധനികൃതവലാം  അനനിയനനിതവമഭായ  പഭാറഖനനലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
വവഭാപകേമഭായനി നടക്കുന്നതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  കേക്വഭാറനികേളക്കുലാം  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠനലാം  കവണലമന്ന
സുപതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് സക്വതീകേരനിച നടപടനികേള
എലനഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഖനന മഭാഫനിയ-ഉകദവഭാഗസ ബന്ധത്തനിന്റെ അടനിസഭാനത്തനില നടക്കുന്ന
അനനിയനനിതമഭായ  പഭാറഖനനലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഭൂസക്വഭഭാവലത്തയുലാം
പരനിസനിതനിലയയുലാം  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല  ഇക്കഭാരവത്തനില  കേര്ശന
നനിയനണങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ശദയനിലലപടനിടനില.   ബഹുമഭാനലപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുലട
2-12-2016-ലല  വനിധനി  പകേഭാരലാം  കേക്വഭാറനികേള  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി നനിര് ബന്ധമഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവത്തനില വലനിലയഭാരു വനിഭഭാഗലാം
കേക്വഭാറനികേളുലടയുലാം  പവര്ത്തനലാം  നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണനി  വന്നനിട്ടുണയ്.  എങനിലുലാം  ചേനില
കേക്വഭാറനികേള  അനധനികൃതമഭായനി  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്  കേണതനിലന  തുടര്ന്നയ്  അവ
നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) ബഹുമഭാനലപട സുപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനി പകേഭാരലാം എലഭാ കേക്വഭാറനികേളക്കുലാം

പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  (Environmental Clearance)  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  5

ലഹകകറഭാ അതനില കുറകവഭാ വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള ഭൂമനിയനിലനനിനലാം ലചേറകേനിട ധഭാതുക്കള

ഖനനലാം ലചേയ്യുവഭാന് ജനിലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായ ജനിലഭാതല പരനിസനിതനി ആഘഭാത

നനിര്ണ്ണയ  അകതഭാറനിറനിയനിലനനിനലാം,  അഞയ്  ലഹകറനില  കൂടുതല  ഭൂവനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള

ഭൂമനിയനിലനനിനലാം  ഖനനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  സലാംസഭാനതല  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത

നനിര് ണ്ണയ  അകതഭാറനിറനിയനിലനനിനമഭാണയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  കനകടണതയ്.

ഇതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലഭാതലങ്ങളനിലുലാം  സലാംസഭാന  തലത്തനിലുലാം  കേമ്മേനിറനികേള

രൂപതീകേരനിചയ്  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കുകശഷേലാം

പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ഇലഭാലത  പവര്ത്തനിപനിചനിരുന്ന  കേക്വഭാറനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം

നനിര്ത്തനിവയ്പനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  അനധനികൃത  ഖനനവലാം  അനനിയനനിത  ഖനനവലാം  ശദയനിലലപടഭാല

കേര്ശന നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചയ്  ആയതയ് നനികരഭാധനിച്ചുവരുന.  പരനിസനിതനി നഭാശലാം

വരുത്തഭാത്ത,  ഭൂ  സക്വഭഭാവലത്ത  മഭാറഭാത്ത  തരത്തനിലുള്ള  നനിയനനിത  ഖനനലാം

നടത്തുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിയനണങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്. 

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള 

30 (*210) ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ്  :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേയ്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന അറപത്തനിയഭാറയ് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള രണയ്

ഐചനികേ  പദതനികേള ഉളലപലട  ഇരുപത്തനിലയടയ്  എണ്ണമഭാക്കനി  ചുരുക്കനിയ കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര്  നടപടനി,  ഇത്തരത്തനിൽ  ഒഴനിവഭാക്കനിയ  സുപധഭാന  പദതനികേളുലട

സലാംസഭാനതല നടത്തനിപനിലന എങ്ങലന ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുണയ്;

(ബനി)  ഒഴനിവഭാക്കലപട  പദതനികേളനില  മുഖവമഭായവ  ഏലതഭാലക്കലയന്നയ്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഫണനിലാംഗയ് രതീതനിയനില ഏതയ് തരത്തനിലുള്ള

മഭാറങ്ങളഭാണയ് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം  വകുപ്പുമനനി (  കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസയ് ഐസകേയ്) : 

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  എണ്ണലാം
അറപത്തനിയഭാറനിലനനിനലാം  ഇരുപത്തനിലയടണ്ണമഭാക്കനി  കുറയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനില
ആലറണ്ണലാം കകേഭാര് ഓഫയ് ദനി കകേഭാര് എന്ന വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം ഇരുപലതണ്ണലാം കകേഭാര്  എന്ന
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം രലണണ്ണലാം ഓപ്ഷേണല വനിഭഭാഗത്തനിലുമഭായഭാണയ് നനിജലപടുത്തനിയതയ്.
പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  അനുസരനിചയ്  ചേനില  പധഭാന  പദതനികേലള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയനിലനനിനലാം  മഭാറ്റുകേയുലാം  ചേനില  പദതനികേള  മറയ്  പദതനികേളുമഭായനി
ലയനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനിലനനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  തുകേ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  വകേയനിരുത്തുനണയ്.   ഇതയ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധവത  ഗണവമഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത  അറപതയ്  ശതമഭാനത്തനിനയ്
മുകേളനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം  ലഭനിചനിരുന്ന പല പദതനികേളുലടയുലാം  വനിഹനിതലാം  കുറചതയ്
സലാംസഭാനത്തനിനയ് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഗ്രേഭാമവനികേസനലാം 

1. മളബറനി കൃഷേനി വനികേസന പദതനി 

2. രഭാജതീവയ് ഗഭാന്ധനി ശശഭാക്തതീകേരണ് അഭനിയഭാന് (RGPSA)

പഭാകദശനികേ വനികേസനത്തനിനുള്ള പകതവകേ പരനിപഭാടനി 

3. പനികന്നഭാക്ക കമഖല സഹഭായ  നനിധനി ( BRGF)

നഗര വനികേസനലാം 

4.  ജവഹര്ലഭാല  ലനഹ്റ  കദശതീയ  നഗര  നവതീകേരണ  ദഇൗതവലാം  
(JNNURM)

5.  രഭാജതീവയ് ആവഭാസയ് കയഭാജന   (RAY) 

6.  സലാംകയഭാജനിത പഭാര്പനിട കചേരനിവനികേസന  പരനിപഭാടനി  (IHSDP)

7. നഗരത്തനിലല പഭാവലപടവര്ക്കയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള (BSUP)

വവവസഭായവലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസനവലാം 

8.  കേയറ്റുമതനിക്കുള്ള  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  
  സഹഭായലാം. 

9.   നഭാഷേണല ഇ-ഗകവണന്സയ് ആക്ഷന് പഭാന് (NEGAP)

10. നഭാഷേണല ഹഭാന്റെയ് ലൂലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കപഭാഗ്രേഭാലാം 

11. നഭാഷേണല മനിഷേന് കഫഭാര് ഫുഡയ് കപഭാസസനിലാംഗയ് 
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(സനി)   കകേഭാര്  ഓഫയ്  ദനി  കകേഭാര് :-  ഈ  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
പദതനികേളക്കയ്  മുമ്പുണഭായനിരുന്ന  ഫണനിലാംഗയ്  രതീതനി  തലന്നയഭാണയ്  തുടര്നലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. ഇതനില ലമഭാത്തലാം വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ലതഭാണ്ണൂറയ് ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്രവലാം
പത്തയ് ശതമഭാനലാം സലാംസഭാനവലാം വഹനികക്കണതഭാണയ്. 

കകേഭാര്:-  കകേഭാര് എന്ന വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കയ് അറപതയ്
ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം നഭാലപതയ് ശതമഭാനലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതവമഭായഭാണയ്
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.   ഈ  പദതനികേളനില മുമ്പയ്  എഴുപത്തനിയഞയ്  ശതമഭാനലാം,
എണ്പതയ് ശതമഭാനലാം എന്ന രതീതനിയനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുമഭായനിരുന. 

ഓപ്ഷേണല :- ഈ വനിഭഭാഗത്തനില കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം 50:50 എന്ന
അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്. 

(ii)നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള 

ആസ്തനി വനികേസന പദതനി

1  (1764)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  എലാം.എല.എ.-  യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ് ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പവൃത്തനികേള ഉലണങനില അവയുലട വനിശദവനിവരവലാം
കേഭാരണവലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ -സനി)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിച  വനിശദവനിവരലാം  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം കശഖരനിച്ചു നലകുന്നതഭാണയ്. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് 

2 (1765)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ ഏലതലഭാലാം  പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാലത
അവകശഷേനിക്കുന എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ
ഉത്തരവനിലന്റെ  നമ്പരുലാം,  തതീയതനിയുലാം,  ഓകരഭാ  പവൃത്തനിക്കയ്  എത്ര രൂപ  വതീതമഭാണയ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ് എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുള്ളവയനില ഏലതങനിലുലാം പവൃത്തനികേളക്കയ് 
എഗ്രേനിലമന്റെയ് വയഭാലതയുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) വര്ക്കല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില നടപനിലഭാക്കനിയ പവൃത്തനികേലള
സലാംബന്ധനിച  വനിശദ  വനിവരലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം  കശഖരനിച്ചു
നലകുന്നതഭാണയ്. 

കേനിഫ്ബനി അനുമതനി നലകേനിയ പവൃത്തനികേള 

3  (1766)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  "കേനിഫ്ബനി"  അനുമതനി  നലകേനിയ
പവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതയ് മഭാസലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം;

(ബനി)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നനിര്മ്മേഭാണലാം  മുടങ്ങനി  കേനിടക്കുന്ന
പവ വൃത്തനികേള  ഏലതലഭാമഭാണയ്;  അതനിനുള്ള  സഭാകങതനികേ  തടസങ്ങള
എലനലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന പവ വൃത്തനികേള ഏതുമഭാസത്തനില പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില മഞനനിക്കര-ഇലവലാംതനിട-കേനിടങ്ങൂര്-
മുളക്കുഴ കറഭാഡയ്,  കകേഭാഴകഞരനി പുതനിയ പഭാലലാം,  കകേഭാഴകഞരനി-മണ്ണറക്കുളഞനി കറഭാ ഡയ്
എന്നതീ  പദതനികേളക്കയ്  21-3-2017-ല  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഇരുപത്തനിലയടഭാമതയ്  കബഭാര് ഡയ്  കയഭാഗലാം  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഈ  പദതനികേളുലട  ലടണര്/സലകമലറടുപയ്
നടപടനികേള,  ബന്ധലപട പദതനി നനിര്വഹണ ഏജന്സനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയയ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പകനിയ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   തുടര്ന്നയ്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 
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(ബനി&സനി)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്  പസലാംഗമനുസരനിചയ്  പകതവകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനിലുളലപട പദതനികേളുലാം  2017-18  -ലല ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില

കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി പഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേളുലാം കേനിഫ്ബനി

മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുമഭാണയ്

നനിലവനില  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതയ്.   കേനിഫ്കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ള

പദതനികേലളഭാനലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നനില.   ഇവലയലഭാലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ

പഭാരലാംഭഘ ടങ്ങളനിലഭാണയ്. 

ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി 

4 (1767) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  : 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  പുതനിയ  ആകരഭാഗവ

ഇന്ഷേക്വറന്സയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2014-2015,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേങ്ങളനില  സലാംസഭാന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ലമഡനിക്കല റതീ  -ഇലാംകബഴയ്ലമന്റെയ് ഇനത്തനില വനിതരണലാം ലചേയ തുകേ

എത്ര;

(സനി)  ഇകത  കേഭാലയളവനിൽ  സലാംസഭാന  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കയ്  ലമഡനിക്കല

അലവന്സഭായനി നലകേനിയ തുകേ എത്ര;

(ഡനി) ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി പകേഭാരലാം സലാംസഭാന ജതീവനക്കഭാരനില

നനിനലാം പതനിവര്ഷേലാം പനിരനിലചടുക്കുന്ന തുകേ എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പുതനിയ  പദതനിലകേഭാണയ്  സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്ന  കനടങ്ങള

എലനലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) G.O.(P) No.  54/2017/Fin.  dated  24-4-2017  പകേഭാരലാം സലാംസഭാന

ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷേക്വറന് സയ്  പദതനി

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) യഥഭാകമലാം 43.96  കകേഭാടനി രൂപ,  39.32 കകേഭാടനി രൂപ 

(സനി) യഥഭാകമലാം 128.42 കകേഭാടനി രൂപ,  132.53 കകേഭാടനി രൂപ 
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(ഡനി)  ജതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം  പതനിവര്ഷേലാം  3600  രൂപ  ഈടഭാക്കഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

(ഇ)  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ  ലചേലവനില
ലമചലപട ചേനികേനിത ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് ഈ പദതനി സഹഭായകേരമഭാകുലാം. 

സക്വകേഭാരവ പണമനിടപഭാടയ് സഭാപനങ്ങലള നനിയനനിക്കല

5  (1768)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സക്വകേഭാരവ  പണമനിടപഭാടയ്  സഭാപനങ്ങലള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇടപഭാടുകേഭാലര  ചൂഷേണലാം  ലചേയ്യുന്നതയ്  തടയുവഭാനുലാം  ഇവരുലട
പവര്ത്തനലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭാക്കഭാനുലാം
എലനങനിലുലാം  നടപടനികമങ്ങകളഭാ  അധനികേഭാരങ്ങകളഭാ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനില
നനിക്ഷനിപ്തമഭായനി ഉകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  മണനി  ലലകഡഴയ്  ആകയ്  1958,  ഇതനിനയ്  പരവഭാപ്തമഭാകണഭാ
അലലങനിൽ  സലാംസഭാനത്തയ് പവര്ത്തനലാം നടത്തുന്ന എലഭാ സക്വകേഭാരവ പണമനിടപഭാടു
സഭാപനങ്ങകളയുലാം  നനിയനണത്തനില  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭായനി  1958  -ലല  ആകയ്
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷരനിക്കുന്നതയ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  5  വര്ഷേക്കഭാലയളവനില ജനങ്ങലള പറനിചയ്  അപതവക്ഷമഭായ
എത്ര സക്വകേഭാരവ പണമനിടപഭാടയ് സഭാപനങ്ങൾ ഉണയ് ; ഇവരനിൽ എത്ര സഭാപനങ്ങൾ
ലക്കതനിലര നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ് ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  കകേരളത്തനിലല  സക്വകേഭാരവ  പണമനിടപഭാടയ്  സഭാപനങ്ങളുലട
പവര്ത്തനങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരള  മണനി  ലലന്കഡഴയ്  ആകയ്,  1958
നനിലവനിലുണയ്.   കകേരള  മണനിലലന്കഡഴയ്  ആകനിലന്റെ  വകുപയ്  3(1)  പകേഭാരലാം  എലഭാ
മണനിലലന്ഡര്മഭാരുലാം ടനി നനിയമത്തനിന് കേതീഴനില ഹലസന്സയ് എടുകക്കണതഭാണയ്.  ടനി
ആകനിലന്റെ വകുപയ്  7(1)  പകേഭാരലാം ഒരു മണനിലലന്ഡറലാം ഒരു കലഭാണനിനുലാം കേകമഴവല
ബഭാങ്കുകേള ഈടഭാക്കുന്ന പരമഭാവധനി പലനിശ നനിരക്കനിലനനിനലാം രണയ് ശതമഭാനത്തനില
കൂടുതല പലനിശ ഈടഭാക്കുവഭാന് പഭാടുള്ളതല.  കകേരള മണനിലലന് കഡഴയ് ആകയ് വകുപയ്
18 ഡനി  (1) പകേഭാരലാം ഒരു മണനിലലന്ഡര് 7-ാം വകുപനില പറ ഞനിട്ടുള്ളതനികനക്കഭാള
പലനിശ  ഈടഭാക്കനിയതഭായനി  ഹലസന്സനിലാംഗയ്  അകതഭാറനിറനിക്കയ്  കബഭാധവലപടഭാല
അപകേഭാരലാം  അധനികേമഭായനി  ഈടഭാക്കനിയ  തുകേ  കേണ്ടുലകേട്ടുകേയുലാം   ആ
മണനിലലന്ഡര്ക്കുകമല  അയഭാള  ഈടഭാക്കനിയ  പലനിശയുലട  മൂന്നയ്  മടങ്ങനില
അധനികേരനിക്കഭാത്ത തുകേ പനിഴയുലാം ചുമത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  അപകേഭാരലാം കേണ്ടുലകേടനിയ തുകേ
വഭായ  എടുത്ത  ആളക്കയ്  തനിരനിലകേ  നലകുവഭാനുലാം  വവവസയുണയ്.   കകേരള
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മണനിലലന്കഡഴയ്  ആകയ്,  1958-ലന്റെ  12-ാം  വകുപയ്  പകേഭാരലാം  ടനി  നനിയമത്തനിലല
13,  17,18   എ,   18  ബനി  എന്നനിവയനിന്  കേതീഴനില  വരുന്ന  നനിയമ  ലലാംഘനങ്ങള
കകേഭാലഗ്നെസബനിള  ആണയ്.  വഭായ  എടുത്ത  ആളനിലന  പതീ   ഡനിപനിക്കുകേ  (വകുപയ്  13),
ഹലസന്സയ്  ഇലഭാലതകയഭാ,  ഹലസന്സനിലല  വവവസകേളക്കയ്  വനിരുദമഭാകയഭാ
പവര്ത്തനിക്കുകേ (വകുപയ് 17), വകുപയ് 18 എ,  18 ബനി എന്നനിവയനില പസ്തഭാവനിചനിട്ടുള്ള
വനിവനിധതരലാം  ലലാംഘനങ്ങള  എന്നനിവ  കപഭാലതീസനിനയ്  വഭാറണയ്  ഇലഭാലത  അറസ്റ്റയ്
ലചേയഭാവന്ന കുറങ്ങളഭാണയ്. 

കകേരള  സലാംസഭാനത്തയ്  അമനിത  പലനിശയയ്  പണലാം  കേടലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നതയ്
നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പണലാം  കേടലാം  ലകേഭാടുക്കല  ബനിസനിനസനില  അമനിത  പലനിശ
ഈടഭാക്കുന്നതനിനയ് കേടുത്ത ശനിക്ഷ വവവസ ലചേയ്യുന്നതുമഭായ 2012-ലല കകേരള അമനിത
പലനിശ ഈടഭാക്കല നനികരഭാധന ആകയ് എന്ന നനിയമലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  2012-ലല
കകേരള  അമനിത  പലനിശ  ഈടഭാക്കല  നനികരഭാധന  നനിയമലാം  വകുപയ്  3  പകേഭാരലാം
യഭാലതഭാരഭാളുലാം  അയഭാള  നലകുന്ന  ഏലതങനിലുലാം  വഭായയനികന്മേല  അമനിത  പലനിശ
ഈടഭാക്കഭാന്  പഭാടനിലഭാത്തതഭാകുന.   വകുപയ്  4  പകേഭാരലാം  "ഈ ആകയ്  പകേഭാരമുള്ള
ഏലതഭാരു  കുറവലാം  കകേഭാഗ് ലനസബനിളുലാം  ജഭാമവലാം  ലകേഭാടുക്കഭാവന്നതലഭാത്തതുലാം
ആയനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്".  ഈ  നനിയമത്തനിന് കേതീഴനില  നടപടനി  സക്വതീകേരനികക്കണതയ്
കപഭാലതീസയ് ആണയ്. 

വവഭാജ  പണമനിടപഭാടയ്  പവര്ത്തനങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
ഹകേമഭാറന്നതനിനുലാം,  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളക്കനിടയനില
നനിയനണ കമലകനഭാട സഹകേരണലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം കവണനി ലസബനിയുലട
ദക്ഷനിണ റതീജനിയണല മഭാകനജര്,  കകേന്ദ്ര കേമ്പനനികേഭാരവ വകുപനിലന്റെ ഒരു പതനിനനിധനി,
വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപയ്  കേമ്മേതീഷേണര്,  കപഭാലതീസയ്  അ ഡതീഷേണല  ഡയറകര്
ജനറല/കനഭാമനിനനി,  രജനികസ്ട്രഷേന് വകുപയ്  ഇന്ലസകര് ജനറല,  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപയ്
ഡയറകര്, സലാംസഭാന ധനകേഭാരവ വകുപനിലല ഒരു ഉകദവഭാഗസന് എന്നനിവര് ഉളലപട
ഒരു സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി 22-2-2013 -ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് (ആര്.ടനി) നമ്പര്
155/2013/ടനി.ഡനി. പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേരളത്തനിലല ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനിലല നനികക്ഷപകേരുലട തഭാത്പരവങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  2013-ലല  കകേരള  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളനിലല
നനികക്ഷപകേരുലട  തഭാത്പരവ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  എന്ന  സമഗ്രേ  നനിയമലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. 

കകേരള  മണനിലലന്കഡഴയ്  ആകയ്,  1958-നയ്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.  
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കേനിഫ്ബനിയനിലല നനികക്ഷപ സമഭാഹരണലാം 

6  (1769) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനിലല നനികക്ഷപ സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി ലകേ.  എസയ്.  എഫയ്.

ഇ.  വഴനി  എലനലഭാലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്;  ഇതനില  നഭാളനിതുവലര

ഏലതങനിലുലാം  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില അതയ്  വഴനി  എലനങനിലുലാം  തുകേ

കേനിഫ്ബനിയനികലയയ് സമഭാഹരനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനിലല നനികക്ഷപ സമഭാഹരണത്തനിനയ് മഭാത്രമഭായനി ലകേ.  എസയ്.

എഫയ്. ഇ. ചേനിടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഏതയ് തലത്തനിലഭാണയ്

തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാകള്ളണതയ്;  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  ചേനിടനി  വഴനി

കേനിഫ്ബനിയനികലയയ് സക്വരൂപനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നയ് സര്ക്കഭാര് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ചേനിടനിയനില  നനികക്ഷപനിക്കുന്ന  തുകേ  മലറലനങനിലുലാം  ആവശവത്തനിനയ്

ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലല  ചേനിടനി  നനിയമത്തനില  വവവസ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  2017-18  -ലല  ബജറയ്  പഖവഭാപനമനുസരനിചയ്  സലാംസഭാനലത്ത

അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനുള്ള  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.യുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  എന്.ആര്.ഐ.  ചേനിടനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ  സലാംരലാംഭലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള പഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണയ്.  രണയ് ലക്ഷലാം മുതല  25  ലക്ഷലാം രൂപ വലര

സലയുള്ള ചേനിടനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണയ് നനിലവനില ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ആദവ വര്ഷേലാം

തലന്ന  ഒരു  ലക്ഷലാം  പവഭാസനികേലളലയങനിലുലാം  ചേനിടനിയനില  കചേര്ക്കഭാനഭാണയ്

ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി) നനിലവനിലല കകേന്ദ്ര ചേനിറയ് ഫണയ് ആകയ് ലസക്ഷന് 14(1) (സനി), ഇന്ഡവന്

ടസ്റ്റയ്  ആകയ്  ലസക്ഷന്  20  (എ)  എന്നനിവ  പകേഭാരലാം  ചേനിടനി  വഴനി  സമഭാഹരനിക്കുന്ന

തുകേകേള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിരുപഭാധനികേലാം  ഗവഭാരന്റെനി  ലചേയ്യുന്ന  ടസ്റ്റനി

ലസകേഡ്യൂരനിറനികേളനില നനികക്ഷപനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്. 
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എല.എ.സനി.-എ.ഡനി.എസയ്.- പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി 

7 (1770) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എൽ.എ.സനി  -  എ.ഡനി.എസയ്.  -  പദതനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി  22-7-15  ലല  67/15/ധന  സര്ക്കുലറനിലല  വവവസകേള
പഭാലനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എൽ.എ.സനി - എ.ഡനി.എസയ്. പദതനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനില
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനലവങനില  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി അടനിയനരമഭായനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിക്കയ് കേതീഴനില സമര്പനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായഭാണയ്
22-7-2015-ലല  67/15/ധന സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചതയ്.
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചയ്,  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  മറയ്  അനുബന്ധ  കരഖകേളുലാം  സഹനിതലാം
സമര്പനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേള ക്കയ്  നനിശ്ചനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില  ധനഭാനുമതനിയുലാം
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിവരുനണയ്. 

(ബനി&സനി)   ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിക്കയ്  കേതീഴനില  സമര്പനിക്കുന്ന
പവൃത്തനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുലാം  അവ  കേഭാലവനിളലാംബലാം  ഇലഭാലത
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷരനിക്കണലമന്ന
എലാം.എല.എ.മഭാരുലട  ആവശവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   ഇതയ്  സലാംബന്ധനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതയ്  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്
പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

പനി.എഫയ്. പലനിശ നനിരക്കയ് 

8 (1771) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫയ്.  പലനിശ നനിരക്കയ്  എത്ര
ശതമഭാനമഭാലണനലാം ഇതയ് എനമുതല പഭാബലവത്തനില വന എനലാം അറനിയഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫയ്.  പലനിശ നനിരക്കയ്

എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ്; ഇതയ് എനമുതല പഭാബലവത്തനില വന;

(സനി) കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ് ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫയ്. പലനിശ നനിരക്കയ് പുതുക്കനി

നനിശ്ചയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെയ്

ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫയ്. പലനിശ നനിരക്കയ് നനിശ്ചയനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പസ്തുത  പലനിശ  നനിരക്കയ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിച

തതീയതനി  മുതലഭാകണഭാ  സലാംസഭാനത്തുലാം  പലനിശ  നനിരക്കയ്  പുതുക്കനി  നലകേനിയലതന്നയ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേഭാരലാംഭലാം  മുതല പനി.എഫയ്.  പലനിശ നനിരക്കയ്

കുറചതയ്  വഴനി  സലാംസഭാന  ഗവ.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  പലനിശ  ഇനത്തനില  ലഭനികക്കണ

തുകേയനില  കുറവയ്  വന്നനിട്ടുളളതയ്  ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത  കുറവയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്

നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പനി.എഫയ്.  പലനിശ നനിരക്കയ് പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള കകേന്ദ്ര ധന

മനഭാലയത്തനിലന്റെ  പകമയത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്

പനി.എഫയ്.  പലനിശ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  നനിശ്ചയനിച്ചുവരുന്നതയ്.  കകേന്ദ്ര

ധനമനഭാലയത്തനിലന്റെ  3-10-2016 -ലല  Resolution F.  No. 5 (I)-B  (PD)/2016

പകേഭാരവലാം  18-1-2017-ലല   Resolution  F.No.  5  (I)-B  (PD)/2016  പകേഭാരവലാം

പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിച പനി.എഫയ്.  പലനിശ നനിരക്കയ്  8  ശതമഭാനമഭാണയ്.  ഈ നനിരക്കനിനയ്

1-10-2016 മുതല പഭാബലവമുണയ്. 

(ബനി) സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് ജതീവനക്കഭാരുലട നനിലവനിലല പനി.എഫയ് പലനിശ

നനിരക്കയ്  8  ശതമഭാനമഭാണയ്.   കകേന്ദ്ര  ധനമനഭാലയത്തനിലന്റെ   3-10-2016  -ലല

Resolution F. No. 5 (I)-B (PD)/2016  പകേഭാരവലാം  18-1-2017-ലല  Resolution

F.No.  5  (I)-B  (PD)/2016  പകേഭാരവലാം  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ഈ  നനിരക്കയ്

01-10-2016-ല പഭാബലവത്തനില വന. 

(സനി) കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ് ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫയ്. പലനിശ നനിരക്കയ് പുതുക്കനി

നനിശ്ചയനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെയ് ജതീവനക്കഭാരുലട

പനി.എഫയ്. പലനിശ നനിരക്കുലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്. 
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്   പനി.എഫയ്.  പലനിശ നനിരക്കയ്  പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിച

തതീയതനി  മുതലഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തുലാം  പനി.എഫയ്.  പലനിശ  നനിരക്കയ്  പുതുക്കനി

നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

(ഇ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.   കകേന്ദ്ര ധന മനഭാലയത്തനിലനനിനലാം പനി.എഫയ്.

പലനിശ  നനിരക്കയ്  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണയ്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ് സലാംസഭാനത്തയ് പനി.എഫയ്. പലനിശ നലകുന്നതയ്. 

ജനി.എസയ്.ടനി.

9  (1772) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള കകേരളത്തനില വനിറഴനിക്കലപടുന്ന എലഭാ

കേകമ്മേഭാഡനിറനികേളുലാം  ആയതനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  കകേരളലാം

പകതവകേലാം  കേകമ്മേഭാഡനിറനി  ലനിസ്റ്റയ്  നലകകേണതനിലന്റെ  ആവശവകേത  വരുനകണഭാ;

എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നടപടനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാന  വര്ദനവനിനയ്

കേഭാരണമഭാകുലമന്നയ് കേരുതുനകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികുതനി വനികധയ ചേരക്കുകേളുകടയുലാം കസവനങ്ങളുകടയുലാം പടനികേ ഇതുവലര

തതീരുമഭാനനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  വവക്തമഭായ  കേണക്കുകേള  ലഭവമല.   ചേരക്കുകേളുലാം

കസവനങ്ങളുലാം  അവയുലട  നനികുതനി  നനിരക്കുകേളുലാം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗസ തലത്തനിലുള്ള fitment committee രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഈ

കേമ്മേനിറനിയുലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനില

അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ഹകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണയ്.   സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  പകതവകേലാം

കേകമ്മേഭാഡനിറനി ലനിസ്റ്റയ് തയഭാറഭാക്കുവഭാന് കേഴനിയനില. 

(ബനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില  അനനിമ  തതീരുമഭാനമഭായനിടനിലലങനിലുലാം

ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി പഭാപവസഭാനഭാധനിഷനിത നനികുതനി  വവവസയഭായതനിനഭാലുലാം

ചേരക്കുകേളനിന്കമലുലാം  കസവനങ്ങളനികന്മേലുമുള്ള  നനികുതനി  പനിരനിക്കുവഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  കകേരളത്തനിനയ്  നനികുതനി  വരുമഭാന

വര്ദനവഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. 
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ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

10 (T* 1773)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  എലാം.എല.എ.  യുലട  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനില  നനിനലാം
കേനിഴക്കകഞരനി ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് ഓഡനികറഭാറനിയലാം  - 75 ലക്ഷലാം ,  ആലത്തൂര് GMLP
സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം -45 ലക്ഷലാം (ജനിലഭാ നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം)എന്നതീ നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേളക്കയ്  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രത്തനികലയയ്  ഡതീലറയ്ലഡയ്  കപഭാജകയ്
റനികപഭാര്ടനിനഭായനി  അയച  ഫയലുകേളുലട  (File  No.  11959104/NC.C2/2016/Fin
2016-2017,  File  No.  9959074/NC.C2/2016/fin.  2016-2017)നനിലവനിലല
അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ബനി)  ആലത്തൂര് കദശതീയ ഹമതഭാനത്തയ് ഓപണ് ഓഡനികറഭാറനിയലാം  &  കസ്റ്റജയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം - 20 ലക്ഷലാം File No. 10959074/NC.C2/2016/fin 2016-2017 ഈ
ഫയലനിലല നനിലവനിലല സനിതനിയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആലത്തൂര്  എലാം.എല.എ.-യുലട  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം
കേനിഴക്കകഞരനി ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് ഓഡനികറഭാറനിയലാം  - 75 ലക്ഷലാം, ആലത്തൂര്  GMLP
സ്കൂള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  45   ലക്ഷലാം  എന്നതീ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളക്കയ്
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രത്തനികലയയ്   ഡതീലറയ്ലഡയ് കപഭാജകയ് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി ഫയലുകേള 
അയചനിടനില.  പസ്തുത  പവൃത്തനികേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ വകുപനിനയ്  No.  959074/NC.C2/2016/Fin.  അനഇൗകദവഭാഗനികേ
കുറനിപ്പുലാം എലാം.എല.എ.-യുലട ശനിപഭാര്ശ കേത്തനിലന്റെ പകേര്പ്പുലാം ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ആലത്തൂര് കദശതീയ ഹമതഭാനത്തയ് ഓപണ് ഓഡനികറഭാറനിയലാം  &  കസ്റ്റജയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  - 20  ലക്ഷലാം എന്ന പവൃത്തനിലയ സലാംബന്ധനിക്കുന്ന ധനകേഭാരവ വകുപയ്
ഫയലനിലല  (File  No.  959074/NC.C2/2016/Fin)  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  പസ്തുത
പവൃത്തനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ  വകുപനിനയ്
No.  959074/NC.C2/2016/Fin.  അനഇൗകദവഭാഗനികേ  കുറനിപ്പുലാം  എലാം.എല.എ.യുലട
ശനിപഭാര്ശ  കേത്തനിലന്റെ  പകേര് പ്പുലാം  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.   ഭരണ  വകുപനിലനനിനലാം
ഡനി.പനി.ആര്. സഹനിതലാം ഫയല ലഭവമഭാക്കനിയനിടനില. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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 ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്
11 (1774) ശതീ  .   അനനില അക്കര  : 

ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി  : 
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ്  : 
ശതീ  .       ഹഹബനി  ഈഡന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ഹഹമഭാസ്റ്റയ്/മനിനനി  മഭാസ്റ്റയ്  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം  പുതനിയ
നനിബന്ധന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഹവദദ്യുതനികബഭാര്ഡനിലന്റെ
സമ്മേതപത്രലാം ആവശവമുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വനിളക്കുകേള  ഇ-ലടന്ഡര്  മുകഖനകയ  സഭാപനിക്കഭാവൂ  എനലാം
അവയയ്  മൂന്നയ്  വര്ഷേലത്ത  റതീകപയ്ലസന്റെയ്  വഭാറണനിയുലാം  തുടര്ന്നയ്  മൂന്നയ്  വര്ഷേലത്ത
അറകുറപണനിക്കരഭാറലാം ഉറപഭാക്കണലമനലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ലലഹമഭാസ്റ്റയ്/മനിനനിമഭാസ്റ്റയ്  വനിളക്കുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  സ.ഉ.  (പനി)
നമ്പര്27/2017/ധന.  തതീയതനി  26-2-2017  പകേഭാരലാം  പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  26-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (പനി)നമ്പര്27/2017/ധന.  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം
ലലഹമഭാസ്റ്റയ്/മനിനനിമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  സലങ്ങള
ലതരലഞടുക്കുന്നതനിനഭായനി അതഭാതയ് തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം,  പഭാകദശനികേ
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഓഫതീസനിലന  സമതീപനികക്കണതുലാം  ടനി  സലലാം
ലലഹമഭാസ്റ്റയ്/മനിനനിമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കഭാന്  അനുകയഭാജവമഭാലണന്നയ്
സഭാക്ഷവലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിനലാം  നനിശ്ചനിത
മഭാതൃകേയനിലുളള നനിരഭാകക്ഷപ പത്രലാം ഹഭാജരഭാകക്കണതുമഭാണയ്.

(സനി)  26-2-2017-ലല  സ.ഉ.  (പനി)നമ്പര്27/2017/ധന.  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം
ലലഹമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുകമ്പഭാള  ലലലറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം മൂനവര്ഷേലത്ത Replacement warranty,  തുടര്നളള
മൂനവര്ഷേലത്ത  A.M.C.  എന്നനിവയ്ക്കുളള  വവവസകേളകൂടനി  ഇ-ലടണറനില
ഉളലപടുകത്തണതഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 
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കകേരള അടനിസഭാന സഇൗകേരവ വനികേസന നനിധനി
12 (1775) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസന  നനിധനിയുലട  കേതീഴനില  8041
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേള  ഇകപഭാള
ഏതവസയനിലഭാണയ്; ഏലതലഭാലാം പദതനികേളുലട ലടന്ഡര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനി;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  നനികക്ഷപമഭായനി
ലഭനിച്ചുലവനലാം  അതനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ഡയറകയ്  ലബനനിഫനിറയ്  ടഭാന്സര്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കേരഭാറകേഭാരുലടയുലാം  മറ്റുലാം  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലയയ്
നലകേനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  21-3-2 017-ല  കൂടനിയ  കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇരുപത്തനിലയടഭാമതയ്
കയഭാഗത്തനില  8041.65  കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കുളള  53  പദതനികേളക്കയ് അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  ഇരുപത്തനികയഴഭാലാം  ജനറല  കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയ  ഒന്നഭാലാംഘട  കപഭാജക്ടുകേളുലട  നനിര്വഹണലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  വകുപ്പുതനിരനിച്ചുളള പുകരഭാഗതനി റനികപഭാര്ടയ് അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

(സനി)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേങ്ങളനിലല  ബജറനില  വന്കേനിട
വനികേസന  പദതനികേളുലട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന്)
ശതീര്ഷേകേത്തനില  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്ന  തുകേയനില  അവകശഷേനിച  2498.41  കകേഭാടനി
രൂപ കേനിഫ്ബനി വഴനിയുളള പവര്ത്തന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ ആദവ നടപടനി എന്ന
നനിലയനില ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകനിലല ഖണ്ഡനികേ
7 പകേഭാരലാം മുന്വര്ഷേലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലട 10 ശതമഭാനമഭായ 281.43
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളനികന്മേലുളള  മുഴുവന്  ലസസയ്  തുകേയഭായ

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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448.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഉളലപലട  ആലകേ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനിയുലട
അക്കഇൗണനില  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.   കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കയ്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനികേള  (SPV)
പദതനി  പവൃത്തനികേള  ലടണര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  തുടര്ന്നയ്  കകേഭാണ്ടഭാകയ്
ഒപനിടുന്നകതഭാലടഭാപലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  Work
Breakdown  Structure  (WBS)  ഓണ്ലലലനഭായനി  കേനിഫ്ബനിക്കയ്
സമര്പനികക്കണതുമുണയ്.   ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചയ്  കപഭാജകയ്  നനിര്വഹണ
ലചേലവകേള നനിശ്ചയനിക്കലപടനിട്ടുളള ഘടങ്ങളനില കനരനിടയ് സലലപയര്, കകേഭാണ്ടഭാകര്,
കസവനദഭാതഭാവയ്  മുതലഭായവരുലട  നനിശ്ചനിത  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണനില  കനരനിടയ്
ലഭവമഭാക്കഭാനുളള  ഡയറകയ്  കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില
ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സമഭാനരമഭായനി  പുകരഭാഗമനിചയ്  അനനിമ
ഘടത്തനിലഭാണയ്.   ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിച്ചുളള  നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിചയ്
കകേഭാണ്ടഭാകര്,  സലലപയര്,  കസവനദഭാതഭാവയ്  എന്നനിവരുലട  ബനില്ലുകേള  പകേഭാരലാം
കപയ്ലമന്റെയ്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  മുറയയ്  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹഭായലാം
നലകേനിത്തുടങ്ങുന്നതഭാണയ്. 

കേഡ്യൂ സനിസ്റ്റത്തനില ഉളലപടനിട്ടുളള ബനില്ലുകേള

13 (1776) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം 
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17  വര്ഷേഭാവസഭാനലാം ടഷേറനികേളനില സമര്പനിക്കലപട ബനില്ലുകേളനില
31/3/2017  നയ്  പഭാസഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാലത  കേഡ്യൂ  സനിസ്റ്റത്തനികലയയ്  അപയ്  കലഭാഡയ്
ലചേയനിരനിക്കുന്നതനില നടപടനി തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഡ്യൂസനിസ്റ്റത്തനില  വന്ന  ബനില്ലുകേളനില  ഒകടലറ  സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളനിലല ദനിവസ കവതന ജതീവനക്കഭാരുലട ബനില്ലുകേള ഉളലപടനിട്ടുണയ് എനലാം
ഇതയ്  വളലര  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാനമുള്ള  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ബുദനിമുടനിലഭാക്കുന  എന്നതുലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ആകേയഭാല കേഡ്യൂ സനിസ്റ്റത്തനിലുള്ള ബനില്ലുകേള കനിയര് ലചേയഭാന് നടപടനി 
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഡ്യൂ സനിസ്റ്റത്തനികലയയ്  മഭാറനിയനിരുന്ന ബനില്ലുകേള കനിയര് ലചേയ്യുന്നതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി) നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
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ലപഭാതുകേടലാം, നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല കചേഭാര്ച

14  (1777)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  31-3-2011 ല  സലാംസഭാന  ലപഭാതു  കേടലാം  എത്രലയനലാം  കലഭാകേബഭാങയ്
ഉളലപലടയുള്ള  വനിവനിധ  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്  നലകുവഭാനുള്ള  കലഭാണ്
കുടനിശ്ശേനികേ എത്ര എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 31-3-2016-ല ഇവ എത്രയഭായനിരുന എനലാം ഇതനില എത്ര ശതമഭാനലാം
വര്ദനവണഭായനി എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ  5 വര്ഷേമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായ  ലപഭാതുകേടത്തനിലല
വര്ദനവയ്,  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലല  കചേഭാര്ച  എന്നനിവ  എത്ര  എനലാം  ഇതയ്
സലാംസഭാനത്തനിനുണഭാക്കനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനി  എലനലഭാലാം  എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതു തരണലാം ലചേയ്യുവഭാനഭായനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള എലനലഭാലാം
എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  31-3-2011,  31-3-2016  വര്ഷേങ്ങലള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുളള
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതുകേടവലാം  കലഭാകേബഭാങയ്  ഉളലപലടയുളള  ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളുലട വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേയുലാം തഭാലഴപറയുലാം പകേഭാരമഭാണയ്.

 (തുകേ കകേഭാടനിയനില)

ഇനലാം 31-3-2011 31-3-2016 വര്ദനവയ്
(%)

ലപഭാതുകേടലാം 78673.24 157370.32 100.03

കലഭാകേബഭാങയ് ഉളലപലടയുളള 
ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളുലട 
വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ [(OMB,NSSF, 
Power Bonds ഒഴനിലകേ), 
(31-3-2011 വലരയുളള വഭായയനില
വനികദശ സഹഭായ 
പദതനികേളക്കഭായുളള 
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ഉളലപടനിട്ടുണയ്.)] 

8775.47 12326.23 40.46
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(സനി)  കേഴനിഞ  അഞയ്  വര്ഷേമഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായ  ലപഭാതു
കേടത്തനിലല വര്ദനവയ് 78,697.08 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. നനികുതനി കചേഭാര്ചയുലാം ലചേലവയ്
ചുരുക്കലനികന്മേലുളള  അചടക്കരഭാഹനിതവവലാം  കേഭാരണലാം  2006-11  കേഭാലഘടത്തനില
ലലകേവരനിച  സഭായനിയഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  പുകരഭാഗതനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ബലനികേഴനികക്കണനി  വന.  നനികുതനി  ഉലഭാദന  വകുപ്പുകേളനിലല  ഭരണയനലത്ത
അവരുലട  കേഴനിവനിലനഭാത്തയ്  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിലുണഭായ  വതീഴ്ച  കേഭാരണലാം  റവനഡ്യൂ
കേമ്മേനിയുലാം  ലമഭാത്തലാം  ധനകേമ്മേനിയുലാം  10  വര്ഷേത്തനിനനിടയനിലുളള  ഏറവലാം  കമഭാശലപട
അവസയഭായ  ജനി.എസയ്.ഡനി.പനി.-യുലട  2.65  ശതമഭാനത്തനിലുലാം  3.08
ശതമഭാനത്തനിലുലാം എത്തനി.  നഭാലയ് വര്ഷേലത്ത നഷ്ടത്തനിലനഭാടുവനില കേടലമടുക്കഭാന് മറയ്
വഴനികയഭാ കമഖലകയഭാ ഇലഭാലത ബജറയ് പഖവഭാപനങ്ങലളഭാനലാം നടപഭാക്കഭാനഭാകേഭാത്ത
അവസയനില സലാംസഭാനലാം എത്തനികചരുകേയുലാം ലചേയനിരുന. 

(ഡനി)  തഭാലഴ പറയുന്നവയഭാണയ് നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുവഭാനഭായനി  സക്വതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനികേള:

1. കേഭാരവക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കൂടുതല  കശഷേനിയുളള  ലസര്വര്
സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസ്റ്റലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധവമഭാകുന്ന  കസഭാഫയ് ലവയര്
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനിലയ് ല്ല്  കചേഭാദനിച്ചു  വഭാങ്ങുന്നതനിലന
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാലലതലന്ന
കേമ്പഡ്യൂടര് ബനിലനിലാംഗുളള വവഭാപഭാരനികേള അവരുലട ബനില്ലുകേള തതമയലാം
തലന്ന  അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാനുളള നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചു.

3. കൂടുതല  വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില  ലകേഭാണ്ടു
വരുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല  കകേസകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ്  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അലസസയ്ലമന്റെയ്  എന്നനിവ
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തക്വരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനയ് കേര്ശന നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറയ് വനിസനിറയ് വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനി ഇകന്റെണല ഓഡനിറയ്
ശക്തനിലപടുത്തനി.
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9. 60  ലക്ഷലാം  രൂപകയക്കഭാള  കൂടുതല  വനിറ്റുവരവളള  അനുമഭാന
നനികുതനിദഭായകേര്ക്കയ് ആലാംലനസ്റ്റനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10. ലമറല  കഷേര്  യൂണനിറ്റുകേള,  മറയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  യൂണനിറ്റുകേള  എന്നനിവ
രജനികസ്ട്രഷേന്  നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ
സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡയ്,
ലലമനനിലാംഗയ്  & ജനികയഭാളജനി വകുപയ്, ഇന്കേലാം ടഭാകയ് വകുപയ്, ഇലകനിക്കല
ഇന്ലസകകററയ്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചയ്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

11. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായുളള  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  ആകേര്ഷേകേമഭായ  ആലാംലനസ്റ്റനി  പദതനി
നടപനിലവരുത്തനി.

12. അനര്  സലാംസഭാന  വനിലപനയുലട  കേഭാരവത്തനില  സനി  കഫഭാലാം
ലവരനിഫനികക്കഷേനുകവണനി  ഒരു  പകതവകേ  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചയ്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം  വവഭാജ  കഫഭാമുകേള  കേലണത്തുന്ന
കകേസകേളനില  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില  നനികുതനി  ഇഇൗടഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

13. ഇ-റനികടണുകേളനിലുലാം  മറ്റു  കരഖകേളനിലുലാം  ഉളള  ലപഭാരുത്തകക്കടുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നതനിനുളള  കസഭാഫയ് ലവയറനിലന്റെ  വനികേസനലാം  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണയ്.

14. ഓണ്ലലലന്  തടനിപ്പുകേളനിലൂലടയുളള  നനികുതനി  ലവടനിപയ്
തടയുന്നതനിനഭായുളള  ലലസബര്  കഫഭാറന്സനികേയ്  യൂണനിറയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

15. ലറയനിലകവ  വഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറകത്തക്കയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്ന
ചേരക്കുകേളക്കുലാം ഇ-ഡനികകറഷേന് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

16. ഇറചനികക്കഭാഴനി  കേളളക്കടത്തയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി  ലചേക്കയ്കപഭാസകേളുലാം
ഇന്റെലനിജന്സയ് സക്വഭാഡകേളുലാം വളലര ജഭാഗ്രേതകയഭാലട പവര്ത്തനിക്കുന.

17. നനികുതനി  ലവടനിപനിനുളള  ഒരു  പധഭാന  മഭാര്ഗമഭാണയ്  ലറയനിലകവ
വഴനിയുളള കേളളക്കടത്തയ്.  ഇത്തരലാം ചേരക്കയ്  കേടത്തയ്  തടയുന്നതനിനഭായനി
ലറയനിലകവ  കസ്റ്റഷേനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുളള  ഇന്റെലനിജന്സയ്
സക്വഭാഡകേളുലട പരനികശഭാധന ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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18. വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  ലചേക്കയ്കപഭാസകേളുലട
പരനിസരത്തയ്  ഇന്റെലനിജന്സയ്  സക്വഭാഡകേലള  വനിനവസനിചയ്  നനിരതീക്ഷണലാം
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റയ്  കേടനവരുന്ന  വഭാഹനങ്ങലള
ഓവര്ലചേക്കയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  സക്വഭാഡകേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് - ഡനി.പനി.ആര് അലാംഗതീകേഭാരലാം

15 (1778) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് 
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17 -ലല മങട നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്
ഉപകയഭാഗനിചയ്  നടകത്തണതഭായ പവൃത്തനികേളുലട  വനിവരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  31-ാം
തതീയതനിയനിൽ  ധനകേഭാരവവകുപനില നലകേനിയനിരുന.  ഇതനില എത്ര പവൃത്തനികേൾക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പവൃത്തനികേള  നടത്തുന്ന  വകുപ്പുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഡനി.  പനി.  ആർ.  നലകുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട വകുപ്പുകേള കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമുള്ള സമയ കനിപ്തത പഭാലനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ഡനിസലാംബര്  31-ാം  തതീയതനി,  2016-17-ലല  മങട  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചയ് നടകത്തണതഭായ പവൃത്തനികേള
സലാംബന്ധനിച ശനിപഭാര്ശകേലളഭാനലാം ധനകേഭാരവ  വകുപനില ലഭവമഭായനിടനില.   എന്നഭാല
28-11-2016-ലല കേത്തയ് പകേഭാരലാം മൂന്നയ്  പവൃത്തനികേളുലാം  19-12-2016  തതീയതനിയനിലല
വനിവനിധ കേത്തുകേള പകേഭാരലാം  11  പവൃത്തനികേളുലാം ഉളലപലട ആലകേ  14  പവൃത്തനികേള
ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുളളതനില ആറയ് എണ്ണത്തനിനയ് ധനഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. (ലനിസ്റ്റയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.)

(ബനി)  പസ്തുത  ആറയ്  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനഭായനി
ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേളഭായ  ഊര്ജലാം,  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണലാം,  ലപഭാതു
വനിദവഭാഭവഭാസലാം എന്നനിവയയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമയകമലാം
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണയ്  22-7-2015  തതീയതനിയനിലല  നമ്പര് സര്ക്കുലര്  67/2015/ധന
പകേഭാരലാം ഭരണ വകുപ്പുകേളക്കയ് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പവൃത്തനികേളുലട നടപടനി കമങ്ങള

16 (1779)   ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.-  മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള
പവൃത്തനികേളക്കയ് നടപടനികമങ്ങളുലട സങതീര്ണ്ണതമൂലലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  എലാം.എൽ.എ.എസയ്.ഡനി.എഫയ്.  കപഭാലല കേലകര്ക്കയ് ഫണയ് ലലകേമഭാറനി,
ജനിലഭാതലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന് കേതീഴനില സമര്പനിക്കുന്ന പവൃത്തനികേളക്കയ്
അനുമതനി നലകുന്നതനിനുലാം അവ കേഭാലവനിളലാംബലാം ഇലഭാലത പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമുളള
നനിലവനിലല മഭാനദണ്ഡങ്ങള പരനിഷരനിക്കണലമന്ന എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട ആവശവലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം
ലഘൂകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ധനകേഭാരവ വകുപയ് പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ആസ്തനി വനികേസന ഫണനിനയ് അനുമതനി

17 (1780) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദയ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് 
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്ന  നനിലവനിലല
സങതീര്ണ്ണമഭായ രതീതനി ലഘൂകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  കകേഭാടനി  വലരയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുവഭാന്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനയ്  അനുമതനി  നലകുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
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(സനി)  അതഭാതയ്  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  ഡനിസലാംബർ  31-നുള്ളനില  തലന്ന
എലാം.എൽ.എ.-മഭാര്  ലപഭാകപഭാസൽ  ധനകേഭാരവ  വകുപനില  നലകേനിയഭാലുലാം  അടുത്ത
മഭാര്ചയ്  31-ാം തതീയതനിക്കുള്ളനില  എ.എസയ്.  നലകുന്നതനിനയ്  ബുദനിമുടയ്  കനരനിടുന്നതയ്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ  ആയതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിക്കുകേതീഴനില  സമര്പനിക്കുന്ന  പവൃത്തനികേളക്കയ്
അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുലാം  അവ  കേഭാലവനിളലാംബലാം  ഇലഭാലത
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷരനിക്കണലമന്ന
എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആവശവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതയ്  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്
പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്19/2017/ധന.  തതീയതനി
29-3-2017 പകേഭാരലാം ആസ്തനി വനികേസന പദതനി 2016-17-നുകേതീഴനില സമര്പനിചനിട്ടുളള
പവൃത്തനികേളക്കയ് ധനഭാനുമതനിയുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നലകേഭാനുളള അവസഭാന തതീയതനി
31-5-2017 വലര നതീടനിയനിട്ടുണയ്. 

ആസ്തനി വനികേസന പദതനി 

18 (1781)  ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട ആസ്തനി വനികേസന
പദതനിയനില  നനിനള്ള  തുകേ  ലചേലവഴനിചയ്  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  യഥഭാസമയലാം  ലപഭാകപഭാസലുകേള  സമര്പനിചനിരുലന്നങനിലുലാം
ഭരണഭാനുമതനി നലകേഭാത്തതഭായ കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  2017  മഭാര്ചയ്  31-നയ്  മുമ്പയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില,  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  നലകേനിയ  2017  കമയയ്  31-നയ്  മുലമ്പങനിലുലാം
ഭരണഭാനുമതനി നലകുവഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനിയഭായനി
നലകേനിയ  ലപഭാകപഭാസലനികന്മേല  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  ഇനലാം  തനിരനിചയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  2017  മഭാര്ചയ്  31-നുമുമ്പയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനില,  ദതീര്ഘനിപനിചയ്  നലകേനിയ  2017  കമയയ്  31-നയ്  മുമ്പുതലന്ന
ധനഭാനുമതനിയുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം നലകുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
നലകേനിയ  ലപഭാകപഭാസലുകേളനികന്മേല  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

പഭാന് കേഭാര്ഡലാം ആധഭാറലാം ലനിങയ് ലചേയ്യുന്ന നടപടനി

19  (1782)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാന് കേഭാര്ഡലാം ആധഭാര്കേഭാര്ഡലാം ലനിങയ് ലചേയണലമന്ന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാന്  കേഭാര്ഡയ്  കഡറയനില  ഇനനിഷേവലനിലന്റെ  പൂര്ണ്ണ  രൂപലാം
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല,  കപരനിലനഭാപലാം  ഇനനിഷേവല  കരഖലപടുത്തുന്ന
കകേരളതീയര്ക്കയ്  ആധഭാര് കേഭാര്ഡലാം  പഭാന് കേഭാര്ഡലാം  വനിജയകേരമഭായനി  ലനിങയ്  ലചേയഭാന്
കേഴനിയുന്നനില എന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പശ്നലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.

(സനി)  പസ്തുത പശ്നലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കേനിഫ്ബനി
20  (1783)  ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലത്ത ബജറനില കേനിഫ്ബനിയനില  നനിന്നയ്  ജനിലഭാ,
തഭാലൂക്കയ്,  ജനറല  ആശുപത്രനികേളക്കയ്  2000  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  നനികക്ഷപലാം
പുതുതഭായനി  അനുവദനിചനിരുന്നതനില  ഏലതഭാലക്ക  ആശുപത്രനികേളുലട  ഭഇൗതനികേ
സഇൗകേരവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭാണയ്  അടനിയനര  മുന്ഗണന  നലകുന്നതയ്  എന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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2017-18-ലല  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനിലല  32-ാം  ഖണ്ഡനികേയനില
കേനിഫ്ബനിയനിലനനിന്നയ്  ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കയ്,  ജനറല  ആശുപത്രനികേളനില  2000  കകേഭാടനി
രൂപയുലട  നനികക്ഷപലാം  അനുവദനിക്കുന്നതഭായനി  പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇപകേഭാരലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ബതീചയ് ആശുപത്രനി,  മകഞരനി ജനറല ആശുപത്രനി,  ആലപ്പുഴ ജനറല
ആശുപത്രനി,  മകഞരനി  ലമഡനിക്കല  ലകേഭാകളജയ്,  പടഭാമ്പനി,  ലലവക്കലാം,  മഭാകവലനിക്കര,
നതീണകേര,  കേരുകവലനിപടനിയനിലല  മഹഭാരഭാജഭാസയ്,  പഭാനൂര്,  തുറവൂര്,  ബഭാലുകശ്ശേരനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല  തഭാലൂക്കയ്  ആശുപത്രനികേള  എന്നനിവയുലട  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് അടനിയനര മുന്ഗണന നലകുന്നതഭായുലാം പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്. 

ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി

21  (1784)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി ഘടന കകേരളത്തനില നടപഭാക്കുകമ്പഭാള
എലനഭാലക്ക  മഭാറങ്ങളഭാണയ്  നനികുതനി  കമഖലയനില  ഉണഭാകുന്നതയ്  എന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുളളതയ്;

(ബനി)  ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി നടപഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനലത്ത കേഭാര്ഷേനികേ
കമഖലയുലട  നനികുതനി  ഘടന  എങ്ങലനയഭായനിരനിക്കുലാം  എന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വവക്തനിപരമഭായനി  നടത്തുന്ന  വനിള  ഉലപഭാദനലത്ത  മഭാത്രകമ
ജനി.എസയ്.ടനി.  യനില  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുളളു  എന്നതയ്  ശരനിയഭാകണഭാ;
അങ്ങലനവന്നഭാല  പഭാടകൃഷേനി,  വനിളകേള  പങ്കുലവച്ചുളള  കൃഷേനിരതീതനി  തുടങ്ങനിയവ
ജനി.എസയ്.ടനി. പരനിധനിയനില ഉളലപടുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലഡയറനി  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  പഇൗളടനി  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  കസ്റ്റഭാക്കയ്  ബതീഡനിലാംഗയ്,
പഴങ്ങളുലട  കശഖരണലാം,  ലലതലചേടനികേളുലട  വനിലപന  തുടങ്ങനിയവയയ്  മുന്പയ്
നനികുതനിയനിലഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമത്തനിലല  കൃഷേനിയുലട
നനിര്വചേനത്തനില  ഇവ  ഉളലപടഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതുമൂലലാം  ഇഇൗ  കമഖലയുലാം
ജനി.എസയ്.ടനി.  യുലട  നനികുതനി  ഘടനയ്ക്കുകേതീഴനില  ഉളലപടുകേയനികല;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയയ് ഇളവകേള നലകേഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസയ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലട ചേരക്കുകേളുലടയുലാം കസവനങ്ങളുലടയുലാം

ലലകേമഭാറങ്ങളനില  ഒകര  സമയലാം  നനികുതനി  ചുമത്തഭാന്  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം

സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  അധനികേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.   സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുളള

ലലകേമഭാറങ്ങളനില സലാംസഭാനലാം എസയ്.ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലാം കകേന്ദ്രലാം സനി.ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലാം

ചുമത്തുന്നതഭാണയ്.  കൂടഭാലത  അനര്  സലാംസഭാന  ലലകേമഭാറങ്ങളനില  കകേന്ദ്രലാം

ലഎ.ജനി.എസയ്.ടനി.-യുലാം ചുമത്തുന്നതഭാണയ്.   ജനി.എസയ്.ടനി  ഒരു പഭാപവസഭാന നനികുതനി

വവവസയഭാണയ്.  അനര്  സലാംസഭാന  ലലകേമഭാറങ്ങളനില  നലകേനിയ  നനികുതനി

വവഭാപഭാരനികേളക്കയ്  അവര്  തുടര്  വനിലപന  നടത്തുകമ്പഭാള  ലകഡനിറയ്

ലചേയ്ലതടുക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  നനികുതനിക്കുകമല  നനികുതനിലയന്ന  അവസ  ഏതഭാണയ്

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒഴനിവഭാകുന്നതഭാണയ്.  ഇതയ് വവഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള തമ്മേനിലുളള മതരലാം

വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഗുണപദമഭാവകേയുലാം

ലചേയ്യുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്. കൂടഭാലത കകേരളലാം പധഭാനമഭായുലാം ഒരു ഉപകഭഭാക്തൃ

സലാംസഭാനമഭാകേയഭാല  പഭാപവസഭാന  തതക്വലാം  കകേരളത്തനിനയ്  ഗുണപദമഭാകുലാം.

ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുഭാന്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എസയ്.ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം

പഭാസഭാകക്കണതുണയ്.   വവഭാപഭാരനികേളുലട  രജനികസ്ട്രഷേന്,  റനികടണ്  ഫയലനിലാംഗയ്,  ഇ-

കപയ്ലമന്റെയ്  തുടങ്ങനിയവ  നടത്തുന്നതനിനുളള  ലഎ.ടനി.  സലാംവനിധഭാനമഭായ  കകേഭാമണ്

കപഭാര്ടല ജനി.എസയ്.ടനി.എന്. തയഭാറഭാക്കനി വരുന.  എന്നഭാല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

ബഭാക്കയ്  എന്ഡയ്  കമഭാഡഡ്യൂള  തയഭാറഭാകക്കണതുണയ്.   ഇതനിനുകവണ കസഭാഫയ് ലവയര്

ആപനികക്കഷേന്  രൂപതീകേരണലാം  എന്.ലഎ.സനി.-യുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  വകുപനിലല  എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നനിയമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം

സഭാകങതനികേ വനിദവലയക്കുറനിച്ചുലാം പരനിശതീലനലാം നലകകേണതുണയ്. 

(ബനി)  നനികുതനി  വനിമുക്തമഭാകുന്ന  ഉലപന്നങ്ങള,  നനികുതനി  നനിരക്കയ്  എന്നനിവ

സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.  ഉകദവഭാഗസതല  ചേര്ച  നടനവരുന്നകതയുളള.

ജനി.എസയ്.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില തതീരുമഭാനമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയനിലുള്ള

നനികുതനി ഘടനലയക്കുറനിചയ് ഒരു വവക്തമഭായ ധഭാരണ ഉരുത്തനിരനിഞനിടനില. 

(സനി)  കേര്ഷേകേലന്റെ  നനിര്വചേനത്തനില  പഭാടകൃഷേനി,  വനിളകേള  പങയ്   വച്ചുളള

കൃഷേനിരതീതനി തുടങ്ങനിയവ ഉളലപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല നനികുതനി ബഭാധകേമഭായ വനിളകേള

കൃഷേനി ലചേയ്യുന്ന ഇത്തരലാം കൃഷേനി രതീതനികേളക്കയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  ബഭാധകേമഭാകുലമന്നഭാണയ്

നനിലവനിലല വനിലയനിരുത്തല. 
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(ഡനി)  ലഡയറനി  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  പഇൗളടനി  ഫഭാമനിലാംഗയ്,  കസ്റ്റഭാക്കയ്   ബതീഡനിലാംഗയ്,

പഴങ്ങളുലട  കശഖരണലാം,  ലലതലചടനികേളുലട  വനിലപന  എന്നനിവ  നടത്തുന്നവലര

കൃഷേനിക്കഭാരലന്റെ നനിര്വചേനത്തനില  ജനി.  എചയ്.ടനി.  നനിയമത്തനില ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

വനിവനിധ  ഉലപന്നങ്ങളക്കുലാം  കസവനങ്ങളക്കുലാം  ആസദമഭായ  നനികുതനി  നനിരക്കയ്

ഇതുവലരയുലാം നനിശ്ചയനിചനിടനില.  നനിരക്കുകേലള സലാംബന്ധനിച ചേര്ചകേള ജനി.എസയ്.ടനി.

കേഇൗണ്സനിലനില  നടനവരുന്നകതയുളള.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ചേര്ചകേളനില

കൃഷേനിക്കഭാര്ക്കയ് സഹഭായകേരമഭായ നനിലപഭാടയ് സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

നനികുതനി യഥഭാസമയലാം പനിരനിലചടുക്കഭാതനിരുന്നതുമൂലമുണഭായ സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധവത

22  (1785)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനികക്കണ
നനികുതനി  യഥഭാസമയലാം  പനിരനിലചടുക്കഭാതനിരുന്നതുലാം  കസ്റ്റകേളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കലുകേളുലാം
നടത്തനിയതുലാം  അനഭാവശവ  ലചേലവയ്  നനിയനനിക്കഭാത്തതുലാം  മൂലമുണഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാധവതയുലട 24-5-16 വലരയുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  നനിനലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
ഭരണനനിര്വഹണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുമഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര് വഭാണനിജവ നനികുതനി  ,
രജനികസ്ട്രഷേന്,  ലഭാന്റെയ്  റവനഡ്യൂ  ,  എഹകസയ്  വകുപയ്,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹനലാം  എന്നതീ
വകുപ്പുകേളനില സക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  വകുപ്പുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം
വകുപ്പുകേളനിലല  അഴനിമതനിയുലാം  ഹകേക്കൂലനിയുലാം  ഇലഭാതഭാക്കഭാന്  നഭാളനിതുവലര  എനയ്
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു എനലാം എത്ര ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര (വകുപ്പുകേള തനിരനിചയ്)
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-4-2016-ലല കേണക്കനുസരനിചയ് വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനില കസ്റ്റകേളുലാം
ഒഴനിവഭാക്കലുകേളുലാം  ആയനി  പനിരനിലചടുക്കഭാന്  സഭാധനിക്കഭാലത  6883.98  കകേഭാടനി  രൂപ
കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  വന്നനിട്ടുണയ്.  രജനികസ്ട്രഷേന്  വകുപനില  ലഭവമഭായ  കേണക്കനുസരനിചയ്
പസ്തുത കേഭാലയളവനില കകേരള മുദപത്ര നനിയമലാം 9 (1) വകുപനുസരനിചയ് സ്റ്റഭാമ്പയ് ഡഡ്യൂടനി
ഇളവയ്  ലചേയയ്  നലകേനിയതുവഴനി  സര്ക്കഭാരനിനയ്  8,45,15,874  രൂപയുലട  കുറവയ്
വരുമഭാനത്തനിലുണഭായനി.
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(ബനി) 1. വഭാണനിജവ  നനികുതനി  വകുപനില  കേഭാരവക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി

കൂടുതല  കശഷേനിയുളള  സര്വര്  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  സനിസ്റ്റലാം  സ്ക്രൂടനിനനി

സഭാധവമഭാകുന്ന  കസഭാഫയ് ലവയര്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുളള

നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

2. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ബനിലയ് ല്ല്  കചേഭാദനിചയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിലന

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു.  അതുകപഭാലലതലന്ന

കേമ്പഡ്യൂടര്  ബനിലനിലാംഗയ്  ഉളള  വവഭാപഭാരനികേള  അവരുലട  ബനില്ലുകേള

തതമയലാം  തലന്ന  അപയ് കലഭാഡയ്  ലചേയ്യുന  എന്നയ്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാനുളള  നടപടനി

സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. കൂടുതല  വവഭാപഭാരനികേലള  നനികുതനി  വലയത്തനില

ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു.

4. അപതീല  കകേസകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചു.

5. റനികടണ്  സ്കൂടനിനനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അലസസയ്ലമന്റെയ്  എന്നനിവ

കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കനി.

6. റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തക്വരനിതലപടുത്തനി.

7. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയുന്നതനിനയ് കേര്ശന നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു.

8. ഓഡനിറയ്  വനിസനിറയ്  വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  ഇകന്റെണല

ഓഡനിറയ് വനിഭഭാഗലാം ശക്തനിലപടുത്തനി.

9. 60  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  കൂടുതല  വനിറ്റുവരവളള  അനുമഭാന

നനികുതനിദഭായകേര്ക്കയ് ആലാംലനസ്റ്റനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

10.നനികുതനി  കചേഭാര്ച  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനധനികൃത

മദവത്തനിലന്റെ  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിതരണലാം,  വനിപണനലാം  എന്നനിവ

തടയുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  എന്കഫഭാഴയ്ലമന്റെയ്  പവര്ത്തനങ്ങള

എലലകസയ് വകുപയ് മുകഖന നടത്തനിവരുന.
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11. രജനികസ്ട്രഷേന്  വകുപനില  ആധഭാരങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രഷേന്  ഫതീസയ്
ഓണ്ലലലനഭായനി അടയഭാനുളള സഇൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

12.കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപനില കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന വഭാഹനങ്ങളക്കയ്
ഗ്രേതീന്  ടഭാകയ്  ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലൂലടയുലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല
പദതനിയനിലൂലടയുലാം  നനികുതനി  അടയഭാത്തതനിനഭാല  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്ന
വഭാഹനങ്ങള  കലലലാം  ലചേയയ്  അതനിലനനിനലാം  കുടനിശ്ശേനികേ
വസൂലഭാക്കുന്നതനിലൂലട  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്. 

(സനി) വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനില അഴനിമതനി, ലലകേക്കൂലനി എന്നതീ ഇനങ്ങളനില
326 ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ടനി വകുപനിലല
കമലപറഞ  കകേസകേളനില  ഉളലപടവര്ക്കയ്  സലസന്ഷേന്,  കുറഭാകരഭാപണ
ലമകമ്മേഭാ,  കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല  കനഭാടതീസയ്  തുടങ്ങനിയവ  നലകുകേയുലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  ആനുകൂലവങ്ങള  തടയുന്നതുളലപലടയുളള  നടപടനികമങ്ങള
സക്വതീകേരനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  കൂടഭാലത  ലചേക്കയ്കപഭാസകേളുലട  പവര്ത്തനലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം  ലചേക്കയ്കപഭാസ്റ്റയ്  കേടനവരുന്ന  വഭാഹനങ്ങലള
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  ഇന്റെലനിജന്സയ്  സക്വഭാഡകേളുലട
പവര്ത്തനലാം ശക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ലചേക്കയ്കപഭാസകേളടക്കമുളള  എലലകസയ്  ഓഫതീസുകേളനിലല  അഴനിമതനിയുലാം
ലലകേക്കൂലനിയുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനയ്  ടനി  ഓഫതീസുകേളനില  എലലകസയ്  കേമ്മേതീഷേണര്
അടക്കമുളള  കമലുകദവഭാഗസര്  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നതുലാം  ടനി
വനിഷേയത്തനില സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം വനിജനിലന്സനിലനനിനമുളള എലഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
കൃതവമഭായനി  പഭാലനിക്കുനലണനലാം  കമകക്കടുകേള  നടക്കുന്നനിലലനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  ഉണഭാകുന്ന  പരഭാതനികേള
സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ്  24  മണനിക്കൂറലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  എലലകസയ്
കേമ്മേതീഷേണകററനില പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലലകേക്കൂലനി ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഇകന്റെണല വനിജനിലന്സയ് വനിലാംഗനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം
കൂടുതല  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം  എലഭാ  റതീജനിയണല/സബയ്  റതീജനിയണല
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലചേക്കയ്കപഭാസകേളനിലുലാം  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേവഭാമറ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പവര്ത്തനലാം  തക്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനുമുളള  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത ലചേക്കയ്കപഭാസകേളനില മനിന്നല പരനികശഭാധന നടത്തുകേയുലാം
ടനി  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  35  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനിലുലാം  25  കപര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം  അചടക്ക  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
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രജനികസ്ട്രഷേന്  വകുപയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ്  നലകേനിവരുന്ന  വനിവനിധ
കസവനങ്ങളക്കഭായനി, അകപക്ഷകേള ഓണ്ലലലനഭായനി സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം ഫതീസുകേള
ഇ-കപയ്ലമന്റെയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  അടയ്ക്കുവഭാനുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഡനിജനിറല
ഒകപഭാടുകൂടനി ഡഇൗണ്കലഭാഡയ് ലചേയ്ലതടുക്കുവഭാനുലാം സഭാധവമഭാകുന്നതഭാണയ്.  ആഭവനര
വനിജനിലന്സയ്  അകനക്വഷേണങ്ങളക്കഭായനി  കജഭായനിന്റെയ്  ഇന്ലസകര്  ജനറലനിലന
വനിജനിലന്സയ്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  പരഭാതനിയുലടയുലാം  മറ്റുലാം
അടനിസഭാനത്തനില നനിലവനില ഏഴയ് ജതീവനക്കഭാര് സലസന്ഷേനനില തുടരുനണയ്. ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം  24  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  കുറപത്രവലാം  ഒരു
ജതീവനക്കഭാരലനതനിലര  കപഭാസനികേഡ്യൂഷേന്  അനുമതനിയുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  റവനഡ്യൂ
വകുപനില  സലാംസഭാനത്തയ്  തനിരുവനനപുരലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ
വനിജനിലന്സയ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളകറലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  എറണഭാകുളലാം  ആസഭാനമഭാക്കനി
മദവകമഖലഭാ  വനിജനിലന്സയ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളകറലട  കേഭാരവഭാലയവലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്
ആസഭാനമഭാക്കനി ഉത്തരകമഖലഭാ വനിജനിലന്സയ്  ലഡപഡ്യൂടനി  കേളകറലട കേഭാരവഭാലയവലാം
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളകകററനികലയുലാം  ഇന്ലസക്ഷന്
വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  വനിജനിലന്സനിലന്റെ  അധനികേഭാരലാം  നലകേനി  സതീനനിയര്  സൂപണനിലന്റെ
കനതൃതക്വത്തനില  ഇന്ലസക്ഷന്  ആന്റെയ്  വനിജനിലന്സയ്  എന്നയ്  നഭാമകേരണലാം  ലചേയയ്
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത വകുപയ് കമധഭാവനിയഭായ ലഭാന്ഡയ് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷേണറലട
കേഭാരവഭാലയത്തനിലല  ഇന്ലസക്ഷന്  ആന്ഡയ്  ആഡനിറയ്  വനിഭഭാഗലാം  സബയ്
ഓഫതീസുകേളനിലല  ലറകക്കഭാര്ഡകേള,  രജനിസ്റ്ററകേള,  അക്കഇൗണ്ടുകേള  എന്നനിവ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുനണയ്.  24-5-2016  വലര സലാംസഭാനലത്തഭാലടഭാലകേ  514  റവനഡ്യൂ
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

കേനിഫ്ബനി  സഭാകങതനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

23 (1786) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനിയുലട ഉന്നതതലത്തനില ഇകപഭാള ഐ.എ.എസയ്.ഉകദവഭാഗസര്
മഭാത്രമഭാലണനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗവമഭായനി  ബന്ധലപട  സഭാകങതനികേ
കേഭാരവങ്ങളനിലുള്ള  അവരുലട  പരനിചേയക്കുറവയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട  ധനസമ്പഭാദനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാന്  സഭാധവതയുണയ്  എനമുള്ള  ആക്ഷപലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ബഭാങനിലാംഗയ്  രലാംഗത്തയ്  പരനിചേയമുള്ള  എകയ്  ബഭാങര്മഭാര്,
ഇന്ഷേക്വറന്സയ്/മഡ്യൂചല  ഫണയ്  രലാംഗത്തയ്  പരനിചേയമുള്ള  വവക്തനികേള,  ഐ.ഐ.എലാം.
കേലക്കട  ,  ഐ.ഐ.എലാം.  ബഭാലാംഗ്ലൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  നനിനള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
വനിദഗ്ദ്ധര്,  ചേഭാര്കടഡയ് അക്കഇൗണന്റെയ് ബനിരുദധഭാരനികേള തുടങ്ങനി വനിവനിധ സഭാമ്പത്തനികേ
സഭാകങതനികേ  രലാംഗത്തയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നവലര  ഉളലപടുത്തനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
ഗുണകേരമഭായ  രതീതനിയനില  കേനിഫ്ബനിയനിലല  ധനഭാഗമ  വനിഭഭാഗലാം  മഭാകനജ് ലമന്റെയ്
സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ:വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില  ഇകപഭാള  എത്ര  തുകേയുലണനലാം  ലസപ്റലാംബര്
മഭാസകത്തഭാലട  എത്ര തുകേ സമഭാഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമനലാം  ചേനിടനി  വഴനി  എത്ര തുകേ
ലസപ്റലാംബര്  മഭാസകത്തഭാലട  കേനിട്ടുലമനലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേനിഫ്ബനി ലഷേയര് മഭാര്ക്കറനില ഇറങ്ങഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഭദഗതനി  ലചേയ  കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ഫണയ്
ആകനിലല  4-ാം ഖണ്ഡനികേ പകേഭാരലാം  അടനിസഭാന സഇൗകേരവ നനികക്ഷപ നനിധനിയുലട
ഭരണത്തനിനുലാം  നനിധനിയനിലനനിന്നയ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്ന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുന്നതനിനുമഭായനി  കകേരള
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  നനികക്ഷപ  നനിധനി  കബഭാര്ഡയ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരള മുഖവമനനി ലചേയര്മഭാനുലാം ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി ലലവസയ്
ലചേയര്മഭാനുമഭായ  ഇഇൗ  കബഭാര്ഡനില  ചേതീഫയ്  ലസകടറനി,  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലലവസയ്  ലചേയര്മഭാന്,  നനിയമ വകുപയ്  ലസകടറനി,  ധനകേഭാരവ വകുപയ്
ലസകടറനി,  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്  റനികസഭാഴസയ്  ലസസയ്  ലസകടറനി,  ധനകേഭാരവലാം,
സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാസലാം,  ബഭാങനിലാംഗയ്  എന്നനിവയനില  ഒകന്നഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ
കമഖലകേളനില  കദശതീയ  പശസ്തനിയുളള  ഒരു  സഭാപനത്തനില  പവര്ത്തനിചനിട്ടുളള
വനിദഗ്ദ്ധരഭായ ഏഴയ് സക്വതന അലാംഗങ്ങള എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളുലാം കേനിഫ്ബനിയുലട ചേതീഫയ്
എകനികേദ്യുടതീവയ് ഓഫതീസര് ലമമ്പര് ലസകടറനിയുമഭാണയ്.  ഇവരുലട കൂടഭായ പവര്ത്തനലാം
വഴനി  കേനിഫ്ബനി  ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളള  ധനസമ്പഭാദനലാം  സഭാധവമഭാകുലാം.  സഭാമ്പത്തനികേ
രലാംഗവമഭായനി  ബന്ധലപട  സഭാകങതനികേ  കേഭാരവങ്ങളനില  വളലര  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  പരനിചേയ
സമ്പന്നരുമഭായ  ഏഴയ്  സക്വതന  അലാംഗങ്ങലള  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനില  ഉളലപടുത്തനി
പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചു  ലകേഭാണ്ടുളള  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉളളടക്കലാം  ലചേയ്യുന*.  കൂടഭാലത  കേനിഫ്ബനിയുലട  നനിലവനിലല  ചേതീഫയ്  എകനികേഡ്യൂടതീവയ്
ഓഫതീസറഭായ ധനകേഭാരവ വകുപയ് അഡതീഷേണല ചേതീഫയ് ലസകടറനി ഒരു ചേഭാര്കടര്ഡയ്
ഫനിനഭാന്ഷേവല അനലനിസ്റ്റഭാണയ്.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി) കേനിഫ്ബനിയനിലല ധനഭാഗമ കേഭാരവങ്ങള നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുലാം നനിയനനിക്കഭാനുലാം
നയനിക്കഭാനുലാം  കബഭാര്ഡനില  സഭാമ്പത്തനികേ  രലാംഗലത്ത  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  ഏഴയ്  സക്വതന
അലാംഗങ്ങലള ഉളലപടുത്തനി ശക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. അടനിസഭാന സഇൗകേരവ നനികക്ഷപ
നനിധനിയുലട ടസ്റ്റനി ആയനി പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിധനിയുലട എലഭാ നനികക്ഷപങ്ങളുലാം
കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫയ്  ആകനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങളക്കയ്  അനുസൃതമഭാലണനലാം
കബഭാര്ഡനിലല  നനിധനി  വകേമഭാറനി  ലചേലവഴനിക്കലപടുന്നനില  എന്നയ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ബഭാങനിലാംഗയ്,  ധനകേഭാരവ  ലറഗുകലഷേന്,  സഭാമ്പത്തനികേ
വനിപണനികേള,  ഭരണ  നനിര്വഹണലാം  അലലങനില  സഭാമ്പത്തനികേലാം
എന്നനിവയനികലലതങനിലുലാം  ഒരു  കമഖലയനില  കദശതീയ  തലത്തനികലഭാ  അനര്കദ്ദേശതീയ
തലത്തനികലഭാ പരനിചേയ സമ്പന്നത ലതളനിയനിചവരുമഭായ മൂന്നലാംഗങ്ങള ഉളലപട ഒരു
ഫണയ് ടസ്റ്റനി  &  അലലഡക്വസറനി കേമ്മേതീഷേലനയുലാം  (FTAC)  നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  പകേര്പയ്
ഉളളടക്കലാം  ലചേയ്യുന*.  ഇതനിനുപുറകമ  സ.ഉ.  (ലലകേ)നമ്പര്77/2017/ധന  തതീയതനി
14-2-2017  പകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലല  ഫനിനഭാന്സയ്  &  അഡനിനനികസ്ട്രഷേന്
വനിഭഭാഗത്തനില  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  -  നനിയമ  –സഭാമ്പത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുളലപടുന്ന
ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂഷേണല  ഫനിനഭാന്സയ്  ഗ്രൂപ്പുലാം  രൂപതീകേരനിക്കഭാന്  ഉത്തരവയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
ഇതനികലയ്ക്കുളള നനിയമന നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(സനി)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേങ്ങളനിലല  ബജറനില  വന്കേനിട
വനികേസന  പദതനികേളുലട  നടപനിലഭാക്കലനിനഭായനി  5475-00-800-92  (പഭാന്)
ശതീര്ഷേകേത്തനില  ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്ന  തുകേയനില  അവകശഷേനിച  2498.41  കകേഭാടനി
രൂപ കേനിഫ്ബനി വഴനിയുളള പവര്ത്തന സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിലന്റെ ആദവ നടപടനി എന്ന
നനിലയനില ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകനിലല ഖണ്ഡനികേ 7
പകേഭാരലാം മുന്വര്ഷേലത്ത കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയുലട  10  ശതമഭാനമഭായ  281.43
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങളനികന്മേലുളള  മുഴുവന്  ലസസയ്  തുകേയഭായ
448.1  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം ഉളലപലട  ആലകേ  3227.94  കകേഭാടനി  രൂപ കേനിഫ്ബനിയുലട
അക്കഇൗണനില  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുളള  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-
യുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  എന്.ആര്.ലഎ.  ചേനിടനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലന്റെ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന്നകതയുളള.  രണയ് ലക്ഷലാം മുതല 25 ലക്ഷലാം രൂപ വലര
സലയുളള  ചേനിടനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണയ്  നനിലവനില  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ആദവവര്ഷേലാം
തലന്ന  ഒരു  ലക്ഷലാം  പവഭാസനികേലളലയങനിലുലാം  ചേനിടനിയനില  കചേര്ക്കഭാനഭാണയ്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുളളതയ്.

(ഡനി)  കേനിഫ്ബനി  ലഷേയര്മഭാര്ക്കറനില  ഇറങ്ങുന്നതനിലനക്കുറനിചയ്  ഇതുവലര
തതീരുമഭാനലമഭാനലാം തലന്ന ലലകേലക്കഭാണനിടനില. 

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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ലചേറഭായനി പണ്ഡനിറയ് കേറപന് സഭാരകേലാം

24  (1787)  ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലചേറഭായനി  പണ്ഡനിറയ്  കേറപന്  സഭാരകേത്തനിനയ്  ബജറനില  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ തുകേ അനുവദനിചയ് കേനിട്ടുന്നതനിനയ് പണ്ഡനിറയ് കേറപന് സഭാരകേ സമനിതനി
അകപക്ഷ നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; സക്വതീകേരനിച തുടര് നടപടനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  തുകേ  അനുവദനിചയ്  നലകുന്നതനില  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള
തടസങ്ങള ഉലണങനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേറഭായനി  പണ്ഡനിറയ്  കേറപന്  സഭാരകേത്തനിനയ്  നടപയ്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേലത്ത ബജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) ലചേറഭായനി പണ്ഡനിറയ് കേറപന് സഭാരകേത്തനിനയ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനിലല  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില  പഖവഭാപനിച  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കണലമന്ന  ആവശവലാം  ഉന്നയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  പണ്ഡനിറയ്
കേറപന്  സഭാരകേ  സമനിതനി  ലസകടറനിയുലട  നനികവദനലാം  29-3-2017-ലല
1330097/2017  നമ്പര് തപഭാലഭായനി സഭാലാംസഭാരനികേ വകുപനില ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  പസ്തത
നനികവദനലാം  എ 2/104/2017/സഭാലാം.കേഭാ.വ.  നമ്പര് ഫയലഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
നനികവദനത്തനിലല ആവശവങ്ങളുലട സൂക പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി പണ്ഡനിറയ് കേറപന്
സഭാരകേ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ഏലറടുക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  സലലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശദവനിവരങ്ങള,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  എസ്റ്റനികമറ്റുലാം  പഭാനുലാം  കേഴനിഞ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേങ്ങളനില  സഭാപനത്തനിനയ്  അനുവദനിചനിരുന്ന  ഗ്രേഭാന്റെനിലന്റെ
വനിനനികയഭാഗ  സര്ടനിഫനിക്കറയ്,  ഓഡനിറയ്  റനികപഭാര്ടയ്  എന്നനിവ  സര്ക്കഭാരനില
ഹഭാജരഭാക്കുവഭാന്  പണ്ഡനിറയ്  കേറപന്  സഭാരകേ  സമനിതനി  ലസകടറനികയഭാടയ്
27-4-2017-ല അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണയ്. 

കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

25  (1788)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേനിഫ്ബനി മുകഖന ഏലറടുക്കുന്ന പദതനികേളനില ആദവഘടമഭായനി അനുമതനി
ലഭനിച പദതനികേളുലട ലനിസ്റ്റയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുലട  അവസഭാനകയഭാഗലാം  എന്നയ്  കചേര്നലവനലാം  പസ്തുത

കയഭാഗത്തനില ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കയ് അനുമതനി നലകേനിലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മഭാളനികയക്കല

ലവലകകഭാസനില  ഓവര്  ബനിഡ്ജയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  കേനിഫ്ബനി

പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേനിഫ്ബനിയുലട 7-11-2016-ല കൂടനിയ കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം ആദവഘടമഭായനി

48  പദതനികേളക്കഭാണയ്  അനുമതനി  നലകേനിയതയ്.   പദതനികേളുലട  പടനികേ

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  21-3-2017-ല  കൂടനിയ  കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ  28-ാാമതയ്  കയഭാഗത്തനില

8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുളള  53  പദതനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകേനി.  ടനി

പദതനികേളുലട പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി) മഭാളനികയക്കല ലലവലകകഭാസനില ഓവര്ബനിഡ്ജയ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന പദതനി

21-3-2017-ല  കൂടനിയ  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗത്തനിനുകശഷേമഭാണയ്  കേനിഫ്ബനിയനില

സമര്പനിചതയ്.  ആയതനിനഭാല പസ്തുത പദതനി കേനിഫ്ബനിയുലട പദതനി അവകലഭാകേന

വനിഭഭാഗലാം സ.ഉ. (ലലകേ)നമ്പര് 315/2016/ധന. ഉത്തരവനിലല മഭാര്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട

അടനിസഭാനത്തനില  സൂക  പരനികശഭാധന  നടത്തനിവരുന.   പദതനി  അവകലഭാകേന

റനികപഭാര്ടയ്  കയഭാഗവലമങനില  അടുത്ത  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

നനികുതനി വരുമഭാനത്തനിലല വര്ദനവയ്

26  (1789)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016  -17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേത്തനിലല  ബജറനില  പതതീക്ഷനിച  വളര്ച

കനടഭാനഭാകയഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇലലങനില  അതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  എലനലഭാലമന്നയ്

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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(എ&ബനി)  2016-17-ലല  ബജറനില  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി

വരുമഭാനമഭായനി  47613.61  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്  പതതീക്ഷനിചനിരുന്നതയ്.   അക്കഇൗണന്റെയ്

ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലരയുളള

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതയ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില  മുന്  വര്ഷേലത്ത  ഇകത

കേഭാലയളവനിലന  അകപക്ഷനിചയ്  8.98%  വളര്ച  കനടുവഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  സമ്പദയ്

വവവസയനില  ലപഭാതുവനില  നനിലനനിലക്കുന്ന  മഭാന്ദവവലാം  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല

നടപടനിലയ  തുടര്ന്നയ്  ഉടലലടുത്ത  പതനിസന്ധനിയുലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത

പതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം ഡനിസലാംബര് മഭാസലാം

വലരയുളള  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലുളള  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  ശരഭാശരനി  8.98

ശതമഭാനമഭാലണങനിലുലാം  ഡനിസലാംബര്  മഭാസലത്ത  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്  2.35%  ആയനി

കുറഞനിട്ടുണയ്.  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  പതനിസന്ധനിയഭാണയ്  വളര്ചഭാ  നനിരക്കയ്

കുറയുന്നതനിനുളള പധഭാന കേഭാരണമഭായനി വനിലയനിരുത്തുന്നതയ്. 

കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പുനനഃസലാംഘടന

27  (1790)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 1999-ല അലാംഗങ്ങളുലട കപരുവനിവരലാം പറഞഭാകണഭാ കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡയ്

സഭാപനിചതയ്;  പസ്തുത  കനഭാടനിഫനികക്കഷേന്  ഗസറനില  പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

എങനില അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 2016-ല കേനിഫ്ബനി നനിയമലാം കഭദഗതനി വരുത്തനിയകപഭാള കബഭാര്ഡനിനയ്

വന്ന  ഘടനയനിലല  മഭാറത്തനിനയ്  അനുസരനിചയ്  കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡയ്

പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  ഗസറയ്  വനിജഭാപനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  1999-ല

കേനിഫ്ബനി  കബഭാര്ഡയ്  രൂപതീകേരനിച  വനിജഭാപനലത്ത  സൂപര്സതീഡയ്

ലചേയലകേഭാണഭാകണഭാ പസ്തുത വനിജഭാപനലാം ഇറക്കനിയതയ്; ഇലലങനില കേഭാരണലമനയ്;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡയ് പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള ഗസറയ്

വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  എസയ്.ആര്.ഒ.  നമ്പറലാം  ഗസറയ്  നമ്പറലാം  ഏലതലഭാമഭാണയ്;

അതനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  അലത.  11-11-1999-ലല  കകേരള  ഗസറയ്  (അസഭാധഭാരണലാം)നമ്പര്2074

ആയനി പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  പകേര്പയ് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.

(ബനി)  2016-ലല  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫയ്  ആകയ്  പകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡയ്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  4-11-2016  സ.ഉ. (പനി)നമ്പര്168/16/ധന ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  4-11-2016-ലല  1888-ാം  നമ്പര്  പകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  കകേരള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  നനികക്ഷപ  നനിധനി  ആകയ്  4-ാം
വകുപ്പുപകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  ഗസറയ്  വനിജഭാപനലാം  വഴനി  ഒരു  കബഭാര്ഡയ്
രൂപതീകേരനിക്കഭാലമനലാം  ടനി  കബഭാര്ഡയ്  ശഭാശക്വത  പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശകത്തഭാടു
കൂടനിയതഭായനിരനിക്കുലമനലാം  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.   അതനിന്  പകേഭാരലാം  ഉപവകുപയ്
(3)-ല നലകേനിയനിട്ടുളള  പടനികേയനില അലാംഗങ്ങളുലട  ഒഇൗകദവഭാഗനികേ  കപരയ്  മഭാത്രമഭാണയ്
നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.  എന്നഭാല  സക്വതന  അലാംഗങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില  സര്ക്കഭാര്
''നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം''  ലചേയ്യുന്ന  വവക്തനികേലളയഭാണയ്  അലാംഗങ്ങളഭായനി  നനിയമനിക്കുന്നതയ്.
ആയതനിനഭാല ടനി ഒഇൗകദവഭാഗനികേ സഭാനങ്ങള വഹനിക്കുന്ന വവക്തനികേള ആരഭായഭാലുലാം
സക്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി  അവര്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗമഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണയ്.  അതനിനഭാല
സക്വതന  അലാംഗങ്ങലള  മഭാത്രമഭാണയ്  കപരുവനിവരലാം  നലകേനി  ടനി  വനിജഭാപനലാം  വഴനി
സര്ക്കഭാര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ലചേയനിട്ടുളളതയ്.  എസയ്.ആര്.ഒ.നമ്പര്673/2016-ലല ആദവ
ഖണ്ഡത്തനില കഭദഗതനി ലചേയലപട ആകയ് പകേഭാരലാം കബഭാര്ഡയ് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന
എന്നയ്  പസ്തഭാവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  അതുവലര  നനിലവനിലുള്ള  കബഭാര്ഡയ്  അലാംഗങ്ങളനില
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കലപട  കബഭാര്ഡനിലനിലഭാത്ത  അലാംഗങ്ങളുലട  അലാംഗതക്വലാം
സക്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ആയതനിനഭാല മുന് എസയ്.ആര്.ഒ.-ലയ
നനിലവനിലല എസയ്.ആര്.ഒ. സൂപര്സതീഡയ് ലചേയ്യുന്നതഭായനി പസ്തഭാവനികക്കണ കേഭാരവമനില.
ഇതനിനുമുന്പയ്  എസയ്.ആര്.ഒ.നമ്പര്102/2005  പകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡയ്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുളളകപഭാഴുലാം  ''സൂപര്സതീഡയ്''  ലചേയ്യുന്നതഭായനി  പസ്തഭാവനിചനിടനില.
പകേര്പയ് അറനിവനികലക്കഭായനി ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന*. 

(സനി)  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫയ്  ആകയ്  പകേഭാരലാം  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡയ്

പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചതയ്  4-11-2016-ലല

എസയ്.ആര്.ഒ.നമ്പര്673/16  പകേഭാരമഭാണയ്.  പകേര്പയ്  ഇകതഭാലടഭാപലാം  ഉളളടക്കലാം

ലചേയ്യുന*. 

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്. 
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വഭാറയ് പരനിധനിയനിലുളള വവഭാപഭാരനികേള
28 (1791) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്  :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്  :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വഭാറയ്  പരനിധനിയനില  ഉണഭായനിരുന്ന  എത്ര  ശതമഭാനലാം
വവഭാപഭാരനികേള  ഇതുവലര  ചേരക്കനികന്മേലുലാം  കസവനങ്ങളനികന്മേലുലാം  ഉള്ള  നനികുതനി
രജനികസ്ട്രഷേന് നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന്ധഭാരണയനില  നനിനലാം  വനിഭനിന്നമഭായനി  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലന്നങ്ങലള
ജനി.എസയ്.ടനി.  പരനിധനിയനിലലപടുത്തഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉണഭായനിരുകന്നഭാ; എങനില ഇതയ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ധനസനിതനിലയ ഏതയ് തരത്തനില
ബഭാധനിക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കവണ
കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഒന്നരകക്കഭാടനിയനിലധനികേലാം വനിറ്റുവരവള്ള വവഭാപഭാരനികേളുലട കമലുള്ള നനികുതനി
ഭരണലാം ഏതുവനിധത്തനിലഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 69.47%

(ബനി)  ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  പകേഭാരലാം  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലന്നങ്ങലള
ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിലനനിനലാം  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഭഭാവനിയനില
ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരലാം ലപകടഭാളനിയലാം ഉലപന്നങ്ങളക്കയ്
ജനി.എസയ്.ടനി.  ചുമത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉലപന്നങ്ങള ജനി.എസയ്.ടനി.-യനില
ഉളലപടുത്തനിയഭാല  അതനിനുകശഷേലാം  ലസസയ്  ചുമത്തഭാന്  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
അധനികേഭാരലാം  ഉണഭാകേനില.  നനിലവനില പഭാസഭാക്കനിയ നനിയമലാം  (GST  Compensation
Act)  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  മഭാത്രകമ  ആ  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലഷേഡഡ്യൂളനില
ഉളലപടുത്തനിയ ചേരക്കുകേളനിലുലാം കസവനങ്ങളനിലുലാം ലസസയ് ചുമത്തഭാന് അധനികേഭാരമുളള. 

(സനി)  നനിലവനില വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ് കേമ്പഡ്യൂടര്വത്കേരനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം
ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലസര്വര്  സഭാപനികക്കണതുണയ്.
ഇതനിനുളള ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ. 
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(ഡനി)  ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനില ചേര്ചകേളനില നനിലവനിലുളള കസവന നനികുതനി
ദഭാതഭാക്കളുലടയുലാം  അനര്  സലാംസഭാന  സലലപകേളുളള  ഡതീലര്മഭാരുലടയുലാം  ഭരണ
നനിര്വഹണലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  വനിട്ടുനലകേണലമന്ന  അഭനിപഭായലാം  കകേന്ദ്രലാം
മുകന്നഭാടയ്  വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിലന  കകേരളമുളലപലടയുളള  സലാംസഭാനങ്ങള
ശക്തമഭായനി  എതനിര്ക്കുകേയുലാം  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഒന്നരകക്കഭാടനി  രൂപ  വലര
വനിറ്റുവരവളള  സലലപകേള  9:1  എന്ന  അനുപഭാതത്തനില  സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുകേള  ഭരണനനിര്വഹണലാം  നടത്തഭാനുലാം  അതനിനയ്  മുകേളനിലുളളവ  1:1  എന്ന
അനുപഭാതത്തനില വതീതലാം വയ്ക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം

29 (1793) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് 
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില വന്കതഭാതനില കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം കനരനിടുന്നതഭായ വഭാര്ത്ത
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിന്നയ്  വനിഭനിന്നമഭായനി  കകേരളത്തനില  കേറന്സനി
ക്ഷഭാമലാം രൂക്ഷമഭാകുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങലളക്കുറനിചയ് പഠനലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  യുലടയുലാം  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെയുലാം
വരുമഭാനലാം  കനരനിടയ്  ടഷേറനിയനില  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതുവഴനി  ഈ  പശ്നങ്ങളക്കയ്
പരനിഹഭാരമഭാകുകമഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലടയുലാം  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെയുലാം
വരുമഭാനലാം  കനരനിടയ്  ടഷേറനിയനില  നനികക്ഷപനിക്കുകേവഴനി  ടഷേറനികേളനിലല  കേറന്സനി
ക്ഷഭാമത്തനിനയ് ഒരു പരനിധനിവലര പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുണയ്. 

കേഭാരുണവ പദതനി

30  (1794)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ  പദതനിയനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ഏലതഭാലക്ക
ആശുപത്രനികേളഭാണുള്ളതയ്;
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(ബനി)  ജനിലയനില ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജയ് ഇലഭാത്തതനിനഭാലുലാം അടുത്ത പകദശലാം
എന്ന  നനിലയനിലുലാം  കേര്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനലത്ത  മലാംഗലഭാപുരത്തയ്  കമജര്
അസുഖങ്ങളക്കയ്  ചേനികേനിത  കതടുന്നവര്ക്കയ്  കേഭാരുണവ  പദതനി  മുകഖനയുള്ള  തുകേ
ലഭനിക്കഭാത്ത വനിഷേയലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് മലാംഗലഭാപുരലത്ത ആശുപത്രനികേളനില
ചേനികേനിത  കതടുന്നവര്ക്കുലാം  ടനി  പദതനിയനില  സഹഭായലാം  ലഭവമഭാക്കുലാം  എന്നയ്
പറഞതലഭാലത   ഈ  വനിഷേയത്തനില  എലനങനിലുലാം  നടപടനി  എടുത്തനിരുകന്നഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കമല  വനിഷേയത്തനില  എലനങനിലുലാം  തുടര്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണവ  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  എലഭാ
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുലാം ഉളലപടുനണയ്.  കൂടഭാലത മഭാലനികേയ് ദതീനഭാര് ചേഭാരനിറബനിള
കഹഭാസനിറല, ലകേയര്ലവല കഹഭാസനിറല എന്നതീ രണയ് സക്വകേഭാരവ ആശുപത്രനികേളക്കുലാം
കേഭാരുണവ പദതനിയനില അകഡനികറഷേന് നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണനിലന്റെ  4-8-2016-ലല  25-ാം
സലാംസഭാനതല  കേമ്മേനിറനി  തതീരുമഭാനലാം  25/7  പകേഭാരലാം  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനലത്ത
മലാംഗലഭാപുരത്തുളള  ആശുപത്രനികേളനിലല  ചേനികേനിതയയ്  കൂടനി  ആവശവലമങനില
പകതവകേഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എന്നഭാല  ആകരഭാഗവ
കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനുകേതീഴനില 'സമഗ്രേ ആകരഭാഗവ പദതനി'  നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം
സജതീവ  പരനിഗണനയനിലുളളതനിനഭാല  കേര്ണ്ണഭാടകേ  സലാംസഭാനത്തനിലല
ആശുപത്രനികേലള ഇകപഭാള പരനിഗണനികക്കണതനിലലന്നയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം

31  (1795)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്
ടഷേറനികേളനില കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുനകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  ലലദനലാംദനിന  പവര്ത്തനലാം  തടസലപടുന്ന  സനിതനി
ഉണഭാകുനകണഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  സഭാഹചേരവലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാന്  എലനങനിലുലാം  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കനഭാടയ്  നനികരഭാധനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്
ടഷേറനികേളനില കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം അനുഭവലപടുനണയ്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  51  ടഷേറനികേള  ആവശവലപടുന്ന  തുകേ  ബഭാങനിലനനിന്നയ്
ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  കേറന്സനി  ലഭനിക്കഭാലത  വരുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില ടഷേറനി ഇടപഭാടുകേളക്കയ് പയഭാസലാം കനരനിടനിട്ടുണയ്. 

(സനി) ടഷേറനികേളനിലല കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബനിവകറജസയ്
കകേഭാര്പകറഷേന്,  കലഭാടറനി,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എന്നനിവയുലട  വരുമഭാനലാം   കനരനിടയ്
ടഷേറനികേളനില അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ബഭാങനിലാംഗയ് ടഷേറനികേളനില ലചേലഭാനുകേള കനരനിടയ് ടഷേറനി
കേഇൗണറകേള മുകഖന സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള സഇൗകേരവവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനിലല ഫയലുകേള സനി. & എ.ജനി.-ക്കയ് ആഡനിറയ്
ലചേയഭാന് നലകേഭാത്ത നടപടനി

32  (1796)   ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല വഭാണനിജവ നനികുതനി അലസസയ്ലമന്റെയ് ഫയലുകേള
ആ ഡനിറയ്  ലചേയഭാന്  ആവശവലപടനിടയ്  നലകുന്നനിലലന്നയ്  സനി  &  എ.ജനി.  വഭാണനിജവ
നനികുതനി  കേമ്മേതീഷേണകറഭാടയ്  പരഭാതനിലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കേമ്മേതീഷേണറലാം
സര്ക്കഭാരുലാം എലനലഭാലാം നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനില അലസസയ്ലമന്റെയ്
നടത്തുവഭാന് റനിടയര് ലചേയ രണയ് ലഡപഡ്യൂടനി കേമ്മേതീഷേണര്മഭാലരയുലാം രണയ് അസനിസ്റ്റന്റെയ്
കേമ്മേതീഷേണര്മഭാലരയുലാം  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അവര്  ആലരലഭാമഭാണയ്;
അവരുലട കസവന കവതന വവവസകേള എലനലഭാലാം;

(സനി)  ഇവരുലട പുനര്നനിയമനലാം മനനിസഭ അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  ഉകദവഭാഗസന്മേഭാര്
അലസസയ്ലമന്റെയ്  നടത്തഭാലതയുലാം  സനി.&  എ.ജനി.-യയ്  ആഡനിറനിനയ്  ഫയല
നലകേഭാലതയുലാം  ഡതീലര്മഭാരുമഭായനി  കൂട്ടുകചേര്ന്നയ്  ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
വഭാറനിലല നനികുതനിക്കയ് ആലാംലനസ്റ്റനി സതീലാം ലകേഭാണയ് വന നനികുതനിയനിളവയ് നലകേഭാലമന്നയ്
പകലഭാഭനിപനിച്ചു  പനിരനിവ  നടത്തുന്ന  വനിവരലാം  മഭാധവമങ്ങള  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയതയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില എനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഡപഡ്യൂടനി  അക്കഇൗണന്റെയ്  ജനറല  നലകേനിയ  കേത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  വഭാണനിജവ  നനികുതനി  കേമ്മേതീഷേണര്  എറണഭാകുളലാം  ലഡപഡ്യൂടനി
കേമ്മേതീഷേണറലട  വനിശദതീകേരണലാം  കതടുകേയുലാം  ഇതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായ  നഭാലയ്
അസനിസ്റ്റന്റെയ് കേമ്മേതീഷേണര്മഭാര്ക്കയ് ലമകമ്മേഭാ നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) ശദയനിലലപടനിടനില. 

നൂറനഭാടയ്, മുക്കഭാടയ് കതഭാടയ്, പഭാലലാം

33  (1797)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില  നൂറനഭാടയ്  മുക്കഭാടയ്  കതഭാടയ്  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  എലാം.എൽ.എ.  -എ.ഡനി.  എസനിൽ  ഉളലപടുത്തനി  70  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി 2014-15 ല ലഭവമഭായതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ് 75 ലക്ഷലാം രൂപകൂടനി 2016-17
ലല  എ.ഡനി.എസനിൽ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  എലാം.എല.എ.  നലനിയ  കേത്തനികന്മേല
സക്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2014-15 -ല എൽ.എസയ്.ജനി.ഡനി. എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കനി ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച പസ്തുത പവൃത്തനി , പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. കറഭാഡ്സയ് ആന്റെയ് ബനിജസയ് വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
നല്കുന്നതനിനയ്  എ.എല.എ  നലനിയ  കേത്തയ്  അനുസരനിചയ്  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  നഭാളനിതുവലര  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(ബനി&സനി) മഭാകവലനിക്കര നൂറനഭാടയ് ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല മുക്കഭാടയ് കതഭാടയ് പഭാലലാം

എന്ന പവൃത്തനിക്കയ്  2016-17-ലല ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന് കേതീഴനില അധനികേ

തുകേ  കൂടനി  അനുവദനിചയ്  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുവഭാനുലാം  പസ്തുത  പവൃത്തനി

എല.എസയ്.ജനി.ഡനി.-യനിലനനിനലാം  മഭാറനി  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-ക്കയ്  നലകുവഭാനുലാം

എലാം.എല.എ.  ആവശവലപട  സഭാഹചേരവത്തനില  പസ്തുത  പവൃത്തനി  ഏതയ്

ഘടത്തനിലഭാലണനലാം  ആലകേ  എസ്റ്റനികമറയ്  തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം

അറനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി 24-3-2017-ലല കേത്തയ് പകേഭാരലാം തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ വകുപയ്

ചേതീഫയ് എഞനിനതീയകറഭാടയ് അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണയ്. 

കേഭാരുണവ ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ നനിധനി

34  (1798)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവഭാ  ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ നനിധനി  കൂടുതല ആശുപത്രനികേളനികലയയ്
വവഭാപനിപനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില  ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണയ്  കേഭാരുണവ
ചേനികേനിതഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്;

(സനി)  നനിലവനില കേഭാരുണവ ചേനികേനിതഭാ പദതനിയനിലഭാത്ത മണ്ഡലങ്ങളനില ഒരു
ആശുപത്രനിലയങനിലുലാം ഉളലപടുത്തുവഭാനുള്ള നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  13
സക്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  (ഡയഭാലനിസനിസയ്  ലസന്റെറകേള ഉളലപലട)  കേഭാരുണവ
ചേനികേനിതഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സക്വകേഭാരവ  ആശുപത്രനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കേറന്സനി കനഭാടനിലന്റെ ക്ഷഭാമലാം

35  (1799)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേറന്സനി  കനഭാടനിലന്റെ  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്

ധനവകുപയ് ഇതനിനകേലാം ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുളള നടപടനികേള എലനഭാലക്ക;

(ബനി)  ആവശവലപടുന്ന പണലാം ആര്.ബനി.ഐ.,  എസയ്.ബനി.ഐ.  എന്നനിവയനില

നനിന്നയ് ടഷേറനികേളക്കയ് ലഭനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  പതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കഭാന്  ചേനില  വകുപ്പുകേള  ബഭാങനില  അടചനിരുന്ന

പണലാം ടഷേറനിയനില അടക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേകളഭാടഭാണയ്  ഇപകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതയ്;

എത്ര തുകേ അവര് ഇതനിനകേലാം ടഷേറനിയനില നനികക്ഷപനിലചന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനത്തനില  ടഷേറനികേളനില  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന

കജഭാലനിത്തനിരക്കയ്  ലഘൂകേരനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുലാം  എന്നയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടഷേറനികേളനിലല കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബനിവകറജസയ്

കകേഭാര്പകറഷേന്,  കലഭാടറനി,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എന്നനിവയുലട  വരുമഭാനലാം

ടഷേറനികേളനില കനരനിടയ് അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ബഭാങനിലാംഗയ് ടഷേറനികേളനില ലചേലഭാനുകേള കനരനിടയ്

ടഷേറനി  കേഇൗണറകേള  മുകഖന  സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  സഇൗകേരവവലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ടഷേറനികേളനിലൂലട  ശമ്പളവലാം  ലപന്ഷേനുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി

ഏജന്സനി ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം ഇലാംപസ്റ്റയ് തുകേ ആവശവലപടുകമ്പഭാള മനിക്ക ദനിവസവലാം

40 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം തുകേ മഭാത്രകമ ലഭനിക്കുകേയുണഭായനിട്ടുളള.

(സനി&ഡനി))  ഉണയ്.  2017  ഏപനില  28  വലര ബനിവകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷേന്,

കലഭാടറനി,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലനനിനലാം  ടഷേറനിയനില  നനികക്ഷപനിച

തുകേ തഭാലഴപറയുലാം പകേഭാരമഭാണയ്.
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ബനിവകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷേന്   74.12 കകേഭാടനി രൂപ

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  - 339.66 കകേഭാടനി രൂപ

കലഭാടറനി - 102.80 കകേഭാടനി രൂപ 

(ഇ)  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനത്തനില  ടഷേറനികേളനില  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  തനിരക്കയ്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പകതവകേ  കേഇൗണറകേള  ഏര്ലപടുത്തുകേയുലാം  അവധനി
ദനിവസങ്ങള ഉളലപലട പണലാം സക്വതീകേരനികക്കണതഭാലണന്നയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്. 

സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനി

36  (1800)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട വനിശക്വഭാസവത തകേര്ക്കഭാന് അനവസലാംസഭാന
കലഭാടറനി മഭാഫനിയ നടത്തുന്ന ആസൂത്രനിത നതീക്കങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഇതനിലന  പതനികരഭാധനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള
ഹകേലക്കഭാള്ളുലാം;

(സനി)  സലാംസഭാന  ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  സമ്മേഭാനഘടന  പരനിഷരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ലചേറനിയ സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ;  ടനിക്കറയ്  വനിലയനില
കുറവയ് വരുത്തുകമഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തഭാഴ്ന്ന  സമ്മേഭാനങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുളള  അനുവഭാദലാം
ഏജന്റുമഭാര്ക്കുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കലഭാടറനി  ടനിക്കറനിലന്റെ  ഒറനിജനിനഭാലനിറനി
പരനികശഭാധനിക്കഭാനുളള സലാംവനിധഭാനലാം ഇഇൗ ലചേറകേനിട ഏജന്റുമഭാര്ക്കനില എന്ന സഭാദവത
മുതലലടുത്തഭാണയ്  വവഭാജ ടനിക്കറ്റുകേള ഹഭാജരഭാക്കനി പണലാം തട്ടുന്നതയ്.   ഇവ കലഭാടറനി
ഓഫതീസുകേളനില  എത്തുകമ്പഭാകഴക്കുലാം  മനിക്കവഭാറലാം  പനിടനിക്കലപടുലാം.  ഇത്തരലാം  ഒറലപട
സലാംഭവങ്ങള  ലസഷേവല  ഇന്ലവസ്റ്റനികഗഷേന്  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചയ്
അകനക്വഷേനിക്കുനണയ്.  അകതസമയലാം  കകേരള  ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  വനിശക്വഭാസവത
തകേര്ക്കുന്നതനിനുളള അസൂത്രനിത ശമലാം ഇവയയ് പനിന്നനിലുകണഭാ എന്നതുലാം അകനക്വഷേനിച്ചു
വരുന.  വവഭാജടനിക്കറ്റുകേളുലട  പശ്നലാം  ശഭാശക്വതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭഭാഗവക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില  ഗണവമഭായ  വര്ദനവയ്
വരുത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചയ്  പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  2017  ജൂണ് മഭാസലാം
തലന്ന ഇതനിലന്റെ ആദവഘടലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നഭാണയ് കേരുതുന്നതയ്.
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(സനി) പരനിഗണനയനിലുണയ്.

(ഡനി) 50 രൂപ മുഖവനിലയുളള കേഭാരുണവ, കേഭാരുണവ പസയ്, സതീശക്തനി, നനിര്മ്മേല
എന്നതീ പതനിവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട മുഖവനില 30 രൂപയഭാക്കനി കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം ലചേറനിയ
സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനിലുലാം  സമ്മേഭാന  ശതമഭാനത്തനിലുലാം  വര്ദനവയ്
വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം എലഭാ പതനിവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  (പഇൗര്ണ്ണമനി,  വനിന്വനിന്,
സതീശക്തനി,  അക്ഷയ,  കേഭാരുണവപസയ്,  നനിര്മ്മേല,  കേഭാരുണവ)  സമ്മേഭാനഘടന
പരനിഷരനിക്കുന്ന വനിഷേയലാം പരനിഗണനയനിലുണയ്. 

കകേന്ദ്ര ഫണ്ടുകേളനിലനനിനലാം കകേരളത്തനിലന്റെ വനിഹനിതലാം

37  (1801)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സമയബന്ധനിതമഭായനി വരവയ് ലചേലവയ് കേണക്കുകേളുലാം, നടത്തനിപയ് റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സമര്പനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  ഫണ്ടുകേളനില  നനിനലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസങ്ങള  ഉണഭാകുന  എന്ന  പത്രവഭാര്ത്തകേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തനത  പശ്നങ്ങള  കേഭാരണലാം  എലതങനിലുലാം  കകേന്ദ്ര  ഫണയ്
തടസലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിനലാം  കകേരളത്തനിനയ്  അര്ഹമഭായ  വനിഹനിതലാം
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനയ്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണയ്  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള പകേഭാരമുളള ഫണയ് യൂടനിലലലകസഷേന്
സര്ടനിഫനിക്കറയ് ഹഭാജരഭാക്കുന്ന മുറയയ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിന്നയ് ലഭവമഭാകുന്നതഭാണയ്.
വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  യൂടനിലലലകസഷേന്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനില
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്ന പദതനികേളനില ആയതയ്  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന്ന മുറയയ്  ഫണയ്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് റനിലതീസയ് ലചേയയ് നലകേഭാറണയ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെയ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി/കകേന്ദ്ര പദതനികേളക്കഭായനി
സലാംസഭാനങ്ങളക്കയ്  നലകുന്ന  ഫണ്ടുലാം  അവയുലട  വനിനനികയഭാഗവലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒരു  ഓണ്ലലലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  (പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.)
സലാംസഭാനങ്ങളനില  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണയ്.  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ
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കമലകനഭാടത്തനില സലാംസഭാനത്തുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്. ഒഭാണ്
ഹലന് സലാംവനിധഭാനലാം  ടഷേറനിയുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചയ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയഭാണയ്.
ഇതു  പകേഭാരലാം  പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  കകേന്ദ്ര  പദതനികേള
പകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ഫണ്ടുലാം  അവയുലട  വനിനനികയഭാഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളുലാം  പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.-ല  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകദവഭാഗസര്ക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിവരുന.
പനി.എഫയ്.എലാം.എസയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  കേഴനിയുന്നകതഭാലട
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം
അവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാ  എനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം.  കൂടഭാലത  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപയ്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
യഥഭാസമയലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നയ്  ഫണയ്  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നതനിനുമഭായനി
ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരവ  വകുപനില  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന്  ലസല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ ലസല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കയഭാഗങ്ങള വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ലഭനികക്കണ  ഫണ്ടുകേലളക്കുറനിച്ചുളള  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുകേയുലാം  ഫണയ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലനനിന്നയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത
വഭാങ്ങനിലചടുക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുളള പദതനികേള
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയയ്  അയച്ചു  ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള
തക്വരനിതലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയവരുനണയ്. 

വഭാമനപുരലാം എലാം.എല.എ.-യുലട പകതവകേ വനികേസന നനിധനി പകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേള

38  (1802)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  മനനിസഭയുലട  കേഭാലയളവനില  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില എലാം. എൽ. എ.- യുലട പകതവകേ വനികേസന നനിധനി പകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(ബനി)  ഈ  പവ വൃത്തനികേളനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതയ്  ഏലതഭാലക്ക;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഴനിഞ  മനനിസഭയുലട  കേഭാലയളവനില  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില എലാം.എല.എ.-യുലട പകതവകേ വനികേസന നനിധനി പകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പവൃത്തനികേളുലട  കപരുലാം  അവയുലട  നനിലവനിലല  സനിതനിയുലാം
വനിശദമഭാക്കുന്ന ലനിസ്റ്റയ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.



114 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 4, 2017

വഭാര്ഷേനികേ പദതനി

39  (1803)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം വഭാര്ഷേനികേ പദതനിയനില ലചേലവഴനിച തുകേ

എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ആലകേ വഭാര്ഷേനികേ പദതനി എത്രയഭായനിരുന;

(ബനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ഇവയുലട  വനിഹനിതലാം  എത്രയഭായനിരുന;  എത്ര

ലചേലവഭാക്കനി; ശതമഭാനക്കണക്കനില വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില പദതനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്ന

കേഭാരവത്തനിലുള്ള ലമലലകപഭാക്കയ് പകതവകേമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുകേളക്കുള്ള ലപഭാകപഭാസലുകേള

സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിചനിട്ടുലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന  കേഭാണനിചയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനി

ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്ന കേഭാരവത്തനില വതീഴ്ച വരുത്തനിയതയ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പദതനികേളക്കയ്

ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള  കേടമ്പകേള  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിക്കുവഭാന്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബന്ധലപട  വകുപയ്  അധനികേഭാരനികേളക്കയ്

നലകുകമഭാ; നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനിയഭായ  30,570.17

കകേഭാടനി  രൂപയനില  (പകതവകേ  കകേന്ദ്ര  സഹഭായ  പദതനി  ഉളലപലട)  25,200.46

കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേള,  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  ഇവയുലട  വനിഹനിതവലാം  ലചേലവലാം  സലാംബന്ധനിച
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വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ഇനലാം പദതനി
വനിഹനിതലാം ലചേലവയ് ശതമഭാനലാം

വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേള 
(കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള 
ഉളലപലട)

25070.17 21228.49 85

തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ 
സഭാപനങ്ങള 5500 3971.97 72

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള 6534.17 4983.68 76

(സനി) മുഖവമനനിയുലട അദവക്ഷതയനില ഓകരഭാ ലലത്രമഭാസഭാവസഭാനവലാം കൂടുന്ന
പഭാന് എകയ്ലപഡതീചര് റനിവഡ്യൂ കേമ്മേനിറനി  (Plan Expenditure Review  Committee)
കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  എലഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫയ്  ലസകടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില  കൂടുന്ന
ലസകടറനിമഭാരുലട  കയഭാഗത്തനിലുലാം  പദതനി  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം
സമയഭാസമയങ്ങളനില പദതനി നടത്തനിപയ് കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകേഭാറമുണയ്. ഇഇൗ കയഭാഗങ്ങളനില വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനില പദതനികേളക്കയ്
സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുകേയുലാം ആയതയ് നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണയ്. 

(ഡനി&ഇ)  എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണ്ടുകേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുളള  നടപടനികമങ്ങളനില  ലഘൂകേരണലാം  ആവശവമഭാലണന്ന
എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആവശവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  അതനിനുളള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാരുണവ ചേനികേനിതഭാ പദതനി
40 (1804) ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന്   :

ശതീ  .      അനനില അക്കര :
ശതീ  .      വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഭാരുണവഭാചേനികേനിതഭാ  പദതനി  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

സക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണനില  നനിനലാം  വൃക്കകരഭാഗ  ചേനികേനിതയയ്
നലകുന്ന  പരമഭാവധനി  തുകേ  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  പസ്തുത  വര്ദനവയ്  മറയ്
ചേനികേനിതകേളക്കുലാം കൂടനി ബഭാധകേമഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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(സനി)  കേഭാരുണവ  ചേനികേനിതഭാ  സഹഭായ  പദതനിയനില  സക്വകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  എലനങനിലുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ
നലകുവഭാനുകണഭാ;  ഉലണങനില പസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ അടനിയനരമഭായനി നലകുന്നതനിനയ്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണവ  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കസഭാഫയ് ലവയര്   നവതീകേരണലാം,  കൂടുതല  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭവമഭാക്കല
തുടങ്ങനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  വൃക്ക  കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം  രണയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലനനിന്നയ്  മൂന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലനനിനളള  ബജറയ്  വനിഹനിതലാം  കേഴനിഞ
വര്ഷേലത്ത  ബജറയ്  വനിഹനിതമഭായ  250  കകേഭാടനി  രൂപയനിലനനിനലാം  350  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചയ് ബജറനില പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പദതനി  പകേഭാരലാം  വൃക്ക  കരഭാഗനികേളക്കുളള  ധനസഹഭായലാം  മൂനലക്ഷലാം
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിചനിട്ടുണയ്.  മറയ് ചേനികേനിതകേളക്കയ് തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  കേഭാരുണവ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില  ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായത്തനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നവരനില അടനിയനര ചേനികേനിത ആവശവമുളളവര്ക്കയ്
പതീ-ഓതലലറകസഷേന്  നലകുകേയുലാം  ചേനികേനിത  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയവരുന.
സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളക്കയ്  നലകേനിയ  പണത്തനിലന്റെ  യൂടനിലലലകസഷേന്
പരനികശഭാധനിചയ്  ഇനനി  എത്ര  പണലാം  നലകേഭാനുണയ്  എന്നതയ്
വനിലയനിരുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ചേനികേനിത  നടത്തനിയ  വകേയനില  സക്വകേഭാരവ
ആശുപത്രനികേളക്കയ് 22.10 കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം ലചേകയണതുണയ്.  കസഭാഫയ് ലവയര്
നവതീകേരനിച്ചുലാം  കൂടുതല  ജതീവനക്കഭാലര  നനികയഭാഗനിച്ചുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പഭാക്കുന്ന
കജഭാലനികേള തക്വരനിതഗതനിയനില നടനവരുന. 

വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പവൃത്തനികേള

41 (1805) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
ഏലതലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  2017-18  വര്ഷേലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2016-17  വര്ഷേലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്
പസലാംഗത്തനില പകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുളളതുലാം  2017-18-ലല
ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കഭാന്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുളള
പദതനികേളുമഭാണയ് നനിലവനില കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്.  ഇതയ്
ഒരു  പകതവകേ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്തകയഭാ  ജനിലലയകയഭാ  മഭാത്രലാം
ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുളള  പദതനിയല.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രേമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ  വനികേസനമഭാണയ്  ഇഇൗ  പഭാകക്കജനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.
7-11-2016-ല കൂടനിയ കേനിഫയ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഇരുപത്തനികയഴഭാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം
4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ മുതലമുടക്കുളള  48  പദതനികേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.
21-3-2017-ല കൂടനി  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഇരുപത്തനിലയടഭാമതയ്  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം
8041.65  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുളള  53  പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനി.  പദതനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

അങമഭാലനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേള

42 (1806)   ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2012-13  മുതല  2015-16  വലര  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില നനിനലാം ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പവൃത്തനികേളുലട കപരയ്, തുകേ,
പൂര്ത്തതീകേരനിച തതീയതനി എന്നനിവ ഇനലാം തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  എത്ര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണയ്  ലഭനിചതയ്;  ഇതനില  ഏലതലഭാലാം
പവൃത്തനികേളക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിലചന്നയ് ഇനലാം തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നലകുന്നതഭാണയ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിന്  കേതീഴനില  ഏഴയ്  പവൃത്തനികേളക്കുളള  ശനിപഭാര്ശകേള
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവയനില  അങമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം,  ലലഹമഭാസ്റ്റയ്  ലലലറയ്  സഭാപനിക്കല,  അങമഭാലനി  തഭാലൂക്കയ്
ആശുപത്രനിക്കയ്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ഓപണ് ഓഡനികറഭാറനിയലാം, കസ്റ്റജയ് എന്നനിവയുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

43 (1807)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില, ആലത്തൂര് കദശതീയ ഹമതഭാനത്തയ്
ഓപണ്  ഓഡനികറഭാറനിയവലാം  കസ്റ്റജുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ധനകേഭാരവവകുപനിലല
10959074/NC.C2/2016/Fin.  2016-2017  നമ്പര്  ഫയലനില  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷേയത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിടനിലലങനില  ആയതയ്
ലപലടന്നയ് ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  10959074/NC.C2/2016/Fin.  2016-17  നമ്പര്  ഫയല  ധനകേഭാരവ
വകുപനില നനിലവനിലനില.  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില, ആലത്തൂര് കദശതീയ
ലലമതഭാനത്തയ്  ഓപണ്  ഓഡനികറഭാറനിയവലാം  കസ്റ്റജുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പവൃത്തനിലയ
സലാംബന്ധനിച  വനിഷേയലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന  ധനകേഭാരവ  വകുപനിലല
959074/NC.C2/2016/Fin.  നമ്പര് ഫയലനില പസ്തുത പവൃത്തനിക്കയ് ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിടനില.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലപലടന്നയ്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പവൃത്തനിയുലട
വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അനുബന്ധ  കരഖകേളുലാം  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയുലട  മഭാര്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ഉചേനിതമഭായ  തലത്തനിലുളള
ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  ഭരണ  വകുപയ്  വഴനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  സമര്പനിചയ്
ഭരണഭാനുമതനിക്കുളള ധനഭാനുമതനി വഭാകങ്ങണതഭാണയ്. 

ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

44 (1808)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല.എ.യുലട  ആസ്തനിവനികേസന
ഫണനില  2016-17  വര്ഷേത്തനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  പവൃത്തനികേള
ഏലതലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  എത്ര  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുലണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്ത പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി ലപലടന്നയ്
ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന

ഫണനില  2016-17  വര്ഷേത്തനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട  പവൃത്തനികേളുലട  വനിവരലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

(ബനി)  ഇതനില  കുഴലമന്ദലാം-പുളനിന്ലതഭാടനികേളത്തനില  കറഭാഡനിലുളള  കതഭാടനിനയ്

കുറലകേ പഭാലവലാം അകപഭാചയ് കറഭാഡലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം  (35  ലക്ഷലാം രൂപ),  കുഴലമന്ദലാം  -

കുറക്കന്ലതഭാടനികേ  കറഭാഡയ്  (15  ലക്ഷലാം  രൂപ),  കുഴലമന്ദലാം-ഇരുപക്കഭാടയ്-കകേഭാകതഭാടയ്

കറഭാഡയ്  (15  ലക്ഷലാം  രൂപ)  എന്നതീ  മൂന്നയ്  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പദതനികേളക്കയ്

ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുളള  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സമയകമലാം

നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണയ്  22-7-2015  തതീയതനിയനിലല  67/2015/ധന.  നമ്പര് സര്ക്കുലര്

പകേഭാരലാം  ഭരണ  വകുപ്പുകേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി  ഉത്തരവയ്

അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ലഭവമഭായ

ശനിപഭാര്ശകേളനില  ധനഭാനുമതനിയുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനഭായനി

എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  എത്രയുലാം  കവഗലാം  നലകുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട  ഭരണവകുപയ്

ലസകടറനിമഭാര്ക്കുലാം നനിര്വഹണ വകുപ്പുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ലകേഭാലകേടവയ്-കുളനട, ഹരനിപഭാടയ്-പറയകങരനികേടവയ്, മഭാന്നഭാര്-വതീയപുരലാം

കറഭാഡകേളുലട പണനി

45  (1809)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബജറനില  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഡനി.പനി.ആര്

തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിച ലകേഭാലകേടവയ് -കുളനട, ഹരനിപഭാടയ്-പറയകങരനികേടവയ്, മഭാന്നഭാര്-

വതീയപുരലാം  എന്നതീ  കറഭാഡകേളുലട  പണനി  ആരലാംഭനിക്കഭാനുളള  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ

കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത കറഭാഡകേളുലട പണനി എന്നയ് ആരലാംഭനിക്കുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17-ലല  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കഭാന് പഖവഭാപനിച 137  കറഭാഡകേളനില ലകേഭാലകേടവയ്-കുളനട കറഭാഡനികന്റെയുലാം
മഭാന്നഭാര്-വതീയപുരലാം  കറഭാഡനികന്റെയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
കേനിഫ്ബനിയുലട  ഇരുപത്തനിലയടഭാലാം  കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  നടന്ന  21.03.2017-
നുകശഷേമഭാണയ്  ലകേഭാലകേടവയ്-കുളനട  കറഭാഡനികന്റെയുലാം  മഭാന്നഭാര്-വതീയപുരലാം
കറഭാഡനിലന്റെയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിക്കയ്  സമര്പനിചതയ്.  ഇതനിലന്റെ  സൂക
പരനികശഭാധന  നടനവരുന.  പദതനി  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ടയ്  കയഭാഗവലമങനില
അടുത്ത കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയയ്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല ഹരനിപഭാടയ്-
പറയകങരനികേടവയ്  കറഭാഡയ്  2016-17-ലല  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില  കേനിഫ്ബനി
പദതനിയഭായനി ഉളലപടനിടനില. 

കലഭാടറനിലയ ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനിയനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കല

46 (1810) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി   :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി   :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി   :
ശതീ  .       പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാന  കലഭാടറനിലയ  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനിയനില  നനിനലാം

ഒഴനിവഭാക്കനിക്കനിടഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു എനലാം ഫലലാം എനഭായനി
എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കലഭാടറനി  മഭാത്രമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  വനിലന
നടത്തുന്നലതനലാം,  ലഭാഭലാം  മുഴുവന്  കേഭാരുണവ  പദതനി  കപഭാലുള്ള
കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണയ്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നലതനലാം,  കകേന്ദ്രലത്ത
കബഭാധവലപടുത്തഭാനഭാകയഭാ;  ഇലലങനില  പുതനിയ  നനിയമപകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തനിനു
ണഭാകേഭാവന്ന വരുമഭാനനഷ്ടലാം തനിടലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചേരക്കയ്കസവന നനികുതനി  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള അനവ സലാംസഭാന
കലഭാടറനികേള  സലാംസഭാനത്തയ്  വതീണ്ടുലാം  സജതീവമഭാകുലമന്നയ്  കേരുതുനകണഭാ;  എങനില
അതനിലനതനിലര എനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ''Kerala Tax on Paper lotteries 2005'', GST നനിലവനില വരുകമ്പഭാള
അപസക്തമഭാകുലാം. ഇഇൗ പതനിസന്ധനി മറനികേടക്കുന്നതനിനയ് പുതനിയ നനിയമ സഭാധവതകേള
കേലണത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. 2016-17-ലല കലഭാടറനി വനിറ്റുവരവയ്
7395  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  ആയതുമഭായനി  ബന്ധലപട  Service  Tax
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കേണക്കഭാക്കുന്നതയ്  Compounding  Tax  System-ത്തനിലഭാണയ്.  GST  നനിലവനില
വരുകമ്പഭാള  Tax  System-ത്തനിലുണഭാകുന്ന  മഭാറങ്ങള  നനിയമലാം
നടപനിലഭായതനിനുകശഷേലാം മഭാത്രകമ  വവക്തമഭാവകേയുളള.   ജനി.എസയ്.ടനി.  നടപനിലഭാകുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില  ഭഭാഗവക്കുറനി  കമഖലയനില  ഉളവഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ധനമനനിലയ സലാംസഭാന
ധനമനനി കനരനിലകേണയ് ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  കലഭാടറനി  മഭാത്രമഭാണയ്  നനിലവനില
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ്  വനിലപന  നടത്തുന്നലതനലാം  അനവസലാംസഭാന  കലഭാടറനി
നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  നനിയമവനിരുദ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കമകക്കടുകേളുലാം
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  കബഭാധവലപടുത്തനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില സനിക്കനിലാം, ഭൂടഭാന് കലഭാടറനികേള സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തയ് വനിലപന
നടത്തുന്നതയ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനികരഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിയമലാം  നനിലവനില
വന്നതനിനുകശഷേലാം  മഭാത്രകമ  വരുമഭാന  നഷ്ടലാം  സലാംഭവനിക്കുകമഭാ  എന്ന  കേഭാരവത്തനില
വവക്തത ഉണഭാവകേയുളള. 

(സനി)  ചേരക്കയ്കസവന  നനികുതനി  നനിയമലാം  കലഭാടറനി  കമഖലയനിലുണഭാക്കുന്ന
പതവഭാഘഭാതങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഗഇൗരവമഭായ പരനിഗണനയനിലുണയ്. 

ബജറനില വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ

47  (1811)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കഭായനി ബജറനില
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ,  പഭാന്,  കനഭാണ് പഭാന്,  ഉപധനഭാഭവര്ത്ഥന ഉളലപലട വകുപയ്
തനിരനിചയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിച
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം എത്ര;  അതനില നനിനലാം വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി  എന്തു തുകേ
ലചേലവഴനിച്ചു; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  പദതനി,  പദതനികയതര  ഇനങ്ങളനില

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കഭായനി  ധനഭാഭവര്ത്ഥനയനിലൂലട  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ
(ഉപധനഭാഭവര്ത്ഥന  ഉളലപലട)  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  അക്കഇൗണന്റെയ്  ജനറലനിലന്റെ  പഭാരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  2016-17

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം ഡനിസലാംബര് 31 വലര വനിവനിധ പദതനികേളക്കഭായനി ലഭനിച കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതലാം 2183.20 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരവ വകുപനിലന്റെ

തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കയ്  പകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേലാം  മഭാര്ചയ്  31  വലര

വനിവനിധ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കഭായനി 4999.81 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. 

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായുളള നടപടനികമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കല

48 (1812)   ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എൽ.എ.-  എ.ഡനി.എസയ്.  -ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി

സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ; ഇലലങനില എന്തുലകേഭാണയ്;

(ബനി)  10  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പദതനി  ആലണങനിലുലാം  ലപഭാകപഭാസലുകേള

സമര്പനിചഭാല  മഭാസങ്ങള  നതീളുന്ന  പകനിയയുലാം  72-കലലറ  സതീറ്റുകേളനിലല

പരനികശഭാധനയുലാം  കവണ്ടുന്ന  അവസയഭാണയ്  നനിലവനില  ഓകരഭാ  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി കവണനി വരുന്നതയ്. ധനകേഭാരവ വകുപനിനയ് പസ്തുത ഫണയ് വനിഹനിതലാം

നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന് ബനി.ഐ.എലാം.എസയ്. , ബനി.എ. എലാം.എസയ്. തുടങ്ങനി നനിരവധനി നൂതന

സഭാകങതനികേ  രതീതനികേള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  വളലരകയലറ  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്ന  നടപടനി

ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കുലാം  ജനിലഭാ  ഫനിനഭാന്സയ്  ഓഫതീസര്ക്കുലാം  ഇതനിനുള്ള

അധനികേഭാരലാം  നലകേനി  കവഗത്തനില  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി

സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിക്കയ്  കേതീഴനില  സമര്പനിക്കുന്ന

പവൃത്തനികേളക്കയ്  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുലാം  അവ  കേഭാലവനിളലാംബലാം  ഇലഭാലത

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുമഭായനി  നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പരനിഷരനിക്കണലമന്ന

എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആവശവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്

മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം  ലഘൂകേരനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപയ്

പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ്

49  (1813)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില ഉളലപടുത്തനിയ പവൃത്തനികേളനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചവ
എത്രലയന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  പവൃത്തനികേളക്കയ്  ആയതയ്  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം എലനന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില ഉളലപടുത്തനിയ പവൃത്തനികേളനില എലത്തൂര് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  (42.65  ലക്ഷലാം  രൂപ)  എന്ന പവൃത്തനിക്കയ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്ത  പവൃത്തനികേളുലട  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  അനുബന്ധകരഖകേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  ഭരണവകുപ്പുകേളനില
ലഭവമഭാകേഭാത്തതഭാണയ്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനയ്  കേഭാരണലാം.  ഇവ  ആസ്തനിവനികേസന
പദതനിയുലട  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  ഉചേനിതമഭായ  തലത്തനിലുളള
ശനിപഭാര്ശകയഭാലട ഭരണവകുപയ് വഴനി സമര്പനിചയ് ധനഭാനുമതനി വഭാകങ്ങണതഭാണയ്. 

അധനികേ വനിലപന നനികുതനി
50  (1814)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം  ലപകടഭാള-ഡതീസല
വനിലയനില എത്ര രൂപയുലട വര്ദനവഭാണയ് ഉണഭായതയ്;

(ബനി)  ഈ  വനില  വര്ദനവമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  അധനികേ
വനിലനനനികുതനിയനിനത്തനില  എനയ്  തുകേ  ഇതുവലര  ലഭനിച്ചു;  ഓകരഭാ  പഭാവശവവലാം
വര്ദനവയ്  വരുത്തനിയകപഭാള  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിച  അധനികേ  നനികുതനി
എത്രയഭായനിരുന;

(സനി)  മുന്ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ഇപകേഭാരലാം  ലഭനിച  അധനികേവനിലന
നനികുതനി  കവലണന്നയ്  വചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനയ്  എത്ര  കകേഭാടനി
രൂപയുലട നനികുതനി നഷ്ടമുണഭായനി;



124 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 4, 2017

(ഡനി)  വനിലവര്ദനവനിലന്റെ  ഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുവഭാന്  മുന്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സര്ക്കഭാര്
അധനികേ  നനികേതനി  കവലണന്നയ്  ലവച  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നടപടനി  ഈ  സര്ക്കഭാരുലാം
പനിന്തുടരുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപകടഭാളനിനയ്  ലനിററനിനയ്  5.30  രൂപയുലടയുലാം ഡതീസലനിനയ്  ലനിററനിനയ്  5.60
രൂപയുലടയുലാം വര്ദനവഭാണയ് ഉണഭായനിട്ടുളളതയ്.

(ബനി) 246.69 കകേഭാടനി രൂപ. ഓകരഭാ പഭാവശവവലാം വര്ദനവയ് വരുത്തനിയകപഭാള
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിച  അധനികേ  നനികുതനിയുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി) ഉണയ്. ഇതുമൂലലാം 619.17 കകേഭാടനി രൂപയുലട വരുമഭാന നഷ്ടലാം ഉണഭായനിട്ടുണയ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷേന് 

51  (1815)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷേന്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാലടലനന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷേന്  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിഹനിതലാം
സമഭാഹരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷേന്  പദതനി  സലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്
വനിശദമഭായനി ആകലഭാചേനിചയ് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണയ്.

(സനി) എന്.എസയ്.ഡനി.എല-ലനനിനലാം ലഭവമഭായ ഏറവലാം പുതനിയ കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  മഭാര്ചയ്  2017  വലര  പങഭാളനിത്ത  ലപന്ഷേന്  പദതനിയനികലയയ്  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതവലാം  ജതീവനക്കഭാരലന്റെ  വനിഹനിതവലാം  കചേര്ത്തയ്  ആലകേ  431.33  കകേഭാടനി  രൂപ
അടവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷേന്

52  (1816) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിയ പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷേന് പദതനി എലഭാ
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  പദതനിയനില
ഉളലപടഭാത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുകണഭാ;

(ബനി)  ലതഭാഴനില  ഉടമയുലട  ലപന്ഷേന്  വനിഹനിതലാം  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം
കൃതവമഭായനി അടയ്ക്കുനകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഫണയ്  മഭാകനജർമഭാരഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുളള  സഭാപനങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ തുകേയുലട മഭാകനജ് ലമന്റെയ് സലാംബന്ധനിചയ്  പകതവകേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ
നനിബന്ധനകേകളഭാ ഫണയ് മഭാകനജർമഭാർക്കയ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  8-4-2014-ലല  സ.ഉ.  (പനി)നമ്പര്135/2014/ധന  പകേഭാരലാം  നനിലവനില
ലകേ.എസയ്.ആര്.  പഭാര്ടയ്  III  ലപന്ഷേന്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില  മഭാത്രകമ  കദശതീയ  ലപന്ഷേന്  പദതനി  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുളള.
ലകേ.എസയ്.ആര്.  പഭാര്ടയ്  III  ലപന്ഷേന്  ബഭാധകേമലഭാത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള കദശതീയ ലപന്ഷേന് പദതനിയുലട പരനിധനിയനില ഉളലപടുന്നനില.

(ബനി) 8-4-2014-ലല സ.ഉ. (പനി)നമ്പര്135/2014/ധന നനിലവനില വന്നകശഷേലാം
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള കദശതീയ ലപന്ഷേന് പദതനിയനില കചേര്ക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനികേളഭാരലാംഭനിച്ചു. നഭാളനിതുവലര 32 ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നയ് 14786
ജതീവനക്കഭാര് ഇഇൗ പദതനിയനില രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഭഭാരത സര്ക്കഭാര് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
പദതനിക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിച  PFRDA  (ലപന്ഷേന്  ഫണയ്  ലറഗുകലററനി  ആന്റെയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  അകതഭാറനിറനി)  നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുളള  നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുലാം  പസ്തുത  പദതനിക്കയ്  അനനിവഭാരവമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനുലാംകശഷേലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള കദശതീയ ലപന്ഷേന് പദതനിയനികലയ്ക്കുളള വനിഹനിതലാം അടച്ചുതുടങ്ങനിയതയ്.
അതഭാതയ് മഭാസലത്ത എന്.പനി.എസയ്. വനിഹനിതകത്തഭാലടഭാപലാം 2013 ഏപനില മുതലുളള
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ  (ലതഭാഴനിലുടമയുലട വനിഹനിതവലാം ജതീവനക്കഭാരലന്റെ വനിഹനിതവലാം)  ഓകരഭാ
ഗഡക്കളഭായനി  അടച്ചുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   എന്നഭാല  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
അടവഭാക്കനിയനിടനില.
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(സനി&ഡനി)  6-2-2014-ലല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  07/14/ധന  ഖണ്ഡനികേ  V
അനുസരനിചയ്  പനി.എഫയ്.ആര്.ഡനി.എ.  നനിര്കദ്ദേശ പകേഭാരലാം ടസ്റ്റനി ബഭാങഭായ ആകനിസയ്
ബഭാങയ്  മുകഖന എസയ്.ബനി.ലഎ.  ലപന്ഷേന് ഫണയ് ലലപവറയ്  ലനിമനിറഡയ്,  യു.റനി.ലഎ.
റനിടയര്ലമന്റെയ്  ലസഭാലൂഷേന്സയ്  ലനിമനിറഡയ്,  എല.ലഎ.സനി.  എന്നനിവലരയഭാണയ്
ലപന്ഷേന് ഫണയ് മഭാകനജര്മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുളളതയ്.

ഇഇൗ  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  85%  വലര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകേഡ്യൂരനിറനികേള,  കടലാം
ലഡകപഭാസനിറ്റുകേള,  റപനികബഭാണ്ടുകേള  എന്നനിവയനിലുലാം  15%  വലര  കേമ്പനനി
ലഷേയറകേളനിലുലാം  5%  വലര  മണനി  മഭാര്ക്കറയ്  ഇന്സ്ട്രുലമന്റുകേളനിലുലാം
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുളള വവവസയുണയ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല സ്റ്റഭാമ്പയ് കപപറനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവയ്

53 (1817)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില സ്റ്റഭാമ്പയ് കപപറനിലന്റെ ലഭവതക്കുറവയ് രൂക്ഷമഭായനി
അനുഭവലപടുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ക്ഷഭാമലാം  ലപഭാതുകവ  സലാംസഭാനത്തയ്  ലമഭാത്തമുള്ളതഭാകണഭാ
അലലങനില  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  മഭാത്രലാം  അനുഭവലപടുന്നതഭാകണഭാ  എന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതയ്  മൂലവത്തനിലുള്ള സ്റ്റഭാമ്പയ്  കപപറകേളഭാണയ്  ഇകപഭാള കേഭാസര്കഗഭാഡയ്
ജനിലയനില ദുര്ലഭമഭായനിട്ടുള്ളലതന വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിലവനില  സ്റ്റഭാമ്പയ്  കപപറകേള  ആവശവത്തനിനയ്
ലഭവമഭാണയ്. 3/2017-ല മഭാനനവഭാടനി സ്റ്റഭാമ്പയ് ഡനികപഭായനില  100  രൂപയുലട കനഭാണ്
ജൂഡതീഷേവല  മുദപത്രങ്ങളുലട  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടനിരുന.  എന്നഭാല  ഇഇൗ  കുറവയ്
യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിചനിരുന.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ടഷേറനികേളനില  നനിലവനില  എലഭാ
ഇനത്തനിലുമുളള സ്റ്റഭാമ്പയ് കപപറകേളുലാം ലഭവമഭാണയ്.

ഗനിഫനിലല നനിയമനങ്ങള

54  (1818)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗനിഫനിലല  നനിയമനങ്ങള  നടത്തുന്നതയ്  ആരഭാണയ്;  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
അകപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കഭാറകണഭാ;  കൃതവമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചയ്  ഇന്റെര്വഡ്യൂ
നടത്തനിയഭാകണഭാ ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്;
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(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലതരലഞടുപയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ഗനിഫനിലല

ലറഗുകലഷേന്സനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഗനിഫനില  എത്രകപലര  നനിയമനിചനിട്ടുലണനലാം  അവര്

ആലരലഭാമഭാലണനലാം  അവര്  ഇകപഭാള  ഏലതലഭാലാം  കജഭാലനിയനില

ഏര്ലപടനിരനിക്കുനലവനലാം  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവ സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ഉത്തരവകേളുലട

പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗനിഫനിലന്റെ  നനിയമഭാവലനി  അനുസരനിചയ്  ലചേയര്മഭാനുലാം  ഡയറകറലാം

ഒഴനിലകേയുളള ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുവഭാനുളള അധനികേഭാരലാം ഗനിഫനിനയ് തലന്നയഭാണയ്.

എന്നഭാല  നനിലവനിലുളള  ചേടമനുസരനിചയ്  ഡയറകലറയുലാം  ലചേയര്മഭാലനയുലാം

നനിയമനിക്കുന്നതയ് സര്ക്കഭാരഭാണയ്.  ഗനിഫനില നനിയമനങ്ങള നടത്തുകമ്പഭാള കൃതവമഭായ

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിച്ചുലാം  ഇന്റെര്വഡ്യൂ  നടത്തനിയുമഭാണയ്  ജതീവനക്കഭാലര

ലതരലഞടുക്കുന്നതയ്.

(ബനി) ജതീവനക്കഭാരുലട ലതരലഞടുപയ് സലാംബന്ധനിചയ് നനിലവനില അനുവര്ത്തനിച്ചു

വരുന്ന  ഗനിഫനിലല  സര്വതീസയ്  റൂളനിലന്റെ  പസക്ത  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പകേര്പയ്  ഉളളടക്കലാം

ലചേയനിരനിക്കുന*. (അനുബന്ധലാം - 1)

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഗനിഫനില നനിയമനിചവരുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട പറയുന:

കപരയ്/പദവനി ചുമതലകേള

കഡഭാ. ഡനി. നഭാരഭായണ, 

ഡയറകര്

സഭാപനത്തനിലന്റെ ഭരണചുമതലയുലട തലവന്

ശതീ. വനി. ലജ. കഗഭാപകുമഭാര്, 

കേണ്സളടന്റെയ് 

(കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില)

ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി സലാംബന്ധനിച്ചുളള കേരടയ് 

നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം എഴുതനി ഉണഭാക്കുവഭാനുലാം 

മറയ് അനുബന്ധ കജഭാലനികേള യഥഭാസമയലാം 

ലചേയതതീര്ക്കുവഭാനുലാം വഭാണനിജവ നനികുതനി 

കേമ്മേതീഷേണലറ സഹഭായനിക്കുന.

ഇവലര  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണ്ടുളള  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള  ഉളളടക്കലാം

ലചേയനിരനിക്കുന*. (അനുബന്ധലാം - 2, 3). 

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കേനിഫ്ബനിയുലട പവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി
55 (1819) ശതീ  .   ലജയനിലാംസയ് മഭാതദ്യു  :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുലട  പവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  എത്ര  തുകേയുലട  പദതനികേളക്കഭാണയ്  നനിര്വഹണഭാനുമതനി
നലകേനിയലതനലാം  പദതനികേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കേണക്കനിലലടുക്കുന്ന
കേഭാരവങ്ങള എലനലഭാലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനി.  എസയ്.  ടനി.  പഭാബലവത്തനിലഭാകുന്നതയ്  കേനിഫ്ബനിയുലട  അടനിസഭാന
മൂലധനത്തനില പധഭാന ഇനമഭായ ലപകടഭാളനിയലാം ഉത്പന്നങ്ങളനികന്മേലുള്ള ലസസനിലന
എങ്ങലന ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബജറയ്  പഖവഭാപനത്തനില  സലാംസഭാനലത്ത
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ബജറനിനയ്  പുറകമനനിനലാം  പണലാം
കേലണത്തുന്നതനിനുളള  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഏജന്സനിയഭായനി  കേനിഫ്ബനി
പവര്ത്തനിക്കുലമന്നയ്  പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇപകേഭാരലാം  പണലാം  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി
ലസബനിയുലാം,  ആര്.ബനി.ലഎ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  നൂതന  ധനസമഭാഹരണ
മഭാര്ഗങ്ങള അവലലാംബനിക്കുന്നതനിനഭായനി 1999-ലല കേനിഫയ് ആകയ് സമഗ്രേമഭായനി കഭദഗതനി
ലചേയ്യുകേയുലാം  നനിധനിയുലട  ഭരണത്തനിനുലാം  അതുപകയഭാഗനിചയ്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
പദതനികേളുലട  കമലകനഭാടത്തനിനുലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുമഭായനി  കേനിഫയ്
കബഭാര്ഡയ്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  കൂടഭാലത  നനിധനിയുലട  ടസ്റ്റനിയഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിധനിയുലട  എലഭാ  നനികക്ഷപങ്ങളുലാം  കഭദഗതനി  ലചേയ  കേനിഫയ്
ആകനിലന്റെ ഉകദ്ദേശ ലക്ഷവങ്ങളക്കനുസൃതമഭാലണനലാം കബഭാര്ഡനിലല  നനിധനി വകേമഭാറനി
ലചേലവഴനിക്കലപടുന്നനില  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ബഭാങനിലാംഗയ്,  ധനകേഭാരവ
ലറഗുകലഷേന്,  സഭാമ്പത്തനികേ  വനിപണനികേള,  ഭരണ  നനിര്വഹണലാം  അലലങനില
സഭാമ്പത്തനികേലാം  എന്നനിവയനികലലതങനിലുലാം  ഒരു  കമഖലയനില  കദശതീയ  തലത്തനികലഭാ
അനര്കദ്ദേശതീയ തലത്തനികലഭാ പരനിചേയ സമ്പന്നത ലതളനിയനിചവരുമഭായ അലാംഗങ്ങലള
ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  ഫണയ്  ടസ്റ്റനി  &  അലലഡക്വസറനി  കേമ്മേതീഷേന്   കേനിഫ്ബനിയനില
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  7-11-2016-ല  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇരുപത്തനികയഴഭാമതയ്
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കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  (പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആദവ  കബഭാര്ഡയ്
കയഭാഗലാം)  കൂടുകേയുലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുളള  48  പദതനികേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ പദതനികേളുലട സലകമലറടുപയ്/ലടണര്
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  21-3-2017-ല  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഇരുപത്തനിലയടഭാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കുളള  53
പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
അടുത്ത  കബഭാര്ഡനികലയയ്  സമര്പനികക്കണ  പദതനികേളുലട  സൂക  പരനികശഭാധന
നടനവരുന.  അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളുലട നടപഭാക്കലനിനഭാവശവമഭായ ആദവ ഗഡ
തുകേയയ്  കേനിഫ്ബനിയനില  നനിലവനിലുളള  ഫണയ്  പരവഭാപ്തമഭാണയ്.  ഇതനിനുപുറകമ  പണലാം
ആവശവലാം  വരുന്ന  ഘടത്തനില  ലഭാന്റെയ്  കബഭാണ്ടുകേള  ജനറല  ഒബനികഗഷേന്
കബഭാണ്ടുകേള,  റവനഡ്യൂ  കബഭാണ്ടുകേള  എന്നനിവ  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ബജറനിലനനിനലാം ഇക്കഭാലയളവവലര കേനിഫ്ബനിക്കയ് ലഭവമഭാകകേണ
തുകേ നനിധനിയനില നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  7-11-2016-ല  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഇരുപത്തനികയഴഭാമതയ്
കബഭാര്ഡയ്  കയഭാഗലാം  4004.86  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതലമുടക്കുളള  48  പദതനികേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  21-3-2017-ല  കൂടനിയ  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഇരുപത്തനിലയടഭാമതയ് കബഭാര്ഡയ് കയഭാഗലാം  8041.65  കകേഭാടനി രൂപ മുതലമുടക്കുളള  53
പദതനികേളക്കയ്  വവവസകേളക്കയ്  വനികധയമഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാകക്കണ  പദതനികേള  കേനിഫയ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിഗണനയഭായനി  സമര്പനികക്കണതനിനുളള  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.
(ലലകേ)നമ്പര്315/16/ധന ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്. ഇതനിലന്റെ
പകേര്പയ് ഉളളടക്കലാം ലചേയ്യുന*.

(സനി)  ലപകടഭാളനിയലാം  ലസസനില  നനിനളള  വരുമഭാനലാം  കേനിഫ്ബനിയുലട  തനതയ്
ഫണനികലയയ് ലലകേമഭാറഭാന് കഭദഗതനി ലചേയ കേനിഫയ് ആകയ് 2016 വവവസ ലചേയ്യുനണയ്.
ജനി.എസയ്.ടനി.  പഭാബലവത്തനില  വരുകമ്പഭാള  ഇഇൗ  ഇനലത്ത  ബഭാധനിക്കഭാനനിടയനില
എന്നഭാണയ് നനിലവനിലല വനിലയനിരുത്തല. 

ടഷേറനികേളനിലല സനിരനനികക്ഷപലാം

56  (1820)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില  എത്ര  തുകേ  സനിരനനിക്ഷപമഭായനിട്ടുണയ്  എന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിക്ഷപലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം  നടപടനികേള
പുതനിയതഭായനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ?

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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സലാംസഭാനലത്ത ടഷേറനികേളനില 28-4-2017 വലര 5425.46 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്
സനിരനനികക്ഷപമഭായുളളതയ്.

നനിലവനിലല  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായത്തനില  സനിരനനികക്ഷപങ്ങളുലട
പലനിശ  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  അക്കഇൗണയ്  വഴനിയഭാണയ്  നലകുന്നതയ്.   അതനിനഭാല,
സനിരനനികക്ഷപ പലനിശയയ് വതീണ്ടുലാം കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ് നനിരക്കനിലല പലനിശ എന്ന
പകയഭാജനലാം  ഇകപഭാള  എലഭാ  നനികക്ഷപകേര്ക്കുലാം  ലഭനിക്കുനണയ്.   അതനിലുപരനി
കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണ്ടുകേളക്കയ്  വഭാര്ഷേനികേ  പലനിശ  നലകേനിവന്നതയ്
പതനിമഭാസലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  അനുമതനി  നലകേനിക്കഴനിഞ.  ഇതുലാം
സനിരനനികക്ഷപകേലര  ആകേര്ഷേനിക്കഭാന്  സഹഭായകേരമഭാകുന്നതഭാണയ്.   കൂടഭാലത,  മറയ്
പല  ധനകേഭാരവ  സഭാപനങ്ങളുലാം  നലകുന്നതനിലനക്കഭാള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലല
പലനിശയഭാണയ് ടഷേറനി സനിര നനികക്ഷപങ്ങളക്കയ് നലകേനിവരുന്നതയ്. 

ലപകടഭാളനിനയ് ലസസയ്

57  (1821)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലപകടഭാളനിനയ് ലസസയ് ഏര്ലപടുത്തനിയതുമൂലലാം  2016-17  മുതല  2020-21
വലര ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം എനയ് തുകേ ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി) കമഭാകടഭാര് വഭാഹന നനികുതനിയനിനത്തനില 2016-17 മുതല 2020-21 വലര
ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം എനയ് തുകേ നനികുതനിയഭായനി ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്?
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(എ)  ലപകടഭാളനിനയ് ലസസയ് ഏര്ലപടുത്തനിയതുമൂലലാം  2016-17  മുതല  2020-21
വലര ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം ലഭനിക്കുലമന്നയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്ന തുകേയുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

വര്ഷേലാം തുകേ   (  കകേഭാടനിയനില  )

2016-17 64.53

2 017-18 70.98

2018-19 78.08

2019-20 85.89

2020-21 94.48
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(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  ലഭനിക്കുലമന്നയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്ന  നനികുതനി  വരുമഭാനലാം
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപയ്   (  പര്കചസയ് ടഭാകയ്  )
വര്ഷേലാം തുകേ   (  കകേഭാടനിയനില  )

2016-17 2638.23

2017-18 2769.90

2018-19 2908.39

2019-20 3053.81

2020-21 3205.65

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപയ്
വര്ഷേലാം തുകേ   (  കകേഭാടനിയനില  )

2016-17 2565.61

2017-18 3890.64

ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം അതഭാതയ് വര്ഷേലത്ത പരനിധനി നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതഭാണയ് പതനിവയ്.

ടഷേറനികേളനിലല കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം
58 (1822) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ്  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ്  :
ശതീ  .     കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനിലല  കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
ഹകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  വകുപ്പുകേളുലടയുലാം  സഭാപനങ്ങളുകടയുലാം  പണമഭാണയ്
ടഷേറനിയനില നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയതയ്;

(സനി)  ഇതുപകേഭാരലാം  2017  ഏപനില മഭാസത്തനില മഭാത്രലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലാം
സഭാപനങ്ങളുലാം  എനയ്  തുകേ  ടഷേറനിയനില  നനികക്ഷപനിച്ചുലവന്നതനിലന്റെ  കേണക്കയ്
ലഭവമഭാകണഭാ; എങനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  ആവശവലപടനിട്ടുലാം  ആവശവത്തനിനയ്  പണലാം  നലകേഭാത്ത
ബഭാങ്കുകേളനില  ഇനനി  പണലാം  നനികക്ഷപനിക്കുകേയനില  എന്ന  തതീരുമഭാനലാം
ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ?
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(എ)   ടഷേറനികേളനിലൂലട  ശമ്പളവലാം  ലപന്ഷേനുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനഭായനി
ഏജന്സനി ബഭാങ്കുകേളനിലനനിനലാം ഇലാംപസ്റ്റയ് തുകേ ആവശവലപടുകമ്പഭാള മനിക്ക ദനിവസവലാം
40 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം തുകേ മഭാത്രകമ ലഭനിക്കുകേയുണഭായനിട്ടുളള.  ഇഇൗ കേറന്സനി ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന്,  കലഭാടറനി,
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എന്നനിവയുലട വരുമഭാനലാം ടഷേറനികേളനില കനരനിടയ് അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ബഭാങനിലാംഗയ്  ടഷേറനികേളനില  ലചേലഭാനുകേള  കനരനിടയ്  ടഷേറനി  കേഇൗണറകേള  മുകഖന
സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുളള സഇൗകേരവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ബനിവകറജസയ്  കകേഭാര്പകറഷേന്,  കലഭാടറനി  വകുപയ്,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.
എന്നനിവയുലട  വരുമഭാനമഭാണയ്  ടഷേറനികേളനില  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയതയ്.

(സനി) 2017 ഏപനില 28 വലര ബനിവകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷേന്, കലഭാടറനി വകുപയ്,
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലനനിനലാം  ടഷേറനിയനില  നനികക്ഷപനിച  തുകേ
തഭാലഴപറയുലാം പകേഭാരമഭാണയ്.

ബനിവകറജസയ് കകേഭാര്പകറഷേന്  - 74.12  കകേഭാടനി  രൂപ  
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. - 339.66  കകേഭാടനി  രൂപ
കലഭാടറനി - 102.80 കകേഭാടനി രൂപ

(ഡനി) ഇല.

വനിദവഭാഭവഭാസ അനുബന്ധ കസവനങ്ങളക്കയ് കസവന നനികുതനി

59  (1823)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  അനുബന്ധ  കസവനങ്ങളക്കയ്  നലകേനിയനിരുന്ന  കസവന
നനികുതനി ഒഴനിവയ് പരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഏലതലഭാലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങലളയഭാണയ് കസവന നനികുതനി നലകകേണ സഭാപനങ്ങളനില
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം കസവനങ്ങളക്കഭാണയ് ഇഇൗ സഭാപനങ്ങള കസവന നനികുതനി
പുതനിയതഭായനി  നലകകേണനി  വരുന്നതയ്;  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണയ്  ഇഇൗയനിനത്തനില
ഇഇൗടഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി) ചേരക്കയ് കസവന നനികുതനി ഉളലപടുത്തുകമ്പഭാള ഇഇൗ കസവന നനികുതനിയനില
എനയ് തരലാം മഭാറത്തനിനഭാണയ് സഭാദവത പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്?
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(എ&ബനി)  20-6-2012-ല  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെയ്  പുറലപടുവനിച  വനിജഭാപനലാം
നമ്പര്25/2012-ST-ലല  കമനമ്പര്  9  പകേഭാരലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  അനുബന്ധ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് നലകേനിവരുന്ന കസവന നനികുതനി പരനിമനിതലപടുത്തുന്നതനിനയ് നനിലവനില
തതീരുമഭാനലമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാണനിടനില.   ജൂലലല  1  മുതല  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി
പഭാബലവത്തനില വരുകമ്പഭാള ചേരക്കുകേളക്കുലാം കസവനങ്ങളക്കുമുളള നനികുതനി ഒഴനിവകേളുലാം
നനിരക്കുകേളുലാം നനിശ്ചയനിക്കുന്നതയ് ജനി.എസയ്.ടനി.  കേഇൗണ്സനില ആണയ്. ഇതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഉകദവഭാഗസ  തലത്തനിലുളള  ഒരു  fitment  committee  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.
ഇതുവലര  ചേരക്കുകേളുലടയുലാം  കസവനങ്ങളുലടയുലാം  ഒഴനിവകേളുലാം  നനിരക്കുകേളുലാം  സലാംബന്ധനിചയ്
വവക്തമഭായ ധഭാരണയഭായനിടനില. 

(സനി)  ചേരക്കയ്കസവന  നനികുതനി  നനിലവനില  വരുകമ്പഭാള  നനിലവനിലുളള  കസവന
നനികുതനി പൂര്ണ്ണമഭായുലാം ഒഴനിവഭാകുലാം. തുടര്ന്നയ് ചേരക്കുകസവന നനികുതനി ഇഇൗടഭാക്കുലാം. 

സര്ക്കഭാര് വരുത്തനിയ ബഭാധവതകേള

60  (1824)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

2011-12  മുതല  2015-16  വലരയുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേങ്ങളനില  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില  സര്ക്കഭാര്  വരുത്തനിയ  എത്ര  തുകേയുലട  ബഭാധവതകേള  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  ലകേഭാടുത്തു  തതീര്ത്തുലവന്നതനിലന്റെ  ഇനലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്തകപഭാള  അടനിയനരമഭായനി  ലകേഭാടുത്തു
തതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന ബഭാധവതകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
കമനമ്പര് ഇനലാം രൂപ

(കകേഭാടനിയനില)

(1) (2) (3)

1. സഭാമൂഹവസുരക്ഷഭാ ലപന്ഷേന് 1525.34

2. ഇലകകഭാണനികേയ് ലലഡ്ജര് അക്കഇൗണനികലയയ് മഭാറനിയതയ് 1431.00

3. കേരഭാറകേഭാര്ക്കുലാം ബനില റതീഡനിസയ് കേഇൗണനിലാംഗയ് 
ഇനത്തനില ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നലകേഭാനു ണഭായനിരുന്നതയ് 1775.59
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(1) (2) (3)

4. കവയ്സയ് ആന്റെയ് മതീന്സയ്, ടഷേറനി കേഡ്യൂ 800.00

5.
വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/ 
കക്ഷമനനിധനികേള/ കബഭാര്ഡകേള എന്നനിവയനില നനിനലാം
സമഭാഹരനിച തുകേ

1365.00

6. മറയ് ലപന്ഷേനുകേള (കേര്ഷേകേര്, മതവ 
ലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള, കേയര് തുടങ്ങനിയവ)

268.00

ആലകേ 7164.93

മുന്  സര്ക്കഭാര്  വരുത്തനിയ  പസ്തുത  കുടനിശ്ശേനികേയനില,  കമനമ്പര്  1,  3,  4,  6
എന്നനിവ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിട്ടുണയ്.  ഇലകകഭാണനികേയ്  ലലജര്
അക്കഇൗണനികലയയ് മഭാറനിയതനില  1204.43  കകേഭാടനി രൂപയയ് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
വനിവനിധ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/  കബഭാര്ഡകേള
എന്നനിവയനിലനനിനമുളള  സനിര  നനികക്ഷപങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയയ് മഭാറനി നലകേനിവരുനണയ്. 

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
പദതനി

61 (1825) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം 
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തനത  പദതനിയനില  സലാംസഭാനലത്ത  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാകുലമന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കയ്  ഈ
പദതനിയുലട പകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി നടത്തനിപനിനഭായനി ഏലതലഭാലാം ഇന്ഷേക്വറന്സയ് കേമ്പനനികേലളയഭാണയ്
പരനിഗണനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത 487970 ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം 499953 ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം
പദതനിയുലട പകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുലാം.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 135

(സനി)  IRDA-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരമുളള  നഭാലയ്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
കേമ്പനനികേളക്കയ്  മുന്ഗണന  നലകേനിലക്കഭാണയ്  28  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
കേമ്പനനികേലളയുലാം ലടണര് നടപടനികമലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണയ് പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(ഡനി)  പദതനിയുലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാകുന്ന  മുറയയ്  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവയ്
പുറലപടുവനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
പദതനി

62  (1826)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
പദതനി എകപഭാള മുതല പഭാബലവത്തനില ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലടണര്  നടപടനികേളനിലൂലട  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്  കേമ്പനനിലയ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതുലാം
ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാരുലടയുലാം  ആശനിതരുലട  വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുന്നതുമുളലപലടയുളള  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന  മുറയയ്  പദതനി
പഭാബലവത്തനില വരുന്നതഭാണയ്. 

സഭാമൂഹവകക്ഷമ ലപന്ഷേന്

63 (1827) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം  സഭാമൂഹവകക്ഷമ
ലപന്ഷേനുകേളനില വരുത്തനിയ വര്ദനവയ് എത്രയഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  ലപന്ഷേന്  വഭാങ്ങുന്നവര്ക്കയ്  വര്ദനിപനിച  നനിരക്കനിലുള്ള
സഭാമൂഹവകക്ഷമ ലപന്ഷേന് ലഭവമഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം  സഭാമൂഹവ  സുരക്ഷഭാ
ലപന്ഷേന് തുകേ പതനിമഭാസലാം 600 രൂപയനിലനനിനലാം 2016 ജൂണ് മഭാസലാം മുതല 1000
രൂപയഭായുലാം 2017 ഏപനില മുതല 1100 രൂപയഭായുലാം ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്. 
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(ബനി)  കക്ഷമനനിധനി  ലപന്ഷേനുലാം  സഭാമൂഹവ  സുരക്ഷഭാ  ലപന്ഷേനുലാം  വഭാങ്ങനി
വന്നനിരുന്നവര്ക്കയ്  കക്ഷമനനിധനി  ലപന്ഷേന്  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലുലാം  ഒരു  സഭാമൂഹവ
സുരക്ഷഭാലപന്ഷേന്, ലപന്ഷേന് തുകേ ഉയര്ത്തുന്നതനിനയ് മുമ്പുളള തുകേയഭായ 600 രൂപ
നനിരക്കനിലുലാം  ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.  തനതയ്  ഫണനിലനനിന്നയ്  ലപന്ഷേന്  നലകുന്ന
കക്ഷമനനിധനികേളനില അലാംഗങ്ങളഭായവര്ക്കയ് കക്ഷമനനിധനി ലപന്ഷേകനഭാലടഭാപലാം ഉയര്ന്ന
നനിരക്കനില സഭാമൂഹവ സുരക്ഷഭാ ലപന്ഷേന് ലഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

ടഷേറനികേളനില നടപനിലഭാക്കനിയ ലഎ.എഫയ്.എലാം.എസയ്.

64 (1828) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ടഷേറനികേളനില നടപനിലഭാക്കനിയ ഐ.എഫയ്.എലാം.എസനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  രൂപലാംലകേഭാടുത്ത കേമ്പഡ്യൂടര് ആപനികക്കഷേനുകേളനില വന്നനിട്ടുളള പനിശകുകേള
കേഭാരണലാം ടഷേറനിയനില ഇടപഭാടുളള ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം ലചേലഭാന് ഇടപഭാടുകേളക്കഭായനി
എത്തുന്ന ലപഭാതുജനത്തനിനുലാം വളലരകയലറ ബുദനിമുട്ടുകേള അനുഭവനികക്കണനി വരുന്ന
സനിതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എൻ.ഐ.സനി  തലത്തനില  പരനികശഭാധനിചയ്  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാന്
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഎ.എഫയ്.എലാം.എസയ്.-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായുളള കേമ്പഡ്യൂടര് ആപനികക്കഷേനുകേളുലട
പനിശകുകേള  കേഭാരണലാം  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള
അനുഭവലപടുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  കേമ്പഡ്യൂടര്  ആപനികക്കഷേനുകേളനില പനിശകുകേള റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയലപടുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില  ആയതയ്  പരനികശഭാധനിചയ്  ഉചേനിതമഭായ  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സതക്വരമഭായനി ലലകേലക്കഭാളളുന്നതഭാണയ്. 

ലചേലവഴനിക്കഭാത്ത തുകേ

65  (1829)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-2017  ബജറനിൽ  വകേയനിരുത്തുകേയുലാം  എന്നഭാൽ
ലചേലവഴനിക്കഭാത്തതുമഭായ  തുകേകേൾ  എത്രയഭാണയ്;  ലഹഡയ്  തനിരനിചയ്  വനിവരങ്ങൾ
നൽകുകമഭാ; ഇകത സഭാമ്പത്തനികേ വർഷേത്തനിൽ സപനിലമന്റെറനി ഗ്രേഭാന്റെഭായനി അഡതീഷേണൽ
ഓതഹറകസഷേൻ  വഴനി  തുകേ  ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേലവഴനിക്കഭാലത  തനിരനിലകേ
അടചതുമഭായ തുകേകേളുലടയുലാം മറ്റുലാം വനിവരങ്ങൾ (എലഭാ വകുപ്പുകേളുലടയുലാം) നൽകുകമഭാ;
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(ബനി)  2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ  വർഷേത്തനിലല  റവനദ്യു  കുടനിശ്ശേനികേ  എത്രയഭാണയ്;
കൂടഭാലത ഒകരഭാ വകുപനിലുലാം അഞയ് വർഷേത്തനികലലറയഭായനി പനിരനിലചടുക്കഭാനുളള തുകേകേൾ
എത്രയഭാണയ്; വകുപയ് തനിരനിചയ് (എലഭാ വകുപ്പുകേളുലടയുലാം)നൽകുകമഭാ;

(സനി) കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വർഷേത്തനിൽ ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങൾക്കയ് നനികുതനി
അടയ്ക്കുവഭാൻ സഭാവകേഭാശലാം നലനിയനിട്ടുണയ്; തുകേ സഹനിതലാം വനിവരങ്ങൾ നൽകുകമഭാ; കൂടഭാലത
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേൾ  കേണ്ടുപനിടനിച  നനികുതനി  ലവടനിപ്പുകേൾ  എത്രയഭാണയ്;  ഇതനിലനതനിലര
വകുപ്പുകേൾ  (എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം)സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  ഈടഭാക്കനിയ  തുകേകേളുലട
വനിവരങ്ങളുലാം നൽകുകമഭാ;

(ഡനി)  2013-14-ലുലാം  2014-2015-ലുലാം  കകേഭാമ്പഇൗണനിലാംഗയ്  രതീതനി  സക്വതീകേരനിച
വവഭാപഭാരനികേലള  പരനികശഭാധനിചതനിൽ  വഭാങ്ങൽ  നനികുതനി  ചുമത്തഭാത്തതുകേഭാരണലാം
നനികുതനിചുമത്തനിയതനിലുണഭായ  2,475.55 കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പലനിശയുൾപലടയുളള
കുറവനിൽ  ഇതുവലര ഈടഭാക്കനിയ തുകേ എത്രയഭാണയ്;  ഇതനിനു കശഷേമുളള  സഭാമ്പത്തനികേ
വർഷേങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുളള  കുറവകേൾ  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ  അതനിലന്റെ
വനിവരങ്ങൾ നൽകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ബഭാധവതകേള

66 (1830) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  ഉള്ള  ടഷേറനി  ബനില
കഹഭാളഡനിലാംഗ്സയ്  എത്ര;  കുടനിശ്ശേനികേ  എത്ര;  2016-17-ല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  വഭായലയടുക്കുവഭാന്  അനുമതനി  നലനിയ  തുകേ  എത്ര;  ഇവ
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  24-5-2016-ല  ഏലതലഭാലാം  കക്ഷമലപന്ഷേനുകേളനില  കുടനിശ്ശേനികേ
നലകുവഭാനുണഭായനിരുന എനലാം എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി കവണനിയനിരുന എനലാം ഇതനില
എത്ര തുകേ ഈ സര്ക്കഭാര് നലനി എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന് സര്ക്കഭാര്  കേരഭാറകേഭാര്ക്കയ്  ലകേഭാടുക്കുവഭാനുണഭായനിരുന്ന  തുകേ  എത്ര  ;
ലപന്ഷേന്  കുടനിശ്ശേനികേ  എത്ര;  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കയ്  നലഭാനുണഭായനിരുന്നതയ്  എത്ര;
ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങള/കക്ഷമനനിധനികേള/കബഭാര്ഡകേള  എന്നനിവയനില  നനിനലാം
സനിരനനികക്ഷപമഭായനി സക്വതീകേരനിചനിരുന്ന തുകേ എത്ര ; ഇവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവ  സര്ക്കഭാരനിനുണഭാക്കുന്ന  ബഭാധവതകേള  എത്രലയനലാം  അതനിലന
എപകേഭാരലാം കനരനിടഭാനഭാണയ് ശമനിക്കുന്നലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലമഭാഴനിയുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ടഷേറനി

ബനില്ലുകേളനിലല  നനികക്ഷപലാം  1009.30  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.   അകതസമയലാം

ഏതഭാണയ്  7160  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അടനിയനര  ബഭാധവതകേള  ലകേഭാടുത്തു

തതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേത്തനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

സലാംസഭാനത്തനിനയ് വഭായലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി നനിശ്ചയനിചനിരുന്ന പരനിധനി 18524 കകേഭാടനി

രൂപയഭായനിരുന. 

(ബനി)  24-5-2016-ല  ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി  കദശതീയ  വഭാര്ദകേവകേഭാല  ലപന്ഷേന്,

ഇന്ദനിരഭാഗഭാന്ധനി വനികേലഭാലാംഗ ലപന്ഷേന്,  വനിധവഭാ ലപന്ഷേന്, 50  വയസയ്  കേഴനിഞ

അവനിവഭാഹനിതര്ക്കുളള ലപന്ഷേന്, കേര്ഷേകേ ലതഭാഴനിലഭാളനി ലപന്ഷേന് എന്നതീ സഭാമൂഹവ

സുരക്ഷഭാ ലപന്ഷേനുകേളനില  1525.34  കകേഭാടനി രൂപ കുടനിശ്ശേനികേ ഉണഭായനിരുന.  ഇഇൗ

സര്ക്കഭാര് പസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ത്തയ് കക്ഷമലപന്ഷേനുകേള വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുത്തകപഭാള  അടനിയനരമഭായനി

ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുന്ന  ഹ്രസക്വകേഭാല  ബഭാധവതകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് ഇനലാം രൂപ (കകേഭാടനിയനില)

1. സഭാമൂഹവസുരക്ഷഭാ ലപന്ഷേന് 1525.34

2. ഇലകകഭാണനികേയ് ലലജര് അക്കഇൗണനികലയയ് 
മഭാറനിയതയ് 1431.00

3. കേരഭാറകേഭാര്ക്കുലാം ബനില റതീ ഡനിസയ് കേഇൗണനിലാംഗയ് 
ഇനത്തനില ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം 
നലകേഭാനുണഭായനിരുന്നതയ്

1775.59

4. കവയസയ് ആന്റെയ് മതീന്സയ്, ടഷേറനി കേഡ്യൂ 800.00

5. വനിവനിധ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള/ 
കക്ഷമനനിധനികേള/ കബഭാര്ഡകേള 
എന്നനിവയനിലനനിനലാം സമഭാഹരനിച തുകേ

1365.00

6. മറയ് ലപന്ഷേനുകേള (കേര്ഷേകേര്, 
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള, കേയര് തുടങ്ങനിയവ) 268.00

ആലകേ 7164.93
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(ഡനി) വനിവനിധ ഇനങ്ങളനിലഭായനി  7165 കകേഭാടനി രൂപയുലട അടനിയനര ബഭാധവത

അവകശഷേനിപനിചഭാണയ്  മുന്  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരലാം  ഒഴനിഞതയ്.  അധനികേ  വനിഭവ

സമഭാഹരണത്തനിലൂലടയുലാം  അനഭാവശവ  ലചേലവയ്  നനിയനനിച്ചുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവയ്

ഊര്ജനിതമഭാക്കനിയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  അചടക്കലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  പസ്തുത

സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത തരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ശമനിചതയ്. 

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മൂലധന ലചേലവകേള

67  (1831)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേങ്ങളനില സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മൂലധന ലചേലവകേളക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ

എത്ര വതീതമഭായനിരുനലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  മൂലധന  ലചേലവകേള  എത്ര  വതീതമഭായനിരുനലവന്നയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതലാം ലചേലവഴനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2011-12 മുതല 2015-16  വലരയുളള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേങ്ങളനില

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മൂലധന  ലചേലവകേളക്കഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയതുലാം

ലചേലവഴനിചതുമഭായ  തുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  ശതമഭാനത്തനിലുളള  കേണക്കുലാം  ചുവലട

കചേര്ക്കുന:

(തുകേ കകേഭാടനിയനില)

വര്ഷേലാം വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ ലചേലവഴനിച തുകേ ശതമഭാനലാം

2011-12 3834.69 3852.92 100.48

2012-13 6554.90 4603.29 70.23

2013-14 8635.03 4294.33 49.73

2014-15 6636.38 4254.59 64.11

2015-16 9220.16 7500.04 81.34
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സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം

68 (1832) ശതീ  .   എന്  .   ഷേലാംസുദ്ദേതീന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് ധനകേഭാരവവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതയ്  മുതൽ  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതുകേടലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ് എന്നതയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

അക്കഇൗണന്റെയ്  ജനറലനിലന്റെ  ലഭവമഭായ  തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആലകേ  ലപഭാതുകേടലാം  31-12-2016  വലര  1,74,294.08  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം 1-4-2016 മുതല 31-12-2016 വലര 16,923.76 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണയ്.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള
69 (1833) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്  : 

ശതീമതനി ഇ  .   എസയ്  .   ബനിജനികമഭാള  : 
ശതീ  .   ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദയ്  മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന്

സലാംസഭാനത്തനിനയ്  സഭാധനിക്കുന്നനില  എന്ന  ആകക്ഷപലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പധഭാന്മനനി  കൃഷേനി  സനിഞഭായയ്  കയഭാജന  (PMKSY),  യു.എന്.
പങഭാളനിത്തമുള്ള  ഗ്രേതീന്  ക്ഹളമറയ്  കപഭാജകയ്  എന്നനിവയനികലയയ്  സലാംസഭാനലാം  പദതനി
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനികേളക്കുള്ള സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം ഇരുപത്തനിയഞയ് ശതമഭാനത്തനില
നനിന്നയ് അമ്പതയ് ശതമഭാനമഭാക്കനി പുതുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങലള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാലനിക്കുകമ്പഭാള ചേനില പതനിസന്ധനികേള ഉണഭാകേഭാറണയ്.
ഇഇൗ  പതനിസന്ധനികേള  തരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില  മഭാറലാം  വരുത്തുവഭാന്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രത്തനില സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തഭാറണയ്.  
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(ബനി)  പധഭാന്മനനി  കൃഷേനി  സനിഞഭായയ്  കയഭാജന  (PMKSY)  നതീര്ത്തട

ഘടകേത്തനിനുകവണനി  സലാംസഭാനലാം  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

ഇന്റെകഗ്രേറഡയ്  റൂറല  ലടകകഭാളജനി  ലസന്റെര്,  പഭാലക്കഭാടയ്  (ലഎ.ആര്.റനി.സനി.)-യുലട

കപഭാജകയ് (Participatory ecosystem action for climate resilience and climate

change impact alleviation in the Palakkad gap of Western Ghats, Kerala)

ജനി.സനി.എഫയ്.-നയ് സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പുതനിയ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശ  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട

ഫണനിലാംഗയ് രതീതനി ചുവലട കചേര്ക്കുന.

കകേഭാര് ഓഫയ് ദനി കകേഭാര് :  ഇഇൗ വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടനിട്ടുളള പദതനികേള നൂറയ്

ശതമഭാനവലാം 90 : 10 എന്ന അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

കകേഭാര് :  കകേഭാര് എന്ന വനിഭഭാഗത്തനില ഉളലപടനിട്ടുളള പദതനികേളക്കയ് അറപതയ്

ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം നഭാലപതയ് ശതമഭാനലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതവമഭായഭാണയ്

നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.  ഇഇൗ  പദതനികേളനില  പുതനിയ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ്  എഴുപത്തനിയഞയ്  ശതമഭാനലാം,  എണ്പതയ്  ശതമഭാനലാം  എന്ന

രതീതനിയനില കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുമഭായനിരുന.

ഓപ്ഷേണല :  ഇഇൗ വനിഭഭാഗത്തനില കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം  50  :  50

എന്ന അനുപഭാതത്തനിലഭാണയ്. 

ലചേക്കുകപഭാസകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുളള അഴനിമതനി

70  (1834)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദയ്  .    പനി.  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേക്കുകപഭാസകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  വവഭാപകേമഭായനി

അഴനിമതനി നടക്കുനലവന്ന ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലത്ത  അമരവനിള  ലചേക്കുകപഭാസ്റ്റയ്  അതനിർത്തനിയനിലല

കേര്ഷേകേരനില നനിനലാം ഉകദവഭാഗസര് പണപനിരനിവയ് നടത്തുന്നതഭായ പത്രവഭാര്ത്തകേള

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഇക്കഭാരവത്തനില  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്

സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേക്കയ്കപഭാസകേള  അഴനിമതനി  രഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

കേര്ഷേകേ സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  GST  നടപനിലവരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  വഭാണനിജവ  നനികുതനി
ലചേക്കയ്കപഭാസകേളുലട  സക്വഭഭാവലാം  എനഭായനിരനിക്കണലമന്ന  കേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

മണലൂര് എലാം.എല.എ. 2015-16-ല ശനിപഭാര്ശ ലചേയ പവൃത്തനികേള

71  (1835)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

2015-16 വര്ഷേലത്ത ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
മണലൂര് എലാം.എല.എ.  ശനിപഭാര്ശ ലചേയ പവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനലാം,  എലഭാ
പവൃത്തനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  എനമുളള  വനിവരങ്ങള
നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2015-16 വര്ഷേലത്ത ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
മണലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  തഭാലഴപറയുന്ന  പവൃത്തനികേള  സലാംബന്ധനിച
ശനിപഭാര്ശകേളഭാണയ് ധനകേഭാരവ വകുപനില ലഭനിചനിട്ടുളളതയ്.

a) പഭാവറടനി ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല ബസയ്  സ്റ്റഭാന്റെയ് കേലാം പഞഭായത്തയ് ഓഫതീസയ്
നനിര്മ്മേഭാണലാം

b) കകേകചരനി ഗവ. എല.പനി. സ്കൂളനിനയ് കഭാസയ് റൂലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

c) കപരഭാവൂര്  ഗവ.  സ്കൂള  കകേഭാമ്പഇൗണനില  എ.ഇ.ഒ.  ഓഫതീസയ്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

d) ഗുരുവഭായൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലല 24-ാം വഭാര്ഡനില 500m കറഭാഡലാം രണയ്
കേളവര്ട്ടുകേളുലാം ലമറലനിലാംഗുലാം ടഭാറനിലാംഗുലാം

e) വഭാടഭാനപളളനി കപഭാലതീസയ് കസ്റ്റഷേനയ് പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

f) മുലകശ്ശേരനി  ഗവ.  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  കബഭാക്കയ്
ലകേടനിടവലാം കുഴലക്കനിണര് നനിര്മ്മേഭാണവലാം

g) അരനിമ്പൂര് ഗവ. കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
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ഇവയനില  വഭാടഭാനപളളനി  കപഭാലതീസയ്  കസ്റ്റഷേനയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  എന്ന
പവൃത്തനിക്കയ്  G.O.  (Rt)  No.  679/2016/Home  dt.  26-2-2016  പകേഭാരലാം
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

റനിടയര് ലചേയ വഭാണനിജവനനികുതനി ഉകദവഭാഗസരുലട പുനര്നനിയമനലാം

72  (1836)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് വഭാണനിജവ നനികുതനി വകുപനിലനനിന്നയ് റനിടയര് ലചേയ എത്ര
ഉകദവഭാഗസര്ക്കഭാണയ് പുനര് നനിയമനലാം നലകേനിയതയ്;

(ബനി) അവര് ആലരലഭാമഭാണയ്; എലനലഭാലാം കജഭാലനികേളഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്;

(സനി) ഇവരുലട പുനര് നനിയമനലാം മനനിസഭ അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങനില 
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വഭാണനിജവ  നനികുതനി വകുപനില നനിനലാം വനിരമനിച ആര്ക്കുലാം തലന്ന
സര്ക്കഭാരനില പുനര് നനിയമനലാം നലകേനിയനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷേന്

73  (1837)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എൻ.എസയ്.ഡനി.എൽ.  (നഭാഷേണൽ  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസയ്  ലഡകപഭാസനിററനി
ലനിമനിറഡയ് ) ലസന്റെര് റനികക്കഭാര്ഡയ് ഏജന്സനിയുലട റനികപഭാര്ടയ് പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തയ്
എത്ര ജതീവനക്കഭാര് പങഭാളനിത്ത ലപന്ഷേന് പദതനിയനില രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  കദശതീയ  ലപന്ഷേന്  പദതനിയനില  ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിഹനിതവലാം
സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തയ് ആലകേ എത്ര രൂപയുലട നനികക്ഷപലാം ഉണയ്;  ഇതനിനയ്
എത്ര തുകേ കബഭാണസയ് ആയനി ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്;

(സനി)  ഫണയ്  മഭാകനജര്മഭാര്  നനികക്ഷപനിച  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലസകേഡ്യൂരനിറനികേള,
കബഭാണ്ടുകേള, കേമ്പനനി ലഷേയറകേള, കടലാം ഡനികപഭാസനിറ്റുകേള, റപനികബഭാണ്ടുകേള, മണനി
മഭാര്ക്കറയ്  ഇന്സ്ട്രുലമന്റുകേള  എന്നനിവയുലട  കപഭാഫനിറയ്  ഗ്രേഭാഫുകേള  പരനികശഭാധനിക്കുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം എങ്ങലനലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ ലപന്ഷേന് പദതനിയുലട ലസന്ടല റനികക്കഭാര്ഡ്സയ്  കേതീപനിലാംഗയ്
ഏജന്സനിയഭായ  നഭാഷേണല  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസയ്  ലഡകപഭാസനിററനി  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  49173  സലാംസഭാന
ജതീവനക്കഭാര്  കദശതീയ  ലപന്ഷേന്  പദതനിയനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയയ്  PRAN
എടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കദശതീയ ലപന്ഷേന് പദതനിയുലട ലസന്ടല റനികക്കഭാര്ഡ്സയ് കേതീപനിലാംഗയ്
ഏജന്സനിയഭായ  നഭാഷേണല  ലസകേഡ്യൂരനിറതീസയ്  ലഡകപഭാസനിററനി  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പതനിമഭാസ  റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  2017  മഭാര്ചയ്  31  വലര  പസ്തുത  പദതനിയനില
ജതീവനക്കഭാരുലട  വനിഹനിതവലാം  (215.665  കകേഭാടനി  രൂപ)  സര്ക്കഭാര്  വനിഹനിതവലാം
(215.665  കകേഭാടനി  രൂപ)  കൂടനികചര്ത്തയ്  ആലകേ  431.33  കകേഭാടനി  രൂപ
നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതനിനയ്  കബഭാണസയ്  ലഭവമല.  എന്നഭാല  ഓകരഭാ
ജതീവനക്കഭാരലന്റെയുലാം  അക്കഇൗണനിലുള്ള  തുകേയയ്  ആനുപഭാതനികേമഭായ  റനികടണ്
ലഭവമഭാകുനണയ്.

(സനി)  ഫണയ്  മഭാകനജര്മഭാര്  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്ന  ഗവണ്ലമന്റെയ്
ലസകേഡ്യൂരനിറനികേള,  കബഭാണ്ടുകേള,  കേമ്പനനി  ലഷേയറകേള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കപഭാഫനിറയ്
ഗ്രേഭാഫുകേള  കകേരളത്തനിനയ്  മഭാത്രമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  നനിലവനില
സലാംവനിധഭാനമനില.  എന്നഭാല  വവക്തനിഗതമഭായനി  എന്.പനി.എസയ്.  വരനിക്കഭാര്ക്കയ്
www.cra-nsdl.com  എന്ന ലവബ്ലലസറനില കലഭാഗനിന് ലചേയയ് പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇ-ടഷേറനി സലാംവനിധഭാനലാം

74  (1838)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില  ഇ-ടഷേറനി  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലാം  ലഡബനിറയ്,  ലകഡനിറയ്  കേഭാര്ഡകേള  വഴനി  പണലമഭാടുക്കുന്നതനിനയ്
സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കനിയനിടനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാം  തുടരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  പനി.ഒ.എസയ്.സലാംവനിധഭാനലാം
ടഷേറനികേളനില  ഏര്ലപടുത്തഭാത്തതയ്  വളലരകയലറ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതുലാം  ഇ-ടഷേറനി
സലാംവനിധഭാനലത്ത  പരഭാജയലപടുത്തുന്നതുമഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനി  കസവനങ്ങള  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി
പരനിഷരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടയ്  യഥഭാസമയലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  പനി.ഒ.എസയ്.  സലാംവനിധഭാനമുളലപലട  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.  ഇ-ടഷേറനി സലാംവനിധഭാനത്തനില ലഡബനിറയ്/ലകഡനിറയ്
കേഭാര്ഡകേള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്.  ലഡബനിറയ്  കേഭാര്ഡയ്
സലാംവനിധഭാനലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)   കനഭാടയ്  ക്ഷഭാമലാംമൂലലാം  കനരനിടുന്ന  ബുദനിമുട്ടുകേള  റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്
അധനികേഭാരനികേലള  പല  പഭാവശവലാം  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.ഒ.എസയ്.  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാത്തതയ് ടഷേറനികേളനില ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതഭായനി കേരുതുന്നനില.         ഇ-
ടഷേറനി  വഴനി  ഓണ്ലലലനഭായഭാണയ്  തുകേകേള  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുന്നതയ്.
ആയതനിനഭാല കനഭാടയ് ക്ഷഭാമലാം ഇ-ടഷേറനി സലാംവനിധഭാനലത്ത കേഭാരവമഭായനി ബഭാധനിചനിടനില.

(സനി)   ടഷേറനി  കസവനങ്ങള   കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷരനിചനിട്ടുണയ്.
പനി.ഒ.എസയ്. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ് നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില. ടഷേറനി
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇ-ടഷേറനി  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്,
ഓണ്ലലലനഭായനി ബനില്ലുകേള സമര്പനിചയ് പഭാസഭാക്കുന്ന സലാംവനിധഭാനലാം, റനിസര്വയ് ബഭാങയ്
കപഭാര്ടല വഴനി ഓണ്ലലലനഭായനി തുകേ ബഭാങയ് അക്കഇൗണനികലയയ് ലകഡനിറയ് ലചേയ്യുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ.

ടഷേറനി ഇടപഭാടുകേള ലപഭാതുജന സഇൗഹൃദമഭാക്കഭാന് നടപടനി
75 (1839) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന്   :

ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്   :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്   :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തനിയതനിനുകശഷേലാം  ഗുണപരമഭായ  എലനലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണയ്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുകമഖല ബഭാങ്കുകേള ഇടപഭാടുകേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം  അമനിത
ചേഭാര്ജ്ജുകേള  ഈടഭാക്കുന്ന  പവണത  തുടരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  ടഷേറനി
കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ് സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ് ലപഭാതുജനങ്ങലള ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനയ്
ഉതകുന്നതരത്തനില  കേര്മ്മേപദതനികേള  ആവനിഷരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ടഷേറനി  എ.ടനി.എമ്മുകേള സഭാപനിക്കഭാന് അടനിയനര നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടഷേറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  ജനങ്ങളുലട  ഹദനലാംദനിന  സഭാമ്പത്തനികേ
ആവശവങ്ങള  നനിറകവറഭാന്  കേഴനിയുന്നവനിധത്തനില  ലമഭാഹബല  കഫഭാണ്
ആപനികക്കഷേനുകേളുലട സഭാധവത ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയകതഭാലട  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണ്ടുള്ളയഭാളക്കയ്  ഏതയ്
ടഷേറനി  വഴനിയുലാം  പണലമഭാടുക്കുവഭാനുലാം  ഏതയ്  ടഷേറനിയനില  നനിനലാം  പണലാം
പനിന്വലനിക്കഭാനുമുള്ള  സഇൗകേരവലാം  സഭാധവമഭായനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  യൂടനിലനിറനി
കപലമന്റുകേളക്കുള്ള സഇൗകേരവലാം, ഏതയ് അക്കഇൗണനികലയ്ക്കുലാം ഇലകകഭാണനിക്കഭായനി പണലാം
ലലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരവലാം  എന്നനിവയുലാം  തഭാമസലാംവനിനഭാ
സഭാധവമഭാകുന്നതഭാണയ്.  ഇതുമൂലലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി കസവനലാം പദഭാനലാം ലചേയഭാനുലാം
ടഷേറനികേളനിലല തനിരക്കയ് ഒരു പരനിധനിവലര കുറയഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  1-11-2016-ല  കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗയ്
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനില  വന.  ഇതനിന്പകേഭാരലാം  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്
ലചേക്കുകേള  ഏതയ്  ടഷേറനിയനില  നനിന്നയ്  മഭാറനിലയടുക്കുവഭാനുലാം  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്
അക്കഇൗണനികലയയ് ഏതയ്  ടഷേറനിയനില നനിനലാം തുകേ അടയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം. ടഷേറനി
കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണനില  നനിനലാം  ലഎ.എഫയ്.എസയ്.  കകേഭാഡള്ള
ബഭാങ്കുകേളനികലയയ് തുകേ മഭാറ്റുവഭാന് കേഴനിയുലാം. ടഷേറനി കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങനിനയ് ഇന്റെര്ലനറയ്
ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  ലമഭാലലബല  ആപനികക്കഷേനുലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള ഏലറക്കുലറ പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ. ഇതയ് പൂര്ത്തനിയഭായഭാല യൂടനിലനിറനി
ചേഭാര്ജ്ജുകേളഭായ  electricity, water charges  മുതലഭായവയുലട കപയ്ലമന്റുകേള ഇഇൗ
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നടത്തുവഭാന്  കേഴനിയുലാം.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേളനിലൂലട
ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  ആധുനനികേവലക്കരണ പകനിയയനില  മുകന്നഭാട്ടുകപഭായനി
കൂടുതല ജനകേതീയമഭാക്കുവഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.

(സനി) നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ടഷേറനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള ലമഭാലലബല കഫഭാണ് ആപനികക്കഷേന്
കസവനലാം നടപനില വരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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ലകേഭാടകേര മനിനനി സനിവനില കസ്റ്റഷേനനില സബയ് ടഷേറനി

76  (1840)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടകേര  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റഷേനനില  സബയ്  ടഷേറനിയുലാം  സ്റ്റഭാമ്പയ്

ലവണലറയുലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷയനില എലനങനിലുലാം

നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  അടനിയനര  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടകേര  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റഷേനനില  സബയ്  ടഷേറനിയുലാം  സ്റ്റഭാമ്പയ്

ലവണലറയുലാം അനുവദനിക്കണലമന്നയ് ആവശവലപടയ് ലകേഭാടകേര സമനക്വയ സഭാലാംസഭാരനികേ

സഇൗഹൃദകവദനിയുലട  അകപക്ഷ  ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  അകപക്ഷ  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.

(ബനി)  പസ്തുത അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിചയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കചേലക്കര സബയ് ടഷേറനിയനില ജൂനനിയര് സൂപണയ്  

77  (1841)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര സബയ് ടഷേറനിയനില നനിലവനില അനുവദനതീയമഭായ തസ്തനികേകേള

ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്;

(ബനി) ഇവയനില ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേ ഒഴനിഞകേനിടക്കുനണയ്;

(സനി)  കചേലക്കര  സബയ്  ടഷേറനിയനില  ജൂനനിയര്  സൂപണനിലന്റെ  തസ്തനികേ

അനുവദനിചയ്  നലകേനിയനിടനിലഭാത്തതുലകേഭാണയ്  സബയ്  ടഷേറനി  ആഫതീസര്  ലതീവനില

കപഭാകകേണതഭായ  അവസരത്തനില  ഏതയ്  തസ്തനികേയനിലലപടയഭാളക്കഭാണയ്  പകേരലാം

ചേഭാര്ജയ് നലകുകേ;

(ഡനി)  ജൂനനിയര് സൂപണനിലന്റെ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചയ് കചേലക്കര സബയ് ടഷേറനിയുലട

പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല  ജകനഭാപകേഭാരപദമഭാക്കഭാന്  ആവശവമഭായ  നടപടനി

സക്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; സക്വതീകേരനിയ്ക്കുലമങനില വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കചേലക്കര  സബയ്  ടഷേറനിയനില  നനിലവനില  9  തസ്തനികേകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. അവ ചുവലട കചേര്ത്തയ് സമര്പനിക്കുന:

1 സബയ് ടഷേറനി ഓഫതീസര് 1

2 ലസലക്ഷന് കഗ്രേഡയ് അക്കഇൗണന്റെയ് 1

3 സതീനനിയര് അക്കഇൗണന്റെയ് 1

4 ജൂനനിയര് അക്കഇൗണന്റെയ് 1

5 ടഷേറര് 2

6 ഓഫതീസയ് അറന്ഡന്റെയ് 2

7 പഭാര്ടയ് ലലടലാം സക്വതീപര് 1

ആലകേ **
Expre
ssion

is
faulty

**

(ബനി) തസ്തനികേകേലളഭാനലാം തലന്ന നനിലവനില ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നനില.

(സനി)  കചേലക്കര  സബയ്  ടഷേറനിയനില  ജൂനനിയര്  സൂപണനിലന്റെ  തസ്തനികേ

അനുവദനിചയ്  നലകേഭാത്തതുലകേഭാണയ്  സബയ്  ടഷേറനി  ഓഫതീസര്  ലതീവനില

കപഭാകകേണതഭായ അവസരത്തനില ലസലക്ഷന് കഗ്രേഡയ് അക്കഇൗണന്റെനിനഭാണയ് പകേരലാം

ചേഭാര്ജയ് നലകുന്നതയ്. 

(ഡനി)   ടഷേറനി  ഡയറകറലട  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയയ്  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സക്വനമഭായനി ലകേടനിടമനിലഭാത്ത ടഷേറനികേള

78  (1842)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എത്ര  ടഷേറനികേളക്കഭാണയ്  സക്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം

ഇലഭാത്തലതനലാം അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  ടഷേറനികേളക്കയ്  സക്വനമഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്

ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  നലകുന്നതനിനയ്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിരുകന്നഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  ടഷേറനികേളക്കയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.

ആണയ്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  തയഭാറഭാക്കനി  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

ആയതനില സക്വതീകേരനിച നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിലല  എടവണ്ണ  സബയ്  ടഷേറനിയുലട  ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തയ്  78  ടഷേറനികേളക്കയ് സക്വനമഭായനി ലകേടനിടലാം  ഇല.  അവ
തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

1.  ടഷേറനി ഡയറകകററയ്, തനിരുവനനപുരലാം

2. ജനിലഭാ ടഷേറനി, ലകേഭാടഭാരക്കര

3. ജനിലഭാ ടഷേറനി, ഇടുക്കനി

4. ജനിലഭാ ടഷേറനി, ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട

5. ജനിലഭാ ടഷേറനി, ലചേര്പ്പുളകശ്ശേരനി

6. ജനിലഭാ ടഷേറനി, മടന്നൂര്

7. സബയ് ടഷേറനി, കേടയഭാവൂര്

8. സബയ് ടഷേറനി, കേഴക്കൂടലാം

9. സബയ് ടഷേറനി, ലനടുമങ്ങഭാടയ്

10. സബയ് ടഷേറനി, മലയനിന്കേതീഴയ്

11. സബയ് ടഷേറനി, വനിതുര

12.  സബയ് ടഷേറനി, ലവള്ളനഭാടയ്

13. സബയ് ടഷേറനി, പരവൂര്
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14. സബയ് ടഷേറനി, പത്തനഭാപുരലാം

15. സബയ് ടഷേറനി, ചേടയമലാംഗലലാം

16. സബയ് ടഷേറനി, പൂയപള്ളനി

17. സബയ് ടഷേറനി , അടൂര്

18. സബയ് ടഷേറനി , തനിരുവല

19. സബയ് ടഷേറനി , റഭാന്നനി-ലപരുനഭാടയ്

20. സബയ് ടഷേറനി, കുത്തനിയകതഭാടയ്

21. സബയ് ടഷേറനി, പൂചഭാക്കല

22. സബയ് ടഷേറനി, എടതക്വഭാ

23. സബയ് ടഷേറനി, മഭാന്നഭാര്

24. സബയ് ടഷേറനി മുതുകുളലാം

25. സബയ് ടഷേറനി, നൂറനഭാടയ്

26. സബയ് ടഷേറനി, ലപഭാന്കുന്നലാം

27. സബയ് ടഷേറനി, ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി

28. സബയ് ടഷേറനി, പള്ളനിക്കഭാകത്തഭാടയ്

29. സബയ് ടഷേറനി, മുണക്കയലാം

30. സബയ് ടഷേറനി, എരുകമലനി

31. സബയ് ടഷേറനി, കേറകേചഭാല

32. സബയ് ടഷേറനി, അയര്ക്കുന്നലാം

33. സബയ് ടഷേറനി, ഇഇൗരഭാറ്റുകപട

34. സബയ് ടഷേറനി, കേടുത്തുരുത്തനി

35. സബയ് ടഷേറനി, കുറവനിലങ്ങഭാടയ്

36. സബയ് ടഷേറനി, മുരനിക്കഭാകശ്ശേരനി

37. സബയ് ടഷേറനി, കേരനിമണ്ണൂര്
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38. സബയ് ടഷേറനി, പള്ളുരുത്തനി

39. സബയ് ടഷേറനി, കകേഭാലഭാകഞരനി

40. സബയ് ടഷേറനി, കേല്ലൂര്ക്കഭാടയ്

41. സബയ് ടഷേറനി, മണലൂര്

42. സബയ് ടഷേറനി, വടക്കഭാകഞരനി

43. സബയ് ടഷേറനി, വളഭാകഞരനി

44. സബയ് ടഷേറനി, അരതീകക്കഭാടയ്

45. സബയ് ടഷേറനി, മക്കരപറമ്പയ്

46. സബയ് ടഷേറനി, ചേങ്ങരലാംകുളലാം

47. സബയ് ടഷേറനി, കേരുവഭാരക്കുണയ്

48. സബയ് ടഷേറനി, വണ്ടൂര്

49. സബയ് ടഷേറനി, പുലഭാമകനഭാള

50. സബയ് ടഷേറനി, കകേഭാടക്കല

51. സബയ് ടഷേറനി, എടവണ്ണ

52. സബയ് ടഷേറനി, എടക്കര

53. സബയ് ടഷേറനി, നനിലമ്പൂര്

54. സബയ് ടഷേറനി, കവങ്ങര

55. സബയ് ടഷേറനി, ഫകറഭാക്കയ്

56. സബയ് ടഷേറനി, പകയഭാളനി

57. സബയ് ടഷേറനി, ലതഭാടനിലപഭാലലാം

58. സബയ് ടഷേറനി, കേലഭാചനി

59. സബയ് ടഷേറനി, ബഭാലുകശ്ശേരനി

60. സബയ് ടഷേറനി, മുക്കലാം

61. സബയ് ടഷേറനി,  കൂരഭാച്ചുണയ്
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62. സബയ് ടഷേറനി, പുലപള്ളനി

63. സബയ് ടഷേറനി, സുലത്തഭാന് ബകത്തരനി

64. സബയ് ടഷേറനി, നടവയല

65. സബയ് ടഷേറനി, ശതീകേണഭാപുരലാം

66. സബയ് ടഷേറനി, ലചേറപുഴ

67. സബയ് ടഷേറനി, പഴയങ്ങഭാടനി

68. സബയ് ടഷേറനി, ചേക്കരക്കലയ് ല്ല്

69. സബയ് ടഷേറനി, ലകേഭാളകചരനി

70. സബയ് ടഷേറനി, ആലകക്കഭാടയ്

71. സബയ് ടഷേറനി, ചേടഞഭാല

72. സബയ് ടഷേറനി, മഭാലക്കലയ് ല്ല്

73. സബയ് ടഷേറനി, ലഷേഭാര്ണ്ണൂര്

74. സബയ് ടഷേറനി, ശതീകൃഷ്ണപുരലാം

75. സബയ് ടഷേറനി, ഇരനിടനി

76. സബയ് ടഷേറനി, പഭാനൂര്

77. സബയ് ടഷേറനി, പുതുക്കഭാടയ്

78. സബയ് ടഷേറനി, മുകുന്ദപുരലാം

(ബനി)  ഭൂമനി  ലഭവമഭായനിട്ടുള്ള  ടഷേറനികേളക്കയ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  വനിശദമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്
സമര്പനിക്കുവഭാന്  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്ക്കയ്  കേത്തയ്
നലകേനിയനിരുന.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തയ്  വകുപയ്  തയഭാറഭാക്കനിയ  മഭാന്നഭാര്  സബയ്  ടഷേറനി,
പുലപള്ളനി സബയ് ടഷേറനി,  ടഷേറനി ഡയറകകററയ് എന്നതീ ലകേടനിടങ്ങളക്കുള്ള കപഭാജകയ്
റനികപഭാര്ടയ്  അനുമതനിക്കഭായനി ടഷേറനി വകുപയ്  സമര്പനിചനിരുന.  എന്നഭാല  2016-ലല
നനിയമസഭ ലതരലഞടുപയ് പഖവഭാപനിചതനിനുകശഷേമഭാണയ് ശനിപഭാര്ശ ലഭവമഭായലതന്ന
കേഭാരണത്തഭാല  നനിരസനിക്കുകേയുണഭായനി.  പനിന്നതീടയ്  മടന്നൂര്  അഡതീഷേണല  ജനിലഭാ
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ടഷേറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപയ് തയഭാറഭാക്കനിയ കപഭാജകയ്
റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  '4059-1-90-16   ടഷേറനി  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം'  എന്ന
ശതീര്ഷേകേത്തനില  നനിനലാം  ലചേലവവഹനിചയ്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനയ് ലപഭാതുമരഭാമത്തയ് വകുപനിനയ് അനുവഭാദലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  എടവണ്ണ സബയ് ടഷേറനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്. ലഭവമഭായനിടനില.

ലകേഭായയ് ലഭാണനി സബയ് ടഷേറനിക്കയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

79 (1843) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി സബയ് ടഷേറനി പവര്ത്തനിക്കുന്ന ലകേടനിടലാം എത്ര വര്ഷേലത്ത

പഴക്കമുള്ളതഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സബയ്  ടഷേറനി  ഓഫതീസനിലല  സലപരനിമനിതനിയുലാം  അസഇൗകേരവങ്ങളുലാം

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സബയ് ടഷേറനിയയ്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇറനികഗഷേന്

വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റഷേന്

പരനിസരത്തുള്ള  സലലാം  കേനിട്ടുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷേയലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  വനിഷേയത്തനില  ഇകപഭാള  നടന  വരുന്ന  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഫയല  ഇകപഭാള  ഏതയ്

ഓഫതീസനിലഭാണുള്ളലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   100 വര്ഷേകത്തഭാളലാം  പഴക്കമുണയ്.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി) ഇഇൗ വനിഷേയലാം ഇകപഭാള റവനഡ്യൂ വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി) ലകേഭായനിലഭാണനി സബയ് ടഷേറനിക്കയ് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ഇറനികഗഷേന് വകുപനിലന്റെ ലലകേവശമുള്ള ഭൂമനി ലലകേമഭാറലാം നടത്തുന്നതനിനയ് ആവശവമഭായ

തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുന്നതനികലയയ്  ഇറനികഗഷേന്  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയര്  കപഭാജകയ്-I

ജലവനിഭവ ലസകടറനിക്കയ് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നയ് പസ്തുത ഭൂമനി റവനഡ്യൂ

ഭൂമനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  ടനി  വകുപയ്
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നനിര്കദ്ദേശനിചതനിലനത്തുടര്ന്നയ് ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് കപഭാജകയ്-I  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലഭാ

കേളകര്ക്കയ്  കേത്തയയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി

തഹസനിലദഭാര്  ഭൂമനി  ലലകേമഭാറത്തനിനുള്ള   നനിശ്ചനിത  കഫഭാറത്തനിലുള്ള  അകപക്ഷ

സമര്പനിക്കുവഭാന് ലകേഭായനിലഭാണനി  സബയ് ടഷേറനി  ആഫതീസകറഭാടയ്  ആവശവലപടുകേയുലാം

പസ്തുത അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

ടഷേറനികേളനില എ.ടനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം
80  (1844)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
സലാംസഭാനലത്ത ടഷേറനികേളനില എ.ടനി.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ്

എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതയ്; എലഭാ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
ടഷേറനികേളനില കസവനിലാംഗ്സയ് ബഭാങയ് അക്കഇൗണയ് തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം ടഷേറനി വഴനി ശമ്പളലാം
നലകുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

14-12-2012-ലല  G.O.(Rt) No. 10460/12/Fin.  പകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത
നഭാലയ്  ടഷേറനികേളനില  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  എന്നഭാല പസ്തുത തതീരുമഭാനലാം വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
stand  alone  ATM-കേള  ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കയ്  ഏലറ  ഗുണപദമഭാകേനില  എന്ന
കേഭാരണത്തഭാല  സലാംസഭാനലത്ത  ടഷേറനികേളനില  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്  നനിലവനില  പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല  ടഷേറനി
അക്കഇൗണ്ടുകേളനിലുള്ള  പണലാം,  അക്കഇൗണയ്  ഉടമകേളക്കയ്  യകഥഷ്ടലാം  ബഭാങയ്
അക്കഇൗണ്ടുകേളനികലയയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  അതുവഴനി  ബഭാങയ്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട  തുകേ
പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരവലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുണയ്. 

സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനില  നഭാലത്തയഭായനിരകത്തഭാളലാം  ജതീവനക്കഭാര്  ഇകപഭാള
തലന്ന  ടഷേറനി  കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  അക്കഇൗണയ്  വഴനിയഭാണയ്  ശമ്പളവലാം  മറയ്
അലവന്സുകേളുലാം  മഭാറന്നതയ്.  ശമ്പളവലാം  അലവന്സുകേളുലാം  ഓപ്ഷേണലഭായനി  ടഷേറനി
കസവനിലാംഗ്സയ്  ബഭാങയ്  വഴനി  സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  കനഭാണ്  ഗസറഡയ്  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കയ്  കൂടനി
വവഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണയ്  22-4-2017-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്53/2017/ധന
ഉത്തരവപകേഭാരലാം അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട സമ്മേഭാന ഘടന
81 (1845) ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന്  :
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ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞനിരഭാമന്  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപയ്  :
ശതീ  .    ഐ  .  ബനി  .    സതതീഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാന ഭഭാഗവക്കുറനിയുലട  സമ്മേഭാന ഘടനയനില എലനങനിലുലാം  മഭാറലാം

വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
(ബനി)  ഭഭാഗവക്കുറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  ലമഭാത്തലാം  വനിറ്റുവരവനിലന്റെ  ഒരു  ശതമഭാനലാം

കക്ഷമനനിധനിയനികലയയ്  അലാംശദഭായമഭായനി  അടയഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളുലട  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളക്കഭാണയ്
പസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  പതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  (പഇൗര്ണ്ണമനി,  വനിന്വനിന്,
സതീശക്തനി, അക്ഷയ, കേഭാരുണവപസയ്, നനിര്മ്മേല, കേഭാരുണവ) മുഖവനില 30 രൂപയഭാക്കനി
ഏകേതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണ്ണത്തനിലുലാം  ശതമഭാനത്തനിലുലാം  വര്ദനവയ്
വരുത്തനിയുലാം  ഏജന്റുമഭാര്ക്കുള്ള  ഡനിസഇൗണയ്  മൂന്നയ്  സഭാബുകേളഭായനി  നനിജലപടുത്തനിയുലാം
(2000 ടനിക്കറ്റുകേള വലര 26 ശതമഭാനലാം,  2001 മുതല 10000 വലര 27 ശതമഭാനലാം,
10,000-നയ് മുകേളനില  28  ശതമഭാനലാം) 2017  ജൂണ് ആദവവഭാരലത്ത നറലക്കടുപ്പുകേള
മുതല  പഭാബലവത്തനില  വരത്തക്കവനിധലാം  പതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട
സമ്മേഭാനഘടനകേള  പരനിഷരനിക്കുന്ന  വനിഷേയലാം  പരനിഗണനയനിലുണയ്.
10  പരമ്പരകേളനിലഭായനി  പരമഭാവധനി  90  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള
അചടനിക്കത്തക്കവനിധത്തനിലഭാണയ്  എലഭാ  പതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  സമ്മേഭാന
ഘടനകേള പരനിഷരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  സലാംസഭാന  ഭഭാഗവക്കുറനി  വകുപയ്  വഴനി
കശഖരനിക്കുന്ന  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  ലമഭാത്തലാം  വനിറ്റുവരവനിലന്റെ  ഒരു  ശതമഭാനലാം
കക്ഷമനനിധനിയനികലയ്ക്കുള്ള  അലാംശദഭായമഭായനി  അടയ്കക്കണതഭാലണന്നയ്  കക്ഷമനനിധനി
ആകനില  വവവസ  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ആയതുപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  പുതനിയ  പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനിനുലാം  ആനുകൂലവങ്ങള  കുടനിശ്ശേനിയനിലഭാലത  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശവമഭായ കതഭാതനില ഫണയ് അനുവദനിക്കുനണയ്.

(സനി) നനിലവനില കക്ഷമനനിധനി പദതനി വനിജഭാപനപകേഭാരലാം അനുവദനിച്ചുവരുന്ന
ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം,  പസവഭാനുകൂലവലാം,  മരണഭാനനര
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ധനസഹഭായലാം,  വനിവനിധ ലപന്ഷേനുകേള എന്നനിവയ്ക്കുലാം ഓണലാം കബഭാണസയ് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അലാംഗങ്ങളുലട  മക്കളക്കുള്ള വനിവനിധ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആനുകൂലവങ്ങള
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  കക്ഷമനനിധനി  അലാംഗങ്ങളക്കയ്
മുചകവഭാഹനലാം  നലകുന്ന  പദതനി,  അലാംഗങ്ങളഭായ  ഭഭാഗവക്കുറനി  വനിലപനക്കഭാര്ക്കയ്
സഇൗജനവ യൂണനികഫഭാലാം നലകുന്ന പദതനി, അലാംഗങ്ങളക്കയ് ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ്,
അപകേട  മരണ  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്  എന്നനിവ  നടപഭാക്കുന്ന  പദതനി  എന്നതീ  പുതനിയ
പദതനികേളക്കുമഭായനി പസ്തുത തുകേ ലചേലവഴനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് ഫണയ് സതീമനിനുകേതീഴനില കജഭാലനി ലചേയനിരുന്നവര്

82  (1846)  ശതീ  .    കറഭാഷേനി  അഗസ്റ്റനിന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  ഫണയ്  സതീമനിനയ്  കേതീഴനില
ആസഭാന  ഓഫതീസനിലുലാം  ജനിലഭാ  ഓഫതീസനിലുലാം  കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന  എത്രകപലര
ഒഴനിവഭാക്കനി; ഒഴനിവഭാക്കനിയവരുലട വനിവരങ്ങള ജനിലതനിരനിചയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാലര  പനിരനിച്ചുവനിടഭാന്  ഇടയഭാക്കനിയ  സഭാഹചേരവലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സഭാപനത്തനില  ഇതനികനഭാടകേലാം  എത്രകപലര  പുതനിയതഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷേലാം കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ്
ഫണയ്  ആസഭാന  ഓഫതീസനിലുലാം  14  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുമഭായനി  45  കപലര
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഒഴനിവഭാക്കനിയവരുലട  എണ്ണലാം  ജനില  തനിരനിചയ്  അനുബന്ധലാം  (എ)
ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ് എകയ്കചേഞയ് മുകഖന നനിയമനിചയ് കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞതുലാം
ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  നനിയമനിചനിരുന്നവലരയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനികലയഭായഭാണയ്
ജതീവനക്കഭാലര പനിരനിച്ചുവനിടതയ്

(സനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ്
ഫണയ്  ആസഭാന  ഓഫതീസനിലുലാം,  14  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുമഭായനി  45  കപലര
നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.  പുതനിയതഭായനി നനിയമനിചവരുലട എണ്ണവലാം വനിവരങ്ങളുലാം അനുബന്ധലാം
(ബനി)   ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് പദതനി

83 (1847) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് 
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണവ  ലബനവലന്റെയ്  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഒരനിക്കല  അനുവദനിച  തുകേ
ചേനികേനിതയയ് ഉപകയഭാഗനിച്ചു തതീര്ന കേഴനിഞഭാല, കരഭാഗനിയുലട തുടര് ചേനികേനിതയയ് തുകേ
അനുവദനിക്കഭാറകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില തുടര്ചേനികേനിത അനനിവഭാരവമഭായ കരഭാഗനികേളക്കയ് വതീണ്ടുലാം തുകേ
നലകുന്നതനിലന കുറനിചയ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷേന്  കേഭാര്ഡയ്,  ആധഭാര്  കേഭാര്ഡയ്,  കവഭാടര്  ഐ.ഡനി.  തുടങ്ങനിയ
കരഖകേള  ഇലഭാത്ത  ആളുകേള  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചയ്  ചേനികേനിത
കേഭാത്തനിരനിക്കുകമ്പഭാള കേഭാരുണവ ലബനവലന്റെയ് സതീമനിലന്റെ ആനുകൂലവലാം അവര്ക്കയ് കൂടനി
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   കേഭാരുണവ പദതനിപകേഭാരലാം വൃക്കകരഭാഗ ചേനികേനിതയയ്  പരമഭാവധനി
മൂന്നയ്  ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം  പദതനിയനിലുളലപട  മറയ്  ചേനികേനിതകേളക്കയ്  പരമഭാവധനി
രണയ് ലക്ഷലാം രൂപ വലരയുലാം ഒരു തവണയഭാകയഭാ പല തവണകേളഭാകയഭാ ചേനികേനിതഭാ
സഹഭായത്തനിനയ്  അകപക്ഷനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  കരഭാഗചേനികേനിതയയ്
പരനിധനിയനിലഭാലത തുകേ അനുവദനിക്കുനണയ്.

(സനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട സമ്മേഭാന ഘടന

84  (1848)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  ആരലാംഭനിച  പുതനിയ  കലഭാടറനികേള
ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കലഭാടറനി  ടനിക്കറ്റുകേളുലട  നനിരക്കയ്,സമ്മേഭാനഘടന  എന്നനിവ
പരനിഷരനിക്കുകേയുണഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട നനിരക്കയ്,  സമ്മേഭാന ഘടന എന്നനിവ
പരനിഷരനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാമഭാണയ്?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷേലാം 23-8-2016-ലല ജനി.ഒ.
(എലാം.എസയ്.)നമ്പര്85/2016/റനി.ഡനി.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം നനിര്മ്മേല
എന്ന  കപരനില  100  രൂപ  മുഖവനിലയുള്ള  ഒരു  ലലബവതീക്കനിലനി  കലഭാടറനി
ആരലാംഭനിചനിരുന.  21-4-2017-ലല  ഭഭാഗവനനിധനി  286-ാഭാമതയ്  നറലക്കടുപയ്  മുതല
പസ്തുത ഭഭാഗവക്കുറനി റദ്ദേയ് ലചേയയ് പകേരലാം നനിര്മ്മേല ലലദക്വവഭാര ഭഭാഗവക്കുറനിലയ പതനിവഭാര
ഭഭാഗവക്കുറനിയഭാക്കനി ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില നറലക്കടുപയ് നടത്തുന്നതനിനയ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയകശഷേലാം  ഭഭാഗവനനിധനി,
പഇൗര്ണ്ണമനി,  വനിന്വനിന് എന്നതീ കലഭാടറനികേളുലട സമ്മേഭാനഘടനകേള  2016  നവലാംബര്
മഭാസലത്ത നറലക്കടുപയ് മുതല പഭാബലവത്തനില വരുത്തനി പരനിഷരനിചനിരുന.

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനികലറനിയകശഷേലാം  ആരലാംഭനിച  100  രൂപ
മുഖവനിലയുള്ള നനിര്മ്മേല ലലബവതീക്കനിലനി  കലഭാടറനിയുലട,  3-2-2017-നയ്  നറലക്കടുത്ത
നനിര്മ്മേല  9-ാാമതയ്  ഭഭാഗവക്കുറനി  മുതല  മുഖവനില  50 രൂപയഭാക്കനി  കുറച്ചുലകേഭാണയ്
സമ്മേഭാനഘടന  പരനിഷരനിചനിരുന.  21-4-2017-ലല  ഭഭാഗവനനിധനി  286-ാഭാമതയ്
നറലക്കടുപയ് മുതല പസ്തുത ഭഭാഗവക്കുറനി റദ്ദേയ് ലചേയലകേഭാണ്ടുലാം ഭഭാഗവനനിധനിക്കയ് പകേരമഭായനി
നനിര്മ്മേല  ലലദക്വവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനിലയ  നനിലവനിലുള്ള  മുഖവനിലകയഭാടുലാം
(50  രൂപ)  സമ്മേഭാന  ഘടനകയഭാടുലാം  കൂടനി  പതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനിയഭാക്കനി  മഭാറനി
21-4-2017-നയ്  നനിര്മ്മേല  14-ാഭാമതയ്  നറലക്കടുപയ്  മുതല  ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില
നറലക്കടുപയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നലകേനിലക്കഭാണയ്  25-3-2017-ലല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 237/2017/നനി.വ. പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി) 50 രൂപ മുഖവനിലയുള്ള കേഭാരുണവ, കേഭാരുണവപസയ്, സതീശക്തനി, നനിര്മ്മേല
എന്നതീ  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലട  മുഖവനില  30 രൂപയഭാക്കനി  കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  സമ്മേഭാന
ശതമഭാനത്തനിലുലാം സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണ്ണത്തനിലുലാം വര്ദനവയ് വരുത്തനിയുലാം ഭഭാഗവക്കുറനി
ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ്  മൂന്നയ്  സഭാബുകേളനിലഭായനി  ഡനിസഇൗണയ്  നലകേനിലക്കഭാണ്ടുലാം  (2000
ടനിക്കറ്റുകേള  വലര  26  ശതമഭാനലാം,  2001  മുതല  10000  ടനിക്കറ്റുകേള  വലര
27  ശതമഭാനലാം,  10,000-നയ്  മുകേളനില  28  ശതമഭാനലാം)  എലഭാ  പതനിവഭാര
ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  (പഇൗര്ണ്ണമനി,  വനിന്വനിന്,  സതീശക്തനി,  അക്ഷയ,  കേഭാരുണവപസയ്,
നനിര്മ്മേല,  കേഭാരുണവ)  സമ്മേഭാനഘടനകേള 2017  ജൂണ് ആദവവഭാരലത്ത നറലക്കടുപയ്
മുതല പഭാബലവത്തനില വരത്തക്കവനിധലാം പരനിഷരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുണയ്.
10  പരമ്പരകേളനിലഭായനി  പരമഭാവധനി  90  ലക്ഷലാം  ടനിക്കറ്റുകേള  അചടനിക്കത്തക്ക
വനിധത്തനിലഭാണയ്  എലഭാ  പതനിവഭാര  ഭഭാഗവക്കുറനികേളുലടയുലാം  സമ്മേഭാന  ഘടനകേള
പരനിഷരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. 

 ഓഡനിറയ് വകുപനില നനിനലാം വനിജനിലന്സനിനയ് നലകേനിയ മനുഷേവദനിനങ്ങള
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85 (1849) ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്   : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് 
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ഓഡനിറയ്  വകുപനില നനിന്നയ്  2016-ല എത്ര മനുഷേവദനിനങ്ങള
സലാംസഭാന വനിജനിലന്സനിനയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്;

(ബനി)  വനിജനിലന്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനത്തനില  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി
വനിജനിലന്സനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  ഓഡനിറയ്  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസയ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  ഓഡനിറയ്  വകുപനിലനനിന്നയ്  2016  വര്ഷേലാം  1200
മനുഷേവദനിനങ്ങള സലാംസഭാന വനിജനിലന്സനിനയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  വനിജനിലന്സനിലന്റെ  പവര്ത്തനത്തനില  സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി
വനിജനിലന്സനികനഭാടനുബന്ധനിചയ് ഓഡനിറയ് വകുപനിലന്റെ ഓഫതീസയ് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശ ഇതുവലര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനില വന്നനിടനില.

ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷേന്

86  (1850)  ശതീ  .    കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബജറനില  പഖവഭാപനിച  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷേന്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷേലന്റെ ഘടന എപകേഭാരമഭാണയ്;

(സനി)  സലാംസഭാന ഓഡനിറയ്  വകുപയ് നടത്തുന്ന എലഭാ ഓഡനിറയ്  പവര്ത്തനവലാം
ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷേനനില ഉളലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓഡനിറയ്  കേമ്മേതീഷേന്  വരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാന  ഓഡനിറയ്  വകുപനിലന
കേമ്മേതീഷേനനില ലയനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)   ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  2017-18-ലല  ബജറയ്
പസലാംഗത്തനില ഓഡനിറയ് കേമ്മേതീഷേനയ് രൂപലാം നലകുലമന്നയ് ബജറയ് പസലാംഗലാം ഖണ്ഡനികേ
56 പകേഭാരലാം പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്. ഇതുസലാംബന്ധനിചയ് സക്വതീകേരനികക്കണ തുടര് നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനിലുലാം ഓഡനിറയ്
87 (1851) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി  :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  സർക്കഭാർ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  രണയ്

വർഷേത്തനിനുമുകേളനിൽ  ഓഡനിറയ്  പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവയുലട  വനിവരങ്ങൾ  നല്കുകമഭാ;
ഓഡനിറയ് പൂർത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പധഭാന തടസങ്ങൾ എലനലഭാമഭാണയ്;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  സുതഭാരവതയുലട  അളവകകേഭാലഭായ  ഓഡ നിറയ്  കൃതവമഭായനി

നടത്തുന്നതനിലന്റെ പഭാധഭാനവലാം എലഭാ സഭാപന കമധഭാവനികേകളയുലാം ഫനിനഭാന്സയ് വനിഭഭാഗലാം

തലവന്മേഭാകരയുലാം  കബഭാധവലപടുത്തഭാനുലാം  ഓഡനിറയ്  കേര്ശനമഭായനി  നടത്തഭാന്

കപരനിപനിക്കഭാനുലാം എലനഭാലക്കയഭാണയ് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഓകരഭാ  സഭാപനത്തനിനുലാം  അഞ്ചു  വര്ഷേകത്തക്കുള്ള  സ്ട്രഭാറജനികേയ്  പഭാന്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില  അതയ്  തയഭാറഭാക്കഭാന്  ആവശവലപടുകമഭാ;  ഇതയ്

പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  കലഭാക്കല  ഫണയ്  ഓഡനിറയ്  വകുപനിലന  ചുമതലലപടുത്തുകമഭാ;

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  കബഭാര്ഡകേളുകടയുലാം  കകേഭാര്പകറഷേനുകേളുകടയുലാം

സഭാമ്പത്തനികേ  സുതഭാരവതയയ്  മലറലനഭാലക്ക  ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  എന്നയ്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനില നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

കകേരള ഫനിനഭാന്ഷേവല കകേഭാര്പകറഷേന്

88  (1852)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷേലത്ത  കേഭാലയളവനില  കകേരള  ഫനിനഭാന്ഷേവല

കകേഭാര്പകറഷേന് എനയ് വളര്ചയഭാണയ് ഹകേവരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  എത്ര ശതമഭാനലാം പലനിശ നനിരക്കനില ആണയ് ഈ സഭാപനലാം വഭായകേള
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നലകുന്നതയ്;  ഏലതലഭാലാം  കമഖലയനിലഭാണയ്  ഈ  സഭാപനത്തനില  നനിന്നയ്  വഭായകേള

അനുവദനിക്കുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ലല  ഓഡനിറനിനയ്  മുമ്പുള്ള  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  വഭായഭാ

തനിരനിചടവയ് മുന് വര്ഷേലത്തക്കഭാള  15.19  ശതമഭാനലാം വര്ദനവലാം,  പലനിശ വരുമഭാനലാം

13.40  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവലാം  കരഖലപടുത്തനി.  കേഴനിഞ  രണയ്  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷേലത്ത കേണക്കുകേള തഭാലഴ പറയുലാംപകേഭാരമഭാണയ്:

(തുകേ ലക്ഷലാം രൂപയനില)
വഭായ തനിരനിചടവയ് 75820.9 87337.85 15.19%

പലനിശ വരുമഭാനലാം 30897.91 35038.06 13.40%

(ബനി)  1951-ലല  എസയ്.എഫയ്.സനി.  ആകയ്  2(സനി)-യനില  സൂചേനിപനിക്കുന്ന
പകേഭാരമുള്ള  വവവസഭായ  കസവന  കമഖലകേളക്കഭാണയ്  കകേരള  ഫനിനഭാന്ഷേവല
കകേഭാര്പകറഷേന്  വഭായ  അനുവദനിക്കുന്നതയ്.  ഉലഭാദന  കമഖലയനില  11  ശതമഭാനവലാം
കസവന  കമഖലയനില  11.5  ശതമഭാനവലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനില  (CRE)  12
ശതമഭാനവമഭാണയ് കകേരള ഫനിനഭാന്ഷേവല കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ കുറഞ വഭായഭാനനിരക്കയ്. 

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. കേവഭാന്വഭാസനിലാംഗയ്-കേലാം-കേളക്ഷന് ഏജന്റുമഭാരുലട
കേമ്മേതീഷേന്

89 (1853)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യനില  കേവഭാന്വഭാസനിലാംഗയ്-കേലാം-കേളക്ഷന്
ഏജന്റുമഭാരഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നവര്ക്കയ്  നലകുന്ന  കേമ്മേതീഷേന്  എത്രലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതയ് എന്നഭാണയ് നനിശ്ചയനിചലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുലട  കജഭാലനിഭഭാരവലാം  നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലട
വനിലവര്ദനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  കേമ്മേതീഷേന്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  കേളക്ഷന്  ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ്  നലകേനിവരുന്ന
ഇന്ഷുറന്സുലാം ആനുകൂലവങ്ങളുലാം ഇവര്ക്കുലാം ലഭവമഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  മഭാസലാം  8  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര  ചേനിടനിപണലാം
കശഖരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നവര്ക്കയ്  കശഖരനിച  തുകേയുലട  1.5  ശതമഭാനവലാം
8 ലക്ഷത്തനിനുലാം 15 ലക്ഷത്തനിനുമനിടയനില ചേനിടനിപണലാം കശഖരനിക്കുന്നവര്ക്കയ് തുകേയുലട
ഒരു   ശതമഭാനവലാം  15  ലക്ഷത്തനിനുമുകേളനില   കശഖരനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  തുകേയുലട
0.5  ശതമഭാനവലാം  കേളക്ഷന്  കേമ്മേതീഷേനഭായനി  നലകുന.  10000  രൂപയയ്  മുകേളനില
കശഖരനിക്കുന്ന ലചേക്കുകേള പകതവകേമഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി ഒരു ലചേക്കനിനയ്  150  രൂപ
എന്ന നനിരക്കനില നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന. 5000  രൂപകയഭാ അതനിനയ്  തഭാലഴകയഭാ
തവണ സലാംഖവയുള്ള ചേനിടനികേള കേവഭാന്വഭാസയ് ലചേയ്യുന്ന ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ് ആദവ തവണ
സലാംഖവയുലട  15  ശതമഭാനവലാം  5000  രൂപയയ്  കമല തവണ സലാംഖവയുള്ള ചേനിടനികേള
കേവഭാന്വഭാസയ്  ലചേയ്യുന്ന ഏജന്റുമഭാര്ക്കയ്  ആദവ തവണ സലാംഖവയുലട  12  ശതമഭാനവലാം
കേമ്മേതീഷേനഭായനി  നലകുന.  10000  രൂപയനില  കൂടുതല  തവണ  സലാംഖവയുള്ളതുലാം
എന്നഭാല  40  മഭാസത്തനില  കുറവയ്  കേഭാലഭാവധനിയുള്ളതുമഭായ  ചേനിടനികേളക്കയ്  10
ശതമഭാനവമഭാണയ് കേമ്മേതീഷേന് ആയനി നലകുന്നതയ്.

(ബനി)  22-7-2008-ല  നടന്ന  കബഭാര്ഡയ്  മതീറനിലാംഗനിലല  4560-ാംനമ്പര്
തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിചഭാണയ് ഇതയ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. 

(സനി & ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. നവതീകേരണലാം

90 (1854) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് 
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
നടപടനി കമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.  എസയ്.  എഫയ്.  ഇ.  പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
ചേനിടനികേള ഏലതലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  പുതനിയ  ചേനിടനികേള  വഴനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിക്കഭാനഭാണയ്
ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ. ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.-യുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി കകേഭാര് ആപനികക്കഷേന്
കസഭാഫയ് ലവയര് ആയ 'കേഭാസ്ബ' എലഭാ ശഭാഖകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനി. ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ലതഭാഴനില  ലലനപുണവവലാം  സമകേഭാലതീന  സമ്പദയ്  വവവസലയക്കുറനിച്ചുലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 163

കസവനലത്തക്കുറനിച്ചുമുള്ള  നൂതന  അറനിവകേള  പകേരുന്ന  പരനിശതീലന  സമ്പ്രദഭായലാം
ആരലാംഭനിച്ചു.  കുടനിശ്ശേനികേ  നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി   'ഇളവയ്  2017'  എന്ന  കപരനില  ഒരു
സമയബന്ധനിത പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

(ബനി)  സഭാധഭാരണ  നടപനിലഭാക്കുന്ന  ഉതവകേഭാല  ചേനിടനികേളക്കയ്  പുറകമ
'കേനിഫ്ബനി'യുമഭായനി സഹകേരനിചയ് പവഭാസനി ചേനിടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില  484  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പുതനിയ
ചേനിടനികേളുലാം  'കേനിഫ്ബനി'-യുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്  പവഭാസനി ചേനിടനികേള വഴനി  അടുത്ത  2-3
വര്ഷേലാം ലകേഭാണയ് 12000 കകേഭാടനി രൂപയുലട ധനസമഭാഹരണവലാം ലക്ഷവമനിടുന.

സമഗ്രേ ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി

91  (T* 1855)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദയ്  കേബതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  സമഗ്രേ  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷുറന്സയ്  പദതനി  (Cashless  Treatment  medical  Assistant  card)
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുളലപലട  ഇത്തരത്തനില  ആകരഭാഗവ  ഇന്ഷേക്വറന്സയ്
നലകുന്നതനിലനപറനി ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇന്ഡവയനില  മറയ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് ഇത്തരത്തനിലുള്ള ആകരഭാഗവ ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ
എന്ന കേഭാരവലാം അകനക്വഷേനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  G.O.(P)  No.54/2017/Fin.  dated  24-4-2017  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  സര്വതീസയ്  ലപന്ഷേന്കേഭാര്ക്കുലാം  ആശനിതര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  പഞഭാബയ്,  ആനഭാപകദശയ്,  ലതലുങഭാന,  തമനിഴയ് നഭാടയ്  എന്നതീ
സലാംസഭാനങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ആകരഭാഗവ
ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി നനിലവനിലുണയ്.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഇ -സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ് സലാംവനിധഭാനലാം

92 (1856)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ആകലഭാചേനയുകണഭാ എന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാലണങനില  നനിലവനിലുള്ള  സ്റ്റഭാമ്പയ്
ലവണർമഭാരുലട  ജതീവനിത  ഉപഭാധനിലയ  എങ്ങലന  ബഭാധനിക്കുലമന്നയ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനില എത്ര സ്റ്റഭാമ്പയ് ലവണർമഭാരുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗയ്  സമ്പ്രദഭായലാം  വരുന്നകതഭാടുകൂടനി  അവര്ക്കയ്  കജഭാലനി
നഷ്ടലപടഭാന്  സഭാധവതയുലണങനില  ഏതയ്  തരത്തനിലുള്ള  പുനരധനിവഭാസ
നടപടനികേളഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;

(ഇ)  കേഭാസര്കകേഭാടയ്  തഭാലൂക്കനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  കൂടനി  എത്ര  സ്റ്റഭാമ്പയ്
ലവണര്മഭാരുലട  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേള  ഉണയ്;  ഇതനില  എത്രലയണ്ണലാം,  എത്ര
കേഭാലമഭായനി  ഒഴനിവഭായനി  കേനിടക്കുനലണനലാം  ഇഇൗ  ഒഴനിവകേള  എകപഭാള
നനികേത്തലപടുലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഒരു ലക്ഷലാം മുതല മുകേളനികലയയ് വരുന്ന തുകേയ്ക്കുള്ള മുദപത്രങ്ങളഭാണയ്   ഇ -
സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗനിലന്റെ പരനിധനിയനില വരുന്നതയ്. നനിലവനില ഒരു ലക്ഷലാം മുതല മുകേളനികലയ്ക്കുള്ള
മുദപത്രങ്ങള  വനിലക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ടഷേറനി  എകയ്-ഒഫനികഷേവഭാ
ലവണര്മഭാര്ക്കഭാണുള്ളതയ്.  അതനിനഭാല  സക്വകേഭാരവ  ലവണര്മഭാര്ക്കയ്  ലതഭാഴനില
നഷ്ടലപടഭാനുള്ള സഭാഹചേരവമനില.

(സനി) കകേരളത്തനില 969 സ്റ്റഭാമ്പയ് ലവണര്മഭാരുണയ്.

(ഡനി) 'ബനി' കചേഭാദവത്തനിനുള്ള മറപടനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  തഭാലൂക്കനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  കൂടനി  അഞയ് സ്റ്റഭാമ്പയ്
ലവണര്മഭാരഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ളതയ്.  ഇതനില  ഒരു  ലവണര്  9-2-2017 നയ്
മരണലപടതനിലനത്തുടര്ന്നയ്  ടനി  തസ്തനികേയനില  തഭാത്കേഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില
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നനിയമനിക്കലപട ലവണറഭാണയ് സ്റ്റഭാമ്പയ് വനിലപന നടത്തുന്നതയ്.

സ്റ്റഭാമ്പയ് ഡഡ്യൂടനി ഒഴനിവഭാക്കനി കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

93  (1857)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  നഗരസഭയനിലല  13-ാം  വഭാര്ഡനില  52  പുര  കകേഭാളനനിയനില
നനിലവനിലുള്ള  19  വതീട്ടുകേഭാര്ക്കയ്  കൂടനി  സ്റ്റഭാമ്പയ്  ഡഡ്യൂടനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  കേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  (നനികുതനി  (ഇ)  വകുപയ്)  അകപക്ഷയനില  അടനിയനര  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 6-7-2010-ലല ജനി.ഒ.(പനി) 173/2010/ടനി.ഡനി. നമ്പര്
ഉത്തരവപകേഭാരലാം ചേഭാലക്കുടനി നഗരസഭയനിലല 13-ാം വഭാര്ഡനില 52 കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം
സ്റ്റഭാമ്പയ് ഡഡ്യൂടനി ഇളവയ് ലചേയനലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കേയര് ഉത്പന്നങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനലാം

94  (1858)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ധനകേഭാരവവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനയ്  കശഷേലാം  കേയര്
ഉത്പന്നങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനത്തനിനുകവണനി ലചേയ കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേയര് ഉത്പന്നങ്ങളുലട കേയറ്റുമതനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനി
ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ലചേയ കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  കമഖലയനിലല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ഏലതലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ പനിന്തുണയഭാണയ് നലകേനി വരുന്നലതന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഇൗ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  നലകേനി  വരുന്ന  ലപന്ഷേന്
സതീമുകേലളക്കുറനിചയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷേലാം കേയറലപന്നങ്ങളുലട
കപഭാതഭാഹനത്തനിനുകവണനി തഭാലഴപറയുന്ന കേഭാരവങ്ങള നടപനിലവരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

1. കേയര്  കമഖലയനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  യനവലക്കരണലാം
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നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

2. ഉലഭാദന വനിപണന (പനി.എലാം.ലഎ.) ഇന്ലസന്റെതീവനിനഭായനി അനുവദനിച
മുഴുവന് തുകേയുലാം വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

3. കേയര്  മഭാറയ്  &  മഭാറനിലാംഗ്സയ്  സഭാപനങ്ങള,  കേയര്ലഫഡയ്,  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷേന്,  കഫഭാലാംമഭാറനിലാംഗ്സയ്  (ഇനവ)  ലനിമനിറഡയ്  എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളക്കയ്  കേയറലപന്നങ്ങളുലട  വനിലപനയ്ക്കുള്ള  വനിപണനി
വനികേസന സഹഭായലാം (എലാം.ഡനി.എ.) നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

4. PPSS പദതനിപകേഭാരലാം കേയര്ലഫഡയ്, കേയര് കകേഭാര്പകറഷേന് എന്നതീ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് ആവശവമഭായ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

5. തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില MGNREGS-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കൃഷേനി-ജല-മണ്ണയ്  സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതീ
പവര്ത്തനങ്ങളനില കേയര് ഭൂവസലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. മറയ് കമഖലകേളനില കേയര് ഭൂവസത്തനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി വനിപുലമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പചേഭാരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.

6. മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  പബനിസനിറനി,  വവഭാപഭാരകമളകേള,  പുതനിയ  കഷേഭാറൂമുകേള
എന്നനിവയ്ക്കുകവണനി ആവശവമഭായ തുകേ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

7. 2017  ലസപ്റലാംബര്/ഒകകഭാബര്  മഭാസത്തനില  ആലപ്പുഴയനില  വചയ്
കേയര് കകേരള, രഭാജവനര കമള സലാംഘടനിപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

8. 2017-ലല  ഓണത്തനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  നഗരങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
സ്റ്റഭാളുകേള  മുകഖന  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  ഉലപന്നങ്ങള
വനിറഴനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേയറനിലന്റെ വനികദശ വനിപണനി വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനയ് പദര്ശനങ്ങളനില
പലങടുക്കുകേ,  ബയര്-ലസലര്  മതീറ്റുകേളനില  പലങടുക്കുകേ,  വനികദശ
വനിപണനിക്കഭാവശവമഭായ ഉലപന്നങ്ങള വനികേസനിപനിലചടുക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള
കഫഭാലാം  മഭാറനിലാംഗ്സയ്  (ഇനവ)  ലനിമനിറഡയ്,  കേയര്ലഫഡയ്,  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കേയര്
കകേഭാര്പകറഷേന്  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017
ലസപ്റലാംബറനില  ആലപ്പുഴയനില  വചയ്  കേയര്  കകേരള  രഭാജവഭാനരകമള  നടത്തഭാന്
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 

(സനി) 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 167

1. കേയറനിലന്റെയുലാം കേയറലപന്നങ്ങളുലടയുലാം വനിലപനയ്ക്കുള്ള വനിപണനി വനികേസന
സഹഭായലാം  (എലാം.ഡനി.എ.) നലകേനിവരുന.

2. കേയര് കമഖലയനിലല സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് മഭാര്ജനിന്മണനി വഭായ നലകുന.

3. പകതവകേ നനികക്ഷപ സഹഭായ പദതനിയനിലൂലട (ലസഷേവല ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്
സബ്സനിഡനി) നലകേനി വരുന.

4. കേയര്  വവവസഭായത്തനില  സമ്പൂര്ണ്ണകതഭാതനില  യനവലക്കരണലാം
സഭാമൂഹവമഭായ ഭനിന്നതകേള ഒഴനിവഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കുന.

5. ഉലപഭാദനവലാം  വനിപണന  പകചേഭാദനവലാം  (പനി.എലാം.ലഎ.)  പദതനിയനിലൂലട
ആനുകൂലവലാം നലകേനി വരുന.

6. വനിലവവതനിയഭാനലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

7. കേയര്കമഖലയനില കസ്റ്റര് വനികേസന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

8. കേയര് ജനികയഭാ ലടകേയ് സ്റ്റയനിലസയ് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

9. കേയര്പനിരനി/ഡതീലലഫബറനിലാംഗയ് കമഖലയനില കൂലനിയുലട നലലഭാരു വനിഹനിതലാം
സര്ക്കഭാര്  തലന്ന  നലകുന്ന  രതീതനിയനില  ഇന്കേലാം  സകപഭാര്ടയ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ഡനി)  കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡയ് മുകഖന കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ലപന്ഷേന്,
ചേനികേനിതഭാസഹഭായലാം,  മഭാചനിലാംഗയ് ഗ്രേഭാന്റെയ് എന്നനിവ നലകേനിവരുന. 2017 മഭാര്ചയ് മഭാസലാം
വലരയുള്ള  ലപന്ഷേന്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ആശനിതര്ക്കുള്ള  കുടുലാംബലപന്ഷേന്  100  രൂപയനില  നനിനലാം  1000  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്ത്തനി നലകുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്. 55125 കപര്ക്കയ് ലപന്ഷേന് ഇനത്തനില
86,57,50,000 രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.

വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള

95  (1859)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്, നനിലവനിലുള്ള
പല ഉത്തരവകേളുലാം കേര്ക്കശമഭായതനിനഭാലുലാം ഉകദവഭാഗസരുലട അനഭാസമൂലവലാം പല
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുന്നതനിനഭാല  നനിലവനിലല  പല  കേര്ക്കശ
ഉത്തരവകേളുലാം  ലഘൂകേരനിചയ്  ജനങ്ങലള  വനിവനിധ  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള
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തുടങ്ങുന്നതനികലയയ് ആകേര്ഷേനിയ്ക്കുവഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സക്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി) പല ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റുകേളനില നനിനലാം അനുമതനി വഭാങ്ങനി മഭാത്രകമ ഇകപഭാള
പുതനിയ  വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങുവഭാന്  സഭാധനിക്കകേയുള  എന്നതയ്  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  വളലര  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാല  ഇവ  ഒഴനിവഭാക്കനി  ഒരു
സഭാപനത്തനില  നനിന്നയ്  തലന്ന  എലഭാവനിധ  എന്.ഒ.സനി.കേളുലാം  ലഭവമഭാകുന്ന
സലാംവനിധഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില  കകേരളത്തനിലല  വവവസഭായ  അനരതീക്ഷലാം
സഇൗഹൃദപരമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ബന്ധലപട  ചേടങ്ങളനിലുലാം  നനിയമങ്ങളനിലുലാം
നടപടനികമങ്ങളനിലുലാം  ആവശവമഭായ  പരനിഷഭാരങ്ങള  വരുത്തുവഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം
സര്ക്കഭാര്  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്.  കൂടുതല  നനികക്ഷപലാം  കകേരളത്തനികലയയ്
ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതുലാം അതുവഴനി  ലതഭാഴനിലവസരവലാം  നനികുതനി  വര്ദനവലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ
എന്നതുമഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ  ലക്ഷവലാം.  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദവ
പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  നനിലവനിലല  നനിയമങ്ങളുലാം  നടപടനികമങ്ങളുലാം
ലളനിതമഭാക്കുകേയഭാണയ്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  അതുവഴനി  കേഭാരവക്ഷമവലാം  ഫലപദവലാം
കവഗമഭാര്ന്നതുലാം  അനഭായഭാസവമഭായ  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനിലൂലട  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  ലലലസന്സുകേളുലാം  കനിയറന്സുകേളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി നലകുകേ എന്നതഭാണയ് ഉകദ്ദേശലാം. 

ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  സര്ക്കഭാര്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിരുന.  വവഭാവസഭായനികേ
കമഖലയനിലല  അനുമതനികേള  സലാംബന്ധനിചയ്  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്
നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള/ഉത്തരവകേള/ഏകേജഭാലകേ  നനിയമലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
കമഖലയനിലല  പുകരഭാഗതനി,  അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതു  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം
ഇവലയലഭാലാം പരനിഷരനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ കഭദഗതനികേള, നവതീകേരണ ശനിപഭാര്ശകേള
എന്നനിവ  സലാംബന്ധനിച  റനികപഭാര്ടയ്  ഉന്നതതലങ്ങളനില  നനിരവധനി  തവണ  ചേര്ചയയ്
വനികധയമഭാക്കനിയഭാണയ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചതയ്. അപകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിച അനനിമ
റനികപഭാര്ടയ്  ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കരഖലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ലവബ്ലലസറനില
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള  സഇൗകേരവങ്ങളുലാം  അനുമതനികേളുലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നലകുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലലയുലാം
ഏജന്സനികേളനിലലയുലാം  നനിയമങ്ങള/ചേടങ്ങള/ഉത്തരവകേള  എന്നനിവയനില
നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  കഭദഗതനി  വരുകത്തണതുണയ്.  അതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
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ഏകേജഭാലകേ  കനിയറന്സയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  'ഇന്ലവസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  ആന്റെയ്
ലഫസനിലനികറഷേന്  ലസല'  (ലഎ.പനി.എഫയ്.സനി.)  വഴനി  ശക്തനിലപടുത്തഭാന്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.  ആയതനിനയ്  ബന്ധലപട  വകുപയ്/ഏജന്സനികേളുലട
പതനിനനിധനികേള ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന ഒരു സനിരലാം ലസല കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷേനനില  (ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.)  പവര്ത്തനിക്കുലാം.  ഇഇൗ
സലാംവനിധഭാനലാം  ജനിലഭാതലത്തനില  പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി,  ജനിലഭാ  കേളകര്
തലവനഭായനി  ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനിലല പതനിനനിധനി ഉകദവഭാഗസന്മേഭാര് ഉളലപടുന്ന
ഒരു ജനിലഭാതല സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുലാം.

ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളനിലലയുലാം  ഏജന്സനികേളനിലലയുലാം  അകപക്ഷഭാകഫഭാറങ്ങള
ഏകേതീകേരനിചയ്  ഒരു  ലപഭാതു  ഏകേതീകൃത  ഓണ്ലലലന്  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കവഗത്തനില പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

സനിറനി ഗവഭാസയ് പദതനി
96 (1860) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന്  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്  :

ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  എൽ.  എൻ.  ജനി.  ഹപപയ്  ഹലൻ  കേടനകപഭാകുന്ന

ജനിലകേളനില "സനിറനി ഗവഭാസയ്" പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലകേളനിലഭാണയ്  പസ്തനത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നലതന്നയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സക്വതീകേരനിച്ചുവരുനലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില  ലകേഭാചനി  നഗരത്തനില  സനിറനി  ഗവഭാസയ്  പദതനിയുലട

നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരനികേയഭാണയ്.  കൂടഭാലത,  ലകേഭാചനി  മുതല

മലാംഗലഭാപുരലാം വലര ലലപപയ് ലലലന് കേടനകപഭാകുന്ന തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,

കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലകേളനില  കൂടനി  സനിറനി  ഗവഭാസയ്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണയ്.
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(സനി)  ലഗയനില  വഭാതകേ  ലലപപയ്  ലലലന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന സനിറനി  ഗവഭാസയ്  പദതനികേളക്കുള്ള നടപടനികേള

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര് ലപകടഭാളനിയലാം ആന്റെയ് നഭാചക്വറല ഗവഭാസയ്  ലറഗുകലററനി

കബഭാര്ഡനികനഭാടയ്  (പനി.എന്.ജനി.ആര്.ബനി.)  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  ഇനവന്  ഓയനില

അദഭാനനി ഗവഭാസയ് ലലപവറയ് ലനിമനിറഡയ് നനിലവനില എറണകുളലാം ജനിലയനില മഭാത്രമഭാണയ്

സനിറനി  ഗവഭാസയ്  വനിതരണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  നനിലവനില  കേളമകശ്ശേരനി

മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില  462  ഗഭാര്ഹനികേ  കേണക്ഷനുകേളക്കുലാം  2  വഭാണനിജവ

കേണക്ഷനുകേളക്കുമുള്ള  രജനികസ്ട്രഷേന്  സക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതുടലന  നലകേഭാനുലാം

കേഴനിയുകേയുലാം  ലചേയ്യുലാം.  ഗഭാര്ഹനികേ  വഭാണനിജവ  വവഭാവസഭായനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്

ഗവഭാസയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള തക്വരനിതഗതനിയനിലഭാണയ്.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ലഭാഭ നഷ്ടകേണക്കുകേള

97 (1861) ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല ലപഭാതു കമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട  2016  കമയയ്  31  വലരയുള്ള
ലഭാഭ  നഷ്ടകേണക്കുകേളുകടയുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷേലാം
നനിലവനിലുള്ള ലഭാഭ നഷ്ടകേണക്കുകേളുകടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേത്തനിലല  ആഡനിറനിനുമുന്പുള്ള  കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  10  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനിലുലാം  30  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  നഷ്ടത്തനിലുലാം  പവര്ത്തനിച്ചു.  ഇവയുലട  കപരുവനിവരവലാം  ലഭാഭനഷ്ട
കേണക്കുകേളുലാം അനുബന്ധലാം -I  ആയനി കചേര്ക്കുന*.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വന്നകശഷേലാം  2016-17  കേഭാലയളവനിലല  ആഡനിറനിനയ്  മുന്പുള്ള  പവര്ത്തന
അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടയ് പകേഭാരലാം 13 സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലുലാം 27 സഭാപനങ്ങള
നഷ്ടത്തനിലുലാം  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇവയുലട  കപരുവനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  -II  ആയനി
കചേര്ക്കുന*.

ലപഭാതുകമഖലയനില പുതനിയ വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള 

98  (1862)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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നലകുകമഭാ:
(എ)  ലപഭാതു  കമഖലയനില  പുതനിയ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഫര്ണനിചര്  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭായ
കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  ലനലനിക്കുഴനിയനില  ഒരു  ഫര്ണനിചര്  ഹബയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  ആധുനനികേവത്കേരണവലാം
വനിപുലതീകേരണവലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  നടപടനികേളക്കഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്  പഥമ
പരനിഗണന നലകേനി നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

(ബനി)  2017-18  ബജറയ്  പസലാംഗത്തനില  ലചേറകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര് കമഖലകേളനിലല ഫര്ണനിചര്
വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാന്  ഒരു  നൂതന  അനര്കദ്ദേശതീയ  ഹബയ്
സഭാപനിക്കുന്നതഭാലണന്നയ് പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

പുതനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

99  (1863)   ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷേലാം വവവസഭായ വകുപനിനയ് കേതീഴനിൽ
പുതനിയ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങള  സക്വയലാം  പരവഭാപ്തത  ലലകേവരനിചയ്  ദതീര്ഘകേഭാല
നനിലനനിലപയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതയ്  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  നടപടനികേളക്കഭാണയ്  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം  പഥമ  പരനിഗണന  നലകേനി
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്.

വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി പദതനികേള

100  (1864)  ശതീ  .    എലാം  .    സക്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി
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മുകഖന എലനലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളനിലൂലട  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  എലനലഭാലാം
ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാകുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  ഭഭാവനിയനില  എലനലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവലര
മുഖവഭാധഭാരയനികലയ്ക്കുയര്ത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ
ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  (KSIDC)  മുകഖന  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേതക്വ  മനിഷേന്
(വതീ-മനിഷേന്)  എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി
ഉപകദശവലാം  നനിര്കദ്ദേശ  പനിന്തുണയുലാം  ലനറയ് വര്ക്കനിലാംഗയ്  മതീറനിലാംഗുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.
അകതഭാലടഭാപലാം  ഇഇൗ  വനനിതഭാ  വവവസഭായങ്ങലള  കലഭാകേത്തനിനുമുമ്പനില
പദര്ശനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സലാംരലാംഭകേലര തമ്മേനില കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി പുതനിയ വനിപണന
സഭാധവതകേള  കേലണത്തുന്നതനിനുമുള്ള  സഭാഹചേരവലമഭാരുക്കുകേയുമഭാണയ്  പസ്തുത  'വതീ-
മനിഷേന്'  പദതനി  വഴനി  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  ലമന്റെറനിലാംഗയ്  സകപഭാര്ടയ്,  മറയ്
വവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  സന്ദര്ശനങ്ങള,  വനിപണന  ശലാംഖല
വനിപുലതീകേരനിക്കല,  ഹ്രസക്വകേഭാല  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം,  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
സഹഭായങ്ങള  എന്നതീ  അഞയ്  തരത്തനിലുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  വതീ-മനിഷേന്
പദതനികേളനിലൂലട സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്. 

(സനി)   വതീ-മനിഷേന്  കപഭാലുള്ള  പദതനികേള  വരുലാം  വര്ഷേങ്ങളനില  കൂടുതല
കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

കേരകേഇൗശല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന്
നടപടനി

101 (1865)  ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്  :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ്  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ്  :

ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനവലാം,  ലതഭാഴനില
സഭാഹചേരവവലാം പരനിതഭാപകേരമഭായതനിനഭാല അതു പരനിഹരനിക്കഭാന്  പദതനിയുകണഭാ;
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(സനി)  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  എലനലഭാലാം
പവൃത്തനികേളഭാണയ് നടപഭാക്കുന്നലതന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പസ്തുത കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന് കവണ 
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  ഉണയ്.  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേനയ്  ഇനവയനില

ഉടനതീളമഭായനി 19 വനിലപനശഭാലകേളുലാം ഒരു കകേഭാമണ് ലഫസനിലനിറനി സര്വതീസയ് ലസന്റെറലാം
ഉണയ്.  കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളനില  നനിനലാം  കേരകേഇൗശല  ഉലപന്നങ്ങള
നവഭായമഭായ വനിലയയ്  വഭാങ്ങനി കകേഭാര്പകറഷേന് വനിലപനശഭാലകേള വഴനി  വനിലക്കുന.
കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  കകേഭാമണ്  ലഫസനിലനിറനി  സര്വതീസയ്  ലസന്റെറനില  കേരകേഇൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഉത്പന്നങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരവലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  എകനിബനിഷേനുകേളുലാം  കഭാഫയ്  ബസഭാറകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ വഴനി ഇനവയനിലുടനതീളലാം  കേരകേഇൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് കനരനിടയ്
വനിപണനലാം  നടത്തുവഭാന്  സഭാഹചേരവലാം  ഒരുക്കനി  ലകേഭാടുക്കുന.  ഇവ  കൂടഭാലത
വനിവനിധതരലാം  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി കേരകേഇൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് കുറഞ പലനിശനനിരക്കനില
വഭായ ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി)  ഇഇൗ  കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനില  സഭാഹചേരവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  കേരകേഇൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഡനിലലസന്  വര്ക്കയ് കഷേഭാപ്പുകേള,  ആധുനനികേ  ടൂളകേനിറ്റുകേളുലട
വനിതരണലാം  എന്നതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  കേരകേഇൗശല
കമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ലതഭാഴനില  സഭാഹചേരവങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി നഭാലയ്  വനിവനിധ കഭാഫ്റ്റുകേളനില
പുതനിയ  കകേഭാമണ്  ലഫസനിലനിറനി  സര്വതീസയ്  ലസന്റെറകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ലക്ഷവമനിടുന.

(സനി) പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗത്തനിലലപട കേരകേഇൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് സക്വയലാം
ലതഭാഴനില  വഭായഭാ  പദതനിയനിനത്തനില   ആറയ്  ശതമഭാനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില
രണ്ടുലക്ഷലാം രൂപ വലര നലകേനിവരുന. സതീകേളഭായ കേരകേഇൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
പലനിശയനില പകതവകേ ഇളവലാം അനുവദനിക്കുനണയ്.

(ഡനി)  കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കേരകേഇൗശല
കമഖലയുലട  ഉന്നമനലാം  ലക്ഷവമനിടയ്  കകേഭാര്പകറഷേന്  സമര്പനിക്കുന്ന  വനിവനിധ
കപഭാജക്ടുകേള പരനികശഭാധനിചയ് അനുകയഭാജവമഭായ സതീമുകേളനില ഉളലപടുത്തനി അവയുലട
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നടത്തനിപനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന. 

കേരകേഇൗശല വവവസഭായ സലാംരക്ഷണ പദതനികേള

102 (1866) ശതീ  .    എലാം  .    സക്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കേരകേഇൗശല വവവസഭായത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
എലനലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളനിലൂലട  കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  എലനലഭാലാം
ആനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുലമന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കേരകേഇൗശല വവവസഭായലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവലയ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  കനിയഭാതകേ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  'Assistance  Scheme  for  Handicraft  Artisans  (ASHA)'
എന്ന  പദതനി,  വവവസഭായ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
പദതനി,  കേരകേഇൗശല കസ്റ്ററകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി,  ലപഭാതു കസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കല,  കേരകേഇൗശല  കമഖലയുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം
വനിപണനത്തനിനുമഭായനി  പദതനി  എന്നനിവ  നടപഭാക്കനിവരുന.  കേരകേഇൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ  അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില
സലാംസഭാന അവഭാര്ഡകേള നലകുന്ന പദതനിയുലാം നടപഭാക്കനി വരുന.

കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ഇന്റെകഗ്രേറഡയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ആന്ഡയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  ഓഫയ്
ഹഭാന്റെനികഭാഫയ്സയ്  (ലഎ.ഡനി.പനി.എചയ്.)   എന്ന  പദതനിയുലാം  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗ  ധനകേഭാരവ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗത്തനിലലപട കേരകേഇൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് സക്വയലാം ലതഭാഴനില വഭായ കുറഞ
പലനിശ നനിരക്കനില നലകുന്ന പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

കകേരള  ആര്ടനിസഭാന്റെയ്സയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേന്  സതീകേളുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  വസഗ്രേഭാമലാം  എന്ന
പദതനി,  പതീമനിയലാം  റതീലടയനില  സുവനതീര്  ലചേയനിന്  പദതനി,  ഗുരുകുലലാം
റതീഡനിലലസന്ഡയ്  കഭാസയ്  റൂലാം  നവതീകേരണ  പദതനി,  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള,
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നഡ്യൂസക്വര്ണ്ണനിമ പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  സക്വയലാം  ലതഭാഴനില  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം
ലചേറകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനി
കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സക്വയലാം  പരവഭാപ്തരഭാക്കുന്നതയ്  ലക്ഷവമനിടഭാണയ്
'Assistance  Scheme  for  Handicraft  Artisans  (ASHA)'  എന്ന  പദതനി
ആവനിഷരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്. ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന ഇഇൗ
പദതനിയനില  കേരകേഇൗശല  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ  സനിര
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 40 ശതമഭാനലാം (പരമഭാവധനി രണയ് ലക്ഷലാം രൂപ വലര) ഒറത്തവണ
ഗ്രേഭാന്റെഭായനി നലകുന. വനനിതകേള, പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ സലാംരലാംഭകേര്, യുവഭാക്കള
എന്നതീ പകതവകേ വനിഭഭാഗങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേരകേഇൗശല സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  സനിര
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 50  ശതമഭാനലാം  (പരമഭാവധനി മൂന്നയ് ലക്ഷലാം രൂപ വലര)  ഒറത്തവണ
ഗ്രേഭാന്റെഭായനി നലകുന.  വര്ക്കയ് ലഷേഡ്ഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ആധുനനികേ ലമഷേനിനറനികേളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങുകേ,  ലടകകഭാളജനി,  ഡനിലലസന്  എന്നനിവ  സക്വഭായത്തമഭാക്കുകേ
തുടങ്ങനിയ  ആവശവങ്ങളക്കയ്  സലാംരലാംഭകേര്  നടത്തുന്ന  നനികക്ഷപലാം  ഗ്രേഭാന്റെയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ് പരനിഗണനിക്കുന.

കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  കസ്റ്റര്  വനികേസന  പദതനി  പകേഭാരലാം  വഭാഴനഭാരയ്,
ലലകേത,  ഓടയ്,  കേളനിമണ് പഭാത്ര നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തടനി,  കലഭാഹലാം എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില
രൂപതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുള്ള  പതനിലനഭാന്നയ്  കസ്റ്ററകേള  കേരകേഇൗശല  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേന്,  കകേരള  ആര്ടനിസഭാന്സയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേന്,  സുരഭനി
എന്നതീ സഭാപനങ്ങള മുകഖന ജനിലഭാ  വവവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കമലകനഭാടത്തനില
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഒറയയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ലചേലകവറനിയതുലാം  ബുദനിമുട്ടുള്ളതുമഭായ
പവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില  ആവശവക്കഭാര്ക്കയ്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില
ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷവകത്തഭാലട  ലതരലഞടുക്കലപട  പകദശങ്ങളനില
കസ്റ്ററകേള  മുകഖന  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  ഉലപഭാദന  ക്ഷമത  കുറവഭായതുലാം  സനിരവലാം
കഭദലപടതുമഭായ കൂലനി ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം കേഭാരണലാം പുതനിയ തലമുറ ഇഇൗ കമഖലയനില
കേടനവരഭാന്  കേഭാണനിക്കുന്ന  വനിമുഖതയ്ക്കുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  മറ്റുകമഖലകേളനികലയയ്
മഭാറനികപഭാകുന്ന  പവണതയ്ക്കുലാം  പരനിഹഭാരമഭായനി  'കേരകേഇൗശല  കമഖലയുലട
നവതീകേരണവലാം  വനിപണന  സഹഭായവലാം'  പദതനിയനിലൂലട  ഭഭാഗനികേമഭായ
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ആധുനനികേവലക്കരണലാം കേരകേഇൗശല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന്,  കേഭാഡ്കകേഭാ,  സുരഭനി
എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  നടപഭാക്കുന.  കേരകേഇൗശല  ഉലപന്നങ്ങളുലട
വനിപണനത്തനിനഭായനി  ഓണ്ലലലന്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടഭാപലാം
കഷേഭാറൂമുകേള  മുകഖന  ആഭവനര  വനിപണനലാം  ശക്തനിലപടുത്തനി  വരുന.  ടൂറനിസലാം
വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  കകേരളത്തനനിമകയഭാടുകൂടനിയ  വനിവനിധയനിനലാം  സുവനതീറകേള
വനിപണനലാം നടത്തുവഭാന് പദതനി ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കദശതീയ
അവഭാര്ഡനിലന്റെ  മഭാതൃകേയനില  സലാംസഭാന  അവഭാര്ഡകേള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.
കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  മനികേവനിനുലാം  കമഖലയ്ക്കുലാം  സമൂഹത്തനിനുലാം  അവര്
നലകേനിയ  സലാംഭഭാവനകേളക്കുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി
ലതരലഞടുക്കലപടുന്ന സൃഷ്ടനികേളക്കയ് അവഭാര്ഡയ് നലകുന.  അവഭാര്ഡയ് തുകേയഭായനി
50,000  രൂപയുലാം  പശസ്തനി  പത്രവലാം  നലകുന.  ഏഴയ്  കേരകേഇൗശല  കമഖലകേളനില
അവഭാര്ഡയ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്. അവഭാര്ഡയ് കനടുന്നവര്ക്കയ് പതനിമഭാസലാം 3500 രൂപ
ലപന്ഷേന് ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് അര്ഹതയുണയ്. 

കേരകേഇൗശല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  ഇന്റെകഗ്രേറഡയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ആന്റെയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  ഓഫയ്
ഹഭാന്റെനികഭാഫയ്സയ്  (ലഎ.ഡനി.പനി.എചയ്.)  എന്ന  പദതനിപകേഭാരലാം  കേരകേഇൗശല
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉന്നമനലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  പദര്ശന
വനിലപനകമളകേള,  ലതഭാഴനില  പരനിശതീലനലാം,  നവതീന  കേരകേഇൗശല  വസ്തുക്കളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം, കസ്റ്ററകേള, ലപഭാതു കസവന കകേന്ദ്രങ്ങള, ടൂളകേനിറ്റുകേള,  അവകബഭാധന
കഭാസകേള  തുടങ്ങനിയവ  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  കദശതീയ  പനികന്നഭാക്ക  വനിഭഭാഗലാം
ധനകേഭാരവ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗത്തനിലലപട കേരകേഇൗശല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് സക്വയലാം ലതഭാഴനില വഭായ കുറഞ
പലനിശ നനിരക്കനില നലകേനി വരുന.

കകേരള  ആര്ടനിസഭാന്സയ്  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കകേഭാര്പകറഷേന്  സതീകേളുലട
ശഭാക്തതീകേരണലാം  ലക്ഷവമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  വസഗ്രേഭാമലാം  എന്ന
പദതനി,  പതീമനിയലാം  റതീലടയനില  സുവനതീര്  ലചേയനിന്  പദതനി,  ഗുരുകുലലാം  റതീ-
ഡനിലലസന്ഡയ്  കഭാസയ്  റൂലാം  നവതീകേരണ  പദതനി,  ലപഭാതു  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള,
നഡ്യൂസക്വര്ണ്ണനിമ പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനി വരുന.

(സനി)   കേരകേഇൗശല കമഖലയനില നടപനിലഭാക്കനിയ  'Assistance  Scheme for
Handicraft  Artisans  (ASHA)'  എന്ന  പദതനിയനിലൂലട  കേരകേഇൗശല
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ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് ആവശവമഭായ ധനസഹഭായലാം നലകേനി അവലര സലാംരലാംഭകേരഭാക്കനി
മഭാറഭാനുലാം കേരകേഇൗശല കമഖലയുലട സമഗ്രേ വനികേസനത്തനിനുലാം   സഭാധനിക്കുന.

കേരകേഇൗശല  കമഖലയനില  ആവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  ഒറയയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  ലചേലകവറനിയതുലാം  ബുദനിമുട്ടുള്ളതുമഭായ
പവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  കകേന്ദ്രത്തനില  ആവശവക്കഭാര്ക്കയ്  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില
ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ഉകദ്ദേശലക്ഷവകത്തഭാലട  ലതരലഞടുക്കലപട  പകദശങ്ങളനില
കസ്റ്ററകേള  മുകഖന  ലപഭാതു  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

കേരകേഇൗശലകമഖലയുലട  നവതീകേരണവലാം  വനിപണന  സഹഭായവലാം
പദതനിയനിലൂലട  കേരകേഇൗശല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ഉലപഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കൂടുതല വരുമഭാനലാം കനടുന്നതനിനുലാം  ലക്ഷവമനിടുന.

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കേരകേഇൗശല കമഖലയനില അവഭാര്ഡകേള ഏര്ലപടുത്തുകേ
വഴനി  ഇഇൗ  കമഖലയനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  നൂതന  ആശയങ്ങള
പരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതുതലമുറലയ  ഇഇൗ  കമഖലയനികലയയ്  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനുലാം
പകചേഭാദനമഭാകുന.  കേരകേഇൗശല  അവഭാര്ഡയ്,  ലമറനിറയ്  സര്ടനിഫനിക്കറയ്  എന്നനിവ
ഏര്ലപടുത്തനിയതയ്  വഴനി  തങ്ങള  സമൂഹത്തനില  അലാംഗതീകേരനിക്കലപടുനലണന്ന
കബഭാധലാം  കേരകേഇൗശല  കേലഭാകേഭാരന്മേഭാര്ക്കയ്  ഉണഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായകേരമഭാകുന.
അവഭാര്ഡയ്  ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കയ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  (പതനിമഭാസലാം
3500 രൂപ ലഭനിക്കുന്ന) കേരകേഇൗശല ലപന്ഷേനുലാം അര്ഹത ലഭനിക്കുന.

കുലാംഭഭാര കകേഭാളനനികേളനില വവവസഭായ യൂണനിറയ് തുടങ്ങഭാന് നടപടനി

103  (1867)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മണ്പഭാത്രനനിര്മ്മേഭാണലാം  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭായനി  സക്വതീകേരനിചവര്
തഭാമസനിക്കുന്ന കകേഭാളനനികേള (കുലാംഭഭാര കകേഭാളനനി)  കേള നവതീകേരനിക്കഭാന് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇവനിടങ്ങളനില പുതനിയ വവവസഭായ
യൂണനിറയ് തുടങ്ങഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തനത ഉലന്നങ്ങളക്കയ് വനിപണനി കേലണത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടുത്തനി പുതനിയ ഉലന്ന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് വനിദഗ്ദ്ധ
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പരനിശതീലനലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  മണ്പഭാത്ര  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല  പധഭാന
പശ്നങ്ങളനില  ഒന്നഭായ  കേളനിമണ്ണനിലന്റെ  ദഇൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അനവ
സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിന്നയ്  കേളനിമണ്ണയ്  ലഭവമഭാക്കുകേ,  ഡഭാമുകേളനിലുള്ള  കേളനിമണ്ണയ്
എടുക്കുന്നതനിനയ്  അനുമതനി  നലകുകേ  എന്നതീ  വനിഷേയങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കലപകടണവയഭാണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  കസ്റ്റര്  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി  മണ്ണയ്
അരചയ് കുലാംഭഭാരന്മേഭാരുലട കകേഭാളനനികേളനില എത്തനിചയ് അവര് ഉണഭാക്കുന്ന ഉലന്നങ്ങള
ലപഭാതുവനിപണനിയനില വനിലക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം പുതനിയ
മണ്പഭാത്രനനിര്മ്മേഭാണ  വവവസഭായ  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങുന്നവര്ക്കയ്
പണനിയുപകേരണങ്ങള,  ലകേടനിടലാം, ലമഷേനിനറനി എന്നതീ സനിരനനികക്ഷപത്തനിനുകമല 50
ശതമഭാനലാം  വലര  ഗ്രേഭാന്റെയ്  നലകുന്ന  ASHA  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണയ്.  മണ്പഭാത്ര  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭായനി  സക്വതീകേരനിചയ്
നനിലമ്പൂരനിലുള്ള കുലാംഭഭാര കകേഭാളനനിയനിലുള്ള സലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി ഒരു കക കപഭാടറനി കസ്റ്റര്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കബസയ്  ലലലന്  സര്കവ  &  കഫഭാര്മുകലഷേന്  ഓഫയ്
കപഭാജകയ്  പഭാന് നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്  സമര്പനിക്കഭാന് കകേരള കേരകേഇൗശല വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷേലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മണ്പഭാത്രങ്ങള  കപഭാലുള്ള  കേരകേഇൗശല  ഉലന്നങ്ങളക്കയ്  നനിലവനിലല
ലഎ.ആര്.ഡനി.പനി.  കമളകേള,  മലബഭാര്  കഭാഫയ്  കമളകേള,  ഗദ്ദേനികേ,  മറയ്  പഭാകദശനികേ
വനിപണന  കമളകേള  എന്നനിവയനില  സ്റ്റഭാളുകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനില  മുന്ഗണന
നലകേനി  വരുനണയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  പസ്തുത  ഉലപന്നങ്ങളക്കയ്  കൂടുതല  വനിപണനി
കേലണത്തുന്നതനിനയ്  നനിലവനില വവവസഭായ വകുപയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  നടത്തനി വരുന്ന
ലചേറകേനിട  വവവസഭായ  പദര്ശന  വനിപണന  കമളയനില  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേലര
സഇൗജനവമഭായനി പലങടുപനിച്ചുവരുന.

(സനി)   മണ്പഭാത്ര ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  സനില ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ലടയനിനനിലാംഗയ്
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

അരൂര് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല എകസ്റ്ററയ്

104  (1868)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:
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ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  അരൂര്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  എകസ്റ്ററനില  വവവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില ആലകേ എത്ര ഏക്കര് സലമുണയ്; ഇതനില എത്ര ഏക്കര്
സലലാം  വവഭാവസഭായനികേളക്കയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്;  ഈ  സലലാം  ഏലതഭാലക്ക
വവഭാവസഭായനികേളക്കഭാണയ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  എത്ര  ലസന്റെയ്  വസ്തു  വതീതമഭാണയ്
നലനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  അരൂര്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  എകസ്റ്ററനിലന്റെ  വവവസഭായ
വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില 62.9 ഏക്കര് ഭൂമനി ഉണയ്. ഇതനില 51.5088 ഏക്കര് ഭൂമനി
വവഭാവസഭായനികേളക്കയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളവരുലടയുലാം
ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം  അനുവദനിച  ഭൂമനിയുലടയുലാം  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണയ് *.

സനിലക്കയ്-ലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന കേപല ലപഭാളനിക്കല
സഭാപനലാം

105 (1869) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസ്റ്റര്  :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  യഭാലതഭാരു സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കഭാലത കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല

അഴതീക്കലനില  സനിൽക്കയ്-ലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില  കേപല  ലപഭാളനിക്കല  വവവസഭായ

സഭാപനലാം പവർത്തനിക്കുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത വവവസഭായലാം ലകേഭാണയ് സലാംസഭാനത്തനിനയ് ഉണഭാകുന്ന കനടങ്ങള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാളനിക്കുന്ന  കേപലുകേളനിലല  മഭാരകേമഭായ  രഭാസവസ്തുക്കള

പരനിസനിതനിക്കുലാം,  ജതീവജഭാലങ്ങളക്കുലാം  ഗുരുതര  പശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നതയ്

ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  അഴതീക്കലനില  സ്റ്റതീല  ഇന്ഡസ്ട്രതീസയ്  കകേരള

ലനിമനിറഡനിനയ് ഒരു കേപല നനിര്മ്മേഭാണശഭാലയുണയ്.  കബഭാട്ടുകേളുലടയുലാം മറ്റുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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കൂടഭാലത  375  മുതല  2375  ലമ.  ടണ്  വലര  ഭഭാരമുള്ള  കേപലുകേള  ലപഭാളനിക്കുന്ന

പകനിയകേളുലാം ഇവനിലട നടനവരുന.  കേസ്റ്റലാംസയ്,  കപഭാര്ടയ്,  ലപഭാലഡ്യൂഷേന് കേണ്കടഭാള

കബഭാര്ഡയ്,  ഫഭാകറതീസയ്  &  കബഭായനികലഴയ്  തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുലട കേര്ശന സുരക്ഷഭാ

മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണയ്  ഇവനിലട  കേപല  ലപഭാളനിക്കല  നടക്കുന്നതയ്.

കേപല  അടുപനിചയ്,  ഭൂമനിയനില  സര്ശനിക്കഭാലത  കകേഭാണ്കതീറയ്  പതലത്തനില  വലനിയ

കേഷേണങ്ങളഭായനി  മുറനിചയ്,  ലകയനിന്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  വര്ക്കയ്കഷേഭാപനില  എത്തനിചഭാണയ്

കപഭാസസയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.  അനരതീക്ഷ മലനിനതീകേരണലാം തടയുവഭാന് വഭാടര് സനിലാംഗറകേള,

ഓയനില മുതലഭായവ പരക്കുന്നതയ്  തടയുവഭാനഭായനി  കേപലനിനുചുറ്റുലാം  ബുലാംബഭാരനിയറകേള

തുടങ്ങനിയ  മുന്കേരുതലുകേള  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  എലഭാ

സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നലകുനണയ്.  ഓയനില,  ഡതീസല,  ആസ്ബസയ് കറഭാസയ്

തുടങ്ങനിയവ ലപഭാലഡ്യൂഷേന് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ ചേടങ്ങളക്കനുസരനിചയ് കകേഭാമണ്

ടതീറയ്ലമന്റെയ് &  കസഫയ് ഡനികസഭാസല ലഫസനിലനിറനി മുഖഭാനരമഭാണയ് മഭാറ്റുന്നതയ്.

(ബനി)  ആഭവനര  വനിപണനിയനില  ബനിലഡനിലാംഗയ്  ലമറതീരനിയലുകേള
ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട  ലഭവത  വര്ദനിക്കുന.
തകദ്ദേശതീയമഭായനി ലതഭാഴനില സഭാധവത വര്ദനിക്കുന.

(സനി)  കേണ്ണൂര് യൂണനിറനില സഭാധഭാരണ ഗതനിയനില ചേരക്കുകേപലുകേള മഭാത്രമഭാണയ്
ലപഭാളനിക്കുന്നതയ്.  കേപലുകേള  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനയ്  മുന്പഭായനി  ബന്ധലപട
അധനികേഭാരനികേളനില  നനിന്നയ്  കേപലനില  ആപലക്കരമഭായ  മഭാലനിനവങ്ങകളഭാ  കറഡനികയഭാ
ആകതീവയ് പദഭാര്ത്ഥങ്ങകളഭാ ഇല എന്നതനിനുള്ള സഭാക്ഷവപത്രവലാം കേപല കൃതവമഭായുലാം
മഭാലനിനവമുക്തമഭാലണനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനണയ്.

ലഗയനില വഭാതകേ ലലപപയ് ലലലന് പദതനി

106  (1870)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഗയനില  "വഭാതകേ  ഹപപയ്  ഹലന്"  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  കകേരളത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പകദശങ്ങളനിലൂലടയഭാണയ്
കേടനകപഭാകുന്നതയ്;  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന  പകദശലത്ത
ജനങ്ങളുലട  ആശങ  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(സനി)  ഏറനഭാടയ്  മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പകദശങ്ങളനിലൂലടയഭാണയ്  ഹപപയ്
ഹലന് കേടനകപഭാകുന്നതനിനയ് അഹലന്ലമന്റെയ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; സര്കവ നമ്പര്,
ഉടമസത എന്നതീ വനിവരങ്ങൾ ഉളലപലട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി) തഭാരതകമവന ജനസഭാന്ദ്രത കൂടനിയ പകദശങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കനി ജനസഭാന്ദ്രത
കുറഞ പകദശങ്ങളനില കൂടനി ഹപപയ് ഹലന് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് അഹലന്ലമന്റെനില
മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനുലാം  ഇതയ്  വഴനി  ജനങ്ങളുലട  ആശങ  അകേറ്റുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  ലഗയനില പകൃതനിവഭാതകേ ലലപപയ്  ലലലന്
പദതനികയഭാടനുബന്ധനിചയ്  സലലാം  ഏലറടുക്കലുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. രണയ് ഘടങ്ങളഭായഭാണയ് ഇതയ് നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.

1) ലകേഭാചനി-കൂറനഭാടയ് 2)  ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്. ഇതനില ഒന്നഭാലാംഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.
കകേരളത്തനില  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടയ്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്,  കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  എന്നതീ  ഏഴയ്  ജനിലകേളനിലൂലട  ലലപപയ്  ലലലന്  കേടനകപഭാകുന.
വതീടുകേലളയുലാം  മറയ്  ലകേടനിടങ്ങലളയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്  ലലപപയ്  ലലലന്
കേടനകപഭാകുന്നതയ്.  ജനവഭാസ  കമഖലയനിലല  സുരക്ഷലയക്കുറനിചയ്  യഭാലതഭാരുവനിധ
ആശങയുലടയുലാം  സഭാഹചേരവമനില.  പദതനിക്കഭായനി  ഭൂമനിയുലട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം
മഭാത്രമഭാണയ്  ലഗയനില  ഏലറടുക്കുന്നതയ്.  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  ഭൂവടമയനിലത്തലന്ന
നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.  ഭൂമനിയുലട  കയവനികയത്തനിനയ്  യഭാലതഭാരു  തടസവമനില.
ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  ശഭാസതീയ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്
ജനങ്ങളക്കനിടയനില കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തനിക്കഴനിഞ.

(സനി)  ഏറനഭാടയ്  തഭാലൂക്കനിലല  പഭാണക്കഭാടയ്,  കമലമുറനി,  പൂകക്കഭാട്ടുര്,  നറകേര,
പുലപറ,  പഭാവന്നൂര്,  അരതീകക്കഭാടയ്,  കേതീഴയ് പറമ്പ  എന്നതീ  പകദശങ്ങളനിലൂലടയഭാണയ്
ലലപപയ് ലലലന്  കേടനകപഭാകുന്നതയ്.  ലലപപയ് ലലലന്  കേടനകപഭാകുന്ന  സര്കവ
നമ്പരുകേള ഇനവഭാ ഗവണ്ലമന്റെയ് ഗസറനില പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ജനവഭാസ കമഖലയനില ലലപപയ് ലലലന് സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  യഭാലതഭാരു
ആശങയ്ക്കുലാം അടനിസഭാനമനില.  ജനസഭാന്ദ്രത കഭാസനിഫനികക്കഷേന് അനുസരനിചയ് കൂടനിയ
കേനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ശഭാസതീയമഭായനി  രൂപകേലപന  ലചേയനിട്ടുള്ള  ലലപപ്പുകേളഭാണയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്.  ജനവഭാസ  കമഖലലയ  പരമഭാവധനി  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണയ്
നനിലവനില സഭാധവമഭായതുലാം ഏറവലാം അനുകയഭാജവമഭായതുമഭായ അലലലന്ലമന്റെയ് ആണയ്
നനിലവനിലുള്ളതയ്.  വതീടുകേലളയുലാം  മറയ്  ലകേടനിടങ്ങലളയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണയ്
ലലപപയ് ലലലന്  കേടനകപഭാകുന്നതയ്.  ഇഇൗ  പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള  ലലപപയ് ലലലന്
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കേടനകപഭാകുന്ന സലങ്ങളനിലല ഒരു വതീടുകപഭാലുലാം  ലപഭാളനിച്ചുമഭാകറണ ആവശവമനില.
ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ജനങ്ങളക്കുള്ള  ആശങകേളുലാം  ലതറനിദഭാരണകേളുലാം
ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പഞഭായത്തുകേളകതഭാറലാം  ശഭാസതീയ  കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിച്ചുലകേഭാണയ്  കബഭാധവലക്കരണലാം  നടത്തനിക്കഴനിഞ.  സലാംസഭാനത്തനിനയ്
കനടമുണഭാകുന്ന ഇഇൗ പദതനിയുലട ആവശവകേതയുലാം ജനങ്ങകളഭാടയ് വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

വവവസഭായ വനികേസനലാം കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
107 (1871) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വവവസഭായ  വനികേസനലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനഭായനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങഭാന്  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
നലകേനിയനിരുന്ന  ഹലസൻസനിലാംഗയ്  അധനികേഭാരലാം  എടുത്തുകേളഞതയ്  തകദ്ദേശ
സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വരുമഭാന  നഷ്ടത്തനിനയ്  കേഭാരണമഭാകുലമന്നയ്
കേരുതുനകണഭാ;  ഈ  വനിധത്തനില  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
സലാംഭവനിക്കുന്ന  നഷ്ടലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്
സക്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ജനങ്ങളുലട  സക്വത്തനിനുലാം  ജതീവനുലാം  ഭതീഷേണനിയഭാകുന്ന  വവവസഭായങ്ങള
തുടങ്ങഭാന് ഇതയ് കേഭാരണമഭാകുലാം എന്നയ് കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഒരു  പകദശലത്ത  പകൃതനിവനിഭവങ്ങളുലട  ചൂഷേണത്തനിനനിടയഭാക്കുന്ന
വവവസഭായങ്ങള  നനിയനനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സക്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വവവസഭായ  വനികേസനലാം  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന : 

സൂക-ലചേറകേനിട-ഇടത്തരലാം  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കയ്  ലമചലപട
ആനുകൂലവവമഭായനി  സലാംരലാംഭകേതക്വ  സഹഭായ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ചേനില
വവവസഭായങ്ങലള മുന്ഗണനഭാ ലനിസ്റ്റനില ഉളലപടുത്തനി സലാംരലാംഭകേതക്വ സഹഭായ പദതനി
വഴനി  അവയയ്  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.  എലഭാ  ജനിലഭാ
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വവവസഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ബനിസനിനസയ്  ഇന്കുകബഷേന്  ലസന്റെറകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം ഇന്ലവകസ്റ്റഴയ് മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതക്വ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി,  ലടകകഭാളജനി
കനിനനികേയ്,  സനില  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപഭാഗ്രേഭാലാം,  സൂക-ലചേറകേനിട-ഇടത്തരലാം
സലാംരലാംഭകേരുലട ഉത്പന്ന വനിപണനകമളകേള തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള നടത്തുനണയ്.
സ്കൂള, കകേഭാകളജയ് തലങ്ങളനില സലാംരലാംഭകേതക്വ വനികേസന കബ്ബുകേള വഴനി ധനസഹഭായവലാം
നലകേനിവരുന.

(ബനി&സനി)   വവവസഭായങ്ങള  തുടങ്ങഭാന്  ലലലസന്സയ്  നലകുന്നതനിനുള്ള
തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട അധനികേഭാരലാം എടുത്തുകേളഞനിടനില.

(ഡനി)  പകൃതനി വനിഭവങ്ങലള ചൂഷേണലാം ലചേയഭാലത നനിയനനിതമഭായ കതഭാതനില
യുക്തനിസഹമഭായഭാണയ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  എന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  തതീരുമഭാനലമടുക്കുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
നനിലവനിലുണയ്.

ലകേഭാചനി കേനിന്ഫഭാ പഭാര്ക്കയ്

108  (1872)  ശതീ  .    എലാം  .    സക്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  കേനിന്ഫഭാ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നനിലവനിലല  സനിതനി  എലനന്നയ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  വവഭാവസഭായനികേ-ജലവനിതരണ  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്ന

തനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതുവലരയഭായനി എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികലയഭായനി  എത്ര  തുകേ  ആവശവമഭായനി  വരുലമന്നഭാണയ്

പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;  സമയബന്ധനിതമഭായനി പസ്തുത പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനിയനില കേനിന്ഫ സഭാപനിചനിട്ടുള്ള വവവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള  തഭാലഴ

പറയുന്നവയഭാണയ്.

1.  കേനിന്ഫ ലലഹലടകേയ് പഭാര്ക്കയ്, കേളമകശ്ശേരനി
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2. കേനിന്ഫ എകയ്കപഭാര്ടയ് ലപഭാകമഭാഷേന് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല പഭാര്ക്കയ്, കേഭാക്കനഭാടയ്

ഇവയനില  കേളമകശ്ശേരനിയനിലല  ലലഹലടകേയ്  പഭാര്ക്കനില  അടനിസഭാന

സഇൗകേരവങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  26  വവവസഭായ

സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് വവവസഭായങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഭൂമനി അകലഭാടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.

കേഭാക്കനഭാടയ് കേനിന്ഫ സഭാപനിച കേയറ്റുമതനി അധനിഷനിത വവവസഭായ പഭാര്ക്കനില

15 വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ഭൂമനി അകലഭാടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. അവയുലാം പൂര്ണ്ണ കതഭാതനില

പവര്ത്തനസജമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കേഭാക്കനഭാടയ് വവവസഭായ പഭാര്ക്കനിലല 45 MLD ജലവനിതരണ പദതനിക്കയ്

ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത പദതനിക്കഭാവശവമഭായ  ഇന്കടക്കയ്  ലവലനിനയ്

ആവശവമഭായ ഭൂമനി ലപരനിയഭാറനിനടുത്തയ് കേലണത്തുകേയുലാം അതയ് ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തകശഷേലാം  ലലപപനിടുന്നതയ്

ഉളലപലടയുള്ള പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചയ് പസ്തുത പദതനി സമയബന്ധനിതമഭായനി

നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് കേനിന്ഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്. കൂടഭാലത കേളമകശ്ശേരനിയനിലല ഹഹലടകേയ്

പഭാര്ക്കനിലലയുലാം 9 MLD ജലവനിതരണ പദതനിയുലട ലലപപനിടുന്നതയ് ഉളലപലടയുള്ള

അനുബന്ധ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  ഇവനിലട ജലശുചേതീകേരണ പഭാന്റെനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷേലാം  പസ്തുത  പദതനിയുലാം

പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭാണയ് കേനിന്ഫ ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്. 

(സനി)   കേഭാക്കനഭാലട  ജലവനിതരണ  പദതനിക്കയ്  65.1873  കകേഭാടനി  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കേളമകശ്ശേരനിയനിലല  പദതനിക്കയ്  20  കകേഭാടനി  രൂപ

ലചേലവയ് വരുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  രണയ് പദതനികേളുലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് കേനിന്ഫ ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.

മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സയ്-ലന്റെ മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

109 (1873)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സയ്-ലന്റെ  മഭാർക്കറനിലാംഗയ്  കൂടുതല  വവഭാപനിപനിയ്ക്കുന്നതനിനയ്

നടപടനി സക്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണയ് ആവനിഷരനിക്കുവഭാന്

ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതയ്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിനമുളള  സനിമന്റെയ്  ബഭാൻഡകേള

കകേരളത്തനിൽ  നന്നഭായനി  വനിപണനി  കേയടക്കുകേയുലാം  എന്നഭാൽ  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സയ്

പനിറകകേഭാട്ടു  കപഭാവകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സനിതനിവനികശഷേലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

എങനില  മലബഭാർ  സനിമന്റെയ്സയ്-ലന്റെ  വനിപണനി  കൂടുതല  വവഭാപനിപനിയ്ക്കുന്നതനിനയ്

അടനിയനര നടപടനി സക്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലകേഭാചനിന് കപഭാര്ടയ്  ടസ്റ്റനില ഒരു

സനിമന്റെയ്  ഹബയ്  സുസജമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.  കൂടഭാലത

ജനിലകേളകതഭാറലാം  സഹകേരണകമഖലലയ  കൂടുതല  ഫലപദമഭായ  രതീതനിയനില

ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണയ്  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സയ്  കകേരളത്തനിലന്റെ  എലഭാ  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം

ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ബനി)  കകേരള സനിമന്റെയ്സയ് വനിപണനിയുലട  6-8%  വലര വനിഹനിതമഭാണയ് മലബഭാര്
സനിമന്റെയ്സനിനുള്ളതയ്. എന്നഭാല അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കളുലട ലഭവതക്കുറവമൂലലാം ഏകേകദശലാം
മൂനമഭാസകത്തഭാളലാം ഉലഭാദനക്കുറവയ് കനരനിടുകേയുലാം മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സയ് വനിപണനിയനില
നനിന്നയ് വനിട്ടുനനിലകക്കണതഭായ സഭാഹചേരവലാം വരനികേയുമുണഭായനി.  ഇഇൗ അവസരത്തനില
സക്വകേഭാരവ  കേമ്പനനികേള  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ  വനിപണനി  കേയടക്കനി.   എന്നഭാല
മഭാകനജയ് ലമന്റെനിലന്റെ  സമകയഭാചേനിതമഭായ  ഇടലപടലമൂലലാം  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലട
ലഭവതക്കുറവയ് പരനിഹരനിചയ് ഉലഭാദനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേയുലാം സഹകേരണകമഖലയുലട
കൂടനി സഹഭായകത്തഭാലട ലലകേവനിട വനിപണനി തനിരനിച്ചുപനിടനിചയ് തുടങ്ങുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

ലചേറകേനിട വവവസഭായങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം
110 (1874) ശതീ  .   എലാം  .   സക്വരഭാജയ്  : 
 ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതയ് കകേഭായ  : 
 ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേലാംസതീര്  : 

ശതീ  .     ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന്    : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം  ലചേറകേനിട
വവവസഭായങ്ങലള  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലചേറകേനിട  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉലന്നങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണയ്  നലകേനിവരുന്നതയ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ലചേറകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിപണനി
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നൂതന  പദതനികേളഭാണയ്  സക്വതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറകേനിട  വവവസഭായ  കമഖലയനിലല  സമഗ്രേ
വനികേസനത്തനിനുലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കനി നലകുന്നതനിനയ് സലാംരലാംഭകേലര
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനുലാം  ലചേറകേനിട  വവവസഭായങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിചയ്  കൂടുതല
നനികക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  "സലാംരലാംഭകേതക്വ  സഹഭായ  പദതനി"  വഴനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുനണയ്.  ലചേറകേനിട  വവഭാവസഭായനികേലള
ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബനിസനിനസയ്  ടു ബനിസനിനസയ് മതീറയ്,  വവവസഭായ സലാംഗമലാം,
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇന്ലവകസ്റ്റഴയ്  മതീറയ്,  സലാംരലാംഭകേതക്വ  പരനിശതീലന  പദതനി,
ലടകകഭാളജനി  കനിനനികേയ്,  സനില  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  കപഭാഗ്രേഭാലാം,  എമര്ജനിലാംഗയ്  കകേരള
തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറകേനിട
വവവസഭായങ്ങളക്കയ്  വനിപണന  സഭാധവത  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലലലസന്സുകേളുലാം  കനിയറന്സുകേളുലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
സലാംസഭാന  തലങ്ങളനില  സനിലാംഗനിള  വനിന്കഡഭാ  കനിയറന്സയ്  കബഭാര്ഡയ്
പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത  ബഭാകങഴയ്  സമനിതനികേളനില  വവഭാവസഭായനികേളുലട
പശ്നങ്ങള നനിരനരമഭായനി ഉന്നയനിക്കുനമുണയ്. 

(ബനി&സനി)  ലചേറകേനിട  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളനില  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഉലന്നങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനുലാം  വനിപണനി  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങളുലട  ഉലപന്നങ്ങളക്കയ്  കദശതീയ  അനര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില  വനിപണനി
കേലണത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബനിസനിനസയ്  ടു  ബനിസനിനസയ്  മതീറയ്,  കകേരളത്തനിലന്റെ
തനതഭായ  കേഭാര്ഷേനികേ  ഉലപന്നങ്ങളനില  നനിനലാം  മൂലവവര്ദനിത  ഉലപന്നങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴനി  കേര്ഷേകേരുലടയുലാം
വവവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുലടയുലാം  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
അകഗ്രേഭാ  ഫുഡയ്  കപഭാ,  കകേരളത്തനിലല  വവവസഭായ  ഉലപന്നങ്ങളുലട  വനിപണനലാം
ശക്തനിലപടുത്തഭാനഭായനി  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  വവവസഭായ എകനിബനിഷേനുകേള,  ഓകരഭാ
പകദശലത്തയുലാം തനതയ് സഭാലാംസഭാരനികേ കമളകേളുമഭായനി ബന്ധലപടയ് നടക്കുന്ന പദര്ശന
വനിലപന കമളകേളനില  എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.-കേളുലട പങഭാളനിത്തലാം,  എലാം.എസയ്.എലാം.ഇ.-
ഡനി.ലഎ.-യുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണയ് നഭാഷേണല ലലവല ലവണര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
കപഭാഗ്രേഭാമുകേള എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

വവവസഭായ കസ്റ്ററകേള
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111  (1875)  ശതീ  .    എലാം  .    സക്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  വവവസഭായ  കസ്റ്ററകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില അവയുലട ഉകദ്ദേശവവലാം ലക്ഷവവലാം എലനന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വവഭാവസഭായനികേ  വളര്ചയയ്  എലനലഭാലാം
പകയഭാജനങ്ങള ഉണഭാകുലമന്നഭാണയ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്;

(ഡനി) ഇത്തരലാം കസ്റ്ററകേള ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഒരു ലപഭാതുവഭായ ബഭാന്ഡനില വനിപണനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം 
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ -സനി)  ഉണയ്.  ഒകരതരലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  ഒരു  ഭൂപകദശത്തയ്  നടത്തുന്ന
വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  ലപഭാതുകസവന
കകേന്ദ്രങ്ങള,  ലപഭാതു സഇൗകേരവങ്ങള തുടങ്ങനിയവ സഭാപനിക്കുകേ എന്നതഭാണയ് കസ്റ്റര്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  പദതനിപകേഭാരലാം  പധഭാനമഭായുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കളുലട  ബഭാങയ്,  കേനത്ത  മുതലമുടക്കയ്  കവണനി  വരുന്നതുലാം  ലപഭാതുവഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതുമഭായ യനസഭാമഗ്രേനികേള സഭാപനിക്കുകേ,  ഉലന്നത്തനിലന്റെ
വവഭാപഭാരലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ ലക്ഷവങ്ങളഭാണയ്
കസ്റ്റര് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് പദതനി മുകഖന സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതയ്.

കസ്റ്ററനിലന്റെ  പവര്ത്തനഫലമഭായനി  ഉലപഭാദന  പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല
ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുകേയുലാം  ലപഭാതുകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ലഭവത  കൂടുതല
സലാംരലാംഭകേലര ഇഇൗ കമഖലയനികലയയ് ആകേര്ഷേനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന. അനനിമ ഫലമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത  വവവസഭായ  വളര്ചലയ  ഗുണകേരമഭായനി  സക്വഭാധതീനനിക്കുന്നതനിനയ്
കസ്റ്ററനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം സഹഭായനിക്കുന.

(ഡനി)  ഉലപന്നങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കസ്റ്റര്  പദതനിയുലട
ലക്ഷവങ്ങളനില  ഒന്നഭാണയ്.  ലപഭാതുവഭായ  ബഭാന്ഡനില  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്
അലാംഗ  യൂണനിറ്റുകേള  തഭാലരവലാം  പകേടനിപനിക്കുനലവങനില  അതുലാം  ഒരു  കസ്റ്ററനിനയ്
നനിര്വഹനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ബനിസനിനസയ് ഇന്കുകബഷേന് കകേന്ദ്രങ്ങള
112 (1876) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേയ്  :
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ശതീ  .   കജഭാര്ജയ് എലാം  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .   കേഭാരഭാടയ് റസഭാഖയ്  :

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ്    :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് സലാംരലാംഭകേതക്വ  ആശയവമഭായനി  മുകന്നഭാടയ്  വരുന്ന പുതനിയ

സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബനിസനിനസയ്  ഇന്കുകബഷേന്

കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  സഭാകങതനികേ,  അടനിസഭാന

സഇൗകേരവങ്ങള, ലലവദഗ്ദ്ധവ വനികേസനലാം എന്നനിവയഭായനി എലനലഭാലാം സഇൗകേരവങ്ങളഭാണയ്

പസ്തുത ലസന്റെറകേളനിൽ ലഭവമഭാകുന്നതയ്;

(സനി)  വനിജയലാം  ലലകേവരനിച  സലാംരലാംഭകേരുലടയുലാം  വനിദഗ്ദ്ധരുലടയുലാം

പവര്ത്തനങ്ങള ഉളലപടുത്തനി ബനിസനിനസയ് ഇന്കുകബഷേന് ലസന്റെറകേലള കൂടുതല

ഫലപദമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണയ്.  സമഗ്രേമഭായ ഒടനവധനി സഹഭായങ്ങള നലകേനിലക്കഭാണയ് ഒരു

ബനിസനിനസയ്  ആശയലത്ത  ഉലപന്നലാം/കസവനലാം  എന്ന  നനിലയനികലയയ്

പരനിവര്ത്തനിപനിചയ്  വനിജയകേരമഭായനി  ഒരു  സലാംരലാംഭകേലന  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  കവദനിയഭാണയ്

ബനിസനിനസയ്  ഇന്കുകബഷേന്  ലസന്റെര്.  ശരഭാശരനിയനിലുലാം  അധനികേമഭായ  ലതഭാഴനില

ലഭവത,  സമ്പത്തുലഭാദനലാം  എന്നനിവയുലട  സനിരമഭായ  വളര്ച  വനിജയകേരമഭായ  ഒരു

ബനിസനിനസയ്  ഇന്കുകബറര്  ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലട  സൃഷ്ടനി,

സലാംരലാംഭകേതക്വ  കേഭാലഭാവസലയ  പരനികപഭാഷേനിപനിക്കല,  സഭാകങതനികേ  വനിദവയുലട

വഭാണനിജവവലക്കരണലാം  പഭാകദശനികേ  സഭാമ്പത്തനികേഭാവസയുലട  ലലവവനിദവ

വത്കേരണലാം,  പഭാകദശനികേ വവവസഭായ സമൂഹങ്ങളുലട വളര്ചലയ തക്വരനിതലപടുത്തല,

ബനിസനിനസനിലന്റെ സൃഷ്ടനിയുലാം നനിലനനിര്ത്തലുലാം, വനനിതകേളുലടയുലാം നഡ്യൂനപക്ഷങ്ങളുലടയുലാം

സലാംരലാംഭകേതക്വലത്ത കപഭാതഭാഹനിപനിക്കല, ആഭവനരവലാം ആകഗഭാളവമഭായ ബനിസനിനസയ്

അവസരങ്ങലള  കേലണത്തല,  സമൂഹ  പുനര്  നനിര്മ്മേനിതനി  തുടങ്ങനിയ  സഭാമൂഹനികേ

സഭാമ്പത്തനികേഭാവശവങ്ങലള  കേലണത്തനി  പുതനിയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ

അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളഭായ  ലലവദദ്യുതനി,  ഇന്റെര്ലനറയ്  തുടങ്ങനിയവ  ബനിസനിനസയ്
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ഇന്കുകബഷേന് ലസന്റെര് മുകഖന ലഭവമഭാകുന.

കകേരളത്തനിലല  യുവസലാംരലാംഭകേരുലട  നൂതനവലാം  വവതവസ്തവമഭായ  ആശയങ്ങള

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  പഭാരലാംഭ മൂലധന സഹഭായലാം

(പരമഭാവധനി 25 ലക്ഷലാം രൂപ) നലകേനി വരുന.

(സനി)  ബനിസനിനസയ്  ഇന്കുകബഷേന്  ലസന്റെറകേളനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന

കേമ്പനനികേളക്കഭായനി  വനിജയലാം  ലലകേവരനിച  വനിദഗ്ദ്ധരുലടയുലാം  സലാംരലാംഭകേരുലടയുലാം

കസവനങ്ങള  ഉളലപടുത്തനി  സമയഭാസമയങ്ങളനില  ലമന്റെനിലാംഗയ്  സകപഭാര്ട്ടുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ

കഭാസകേളുലാം ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  നടത്തനി വരുന.  കൂടഭാലത  CII, FICCI,  ലലട

കകേരള,  കകേരള  സ്റ്റഭാര്ടയ്  അപയ്  മനിഷേന്  തുടങ്ങനിയവര്  നടത്തുന്ന  വനിവനിധ

പരനിപഭാടനികേളനില  പലങടുക്കുന്നതനിനുള്ള  പനിന്തുണ  നലകുനണയ്.  ഇക്കഭാരവത്തനില

കൂടുതല പരനിഷഭാരലാം ആവശവലമങനില അക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില സഇൗകരഭാര്ജ പദതനികേള 

113  (1877)  ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില  സഇൗകരഭാര്ജ
പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം  ഇതയ്  വവഭാവസഭായനികേ  ഉത്പഭാദനത്തനിനയ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം  കവണനിയുള്ള  പദതനികേള  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നൽകേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  എലനങനിലുലാം  പഠനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചയ് നലകുന്നതഭാണയ്.

'മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായയുലട കുടനിശ്ശേനികേ അടച്ചുതതീര്ക്കുന്നതനിനയ് പദതനികേള '

114  (1878)  ശതീ  .    എലാം  .    സക്വരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറകേനിട  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കയ്
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അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായയുലട കുടനിശ്ശേനികേ അടചയ് തതീര്ക്കുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  എന്നയ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
പസ്തുത പദതനികേളുലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേളുലട  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് വഭായക്കഭാര് സക്വതീകേരനികക്കണതയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാര്ജനിന് മണനി വഭായയുലട  കുടനിശ്ശേനികേ അടച്ചുതതീര്ക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില ഒരു നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിയനികലയയ് ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  നനിലവനില  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനി
24-3-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  459/17/വവവ.  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര് രണയ് കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി പഖവഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

കേഭാറഗറനി I പകേഭാരലാം യൂണനിറ്റുടമയഭായ വഭായക്കഭാരന് മരണലപടുകേയുലാം സഭാപനലാം

പവര്ത്തനരഹനിതവലാം  ആസ്തനികേള  തനിരനിചടവനിനയ്  സഭാധവമലഭാത്ത  തരത്തനില

നനിലവനിലനിലഭാതനിരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  അനനരഭാവകേഭാശനിയുലട

അകപക്ഷയനികന്മേല  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  എഴുതനിത്തള്ളഭാലാം.  ഇത്തരലാം

കകേസകേളനില വഭായ കേഭാലഭാവധനി കേഴനിയഭാന് കേഭാത്തനിരനികക്കണതനില.

കേഭാറഗറനി II അനുസരനിചയ് റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളനിലനിരനിക്കുന്നതുലാം യൂണനിറയ്

പവര്ത്തനരഹനിതമഭാവകേയുലാം ആസ്തനികേള ലലകേമഭാറലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭായ യൂണനിറ്റുകേള,

മുതലുലാം  വഭായ  അനുവദനിച  തതീയതനി  മുതല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനി

പകേഭാരമുള്ള  അകപക്ഷഭാതതീയതനി  വലരയുള്ള  ആറയ്  ശതമഭാനലാം  പലനിശയുലാം  കചേര്ന്ന

തുകേയഭാണയ്  തനിരനിചടയ്കക്കണതഭായനി കേണക്കഭാകക്കണതയ്.  വഭായക്കഭാരന് തനിരനിചടവയ്

നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില  അതയ്  കേഴനിച്ചുള്ള  തുകേയുലട  50  ശതമഭാനലാം  ഉടന്

അടയ്കക്കണതുലാം  ബഭാക്കനി  തുകേ  ഒരു  വര്ഷേത്തനിനകേലാം  രണയ്  ഗഡകേളഭായനി

അടയ്കക്കണതുമഭാണയ്.  ഇതനില  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയഭാല  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല

പദതനി ആനുകൂലവലാം റദ്ദേഭാക്കുലാം. 

(ബനി)  ഇഇൗ  പദതനിയുലട  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വഭായക്കഭാരന്

നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കഫഭാമനിലുള്ള  അകപക്ഷയുലാം  അനുബന്ധകരഖകേളുലാം  സഭാപനലാം

പവര്ത്തനരഹനിതലമന്നയ്  ലതളനിയനിക്കുന്ന  കരഖകേള  സഹനിതലാം  അതഭാതയ്  ജനിലഭാ

വവവസഭായകകേന്ദ്രലാം ജനറല മഭാകനജര്മഭാര്ക്കയ് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതഭാണയ്.
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'ഇനവന് കകേഭാഫനി കബഭാര്ഡയ് ലതഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘലാം

പനിരനിച്ചുവനിട നടപടനി '

115 (1879) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന്  :

ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .    അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) ഇന്ഡവന് കകേഭാഫനി കബഭാര്ഡയ് ലതഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ സലാംഘലാം (4227)

ഡയറകര്  കബഭാര്ഡയ്  പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അതനിനുള്ള

സഭാഹചേരവലമനഭായനിരുന;

(ബനി)  ലതരലഞടുപനിലൂലട  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  പസ്തുത  ഡയറകര്

കബഭാര്ഡനിലനതനിലര കേള്ളപരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചയ്

അഡനിനനികസ്ട്രറര്  ഭരണലാം  ഏലപനിചതയ്  സഹകേരണ  ജനഭാധനിപതവത്തനിലന

നശനിപനിക്കുന്നതനിനയ് കവണനിയഭാലണന്ന ആകരഭാപണലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ലഹഡയ്  ഓഫതീസയ്  തലനിലപഭാളനിചയ്  ഓഫതീസയ്

റനിക്കഭാര്ഡകേള  ബലമഭായനി  എടുത്തുലകേഭാണ്ടുകപഭായവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി

സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ഇനവന്  കകേഭാഫനി  ഹഇൗസയ്  കബഭാര്ഡനിലനതനിലര  സമര്പനിച

പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില നടത്തനിയ അകനക്വഷേണത്തനില  ഇനവന് കകേഭാഫനി

കബഭാര്ഡയ്  വര്കക്കഴയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപ്തലാം  നമ്പര്  4227-ല  ഗുരുതരമഭായ

അഴനിമതനിയുലാം  കമകക്കടുകേളുലാം  സഹകേരണ  നനിയമത്തനിനുലാം  ചേടത്തനിനുലാം  വനിരുദമഭായ

ഭരണനനിര്വഹണവലാം  നടന്നനിട്ടുള്ളതഭായനി  കബഭാധവലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

രജനിസ്ട്രഭാര് എന്ന നനിലയനില തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ജനറല മഭാകനജറലട

22-2-2017-ലല   ബനി2/6711/16-ാം  നമ്പര് ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  ഇനവന്  കകേഭാഫതീ

കബഭാര്ഡയ്  വര്കക്കഴയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപ്തലാം  നമ്പര്  4227-ലന്റെ  ഭരണ

സമനിതനിലയ പനിരനിച്ചുവനിടയ് അഡനിനനികസ്ട്രറര് ഭരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.
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(ബനി)  ഇനവന്  കകേഭാഫനി  കബഭാര്ഡയ്  വര്കക്കഴയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപ്തലാം

നമ്പര് 4227-നയ് സമര്പനിച പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില അകനക്വഷേണലാം നടത്തനി

ഗുരുതരമഭായ കമകക്കടുകേള നടന്നതഭായനി കബഭാധവലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്

രജനിസ്ട്രഭാര് നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  ടനി  വനിഷേയലാം ശദയനിലലപടനിടനില.

നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനിലല പതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

116  (1880)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  അയല സലാംസഭാനങ്ങലള അകപക്ഷനിചയ്  കകേരളത്തനില സനിമന്റെയ്  പഭായറയ്

ഒന്നനിനയ് നൂറയ് രൂപ കൂടുതലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സനിമന്റെയ്  കൂടഭാലത  കേമ്പനി,  മണല  എന്നതീ  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രേനികേളുലട
വനിലയുലാം  വര്ദനിചകതഭാലട  സലാംസഭാനത്തയ്  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല
പതനിസന്ധനിയനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  പസ്തനത  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടുകമഭാ;  സനിമന്റെയ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള,  വവഭാപഭാരനികേള,  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
എന്നനിവരുലട  പതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകമഭാ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സനില  ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിചയ് പതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അയല  സലാംസഭാനങ്ങലള  അകപക്ഷനിചയ്  കകേരളത്തനില  സനിമന്റെയ്  ബഭാഗയ്
ഒന്നനിനയ് ഏകേകദശലാം 50-80 രൂപ കൂടുതലഭാണയ്.

(ബനി)  കനഭാട്ടുപതനിസന്ധനി,  ജലദഇൗര്ലഭവലാം,  കേക്വഭാറനി സമരലാം മുതലഭായവ കേഭാരണലാം
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  പതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുന.  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല
പതനിസന്ധനിക്കയ്  ലതഭാട്ടു  മുമ്പയ്  വനിലകേള,  ബനിലനിലാംഗയ്  തുകേ  431  രൂപയുലാം
കഹഭാളലസയനില  വനില  390  രൂപയുലാം  റതീലടയ്ല  വനില  420  രൂപയുലാം  എന്ന
നനിലവഭാരത്തനിലഭായനിരുന  വനിലപന  നടത്തനിയനിരുന്നതയ്.  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല
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പതനിസന്ധനികയഭാടുകൂടനി സനിമന്റെനിനയ് ആവശവക്കഭാര് കുറയുകേയുലാം കഹഭാളലസയനില വനില
355   മുതല  360  രൂപ  നനിലവഭാരത്തനികലയയ്   തഭാഴുകേയുമുണഭായനി.  ഇഇൗ
കഹഭാളലസയനില  വനിലയുലാം  ബനിലനിലാംഗയ്  വനിലയുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  അനരലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  ഒരു  ശമലാം  നടക്കുന്നതഭായനി  അറനിയുന.  അതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലചേറനിയ വനിലക്കയറലാം അനുഭവലപടനിട്ടുണയ്. ബനിലനിലാംഗയ് തുകേയനില സക്വകേഭാരവ
കേമ്പനനികേള  കേഭാരവമഭായ  മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിടനില.  മറനിചയ്  ചേനില  ആനുകൂലവങ്ങള
പനിന്വലനിക്കുന്നതഭായനി  പസ്തഭാവനിചനിരുന.  എന്നഭാല  സനിമന്റെയ്  ഡതീലര്
അകസഭാസനികയഷേന്  ഇകപഭാള  കകേരളത്തനില  വനില  കൂടനി  വനിലക്കഭാനുള്ള
സഭാഹചേരവമനില എന്ന  നനിലപഭാടനിലഭാണയ്. 

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ മലബഭാര് സനിമന്റെയ്സനില ഉലഭാദനലാം വര്ദനിപനിചയ്
പതനിസന്ധനി മറനികേടക്കഭാന് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുണയ്.

1. പവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരുന്ന  കചേര്ത്തലയനിലല  സനിമന്റെയ്  ലലഗ്രേന്ഡനിലാംഗയ്
യൂണനിറയ് തുറന്നയ് പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനി.

2. ലകേഭാചനിന്  കപഭാര്ടയ്  ടസ്റ്റനില  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്സനിലന്റെ  സനിമന്റെയ്
ഹഭാന്ഡനിലനിലാംഗയ് ഹബയ്  തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള വനിശദമഭായ കപഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള പവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

3. വഭാളയഭാര്  പഭാന്റെനിലല  ഉലഭാദനലാം  കൂടഭാന്  വനിശദമഭായ  കപഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്
തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഒറപഭാലലാം കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കനിലന്റെ വനികേസനലാം

117 (1881) ശതീ  .   പനി  .    ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം 
കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള  ആണയ്  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ
പഭാര്ക്കനില പവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫഭാ  പഭാര്ക്കനില  ആരലാംഭനിക്കുന്ന  പതനികരഭാധ
പഭാര്ക്കനികലയയ്  നനികക്ഷപകേലര  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
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ആണയ് നഭാളനിതുവലര സക്വതീകേരനിചതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപഭാലത്തയ്  കേനിന്ഫ  സഭാപനിച  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളനില  തഭാലഴ
പറയുന്ന  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

• കറഭാഡകേള

• ലലവദദ്യുതനി ലലലനുകേള

• ലലപപയ് ഹലനുകേള

• മഴലവള്ള സലാംഭരണനി

കൂടഭാലത  106636  ചേതുരശ  അടനി  വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  ഫഭാകറനി  സമുചയവലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) കേനിന്ഫ നനിര്മ്മേനിച ഫഭാകറനി ലകേടനിട സമുചയലാം M/s Blissful Garments
Private Limited  എന്ന വസ നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനിക്കയ് അകലഭാടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. അവര്
അവരുലട പവര്ത്തനങ്ങള ഭഭാഗനികേമഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത വവവസഭായങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പസ്തുത  പഭാര്ക്കനില  തഭാലഴപറയുന്ന  വവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ഭൂമനി അകലഭാടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്.
Sl.
No

Name of party Area (In
acres)

Area 
(In Sq.ft)

1 Additional  Skill  Acquisition  Programme
(ASAP), Department of Higher Education,
GOK

1.00 -

2 Mr. Subin K.N 0.12 -

3 Mr. Vineeth Kumar 0.05 -

4 Mr. Asif 0.07 -

5 M/s. Skyniche Internet Business Solutions
& Services

- 851

6 M/s. Micro Clouds - 723

(സനി)  ഒറപഭാലലത്ത  60  ഏക്കറനില സഭാപനിക്കുന്ന പതനികരഭാധ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ
നനികക്ഷപകേലര  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കേനിന്ഫ  കകേന്ദ്ര  പതനികരഭാധ
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മനഭാലയവമഭായുലാം വഭാണനിജവ സലാംഘടനകേളഭായ Confederation of Indian Industry
(CII), Federation of Indian Chamber of Commerce (FICCI)  എന്നനിവയുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തനി  വരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നനികക്ഷപകേലര
ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണയ് കേനിന്ഫ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.

കകേഭാടയലനില വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ്  

118  (1882)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ് വവവസഭായ പഭാര്ക്കയ് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജനിലഭാ വവവസഭായ കകേന്ദ്രലാം ഇതയ് സലാംബന്ധനിചയ് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി  കമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപട  വവവസഭായലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
എലനങനിലുലാം പഭാരലാംഭ നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാടയല  കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കയ്  ആരലാംഭനിക്കുന്ന
വനിഷേയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഇല.

കുപനിലവള്ള-കസഭാഫ യ് ഡ്രൈനിലാംഗ്സയ് കേമ്പനനികേള 

119  (T*1883)ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേളുലാം, കസഭാഫയ് ഡ്രൈനിലാംഗ്സയ് കേമ്പനനികേളുലാം എത്രയുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനില  അനര്കദ്ദേശതീയ,  കദശതീയ,  പഭാകദശനികേ  കേമ്പനനികേള  എത്ര
വതീതമഭാലണനലാം അവ ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്പനനികേള  അനുവദനതീയമഭായതനിലുലാം  കൂടുതല  ജലലാം
കചേഭാര്ത്തുനകവഭാലയന  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അധനികേ
ജലചൂഷേണത്തനിലന്റെ കേഴനിഞ അഞയ് വര്ഷേലത്ത കേണക്കയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  115  കുപനിലവള്ള  കേമ്പനനികേളക്കയ്  നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

(ബനി)  ഭൂജല അകതഭാറനിറനി നനിരഭാകക്ഷപപത്രലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ള  115  കുപനിലവള്ള
കേമ്പനനികേളുലാം പഭാകദശനികേ കേമ്പനനികേളഭാണയ്. 

(സനി)  പസ്തുത  കേമ്പനനികേളുലട  ജല  ഉപകഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാറണയ്.
അനുവദനതീമഭായതനിലുലാം  കൂടുതല  ജലലാം  കചേഭാര്ത്തുനലവന്ന  പരഭാതനി
ശദയനിലലപടനിടനില. 

സ്റ്റഭാന്ഡയ് അപയ് ഇനവഭാ സതീലാം

120  (1884)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനനിതകേലളയുലാം  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗക്കഭാരയുലാം
സഹഭായനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സ്റ്റഭാന്ഡയ്  അപയ്  ഇനവഭാ  സതീലാം
സലാംസഭാനത്തയ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഇതനിലന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാവയ് ആകുന്നതനികലയയ് എലനഭാലക്ക കേഭാരവങ്ങള ലചേയണലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സതീമനില  കലഭാൺ  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  കപഭാളനിസനി  ആന്റെയ്  ലപഭാകമഭാഷേനനില  (ഡനി.ഐ.പനി.പനി.)  കപഭാജകയ്
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയണലമന്ന  നനിബന്ധന  ഉള്ളതനിനഭാല  പസ്തുത  രജനികസ്ട്രഷേലന്റെ
മഭാര്ഗങ്ങള/സലാംവനിധഭാനലാം എലനന്നയ് വനിശദമഭായനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ഏലതഭാലക്ക  ബഭാങ്കുകേളഭാണയ്  സ്റ്റഭാന്ഡയ്  അപയ്  ഇനവഭാ
സതീമനില കലഭാണ് ലകേഭാടുക്കുന്നലതന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കലഭാണ്  കവഗത്തനില  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  പസ്തുത  കലഭാണ്  സലാംരലാംഭകേലര
സഹഭായനിക്കുവഭാന്  വവഭാവസഭായ  വകുപനിനയ്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സ്റ്റഭാന്ഡയ് അപയ് ഇനവ പദതനി പകേഭാരലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാവഭാകുന്നതയ്
തഭാലഴപറയുന്നവരഭാണയ്. 
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1. 18  വയസനിനുമുകേളനില  പഭായമുള്ള  പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുന്നവര് അലലങനില വനനിതകേളഭായനിട്ടുള്ള സലാംരലാംഭകേര്.

2. ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ഫസ്റ്റയ്  ലലടലാം  ലവഞര്  ആയനിരനിക്കുലാം  കലഭാണനിനുള്ള
അര്ഹത.

3. ഒരഭാളനിലന്റെ ഉടമസതയനില അലഭാത്ത കകേസകേളനില 51 ശതമഭാനലാം ലഷേയര്
കഹഭാളഡനിലാംഗുലാം  കേണ്കടഭാളനിലാംഗയ്  കസ്റ്റഭാക്കുലാം  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് അലലങനില വനനിതഭാ സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് ആയനിരനിക്കണലാം. വഭായ
എടുക്കുന്ന  ആള  ഏലതങനിലുലാം  ബഭാങ്കുകേളനില  അലലങനില  ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില കുടനിശ്ശേനികേക്കഭാരനഭായനിരനിക്കരുതയ്. 

(ബനി)  www.Standupmithra.in   എന്ന ലവബ്ലലസറയ്  മുകഖനയുലാം  ബഭാഞയ്
മഭാകനജര്  മുകഖനയുലാം  ലതീഡയ്  ഡനിസ്ട്രനികയ്  മഭാകനജര്  (LDM)  മുകഖനയുലാം
ഓണ്ലലലനഭായനി വഭായയയ് അകപക്ഷ നലകേഭാവന്നതഭാണയ്.  അതനിനുകവണനി രജനിസ്റ്റര്
ലചേയഭാനുള്ള ഓപ്ഷേന് പസ്തനത ലവബ്ലലസറനില തലന്ന ലഭവമഭാണയ്.

(സനി)   ലപഭാതുകമഖലഭാ  വഭാണനിജവ  ബഭാങ്കുകേള,  സക്വകേഭാരവകമഖലഭാ  വഭാണനിജവ
ബഭാങ്കുകേള തുടങ്ങനിയവ മുകഖന ഇഇൗ പദതനി പകേഭാരലാം വഭായ ലഭവമഭാണയ്. 

(ഡനി)  സലാംരലാംഭകേലന്റെ  പരനിജഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കേഴനിവനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില  വനിജയകേരമഭായനി  നടത്തുന്ന  പദതനികേള  കേലണത്തഭാനുലാം
അതനിനനുസൃതമഭായനി കപഭാജകയ് റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കനി ധനകേഭാരവ സഭാപനത്തനികലയയ്
ശനിപഭാര്ശ  നലകേഭാനുലാം   വവവസഭായ  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസലര  സമതീപനിചഭാല
എലഭാവനിധത്തനിലുള്ള സഹഭായങ്ങളുലാം ലചേയലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണയ്. 

റഭാന്നനിയനില റബര് പഭാര്ക്കയ് പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

121  (1885)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  റഭാന്നനിക്കയ്  പഖവഭാപനിച  റബര്  പഭാര്ക്കയ്  പഭാവര്ത്തനികേമഭാകേഭാത്തതയ്
എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  ഇതനിനുകശഷേലാം  പഖവഭാപനിച  പഭാര്ക്കുകേള
കപഭാലുലാം  യഥഭാര്ത്ഥവമഭായകപഭാള റബര്  ഉലപഭാദന കകേന്ദ്രമഭായ റഭാന്നനിയനിലല  റബര്
പഭാര്ക്കയ് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ആളുകേളക്കയ്  പതവക്ഷമഭായുലാം  പകരഭാക്ഷമഭായുലാം
കജഭാലനി ലഭനിക്കഭാവന്ന റബര് പഭാര്ക്കയ് യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള
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സക്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേനിന്ഫയുലാം റബര് കബഭാര്ഡലാം സലാംയുക്തമഭായനി കചേര്ന്നയ് റഭാന്നനിയനില
ഒരു  റബര്പഭാര്ക്കയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  2008-ല  തലന്ന  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതഭാണയ്.  എന്നഭാല ഇതനിനഭാവശവമഭായ  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുന്നതനില  വന
കചേര്ന്ന നനിയമതടസങ്ങളുലാം  സമതീപ പകദശമഭായ ലഎരഭാപുരത്തയ് കേനിന്ഫയുലാം റബര്
കബഭാര്ഡലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  റബര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  പകയഭാജനലാം  ഇഇൗ
കമഖലയനിലുലാം ലഭവമഭാണയ് എനലാം കേണതനിനഭാല പസ്തനത പഭാര്ക്കനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം
അടനിയനര  സക്വഭഭാവത്തനില  നടപനിലഭാകക്കണ  സഭാഹചേരവമനിലലന്നയ്  കേനിന്ഫ
അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി. എന്നഭാല ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷേലാം
പസ്തുത  സലാംരലാംഭലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ബന്ധലപടവരുലട
കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയുണഭായനി.  എ.വനി.റനി.  കേമ്പനനിയുലട  അധതീനതയനില
ലഭവമഭായനിട്ടുളള ഭൂമനിയനില ഉകദ്ദേശലാം  500  ഏക്കകറഭാളലാം പുറകമ്പഭാക്കഭാലണനലാം പസ്തുത
സലലാം റബര് പഭാര്ക്കനിനയ് കയഭാഗവമഭാകണഭാ എന്നയ് പരനികശഭാധനിചയ് സഭാധവതഭാ പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  നലകുന്നതനിനയ്  കേനിന്ഫയുലടയുലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെയുലാം
ഉകദവഭാഗസന്മേഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണയ്. തുടര്ന്നയ് കേനിന്ഫ ഒരു പഭാഥമനികേ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ്
നലകുകേയുണഭാലയങനിലുലാം  പസ്തുത  കപഭാജകനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഭാധവതകേളുലാം
വഭാണനിജവ സഭാമൂഹവ കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലകേളനില ഇഇൗ കപഭാജകയ് വഴനി ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
പുകരഭാഗതനിയുലാം അകതഭാലടഭാപലാം സലാംജഭാതമഭാകയക്കഭാവന്ന പഭാരനിസനിതനികേ  പശ്നങ്ങളുലാം
സമഗ്രേമഭായനി  വനിലയനിരുത്തലപടനിരുന്നനില.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരവത്തനില  ലപഭാഫഷേണല
സക്വഭഭാവകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു  സമഗ്രേ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടയ്  നലകുന്നതനിനയ്
ബന്ധലപടവര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. പസ്തുത റനികപഭാര്ടയ് പരനികശഭാധനിചതനിനു
കശഷേലാം മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരവത്തനില തുടര്നടപടനികേള സഭാധവമഭാവകേയുള. 

സലാംസഭാനലത്ത കേനിന്ഫ പഭാര്ക്കുകേള

122 (1886) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം 
കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കുകേളുലട  വവവസഭായ/ജല  വനിതരണ
പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  എത്ര  തുകേ
ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ഏലതലഭാലാം  കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കുകേലള
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നവതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണയ്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേനിന്ഫ  പഭാര്ക്കുകേളുലട  വവവസഭായ/ജല  വനിതരണ
പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം  5  കകേഭാടനി രൂപ
ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ജല  വനിതരണ
പദതനിയുലാം എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല കേഭാക്കനഭാടുള്ള ജലവനിതരണ പദതനിയുമഭാണയ്
ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന ജലവനിതരണ പദതനികേള. 

(ബനി)  പഭാര്ക്കുകേലള  നവതീകേരനിക്കഭാന്  കേനിന്ഫയയ്  പദതനിയനില.  എന്നഭാല
ഒറപഭാലലത്ത ഡനിഫന്സയ് പഭാര്ക്കനിലന്റെ അടനിസഭാന സഇൗകേരവങ്ങളുലട വനികേസനവലാം
പഭാലക്കഭാടയ്  കേനിന്ഫ  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  വവവസഭായ  പഭാര്ക്കനികലയയ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്
ആവശവമുള്ള ജലലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള വവവസഭായ ജലവനിതരണ പദതനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപട  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭാണയ്  കേനിന്ഫ  പധഭാനമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്. 

സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 

123  (1887)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇകപഭാള  വവവസഭായ  വകുപനിനയ്  കേതീഴനില  എത്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണയ്;

(ബനി)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തയ്  2015-16  വര്ഷേത്തനില  എത്ര
ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണയ്  ലഭാഭത്തനില  പവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ്;  ഇകത
കേഭാലയളവനില ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട നഷ്ടലാം എത്ര രൂപയഭായനിരുന;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനയ്  കശഷേലാം  എത്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനില പവര്ത്തനിക്കുനണയ്; അവ ഏലതലഭാലാം;

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷേത്തനില ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട നഷ്ടലാം എത്ര
രൂപയഭാണയ്;

(ഇ)  നഷ്ടത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള  ലപഭാതുകമഖലയനില
തുടങ്ങുന്നതനിനുലാം നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  വവവസഭായ വകുപനിനയ് കേതീഴനില ഒരു സ്റ്റഭാറഡ്യൂടറനി കകേഭാര്പകറഷേനടക്കലാം  42
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണയ്. 

(ബനി) മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് 2015-16 വര്ഷേത്തനില 10 ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണയ്  ലഭാഭത്തനില  പവര്ത്തനിചനിരുന്നതയ്;  ഇകത  കേഭാലയളവനിലല
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട നഷ്ടലാം അനുബന്ധലാം I*ആയനി കചേര്ക്കുന.

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷേലാം  13  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  ലഭാഭത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  അവയുലട  കപരുവനിവരലാം
അനുബന്ധലാം I*ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ഡനി)  2016-17  വര്ഷേത്തനില  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  നഷ്ടലാം
അനുബന്ധലാം *III* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ഇ)  നഷ്ടത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  അനുബന്ധലാം-IV*  ആയനി
കചേര്ക്കുന.

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള

124 (1888)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
ഏലതഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങള  തുറന്നയ്  പവർത്തനിക്കുവഭാന്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാപനങ്ങള  പൂടനിയതുകേഭാരണലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  കജഭാലനി
നഷ്ടമഭായനിട്ടുണയ്;

(ഡനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങള  തുറന  പവർത്തനിപനിക്കുവഭാന്  എത്ര
രൂപയുലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത ഉണഭാകുലാം എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സനിഡ്കകേഭായയ് വനിലക്കയ് 

125  (1889)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സനിഡ്കകേഭായയ് വനിവനിധ സർക്കഭാർ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബന്ധലപട നനിര്മ്മേഭാണ

പവൃത്തനികേളുലാം  കേരഭാറകേളുലാം  നലകുന്നതനില  എലനങനിലുലാം  വനിലക്കയ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങനില അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സക്വകേഭാരവ  നനിര്മ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളുലാം  കേരഭാറകേഭാരുലാം  ഇഇൗ  അവസരലാം
പരമഭാവധനി  മുതലലടുക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില  വന്നനിട്ടുകണഭാ;എങനില  വനിലക്കയ്
നതീക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  മരഭാമത്തയ്  കജഭാലനികേള
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് സനിഡ്കകേഭായയ് നലകേനിയനിരുന്ന അലാംഗതീകേഭാരലാം 1-4-2017 മുതല പുതുക്കനി
നലകേനിയനിടനില.  കേഴനിഞ  അഞയ്  വര്ഷേക്കഭാലലാം  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്  തലത്തനിലുള്ള
അനഭാസമൂലലാം  കേമ്പനനി  നഷ്ടത്തനിലുലാം  സനിഡ്കകേഭാ  ഏലറടുത്ത  പവൃത്തനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനില  കേഭാലവനിളലാംബലാം  കനരനിടുകേയുലാം
ലചേയതഭാണയ് കേഭാരണലാം. 

(ബനി)  ശദയനില  വന്നനിടനില.  സനിഡ്കകേഭായുലട  അകഡനികറഷേന്  പുതുക്കനി
നലകുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്. 

നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ സഭാപനങ്ങള

126  (1890)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷേലാം മുന്പയ് നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന
ഏലതങനിലുലാം  ലപഭാതുകമഖലഭാ  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണങനിൽ ആയതനിലന്റെ കേണക്കുകേൾ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷേലാം മുമ്പയ് നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന
തഭാലഴപറയുന്ന അഞയ് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

1.  ടഭാവന്കൂര് ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡകയ്സയ് ലനിമനിറഡയ്

2. ടഭാവന്കൂര്-ലകേഭാചനിന് ലകേമനിക്കലസയ് ലനിമനിറഡയ്

3. ടഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡയ്

4. ടഭാന്കസഭാര്കമഴയ് ആന്റെയ് ഇലകനിക്കലസയ് കകേരള ലനിമനിറഡയ്
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5. സ്റ്റതീല ആന്റെയ് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല കഫഭാര്ജനിലാംഗ്സയ് ലനിമനിറഡയ്

ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് ഒഭാഫയ് ഇന്ഡസ്ട്രനിയല കപഭാളനിസനി & ലപഭാകമഭാഷേന് 

127  (1891)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേതീഴതീല വനനിതകേളുലടയുലാം എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.
വനിഭഭാഗങ്ങളുലടയുലാം  ബനിസനിനസയ്  സലാംരലാംഭലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല  കപഭാളനിസനി  &
ലപഭാകമഭാഷേന്  (DIPP)  പദതനിയനിലലപടുത്തനി  വനിവനിധ  ഡനിസ്ട്രനികയ്  ഇൻഡസ്ട്രനിയൽ
ലസന്റെർ വഴനി നടപഭാക്കുന്ന സ്റ്റഭാന്റെയ് അപയ് ഇനവ പദതനി സലാംസഭാനത്തുള്ള പധഭാന
ബഭാങ്കുകേള വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയയ്  കവണനി  ബഭാങനില  നനിനലാം  ലസകേഡ്യൂരനിറനി  (വസ്തു,  മറയ്
വകേകേള)  വഭാങ്ങരുലതന്ന  നനിബന്ധന  ഉള്ളകേഭാരവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എന്നനിട്ടുലാം  പല  ബഭാങ്കുകേഭാരുലാം,  ലസകേഡ്യൂരനിറനി  കചേഭാദനിയ്ക്കുന്നതുമൂലലാം  പല
വനനിതകേളുലാം  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.   വനിഭഭാഗലാം  ആളക്കഭാരുലാം  ലസകേഡ്യൂരനിറനിയഭായനി
വസ്തുക്കളുലാം  മറ്റുലാം  ബഭാങ്കുകേളക്കയ്  ലകേഭാടുക്കുവഭാന്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  പല  നല
സലാംരലാംഭങ്ങളനില  നനിനലാം  പനിന്തനിരനിഞയ്  കപഭാകുന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലനതനിലര  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിചയ്  ഈ  പുതുവവവസഭായ
സലാംരലാംഭകേലര സഹഭായനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്റ്റഭാന്റെയ് അപയ് ഇനവ പദതനി പകേഭാരലാം എത്ര രൂപ വലരയഭാണയ് കലഭാണ്
ലകേഭാടുക്കുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  കലഭാണനിലന്റെ  പലനിശനനിരക്കുലാം  തനിരനിചടവലാം  ഏതയ്  രതീതനിയനിലലന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്) സ്റ്റഭാന്റെയ്  അപയ്  ഇനവ  പദതനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന്
എലനഭാലക്ക  കേഭാരവങ്ങള  അകപക്ഷകേര്ക്കയ്  ലചേയ  ലകേഭാടുക്കുവഭാന്  വവവസഭായ
വകുപനിനയ് സഭാധനിക്കുലമന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.
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(ബനി&സനി)  അത്തരലാം നനിബന്ധന ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.

(ഡനി) സ്റ്റഭാന്റെയ് അപയ് ഇനവ പദതനിപകേഭാരലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ മുതല ഒരു കകേഭാടനി
രൂപ വലരയഭാണയ് വഭായ നലകുന്നതയ്.

(ഇ)  പകതവകേ  കററനിലാംഗയ്  കേഭാറഗറനിയനില  ബഭാങയ്  ഇഇൗടഭാക്കുന്ന  പലനിശ
നനിരക്കനിലന്റെ  ഏറവലാം  തഭാഴ്ന്ന  നനിരക്കനിലുള്ള  പലനിശ  മഭാത്രകമ  ഇഇൗ  പദതനിപകേഭാരലാം
ഇഇൗടഭാക്കഭാവൂ. ഏഴയ് വര്ഷേലാം ലകേഭാണഭാണയ് ഇഇൗ വഭായ തനിരനിചടയ്കക്കണതയ്. പരമഭാവധനി
ലമഭാറകടഭാറനിയലാം പനിരതീഡയ് 18 മഭാസലാം ആയനിരനിക്കുലാം.

(എഫയ്)  സലാംരലാംഭകേലന്റെ  പരനിജഭാനത്തനിലന്റെയുലാം  കേഴനിവനിലന്റെയുലാം
അടനിസഭാനത്തനില  വനിജയനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  ഉലപന്നങ്ങള
കേലണത്തനി പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കനി ബഭാങ്കുകേളനികലയയ് നലകേഭാന് ജനിലഭാ വവവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഹഭായനിക്കുന.  സഭാകങതനികേമഭായുലാം  മഭാകനജതീരനിയല  ആയുലാം
ആവശവമഭായ പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനുള്ള പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുന. കൂടഭാലത
വനിവനിധ  ലലലസന്സുകേളുലാം  കനിയറന്സുകേളുലാം  ലഭവമഭാകുന്നതനിനുള്ള  ലലകേത്തഭാങ്ങയ്
സഹഭായലാം വവവസഭായ വകുപനിലല ഉകദവഭാഗസര് നലകുന.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില സലാംരലാംഭകേതക്വലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്ന നടപടനി

128  (1892)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  സലാംരലാംഭകേതക്വലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
എലനങനിലുലാം  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാലയങ്ങള  സലാംരലാംഭകേ  സഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നതനിനയ്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  ഇന്ഫര്കമഷേന് ലടകകഭാളജനി വവവസഭായ രലാംഗത്തുളലപലട വനിദവഭാര്ത്ഥനി
സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് കപഭാതഭാഹനവലാം വവവസഭായ സഭാഹചേരവവലാം സൃഷ്ടനിച്ചു നലകുന്നതനിനയ്
എലനലഭാലാം  നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;  ലഎ.  ടനി.  കേവഭാമ്പസകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചയ്
ഇതനിനഭായനി എലനങനിലുലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  സലാംരലാംഭകേതക്വലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം  നൂതന
വവവസഭായ  കമഖലകേള  പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ  രലാംഗത്തയ്  നവതീന
ആശയങ്ങള  രൂപകേലപന  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  വവവസഭായ  സഭാപനങ്ങള
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സന്ദര്ശനിക്കുന്നതനിനുലാം  യുവ  സലാംരലാംഭകേലര  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില  സലാംരലാംഭകേതക്വ  വനികേസന  കബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.  കബ്ബുകേള)
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  പഠന  കേഭാലയളവനില  തലന്ന  സലാംരലാംഭകേതക്വത്തനില
ഏര്ലപടുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ആവശവമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ലകേ.എസയ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  മുകഖന ബനിസനിനസയ് ഇന്കുകബഷേന്
ലസന്റെറകേളുലാം ബനിസനിനസയ് ലമന്റെറനിലാംഗയ് ലസഷേനുകേളുലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇതനിനഭായനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനി സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ് സതീഡയ് കേവഭാപനിറല അസനിസ്റ്റന്റെയ് സതീലാം വഴനി സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായവലാം ആവനിഷരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനിലലഭാടഭാലകേയുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില
പവര്ത്തനിക്കുന്ന ഇ.ഡനി. കബ്ബുകേളനില വനിവനിധ സലാംരലാംഭകേതക്വ വനികേസന പരനിപഭാടനികേള
നടത്തുന്നതനിനയ് ലചേലവഭായ തുകേയനില സര്ക്കഭാര് സഹഭായലമന്ന നനിലയയ് 280 ഇ.ഡനി.
കബ്ബുകേളക്കയ്  16,80,000  രൂപ  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  378  വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില ജനിലഭാ  വവവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ആഭനിമുഖവത്തനില  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതനിനയ്
25,00,000 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്. ലഎ.ടനി. കേവഭാമ്പസകേളക്കയ് മഭാത്രമഭായനി പകതവകേ
പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിടനില. 

പവര്ത്തനലഭാഭമുണഭാക്കനിയ ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള 

129 (1893) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്  വര്ഷേങ്ങളനില  നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന  എത്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങള  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  പവര്ത്തനലഭാഭമുണഭാക്കനിലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷേലാം ലപഭാതുകമഖലയനില
എത്ര വവവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മുന്വര്ഷേങ്ങളനില  ലഭാഭത്തനിലഭായനിരുന്ന  എത്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങള  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  പവര്ത്തന  നഷ്ടമുണഭാക്കനിലയന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷേലാം മുമ്പയ് നഷ്ടത്തനിലഭായനിരുന്ന
തഭാലഴ  പറയുന്ന  അഞയ്  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  പവര്ത്തന
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ലഭാഭമുണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

1. ടഭാവന്കൂര് ലലടറഭാനനിയലാം കപഭാഡകയ്സയ് ലനിമനിറഡയ്

2. ടഭാവന്കൂര്-ലകേഭാചനിന് ലകേമനിക്കലസയ് ലനിമനിറഡയ്

3. ടഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡയ്

4. ടഭാന്കസഭാര്കമഴയ് ആന്റെയ് ഇലകനിക്കലസയ് കകേരള ലനിമനിറഡയ്

5. സ്റ്റതീല ആന്റെയ് ഇന്ഡസ്ട്രതീയല കഫഭാര്ജനിലാംഗ്സയ് ലനിമനിറഡയ്

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം  സലാംസഭാനത്തയ്
വവവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനില പുതുതഭായനി  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
ഒനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  ആഡനിറനിനയ്  മുമ്പുള്ള  ലഭവമഭായ
കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം  നഭാമമഭാത്രമഭായ ലഭാഭലാം  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിരുന്ന കകേരള കസ്റ്ററയ്
ഇന്ഡസ്ട്രനിയല എന്റെര്ലലപസസയ് ലനിമനിറഡയ്, കകേരള കസ്റ്ററയ് മനിനറല ലഡവലപ്ലമന്റെയ്
കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡയ്  എന്നതീ   ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  2016-17-ല
നഷ്ടത്തനിലഭാണയ് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതയ്.

ലലമനനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ജനികയഭാളജനി വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട പതനിദനിന കവതനലാം

130 (1894)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ധനകേഭാരവവകുപനിലന്റെ  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  2016  മുതല
ദനിവസകവതനക്കഭാര്ക്കയ് 600 രൂപ പതനിദനിന കവതനലാം ലഭനിക്കുകമ്പഭാള ഹമനനിലാംഗയ് &
ജനികയഭാളജനി  വകുപനിലല തഭാലക്കഭാലനികേക്കഭാര്ക്കയ്  കകേവലലാം  250/  300  രൂപ മഭാത്രലാം
ലഭനിക്കുന്നതയ് എനടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഉത്തരവയ്  ഹമനനിലാംഗയ്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ബഭാധകേമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലലമനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ജനികയഭാളജനി  വകുപനിലല  മനിനറല
ഇന്ലവസ്റ്റനികഗഷേന്  കേവഭാമ്പുകേളനില  തഭാത്കേഭാലനികേ  ദനിവസ  കവതനക്കഭാരഭായ  ഡ്രൈനില
കൂലനി,  വഭാചര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  26-2-2016-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)28/2016/ധന  നമ്പര്
ഉത്തരവനിലല ഒന്നഭാലാം കേഭാറഗറനിയനില ഉളലപടുന്ന ലറഗുലര് മസ്ദൂര് കവതന നനിരക്കഭായ
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600 രൂപ  അനുവദനിച്ചു  നലകുന്നതനിനയ്  ലലമനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ജനികയഭാളജനി  വകുപയ്
ഡയറകര്ക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

ലലമനനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ജനികയഭാളജനി വകുപയ് നനിയനണങ്ങള 

131 (1895)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ് എലാം  .    കതഭാമസയ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വതീടുനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഹമനനിലാംഗയ്  ആൻഡയ്  ജനികയഭാളജനി
വകുപയ്  എലനലഭാലാം  നനിയനണങ്ങളുലാം  നനിബന്ധനകേളുമഭാണയ്
ഏർലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  10  ലസന്റെനില  തഭാലഴയുള്ള  വസ്തുവനില  വതീടയ്
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  മണ്ണയ്  നതീക്കുന്നതനിനുലാം  ലചേങലയ് ല്ല്
ലവടനിലയടുക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നനിബന്ധനകേളനില  ഇളവ  വരുത്തുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഇലലങനിൽ  പസ്തുത  ഇളവകേള  വരുത്തുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വതീടയ്  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലലമനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്   ജനികയഭാളജനി
വകുപയ്  നനിയനണങ്ങലളഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.  വതീടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയയ്
ഭൂമനി  നനിരപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  മണ്ണയ്  ഗതഭാഗതലാം
ലചേകയണതുലണങനില ലലമനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ് ജനികയഭാളജനി  വകുപനില കറഭായലറനി അടചയ്
പഭാസയ്  കേരസമഭാകക്കണതുണയ്.  മണ്ണയ്  പുറത്തയ്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകകേണതനിലലങനില
ലലമനനിലാംഗയ് ആന്റെയ് ജനികയഭാളജനി വകുപനിലന്റെ പകതവകേ അനുമതനി ആവശവമനില. 

(ബനി)  300  സക്വയര്  മതീറര്  വലര  തറ  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  വരുന്ന  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  മണ്ണയ്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനികലയയ്  ലലമനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ജനികയഭാളജനി
വകുപനില  നനിനലാം  ലപര്മനിറയ്  ആവശവമനിലലന്നഭാണയ്  നനിലവനിലുള്ള  ചേടലാം.  തകദ്ദേശ
സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്ന  ബനിലഡനിലാംഗയ്  ലപര്മനിറനിലന്റെ
മറവനില  ഇഇൗ  ചേടലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയയ്  അനനിയനനിതമഭായനി  മണ്ണയ്  നതീക്കലാം
ലചേയലവന്നയ്   ലലഹകക്കഭാടതനി കേലണത്തുകേയുലാം ഇഇൗ ചേടലാം  ultravires  ആലണന്നയ്
പഖവഭാപനിക്കുകേയുലാം  മണ്ണയ്  നതീക്കലാം  ലചേകയണനിവരുന്ന  ഏലതഭാരഭാവശവത്തനിനുലാം
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.  ഇഇൗ  ലലഹകക്കഭാടതനി
വനിധനി  ഗൃഹനനിര്മ്മേഭാണലത്ത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല
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ലലഹകക്കഭാടതനിയനില അപതീല സമര്പനിചയ്  കസ്റ്റ സമ്പഭാദനിചയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
സമ്പഭാദനിക്കുന്നതനില  നനിനലാം  ഇളവയ്  കനടനിയനിരനിക്കുകേയഭാണയ്.  ഇഇൗ  കസ്റ്റയുലട
അടനിസഭാനത്തനില നനിലവനില പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ഇലഭാലത  300  സക്വയര് മതീറര്
തറ  വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം  വരുന്ന  ഗൃഹനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  മണ്ണയ്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
അനുമതനി നലകുനണയ്. കൂടഭാലത തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില നനിന്നയ് വതീടയ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ്  ലഭനിച ലപര്മനിറനിലന്റെ മറവനില അനനിയനനിതമഭായ മണ്ണയ്  ഖനനലാം
തടയുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  നനിബന്ധനകേള  ഉളലപടുത്തനി  ചേടലാം  കഭദഗതനി
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അനനിമഘടത്തനിലഭാണയ്. കൂടുതല ഇളവകേള നലകുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

കേക്വഭാറനികേളുലട പവര്ത്തനലാം

132  (1896)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് കേക്വഭാറനികേളുലട പവര്ത്തനത്തനിനയ്,  വനിവനിധ സഭാധവതകേലള
ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില  ലചേകയണകേഭാരവങ്ങള  സലാംബന്ധനിച
ഹകേപ്പുസ്തകേലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേക്വഭാറനികേളുലട പവര്ത്തനവമഭായനി ബന്ധലപടയ് രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനിയുലട
മറയ് ശനിപഭാര്ശകേള എലനലഭാമഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയുലട  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് നഭാളനിതുവലര സക്വതീകേരനിചതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാനലത്ത കേക്വഭാറനി/കഷേര് കമഖലയനിലല പശ്നങ്ങലളക്കുറനിചയ്
പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കുന്നതനിനയ് 11-8-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്
805/2015/വവവ.  പകേഭാരലാം  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.  ഖനനവമഭായനി
ബന്ധലപടയ്  നനിലനനിലക്കുന്ന  പശ്നങ്ങള  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  ചേനില
ശനിപഭാര്ശകേള  നലകുകേയുമുണഭായനി.  ഖനനത്തനിനയ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുള്ള സുപതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില ഖനന
നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനിലല  പതനിസന്ധനി  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  മുഖവമനനിയുലട
അദവക്ഷതയനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുമനനിമഭാലരയുലാം  ഉകദവഭാഗസലരയുലാം  പലങടുപനിചയ്
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28-12-2016-ലുലാം  28-3-2017-ലുലാം  രണയ്  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുണഭായനി.  പസ്തുത
കയഭാഗങ്ങളനില  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള  അകപക്ഷകേള  അടനിയനരമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തു.  എലഭാ  ലലലസന്സുകേളുലാം  കനടനി  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  ലതീസയ്
കേക്വഭാറനികേളക്കയ്  അകേഭാരണമഭായനി  കസ്റ്റഭാപയ്  ലമകമ്മേഭാ  നലകുന്നതയ്  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം
വനിവനിധ ലലലസന്സുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി ഏകേതീകേരനിക്കഭാനുലാം പരനിസനിതനിക്കയ്  കകേഭാടലാം
തടഭാലത  കേളനിമണ്ണയ്  കശഖരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാധവത  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  വതീടയ്
വയ്ക്കുന്നതനിനയ്  മണ്ണയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനയ്  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയനില
ഏര്ലപടുത്തനിയ നനിയനണങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനയ്  കകേഭാടതനി വനിധനിലക്കതനിലര
അപതീല  ഫയല  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പകതവകേഭാവശവത്തനിനഭായനി  പതനിച്ചുലകേഭാടുത്ത
ഭൂമനിയനില  ഖനനലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  ചേടകഭദഗതനികേള  ആവശവമഭാകണഭാലയന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.  കൂടഭാലത ദൂരപരനിധനി സലാംബന്ധനിച നനിഷര്ഷേ
ലകേ.എലാം.എലാം.സനി.  ചേടങ്ങളനില  നനിന്നയ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി
അകപക്ഷഭാ  ഫതീസയ്  ഏരനിയഭായുലട  അടനിസഭാനത്തനില  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാനുലാം
അകപക്ഷകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  സഹഭായനിക്കുന്നതനിനയ്  ജനിലഭാ  കേളകകററനിലുലാം
ലലമനനിലാംഗയ്  ആന്റെയ്  ജനികയഭാളജനി  ജനിലഭാ  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  സഹഭായ  കകേന്ദ്രങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു.

ഖനനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ഇറക്കനിയ
നനിയമങ്ങള/ഉത്തരവകേള  കകഭാഡതീകേരനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷേയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  6-1-2017-ലല  സ.ഉ.(ആര്.ടനി.)19/2017/വവവ
ഉത്തരവപകേഭാരലാം  വവവസഭായ വകുപയ്  ലസഷേവല ലസകടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില
രൂപതീകേരനിച  ഇന്റെര്  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെല  കേമ്മേനിറനിയുലാം  നനിലവനിലുണയ്.  കേമ്മേനിറനിയുലട
ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളക്കയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ഉദുമ സനിന്നനിലാംഗയ് മനിലസയ്

133  (1897)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ഉദുമ  സനിന്നനിലാംഗയ്  മനിലസയ്  തുറന്നയ്
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിലവനിലുള്ള  തടസങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തടസങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കനി  മനിലസയ്  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
എലനങനിലുലാം നടപടനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  പഭാകക്കജനില  നനിനലാം  മറ്റുലാം  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
സഭാഹചേരവത്തനില  ഈ  സഭാപനലാം  എന്നയ്  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭാവലാം  എന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാസ്റ്റയ്  ഓവര്റണ്മൂലലാം  അധനികേ പവര്ത്തന മൂലധനലാം ആവശവമഭായനി
വന്നതുലാം മുന് ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള ലലഹകക്കഭാടതനിയനില ഫയല  ലചേയ കകേസകേള
നനിലനനിലക്കുന്നതുമഭാണയ്  ഉദുമ  സനിന്നനിലാംഗയ്  മനില  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള.

(ബനി)  ഉണയ്.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നതനിനുകശഷേലാം  12-7-2016-ല
വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  കകേരളഭാ  കസ്റ്ററയ്  ലടകേയ് ലലസ്റ്റല
കകേഭാര്പകറഷേന് മഭാകനജയ് ലമന്റുലാം കൂടനി ആകലഭാചേനിക്കുകേയുലാം തുടര്ന്നയ്  2016  ഒകകഭാബര്
9-നയ്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  മനില  തുറനപവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  അതുപകേഭാരലാം  33.94  കകേഭാടനി  രൂപ
അടങല  തുകേയ്ക്കുള്ള  പുതുക്കനിയ  കപഭാജകയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  മനിലനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനലാം  സലാംബന്ധനിചയ്   കകേരള
ലലഹകക്കഭാടതനിയനില  നനിലവനിലുള്ള  കകേസകേളനികന്മേല  4-4-2017-ല  സര്ക്കഭാര്
അഫനിഡവനിറയ്  ഫയല  ലചേയനിട്ടുണയ്.  ലലഹകക്കഭാടതനിയനിലല  കമല  കകേസകേളനികന്മേല
തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുന്നമുറയയ് ആവശവമഭായ ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  160  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉദുമഭാ
സനിന്നനിലാംഗയ്  മനിലനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  മനില  തുറന്നയ്
പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഇനനിയുലാം  11.57  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ധനസഹഭായലാം
ആവശവമഭാണയ്.  കൂടഭാലത  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയണലാം.
കമല  തുകേ  ലഭവമഭായനി  ഏകേകദശലാം  90  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  മനിലനില  ഉലഭാദനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.

സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ് ലലകേത്തറനി യൂണനികഫഭാലാം നലകുന്ന പദതനി

134 (1898) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തയ്  : 

ശതീ  .      ഹഹബനി ഈഡന്  : 

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  : 
ശതീ  .    വനി  .    എസയ്  .    ശനിവകുമഭാര്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഹകേത്തറനി  വവവസഭായലത്ത  രക്ഷലപടുത്തുവഭാന്  ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള എലനലഭാമഭാണയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ഹകേത്തറനി
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യൂണനികഫഭാലാം നലകുന്ന പദതനിയുലട അവസ ഇകപഭാള ഏതയ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയനുസരനിചയ് ഏലതലഭാലാം കുടനികേളക്കഭാണയ് യൂണനികഫഭാലാം നലകേഭാന്
ലക്ഷവമനിടനിരുന്നലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനുസരനിചയ്  അടുത്ത  അദവയന  വര്ഷേലാം  മുതല  എലഭാ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  നലകുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം  നടപടനി
ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

1. സഇൗജനവ സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം പദതനി

2. പഭാഥമനികേ ലലകേത്തറനി ലനയയ്  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം.

3. ഹഭാലന്റെകയ്, ഹഭാന്വതീവയ് എന്നനിവയനിലല ഓഹരനി പങഭാളനിത്തലാം

4. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗുണകമന്മേയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സബ്സനിഡനി

5. ഗുണകമന്മേയുള്ള അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള വഭാങ്ങുന്നതനിനുള്ള മഭാര്ജനിന് മണനി
വഭായ

6. ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില  സക്വയലാം  ലതഭാഴനില  സൃഷ്ടനിക്കല/ഹഭാന്റെയ് ലുലാം
ബനിസനിനസയ് ഇന്കേദ്യുകബറര്

7. ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  മറയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമുള്ള  പകചേഭാദന
പരനിപഭാടനി/ലലകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള  ഉലപഭാദന  കപഭാതഭാഹന
ധനസഹഭായലാം

8. ലലകേത്തറനി ഗ്രേഭാമവലാം സമഗ്രേ ലലകേത്തറനി ഗ്രേഭാമവലാം സഭാപനിക്കല 

9. അലാംശദഭാന സമ്പഭാദവ പദതനി

10. ലലകേത്തറനി ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ് ഗ്രൂപയ് ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പദതനി  (മഹഭാതഭാഗഭാന്ധനി
ബുങര് ബതീമഭാ കയഭാജന)

11. വനിപണന കേയറ്റുമതനി കപഭാതഭാഹനലാം

12. ലലകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവലക്കരണവലാം  മൂലവവര്ദനിത
ഉലപന്നങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനവലാം
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13. പരനിശതീലനലാം, ലലനപുണവലാം, കശഷേനി വനികേസനലാം

14. ലലകേത്തറനിയുലട  പചേഭാരണലാം,  പരനിശതീലനലാം,  പഠനലാം,  ലലകേത്തറനി  മഭാര്ക്കയ്
സതീമനിലന്റെ പചേഭാരണ സഹഭായലാം. 

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡയ് കമഖലയനില പഠനിക്കുന്ന 1 മുതല
8  വലരയുള്ള സ്കൂള കുടനികേളക്കയ്  2017  അദവയന വര്ഷേലാം  മുതല സഇൗജനവമഭായനി
ലലകേത്തറനി തുണനി സ്കൂള യൂണനികഫഭാമനിനയ്  നലകുലമന്നയ് പഖവഭാപനിചനിരുന.  ഇതനിലന്റെ
പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഇതനികലയയ്  ഏകേകദശലാം  130  ലക്ഷലാം  മതീറര്
തുണനിയുലട  ആവശവലാം  വരുലമന്നയ്  കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  എന്നഭാല  വനിശദമഭായ
വനിലയനിരുത്തലനില  സലാംസഭാനലത്ത  ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില
ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നവരുലട  എണ്ണത്തനിലുള്ള  കുറവലാം  സമയ  ദഇൗര്ലഭവവലാം  കേഭാരണലാം
നനിശ്ചനിത ലക്ഷവലാം നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില ലലകേവരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയനിലലന്നയ്
കേലണത്തനിയതനിനഭാല സലാംസഭാനലത്ത ഒന്നയ്  മുതല  അഞയ് വലരയുള്ള സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളനില  മഭാത്രലാം  സഇൗജനവമഭായനി  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം   ലലകേത്തറനി  വസത്തനില
നലകേനിയഭാല  മതനിലയന്നയ്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പദതനി
ലക്ഷവലാം 925 ലക്ഷലാം മതീറര് തുണനിയഭായനി പുതുക്കനി നനിശ്ചയനിക്കലപട്ടു. തമനിഴയ് നഭാടയ് കകേഭാ-
ഓപകററതീവയ്  ലടകേയ് ലലസ്റ്റല കപഭാസസനിലാംഗയ്  മനിലനില  (റനി.സനി.റനി.പനി.)  നനിനലാം ചേഭായലാം
മുക്കനി  ലഭനിക്കുന്ന  തുണനി  യൂണനികഫഭാമനിനഭായനി  കമയയ്  15-നകേലാം  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
എത്തനിക്കഭാനുള്ള കമതീകേരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  സഇൗജനവ  സ്കൂള  യൂണനികഫഭാലാം  പദതനിയനുസരനിചയ്  ഒന്നയ്  മുതല  എടയ്

കഭാസകേള  വലരയുള്ള  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളക്കയ്  ലലകേത്തറനി

തുണനിയനില യൂണനികഫഭാലാം നലകേഭാനഭാണയ് ലക്ഷവമനിടനിരുന്നതയ്.

(ഡനി) അടുത്ത  സ്കൂള  അദവയന  വര്ഷേകത്തക്കുള്ള  തുണനി

ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  തുടര്ചയഭായ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  3000

ലനയ്ത്തുകേഭാലര ഉളലപടുത്തനി 20 ലക്ഷലാം മതീറര് തുണനി ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാന് ഇഇൗ വര്ഷേലാം

ലക്ഷവമനിടുന.  ഏതയ്  കഭാസയ്  വലരയുള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  ഇതയ്  നലകുലമന്നതയ്

തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

ലലകേത്തറനി കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി നടപടനികേള

135 (1899) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് വവവസഭായവലാം 

കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലലകേത്തറനി കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി ഇഇൗ
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സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടുക്കുകമ്പഭാള  ലലകേത്തറനി  റനികബറയ്

കുടനിശ്ശേനികേ എത്ര ഉണഭായനിരുന; 31-3-2016-ലല കേണക്കയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  ലലകേത്തറനി  ലനയ്ത്തു  സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  സലാംഘങ്ങള  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിച്ചു;  വനിശദഭാലാംശലാം

ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലലകേത്തറനി കമഖലലയ ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ്

സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  രണയ്  കജഭാഡനി  ലലകേത്തറനി  യൂണനികഫഭാലാം

സഇൗജനവമഭായനി  നലകുന്ന  പദതനി  രൂപതീകേരനിച്ചു.  ഇഇൗ  പദതനിപകേഭാരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  കുടനികേളക്കയ്  യൂണനികഫഭാലാം  നലകുകേ  എന്നതനിനുപുറകമ

ലലകേത്തറനി  കമഖലയനിലല  ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കയ്  വര്ഷേത്തനില  കുറഞതയ്  200

ദനിവസലമങനിലുലാം  കജഭാലനി  നലകേനി  അവരുലട  കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം

ലക്ഷവമനിടനിരനിക്കുന.

2017-18  വര്ഷേത്തനില ഒരു വതീടനില ഒരു തറനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന.  ടനി

പദതനിയനിലൂലട  തറനി  സഭാപനിക്കഭാന്  കേഴനിവനിലഭാത്തതുലാം  എന്നഭാല  ഒരു

അലാംഗത്തനിലനങനിലുലാം ലനയയ് അറനിയഭാവന്നതുമഭായ ഓകരഭാ വതീടനിലുലാം തറനി സഭാപനിക്കഭാന്

ലചേലവനിലന്റെ  75  ശതമഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായലാം  നലകുലാം.  ഇതുവഴനി  ലലകേത്തറനി

കമഖലയനില കൂടുതല കപലര ആകേര്ഷേനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 

പഭാഥമനികേ  ലലകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം

ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കുലാം ലനയനിലുള്ള ലലനപുണവലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ഉലപഭാദനകശഷേനി

വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  ലനയയ്  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങള

മുകഖന ആവശവമനുസരനിചയ് ഒരു പകദശത്തയ് പരനിജഭാനലാം ലഭനിച ഒരു ഡനിലലസനലറ

വതീതലാം  ഉളലപടുത്തനി  ഒരു  വര്ഷേകത്തക്കയ്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്ന  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുന.

'കകേരള ലലകേത്തറനി'  എന്ന കപരനില പകതവകേ ബഭാകന്റെഭാടുകൂടനിയ,  ലലകേത്തറനി



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 213

ഉലപന്നങ്ങളക്കുലാം കകേരള ഹഭാന്റെയ് ലുലാം വനിലപനശഭാലകേളക്കുലാം ധനസഹഭായലാം നലകുന്ന

പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) 31-3-2016-ല ഉണഭായനിരുന്ന ലലകേത്തറനി റനികബറയ് കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ 25.32
കകേഭാടനി  രൂപ ആയനിരുന.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമലക്കുകമ്പഭാഴുലാം കമലപറഞ
തുകേ തലന്നയഭായനിരുന റനികബറയ് കുടനിശ്ശേനികേ.

(സനി)   സലാംസഭാനലത്ത  പൂടനിക്കനിടക്കുന്ന  ലലകേത്തറനി  ലനയയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  തുറന്നയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലട
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ സലലാം ലകേടനി സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

136  (1900)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പരനിയഭാരലാം  വനികലജനില  ലമയനിന്കറഭാഡനികനഭാടയ്
കചേര്ന  കേനിടക്കുന്ന  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  സലലാം  ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം,  പസ്തുത  സലത്തയ്  അനുകയഭാജവമഭായ  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആവശവമഭായ നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പരനിയഭാരലാം  വനികലജനില  ലമയനിന്കറഭാഡനികനഭാടയ്
കചേര്ന കേനിടക്കുന്ന പസ്തുത സലലാം ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിനയ് കേതീഴനില രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിരുന്ന
ഒരു  സലാംഘത്തനിലന്റെ  കപരനിലുള്ളതഭാണയ്.  ടനി  സലാംഘലാം  നനിലവനില  ലനികേക്വനികഡറയ്
ലചേയനിട്ടുള്ളതുലാം സലാംഘത്തനിലന്റെ കപര്ക്കുള്ള പസ്തുത സലലാം കകേരള ഖഭാദനി കബഭാര്ഡയ്
ലചേയര്മഭാലന്റെ  കപര്ക്കയ്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയനിലുമഭാണയ്.  ഇഇൗ  സലലാം  ഖഭാദനി
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലഭാകുന്ന  മുറയയ്  ആയതയ്  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
അവനിലട  അനുകയഭാജവമഭായ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഖഭാദനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള
യൂണനിറ്റുകേള

137 (1901)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഉടമസതയനില  ഏലതലഭാലാം  യൂണനിറ്റുകേള  പവര്ത്തനിക്കുനലണനള്ള
വനിശദവനിവരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനില  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള  തുടങ്ങഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില  ഖഭാദനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഉടമസതയനില  മലക്കുളലാം,  പുകള്ളഭാടയ്,  കേനിഴക്കകഞരനി,  കമലഭാര്കക്കഭാടയ്,  ചേനിതലനി,
കേളലപടനി എന്നതീ യൂണനിറ്റുകേള പവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഓപകറഷേന് ഒളനിമ്പവ പദതനി
138 (1902) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   അനനില അക്കര  :
ശതീ  .     അനൂപയ്  കജക്കബയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒളനിമ്പനികനില രഭാജവത്തനിനയ് മനികേച തഭാരങ്ങലള സലാംഭഭാവന ലചേയ്യുന്നതനിനയ്
"ഓപകറഷേന് ഒളനിമ്പവ" എന്ന കപരനില പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  മതര  ഇനങ്ങളഭാണയ്  പസ്തുത  പദതനിയനിൽ

ഉൾലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  ഒളനിമ്പവന്മേഭാലര  സലാംസഭാനലത്ത  കസഭാര്ട്സയ്

കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  പരനിശതീലകേരഭായനി  നനിയമനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

എത്രകപലരയഭാണയ്  ഇതുപകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  2020,  2024-ലല  ഒളനിമ്പനികനില  ലമഡല  കനടുന്നതനിനുള്ള

സഭാധവതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്ന ലക്ഷവലാം  മുന്നനിര്ത്തനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്

അനര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി ലതരലഞടുത്ത

11  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില  പരനിശതീലന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി

ആവനിഷരനിച പദതനിയഭാണയ് 'ഓപകറഷേന് ഒളനിമ്പവ' പദതനി. 
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(ബനി)  ആര്ചറനി,  അതയ് ലറനികയ്,  ബഭാഡനിന്റെണ്  (ഷേടനില),  കബഭാകനിലാംഗയ്,

കേകനഭായനിലാംഗയ്  &  കേയഭാക്കനിലാംഗയ്,  ഹസകനിലാംഗയ്,  ലഫന്സനിലാംഗയ്,  കറഭാവനിലാംഗയ്,  ഷൂടനിലാംഗയ്,

സക്വനിമ്മേനിലാംഗയ്,  റസയ് ലനിലാംഗയ്  എന്നതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളഭാണയ്  പസ്തുത  പദതനിയനില

ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

(സനി)  ഉണയ്.  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  കസഭാര്ട്സയ്  കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ  കേതീഴനില

പവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  സ്കൂള/കകേഭാകളജയ്/ലസന്ടഹലസ്ഡയ്  കസഭാര്ട്സയ്

കഹഭാസ്റ്റലനിലല  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി

കകേരളത്തനില  നനിനള്ള  ഒളനിമ്പവന്മഭാലര  നനിയമനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

ആയതനികലക്കഭായനി പത്രപരസവലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് ഇതയ്

സലാംബന്ധനിച തുടര്നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ഇടവ ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല കസ്റ്റഡനിയലാം നവതീകേരണലാം

139 (1903) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് വവവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സുലാം യുവജനകേഭാരവവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇടവ  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില  കസഭാര്ട്സയ്

കേഇൗണ്സനിലനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കസ്റ്റഡനിയലാം  അനര്കദ്ദേശതീയ  കസ്റ്റഡനിയമഭായനി

ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എത്ര  രൂപ  ലചേലവയ്  വരുലമന്ന

കേണലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത 14  ജനിലകേളനിലുലാം മളടനി പര്പസയ് ഇന്കഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാലണന്ന  2016-17-ലല  ബജറയ്  പഖവഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില പകതവകേ നനികക്ഷപ പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  (കേനിഫ്ബനി)  ഇടവ
ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില ഒരു ഇന്കഡഭാര് കസ്റ്റഡനിയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ് 13-2-2017-ലല
സ.ഉ. (ആര്.ടനി.)നമ്പര്33/17/കേഭാ.യു.വ. പകേഭാരലാം 40 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

എചയ്.എ.റനി.സനി. ഗ്രേഇൗണനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

140  (1904)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മൂന്നഭാര്  എചയ്.എ.റനി.സനി.
ഗ്രേഇൗണനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില  പസ്തുത  കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാൻ  എനയ്
നടപടനിയഭാണയ് സക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപടനി  സക്വതീകേരനിചനിടനിലലങനില  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി  &  സനി)  കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സനിലനില നനിനള്ള ഒരു സബയ്
കേമ്മേനിറനി  എചയ്.എ.റനി.സനി.  മൂന്നഭാര്  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുലാം  ആവശവമഭായ
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനില നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മനികേച കസഭാര്ട്സയ് തഭാരങ്ങളക്കയ് കജഭാലനി

141 (1905)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മനികേച  കസഭാര്ട്സയ്  തഭാരങ്ങൾക്കയ്  സർക്കഭാർ  സര്വതീസനില  കജഭാലനി
നലകുന്ന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  കേളനിക്കഭാലരയഭാണയ്
നനിലവനിൽ ഉളലപടുത്തനി വരുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയനിലൂലട ലസഷേവല ഒളനിമ്പനികനിൽ  പലങടുത്തവര്ക്കുകൂടനി
കജഭാലനി ലഭവമഭാക്കഭാന് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010-14  വര്ഷേങ്ങളനിലല  249  ഒഴനിവകേളനികലയ്ക്കുള്ള  കസഭാര്ട്സയ്  കേക്വഭാട
നനിയമനവമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികമങ്ങള  ലപഭാതുഭരണ
(സര്വതീസസയ്-ഡനി)  വകുപനില  നടനവരുന.  പസ്തുത  കസഭാര്ട്സയ്  കകേക്വഭാട
നനിയമനത്തനിനഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്ന  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധലാം
ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന+.

(ബനി)  കസഭാര്ട്സയ്  കേക്വഭാട  പദതനി  പകേഭാരലാം  വനിഭനിന്നകശഷേനിയുള്ള  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കയ്  നനിയമനലാം  നലകുന്നതനിനഭായനി  പതനിവര്ഷേലാം  രണയ്  ഒഴനിവകേള  വതീതലാം
നതീക്കനിവചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  ലസഷേവല  ഒളനിമ്പനികനില  പലങടുത്തവര്ക്കയ്  നനിയമനലാം
നലകുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലനില. 

കസഭാര്ട്സയ് നയലാം

+ ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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142  (1906)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കസഭാര്ട്സയ് & ലഗയനിലാംസനില മനികേവയ് ലതളനിയനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ കസഭാര്ട്സയ്
തഭാരങ്ങളക്കയ്  മനികേവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്,
അര്ദസര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയനില  കജഭാലനി
നലകുവഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  കസഭാര്ട്സയ്  &  ലഗയനിലാംസയ്  തഭാരങ്ങളക്കയ്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
വനിവനിധതരലാം കപഭാതഭാഹനങ്ങള പരനിമനിതമഭാണയ് എന്ന പരഭാതനികേളുലട ലവളനിചത്തനില
ഇവര്ക്കുള്ള  കസഭാളര്ഷേനിപ്പുകേള,  കേനിറയ്  അലവന്സുകേള  തുടങ്ങനിയവ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ മതരങ്ങളനില പലങടുത്തയ് മനികേച പകേടനലാം കേഭാഴ്ച

വയ്ക്കുന്ന കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കയ് അവരുലട കേഭായനികേ മനികേവകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില
മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില  കസഭാര്ട്സയ്  കകേക്വഭാടയനില
ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം  50  കപര്ക്കയ്  വതീതലാം നനിയമനലാം നലകേനിവരുന.  35-ാം കദശതീയ
ലഗയനിലാംസനില  കകേരളലത്ത  പതനിനനിധതീകേരനിചയ്  വവക്തനിഗത  ഇനങ്ങളനില  ലമഡല
കനടനിയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം ടതീലാം ഇനത്തനില സക്വര്ണ്ണലമഡല കനടനിയ കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കുലാം  നനിലവനില  കജഭാലനിയനിലഭാത്തവര്ക്കയ്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില
കജഭാലനി നലകുന്നതനിനുലാം ടതീലാം ഇനത്തനില ലവള്ളനി,  ലവങല ലമഡല കേരസമഭാക്കനിയ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളനില  നനിലവനില കജഭാലനിയനിലഭാത്തവര്ക്കയ് സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില കജഭാലനി നലകുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിരുന. ആയതനില
കേഭായനികേ  മനികേവയ്   പുലര്ത്തനിയ  ശതീ.  സജന് പകേഭാശനിനുലാം  കുമഭാരനി  എലനിസബത്തയ്
സൂസന്  കകേഭാശനിക്കുലാം  കപഭാലതീസയ്  വകുപനില  ആലാംഡയ്  കപഭാലതീസയ്  ഇന്ലസകര്
തസ്തനികേയനിലുലാം കുമഭാരനി അനനിലഡഭാ കതഭാമസയ്,  കുമഭാരനി അനു രഭാഘവന് എന്നനിവര്ക്കയ്
വനലാം വകുപനിലുലാം ഗസറഡയ് തസ്തനികേയനില നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കദശതീയ/അനര്കദ്ദേശതീയ  തലത്തനില  കനടങ്ങള  ഹകേവരനിക്കുന്നവര്ക്കയ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഓകരഭാ വര്ഷേവലാം കേവഭാഷേയ് അവഭാര്ഡയ് നലകുനണയ്.  കൂടഭാലത
35- ാാമതയ്  നഭാഷേണല ലഗയനിലാംസനില  പലങടുത്തയ്  വവക്തനിഗത/ടതീമനിനത്തനില  ലമഡല
കനടനിയ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കയ്  കേവഭാഷേയ്  അവഭാര്ഡയ്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  11  മനികേച
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങലള  അവരുലട  മനികേവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  പതനിവര്ഷേലാം
ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം  അവര്ക്കയ്  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  കസഭാളര്ഷേനിപയ്  എന്ന
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കപരനില പതനിമഭാസലാം  10,000  രൂപ കസഭാളര്ഷേനിപ്പുലാം കസഭാര്ട്സയ് കേനിറ്റുലാം  2015  മുതല
നലകുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ഇതനികലക്കഭായനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങലള
ലതരലഞടുക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്. 

കകേരള കസ്റ്ററയ് കസഭാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സനിലനിലന്റെ ഗ്രേഭാന്റെയ്-ഇന്-എയ്ഡയ് റൂള  16(III)
പകേഭാരലാം  ഇനവയയ്  ലവളനിയനില  വചയ്  നടക്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത  ചേഭാമ്പവന്ഷേനിപ്പുകേളനില
പലങടുക്കുന്ന  മലയഭാളനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കുലാം  ഒഫനിഷേവലസനിനുലാം  6,000  രൂപ
വതീതലാം  കേനിറയ്  അലവന്സുലാം  ഇന്ഡവയകേത്തയ്  വചയ്  നടക്കുന്ന  അലാംഗതീകൃത
ചേഭാമ്പവന്ഷേനിപ്പുകേളനില  പലങടുക്കുന്ന  മലയഭാളനി  തഭാരങ്ങളക്കുലാം  ഒഫനിഷേവലസനിനുലാം
3,000 രൂപ വതീതവലാം കേനിറയ് അലവന്സുലാം നലകേനി വരുനണയ്.

കസഭാര്ട്സയ് കേക്വഭാട നനിയമന മഭാനദണ്ഡലാം
143 (1907)   ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സര്വതീസനില കസഭാര്ട്സയ് കേക്വഭാടയനിൽ നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനയ്
നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തനത നനിയമനത്തനിനഭായുള്ള എത്ര അകപക്ഷകേള നനിലവനിലുലണനലാം
ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷേലാം  എത്ര  കപര്ക്കയ്  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2010-14  വര്ഷേങ്ങളനിലല  249  ഒഴനിവകേളനികലയ്ക്കുള്ള  കസഭാര്ട്സയ്  കേക്വഭാട
നനിയമനവമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനികമങ്ങള നടനവരുന. തഭാലഴപറയുലാം പകേഭാരലാം
കനടലാം ഹകേവരനിച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലളയഭാണയ് കസഭാര്ട്സയ് കേക്വഭാട നനിയമനത്തനിനഭായനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതയ്.

1. അലാംഗതീകൃത  അനഭാരഭാഷ  ലഫഡകറഷേനുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഒളനിമ്പനികയ്,  കലഭാകേ  കേപയ്,  കലഭാകേ  യൂണനികവഴനിറനി  ലഗയനിലാംസയ്,
കകേഭാമണ്ലവലത്തയ്  ലഗയനിലാംസയ്,  ഏഷേവന്  ലഗയനിലാംസയ്,  സഭാഫയ്
ലഗയനിലാംസയ്  എന്നനിവയനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട
ഭഭാരതലത്ത  പതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയ  ടതീമനിലല  അലാംഗമഭായനിരനിക്കുകേയുലാം
വവക്തനിഗത ഇനങ്ങളനികലഭാ ടതീലാം ഇനങ്ങളനികലഭാ ഒകന്നഭാ രകണഭാ മൂകന്നഭാ
സഭാനലാം കനടനി വനിജയനികേളഭാകുകേയുലാം ലചേയവര്.
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2. രഭാജവലത്ത  പതനിനനിധഭാനലാം  ലചേയയ്  മുകേളനില  പറഞ  അനഭാരഭാഷ
മതരങ്ങളനില പലങടുത്തനിട്ടുള്ളവര്.

3. കസഭാര്ട്സയ് കേഇൗണ്സനില അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കേഭായനികേ ഇനങ്ങളനില
പലങടുത്തയ്  ഒകന്നഭാ രകണഭാ മൂകന്നഭാ സഭാനലാം കനടനി  വനിജയനികേളഭായ
കകേരള സലാംസഭാന ടതീമനിലല അലാംഗങ്ങള.

4. വനിജഭാപനലാം ലചേയനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേളനികലയയ് ആവശവമഭായ മനിനനിമലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ  കയഭാഗവത,  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  7-12-2015-ലല
വനിജഭാപനത്തനില ലഭവമഭാണയ്.

(ബനി)  2010-14  വര്ഷേങ്ങളനിലല  249  ഒഴനിവകേളനികലയ്ക്കുള്ള  കസഭാര്ട്സയ്  കേക്വഭാട
നനിയമനത്തനിനഭായനി  1052  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 എളങ്കുന്നപ്പുഴ സഭാനഭാക്രൂസയ് ഗ്രേഇൗണനില മനിനനി കസ്റ്റഡനിയലാം

144 (1908) ശതീ  .    എസയ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  എളങ്കുന്നപ്പുഴ  സഭാനഭാക്രൂസയ്  ഗ്രേഇൗണനില  മനിനനി  കസ്റ്റഡനിയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഡനി.പനി.ആർ  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  സക്വതീകേരനിച  നടപടനി
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡനി.പനി.ആർ.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുളള  ഏജന്സനിലയ
നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികമലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏലതങനിലുലാം  ഏജന്സനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങനില
ഏതയ്  ഏജന്സനിലയനലാം,  ഏജന്സനിലയ  നനിശ്ചയനിച  തതീയതനി  ഏലതനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില നടപടനികേലളഭാനലാം സക്വതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി&സനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  7-8-2015-ലല
സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്339/2015/ധന.  പകേഭാരലാം  പദതനി  നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട
മഭാര്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കേനിഫ്ബനി  ഹഗഡയ് ഹലന്സയ്  പകേഭാരലാം
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സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേളനിലനനിനലാം  എസയ്.പനി.വനി.  കേലണത്തഭാനുള്ള
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  കേഭായനികേ  യുവജന  കേഭാരവഭാലയ
എഞനിനതീയറനിലാംഗയ്  വനിലാംഗയ്  മുഖഭാനരലാം  ചേനില  ഡനി.പനി.ആര്. -കേള  തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയഭാണയ്.  എസയ്.പനി.വനി.  നനിലവനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം  കേനിഫ്ബനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയ  മലറലഭാ  കസ്റ്റഡനിയങ്ങളുലടയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

അണര് 17 കലഭാകേകേപയ് ഫുട്കബഭാള മതരലാം
145 (1909) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്  :

ശതീ  .     ഹഹബനി ഈഡന്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  അണര്  17  കലഭാകേകേപയ്  ഫുട്കബഭാള  മതരത്തനിലന്റെ  ലസമനിഹഫനല
മതരങ്ങളുലട കവദനിയഭാകേഭാന് കകേരളത്തനിനയ് കേഴനിയഭാതനിരുന്ന സഭാഹചേരവലാം എനഭാണയ്;

(ബനി)  ഫനിഫ മുകന്നഭാട്ടു വച അനനിമസമയകമലാം സലാംസഭാനലാം ഗഇൗരവകത്തഭാലട
എടുത്തനിലലനലാം  അണര്  17  കലഭാകേകേപനിലന്റെ  വവഭാപ്തനിയുലാം,  പഭാധഭാനവവലാം
തനിരനിചറനിയഭാന് ഉകദവഭാഗസവൃന്ദത്തനിനുലാം ഭരണഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം കേഴനിയഭാലതകപഭായനി
എനമുള്ള ആകക്ഷപലാം ശരനിയഭാകണഭാ;

(സനി)  ഭരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലല  അനഭാസയഭാകണഭാ  ഒരുക്കങ്ങളനിലല
ലമലലകപഭാക്കനിനയ് കേഭാരണമഭായലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലസമനിഹഫനല  മതരങ്ങളക്കുയ്  മുമ്പുളള  മറയ്  മതരങ്ങലളങനിലുലാം
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ലഭനിക്കുന്ന  തരത്തനില  കമയയ്  15-നയ്  മുമ്പയ്  ഫനിഫ  നനിഷര്ഷേനിച
വനിധത്തനില  ഒരുക്കങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  അടനിയനര  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലസമനി  ഹഫനല  മതരങ്ങള  കകേരളത്തനിനയ്  നലകുലമന്നയ്
ഒഇൗകദവഭാഗനികേമഭായ അറനിയനിപ്പുകേള ഒനലാംതലന്ന ഉണഭായനിരുന്നനില. കേക്വഭാര്ടര് ഹഫനല
വലരയുള്ള മതരങ്ങളഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.
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(ബനി) ശരനിയല.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  എലഭാ  ഒരുക്കങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന.  കമയയ്  15-നയ്  മുമ്പയ്
ഒരുക്കങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം. കേക്വഭാര്ടര് ഹഫനല വലരയുള്ള മതരങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

അണര് 17 കലഭാകേകേപയ്

146 (1910) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) അണര് 17 കലഭാകേകേപനിലന്റെ വനിജയകേരമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഫനിഫ  നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കുവഭാന്  ഏലതലഭാലാം
ഗ്രേഇൗണ്ടുകേളഭാണയ്  പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണയ് ഇതനിനഭായനി സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അണര്  17  കലഭാകേകേപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  കസ്റ്റഡനിയത്തനിലന്റെയുലാം  നഭാലയ്
പരനിശതീലന ഗ്രേഇൗണ്ടുകേളുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
സുരക്ഷഭാ കമതീകേരണങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  മഹഭാരഭാജഭാസയ്  കകേഭാകളജയ്  ഗ്രേഇൗണയ്,  പനമ്പനിള്ളനി  നഗര്  കസഭാര്ട്സയ്
അക്കഭാദമനി  ഗ്രേഇൗണയ്,  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  കവളനി  ഗ്രേഇൗണയ്,  കഫഭാര്ടയ്  ലകേഭാചനി  പകരഡയ്
ഗ്രേഇൗണയ്  എന്നതീ  നഭാലയ്  പരനിശതീലന  ഗ്രേഇൗണ്ടുകേളഭാണയ്  ലതരലഞടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇഇൗ
ഗ്രേഇൗണ്ടുകേളനില  പുലപതലലാം  തയഭാറഭാക്കുകേ,  ഫ്ലഡയ്  ഹലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,
വനിശമമുറനികേള  തയഭാറഭാക്കുകേ  എന്നതീ  പവൃത്തനികേളഭാണയ്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതയ്.

യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് നടപഭാക്കുന്ന പധഭാന പദതനികേള

147  (1911)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
വവവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സുലാം  യുവജനകേഭാരവവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  യുവജനങ്ങളക്കയ്  ലതഭാഴനില  പരനിശതീലനലാം  നല കേല,  സക്വയലാം
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സലാംരലാംഭകേതക്വലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കല,  സഭാമൂഹനികേ  പവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയവയഭായനി
സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  2016-17-ല  സലാംഘടനിപനിച  പരനിപഭാടനികേള
ഏലതലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശഷേലാം യുവജനകക്ഷമത്തനിനഭായനി
പുതനിയതഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പധഭാന  പദതനികേള  എലനലഭാമഭാലണന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഡയറകര് കബഭാര്ഡയ്
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതയ്  2017  ജനുവരനിയനിലഭാണയ്.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരവത്തനില
യുവജനങ്ങളക്കയ്  ലതഭാഴനില  പരനിശതീലനലാം  നലകേല,  സക്വയലാം  സലാംരലാംഭകേതക്വലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കല തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിചനില.

വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  മനികേച  സഭാമൂഹനികേ  പവര്ത്തനലാം  നനിര്വഹനിച
യുവജനങ്ങലള  കേലണത്തനി  അവര്ക്കയ്  കപഭാതഭാഹനലാം  നലകുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  സക്വഭാമനി  വനികവകേഭാനന്ദന്  യുവപതനിഭഭാ  പുരസഭാരലാം  2013
മുതല നലകേനി വരുന.  കൃഷേനി,  കേല,  സഭാഹനിതവലാം,  സഭാമൂഹനികേലാം,  കേഭായനികേലാം,  മഭാധവമലാം
എന്നതീ  കമഖലകേളനില  മനികേച  പവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവച  യുവജനങ്ങളക്കഭാണയ്
പുരസഭാരങ്ങള  നലകുന്നതയ്.  അകതഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാനത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലങ്ങളനിലുലാം
മനികേവഭാര്ന്ന പവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചവച യുവജന കബനകേളക്കുലാം അവഭാര്ഡയ് നലകുനണയ്.
ജനിലഭാതലത്തനിലല മനികേച യൂത്തയ്  കബ്ബുകേളക്കയ്  30,001  രൂപയുലാം ശനിലവലാം  പശസ്തനി
പത്രവലാം അടങ്ങനിയതഭാണയ് പുരസഭാരലാം. സലാംസഭാനതലത്തനില  മനികേച യൂത്തയ് കബനിനയ്
50,001  രൂപയുലാം  ശനിലവലാം  പശസ്തനി പത്രവലാം  പുരസഭാരമഭായനി  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന.
പത്രമഭാധവമങ്ങളനിലൂലട  അകപക്ഷ  സക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില
പഭാഗതവലാം കനടനിയ മൂന്നയ് വനിദഗ്ദ്ധര് അടങ്ങുന്ന ജൂറനി,  അവഭാര്ഡയ് നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.   അവഭാര്ഡകേളക്കര്ഹമഭായ  കബ്ബുകേളനില  നനിനലാം  മനികേച  ഒലരണ്ണലാം
ലതരലഞടുത്തയ്  സലാംസഭാനതല അവഭാര്ഡയ്  നലകുന. 2016-17-ല കമലപറഞ
വനിവനിധ  കമഖലകേളനില  മനികേച  പവര്ത്തനലാം  നടത്തനിയ  യുവപതനിഭകേലള  സക്വഭാമനി
വനികവകേഭാനന്ദന് യുവപതനിഭഭാ പുരസഭാരലാം നലകേനി ആദരനിച്ചു.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം  യുവജനങ്ങളുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  യുവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡയ്  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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1. കകേരകളഭാതവലാം

2016-ല 883 ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം 151 കബഭാക്കയ് പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം 85
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  6  കകേഭാര്പകറഷേനുകേളനിലുലാം  ജനിലഭാതലങ്ങളനിലുലാം
കകേരകളഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു. കകേരകളഭാതവലാം 2016-സലാംസഭാനതല മതരങ്ങളനില
വനിജയനിചവര്  2017  ജനുവരനി  12  മുതല  16  വലര തതീയതനികേളനില ഹരനിയഭാനയനിലല
കറഭാഹ്തക്കനില   വചയ്  സലാംഘടനിപനിച  നഭാഷേണല  യൂത്തയ്  ലഫസ്റ്റനില  കകേരളലത്ത
പതനിനനിധതീകേരനിചയ് നനിരവധനി മതരങ്ങളനില പലങടുക്കുകേയുലാം വനിജയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

2. കദശതീയ യുവജനദനിനഭാചേരണലാം

കദശതീയ  യുവജന  ദനിനഭാകഘഭാഷേകത്തഭാടനുബന്ധനിചയ്  14  ജനിലകേളനിലുലാം  കകേരള
സലാംസഭാന യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡയ് ജനിലഭാ യുവജന കകേന്ദ്രങ്ങളുലട ആഭനിമുഖവത്തനില
കദശതീയ യുവജന ദനിനഭാചേരണലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

3. നഭാഷേണല കഫഭാകേയ് ലഫസ്റ്റയ്

ഇനവയനിലല  എകടഭാളലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  നഭാകടഭാടനി  കേലഭാകേഭാരന്മഭാലര
ഉളലപടുത്തനി  അവരുലട  തനതയ്  നഭാടന്  കേലഭാരൂപങ്ങള  കകേരള  ജനതയയ്
പരനിചേയലപടുത്തുകേ എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട നഭാഷേണല കഫഭാകേയ് ലഫസ്റ്റയ് ഓഫയ് കകേരള
(നഭാകടഭാടനി കേലഭാകമള) സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

4. യുവസഭാഹനിതവ കേവഭാമ്പയ്

സഭാഹനിതവ  കമഖലയനിലല  അഭനിരുചേനിയുള്ള  നൂറനിയന്പകതഭാളലാം
യുവതതീയുവഭാക്കലള സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണയ് യുവ സഭാഹനിതവ കേവഭാമ്പയ് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

5. യുവ മഭാധവമ പവര്ത്തകേ കേവഭാമ്പയ്

കകേരളത്തനിലല  പത്ര-മഭാധവമ  രലാംഗത്തയ്  തലപരരഭായ  യുവതതീയുവഭാക്കലള
പലങടുപനിച്ചുലകേഭാണയ്  കമഖലഭാതലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  യുവ  മഭാധവമ
പവര്ത്തകേ കേവഭാമ്പയ് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

6. വനനിതഭാ ശനിലശഭാല

വനനിതഭാ  ശഭാക്തതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ജനിലഭാ-സലാംസഭാന
അടനിസഭാനത്തനില വനനിതഭാ ശനിലപശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

7. യൂത്തയ് അവഭാര്ഡയ്   2015

2015-ലല  യൂത്തയ്  അവഭാര്ഡയ്  വനിതരണലാം  മഭാര്ചയ്  14-ാം  തതീയതനി  നടത്തനി.
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സഭാഹനിതവലാം, കേഭായനികേലാം, കേല, കേഭാര്ഷേനികേലാം, സഭാമൂഹനികേ പവര്ത്തനലാം, മഭാധവമലാം എന്നതീ
കമഖലകേളനിലല  മനികേച  പവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവച  വവക്തനികേളക്കുലാം  സലാംസഭാനലത്ത
മനികേച യൂത്തയ് കബ്ബുകേളക്കുലാം ജനിലഭാതല യൂത്തയ് കബനകേളക്കുലാം  അവഭാര്ഡയ് നലകേനി.

മറയൂരനില സബയ് കസ്റ്റഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി

148  (1912)  ശതീ  .    എസയ്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മറയൂരനില  സബയ്  കസ്റ്റഷേന്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്  തടസങ്ങള  എലനങനിലുലാം  നനിലനനിലക്കുനകണഭാലയന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില  അവ  പരനിഹരനിയഭാന്  ആവശവമഭായ  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങനില  സബയ്  കസ്റ്റഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  നടപടനികമങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മറയൂരനില  33  ലകേ.  വനി.  സബയ്
കസ്റ്റഷേന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  17-3-2016-ല  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുലണങനിലുലാം
സബയ്  കസ്റ്റഷേന്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  നലകേഭാനനിരനിക്കുന്ന  ഭൂമനി  ബഹുമഭാനലപട
സുപതീലാംകകേഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലുള്ള  ഒരു  കകേസനില  ഉളലപടതഭാകേയഭാല
കകേഭാടതനി  ഉത്തരവയ്  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാം മഭാതൃകേമ്പനനിയുലട സമ്മേതകത്തഭാലട മഭാത്രകമ
സബയ് കസ്റ്റഷേന് ആരലാംഭനിക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമുള.

(ബനി)   കകേഭാടതനി  നടപടനികേളക്കയ്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുലമന്നതനിനഭാല

മറയൂരനികലയയ്  53  കേനി.മതീ.  33  ലകേ.വനി.  ഡബനിള  സര്കേഡ്യൂടയ്  ഹലന്  കനരനിടയ്

പള്ളനിവഭാസല  ഹവദദ്യുതനി  നനിലയത്തനില  നനിനലാം  വലനിചയ്  മറയൂര്  സബയ്  കസ്റ്റഷേന്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാനുള്ള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള

സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ബഭാധകേമല.

 ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില കേസ്റ്റമര് ലകേയര് ലസന്റെര്

149  (1913)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
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കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേസ്റ്റമര്  ലകേയര്  ലസന്റെര്  എന്ന  ആശയലാം  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനില

നടപനിലഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം

ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കസവനങ്ങളക്കുലാം ഹവദദ്യുതനി ബനിലയ് ല്ല്

തുകേ അടയ്ക്കുന്നതനിനുലാം ജനങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടയ് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി

സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഒരു  കേസ്റ്റമര്  ലകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം

പഞഭായത്തനില ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി  സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള

എലനങനിലുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതുസലാംബന്ധനിച എകനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് മലപ്പുറലാം, ലഡപഡ്യൂടനി ചേതീഫയ്

എഞനിനതീയര്, മകഞരനി എന്നനിവരുലട റനികപഭാര്ടയ് ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ കകേരളത്തനിലല എലഭാ

ഹവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ഹവദദ്യുതനി

ഭവകനഭാടനുബന്ധനിചയ് ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേസ്റ്റമര് ലകേയര് ലസന്റെര് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് അടയ്ക്കുന്നതനിലുള്ള ബുദനിമുടയ് ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി

ലസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനിലല കേവഭാഷേയ് കേഇൗണര് കൂടഭാലത ഓണ്ഹലനഭായനി ഹവദദ്യുതനി

ചേഭാര്ജയ്  അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സഇൗകേരവലാം  കബഭാര്ഡയ്  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണയ്.  അതനിനഭാല

ലസക്ഷന്  ഓഫതീസനില  കനരനിടയ്  കപഭാകേഭാലത  ഇന്റെര്ലനറയ്  സഇൗകേരവലാം

ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് അടയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

ഇതയ് കൂടഭാലത അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങള വഴനിയുലാം ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് അടയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള

സഇൗകേരവലാം ഉണയ്. 

(സനി  &  ഡനി)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രേഭാമ  പഞഭായത്തനില  കേസ്റ്റമര്  ലകേയര്
സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭവമഭായനിടനില.

ഹലന് വര്ക്കര്മഭാലര സനിരലപടുത്തല 
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150 (1914) ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  കേരഭാര്  ഹലന്  വര്ക്കര്മഭാലര
സനിരലപടുത്തുവഭാന്  2004-ല പഭാലക്കഭാടയ്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല ഹടബഡ്യൂണല ഉത്തരവയ്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവയ്  നടപനിലഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ID  27/2002  കകേസനില  2004-ലല  പഭാലക്കഭാടയ്  ഇന്ഡസ്ട്രനിയല
ഹടബഡ്യൂണലനിലന്റെ  വനിധനിയനിലുലാം  ആയതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
ഹഹകക്കഭാടതനിയുലാം  സുപതീലാം  കകേഭാടതനിയുലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  കകേഭാടതനി
വനിധനികേളനിലുലാം  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സനിരലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഉത്തരവകേള
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പസ്തുത  ഉത്തരവനിന്പകേഭാരലാം  ആയനിരത്തനി  ഇരുന്നൂകറഭാ  അതനില
കൂടുതകലഭാ  ദനിവസങ്ങളനില  കബഭാര്ഡനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേരഭാര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലനിസ്റ്റയ്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  കലബര്  കേമ്മേതീഷേണലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  കലബര്  കേമ്മേതീഷേണര്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലനിസ്റ്റയ്  തുടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി  കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷേനയ്  ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണയ്.
ഇവരുലട നനിയമനത്തനിനഭായനി മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില  1486  ഒഴനിവകേള ജനില തനിരനിചയ്
പനി.എസയ്.സനി.-ലയ  അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-യനില  നനിനലാം  അഹഡക്വസയ്
ലഭനിക്കുന്ന മുറയയ് തുടര് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കസഭാളഭാര് എനര്ജനിയുലട ഉപകയഭാഗലാം വവഭാപനിപനിക്കല
151 (1915) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫയ്   :

ശതീ  .      ആന്റെണനി കജഭാണ്   :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്   :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഹവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന

സഭാഹചേരവത്തനില  വതീടുകേളനില  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനിയുലട  ഉപകയഭാഗലാം

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതയ്;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 227

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശവങ്ങൾക്കയ്  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനിയുലട  ഉപകയഭാഗലാം

വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഇൗകരഭാര്ജലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഏലതലഭാലാം

സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേളുമഭാണയ്

പവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വതീടുകേളനില  സഇൗകരഭാര്ജ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്

നനിലവനില ഏലതലഭാലാം ഇനത്തനില എത്ര രൂപ വലര സബ്സനിഡനി ലഭനിക്കുനലണന്നയ്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാളഭാര്  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  വഭായ  നലകുന്നതയ്

സലാംബന്ധനിചയ് ബഭാങയ് കമധഭാവനികേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനിയുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി

എലാം.പനി.മഭാര്,  എലാം.എല.എ.മഭാര് അടക്കമുള്ള ജനപതനിനനിധനികേളുലട വതീടുകേളനില ഇവ

സഭാപനിചയ് മഭാതൃകേ കേഭാട്ടുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(എഫയ്)  പസ്തുത  പദതനിയനില  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  കൂടനി

പങഭാളനികേളഭാകേണലമന്നയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗ്രേനിഡയ്  ബന്ധനിതമഭായുലാം  അലഭാലതയുമുള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ  നനിലയങ്ങളുലട

ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ആ  നനിലയലാം  വഴനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന

ഹവദദ്യുതനിക്കയ്  ഇന്ലസന്റെതീവയ്  നലകുനണയ്.  ഗ്രേനിഡയ്  ബന്ധനിതമലഭാത്ത

നനിലയങ്ങളനിലുലപഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ഹവദദ്യുതനിക്കയ്  യൂണനിറനിനയ്  1  രൂപ  നനിരക്കനില

കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ഇന്ലസന്റെതീവയ് നലകുനണയ്.

ഗ്രേനിഡയ്  ബന്ധനിത  സഇൗകരഭാര്ജ  നനിലയലാംവഴനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഹവദദ്യുതനിയുലട ഉപകഭഭാഗലാം കേഴനിഞയ് ബഭാക്കനിയുള്ള ഹവദദ്യുതനിയഭാണയ്  കകേരള കസ്റ്ററയ്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിനയ് ലഭനിക്കുന്നതയ്. ഇത്തരത്തനില ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഹവദദ്യുതനി  ഓകരഭാ  ബനിലനിലാംഗയ്  കേഭാലയളവനിലലയുലാം  ഉപകഭഭാഗലാം  ഉലപഭാദനവമഭായനി
തടനിക്കനിഴനിചയ്  ബഭാക്കനി  ഉപകഭഭാഗലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  ബനിലയ് ല്ല്  ലചേയ്യുന്നതയ്.  ഉലപഭാദന
മനിചമുലണങനില  അടുത്ത  ബനിലനിലാംഗയ്  കേഭാലയളവനികലയയ്  ഹകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.
ഇത്തരലാം  തടനിക്കനിഴനിക്കലുകേളക്കയ്  കശഷേലാം  വര്ഷേഭാവസഭാനലാം  (അതഭായതയ്  എലഭാ
വര്ഷേവലാം  ലസപ്റലാംബര്  30-നയ്  രഭാത്രനി  12  മണനി)  ലനറയ്  മതീററനില  ലഭവമഭാകുന്ന
കേയറ്റുമതനി  യൂണനിറയ്  ഹവദദ്യുതനി,  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്
നനിശ്ചയനിക്കുന്ന  വനിലയനുസരനിച്ചുള്ള  തുകേ  അതഭാതയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനയ്
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ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണയ്.

വതീടുകേളനില കസഭാളഭാര് എനര്ജനിയുലട ഉപകയഭാഗലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനയ്
കവണനി റൂഫയ് കടഭാപയ് കസഭാളഭാര് ഓഫയ് ഗ്രേനിഡയ് പദതനിയുലാം കസഭാളഭാര് ഗ്രേനിഡയ് കേണകഡയ്
പദതനിയുലാം സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാലട അലനര്ടയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) അലനര്ടഭാണയ് ഇത്തരലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംസഭാന
കനഭാഡല  ഏജന്സനി.  ഇതുകൂടഭാലത  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  ഹവദദ്യുതനി,  ഉലഭാദന
വനിതരണ  ഏജന്സനി  എന്ന  നനിലയനിലുലാം  എലാം.എന്.ആര്.ഇ.  എലാംപഭാനല  ലചേയ
ഏജന്സനികേളുലാം ഇഇൗ പവര്ത്തനലാം ഏലറടുത്തയ് നടത്തനിവരുന.

(സനി) 2016-17  പദതനിയനില ഗ്രേനിഡയ്  കേണകഡയ് വനിഭഭാഗത്തനില കകേന്ദ്ര
സബ്സനിഡനിയഭായുലാം  ഓകരഭാ  കേഭാറഗറനിയനിലുലാം  ഏറവലാം  കുറഞ  വനിലയുലട
30  ശതമഭാനകമഭാ  അലലങനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിക്കുന്ന ലബഞയ്  മഭാര്ക്കയ്
വനിലയുലട  30  ശതമഭാനകമഭാ  ഏതഭാണയ്  കുറവയ്  എന്ന  കേണക്കനില  സബ്സനിഡനി
ലഭവമഭാണയ്.  ഓഫയ്  ഗ്രേനിഡയ്  വനിഭഭാഗത്തനില  കേനികലഭാവഭാടനിനയ്  45000  രൂപ  എന്ന
നനിരക്കനിലഭാണയ് കകേന്ദ്ര സബ്സനിഡനി ലഭവമഭായനിട്ടുള്ളതയ്. 

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  ഗ്രേനിഡയ്  കേണകഡയ്
വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ഒരു  കേനികലഭാവഭാടനിനയ്   7200  രൂപയുലാം  ഓഫയ്  ഗ്രേനിഡയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്
22,500 രൂപയുമഭാണയ് സബ്സനിഡനിയഭായനി ലഭവമഭാക്കുന്നതയ്.

(ഡനി) ബഭാങയ് വഭായ ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ചേര്ച പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഇ & എഫയ്) ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുമഭായനി പകതവകേ പദതനി
നടപഭാക്കുന്നനില. നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള പകേഭാരലാം ഇഇൗ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലലപടവര്ക്കുലാം
അകപക്ഷ സമര്പനിചയ് കസഭാളഭാര് ഹവദദ്യുതനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന് കേഴനിയുലാം.

  മണലൂര് മുലകശ്ശേരനിയനില പുതനിയ ടഭാന്കസഭാര്മര്

152  (1916)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മുലകശ്ശേരനിയനിലല ഹവദദ്യുതനി സബയ് കസ്റ്റഷേലന്റെ കശഷേനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി പുതനിയ ടഭാന്കസഭാര്മര് സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മുലകശ്ശേരനിയനിലല 33  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷേലന്റെ കശഷേനി
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വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  പുതനിയ  5  എലാം.വനി.എ.  ടഭാന്കസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കുന്ന
പവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

 ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി നനിരക്കനില വരുത്തനിയ
വര്ദനവയ്

153 (1917) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .     ഷേഭാഫനി പറമ്പനില  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  നനിലവനില  കകേരളത്തനില  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനിയഭാണയ്

ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്,   ഹവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗലാം എത്രയഭാണയ്,  കുറവ വരുന്ന ഹവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങുന്നതനിനയ് നനിലവനില ഒരു യൂണനിറനിനയ് എത്ര രൂപയഭാണയ് ലചേലവയ് വരുന്നതയ്;

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കനില  വര്ദന
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ, എത്ര ഹപസയുലട വര്ദനവഭാണയ് വരുത്തനിയതയ്;

(സനി)  2019  വലര  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കനില
വര്ദനവയ് വരുത്തനിലലന്ന രതീതനിയനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി ഏലതങനിലുലാം കേരഭാറനില
ഒപ്പു വചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതീക്കയ്  സമയലത്ത  കേണക്കനുസരനിചയ്  നനിലവനില  ഏകേകദശലാം  1130
ലമഗഭാവഭാടയ് ഹവദദ്യുതനിയഭാണയ് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നതയ്. കകേരളത്തനിലല ശരഭാശരനി ഉപകഭഭാഗലാം
73.95 Mu ആണയ്.

കകേന്ദ്ര ഹവദദ്യുതനി നനിലയങ്ങളനില നനിനലാം മറയ് സക്വകേഭാരവ സലാംരലാംഭകേരനില നനിനലാം
പവര്  എകയ്കചേഞനിലനനിനലാം  വഭാങ്ങുന്ന  ഹവദദ്യുതനിയുലട  മഭാര്ചയ്  മഭാസത്തനിലല
ശരഭാശരനി വനില യൂണനിറയ് ഒന്നനിനയ് 3.84 രൂപയഭാലണന്നയ് കേണക്കഭാക്കലപടനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സലാംസഭാന  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേലന്റെ
17-4-2017-ലല  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  18-4-2017  മുതല  ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജനില
വര്ദനവയ്  വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധലാം-1  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  എന്നഭാല പതനിമഭാസലാം  250  യൂണനിറയ്  വലര ഉപകഭഭാഗമുള്ളവര്ക്കയ്
യൂണനിലറഭാന്നനിനയ്  10  ഹപസ  മുതല  30  ഹപസ  വലരയുലാം  251  യൂണനിറയ്  മുതല

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.



230 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 4, 2017

400  വലരയുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  യൂണനിലറഭാന്നനിനയ്  40  മുതല  50  ഹപസ
വലരയുമഭാണയ് വര്ദനവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  അതഭായതയ് പതനിമഭാസലാം  250  യൂണനിറയ്
വലര ഉപകഭഭാഗമുള്ള 97% ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  5%-  ല തഭാലഴ മഭാത്രകമ
വര്ദനവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുള. 

കൂടഭാലത  പതനിമഭാസലാം  120  യൂണനിറയ്  വലര  ഉപകഭഭാഗമുള്ളവര്ക്കയ്  ഹവദദ്യുതനി
ചേഭാര്ജനികന്മേല നലകേനി വരുന്ന സബ്സനിഡനി (ആദവലത്ത 40 യൂണനിറനിനയ് 35 ഹപസ
കമത്തനിലുലാം  41  മുതല  120  യൂണനിറയ്  വലര  50  ഹപസ  കമത്തനിലുലാം)  നനിരക്കയ്
വര്ദനവനിനയ്  കശഷേവലാം  നലകേനിവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  പതനിമഭാസലാം  120  യൂണനിറയ്
വലരയുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഫനികഡയ്  ചേഭാര്ജനിനത്തനില  20  രൂപ
സബ്സനിഡനി നലകേനി വന്നനിരുന്നതയ് തുടരുനണയ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ഉദയയ്  സതീമനില   കചേരുകമ്പഭാള
തയഭാറഭാക്കനിയ  പതതീക്ഷനിത  വരവലചേലവയ്  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  2017-18-ല
തുടങ്ങുന്ന  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേങ്ങളനില  കബഭാര്ഡയ്  തനതുവര്ഷേലാം   ലഭാഭത്തനികലയയ്
നതീങ്ങുലമനമഭാണയ് പതതീക്ഷനിചനിരുന്നതയ്.  ആയതനിനഭാല  തനതു വര്ഷേ കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  നനിരക്കയ്  വര്ദന  കവണനി  വരനില  എന  പതതീക്ഷനിചനിരുന.  എന്നഭാല
സലാംസഭാന  ലറഗുകലററനി   കേമ്മേതീഷേലന്റെ  കേണക്കയ്  പകേഭാരലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്
2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം  വലര  4,944.05  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി
ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  തുകേയുലട  ഒരു  ഭഭാഗലാം  ഏകേകദശലാം  1,040  കകേഭാടനി  രൂപ
നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്
കനരനിയ നനിരക്കയ് വര്ദനവയ് അനുവദനിചനിട്ടുണയ്. കൂടഭാലത ഹവദദ്യുതനി നനിരക്കയ് വര്ദനവയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാന ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് പരനിധനിയനില
വരുന്നതനിനഭാല  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  സക്വകമധയഭാ  എടുത്ത  നടപടനികമങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനിടഭാണയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേകത്തക്കുള്ള  നനിരക്കയ്  വര്ദനവനിലന്റെ
ഉത്തരവയ് കേമ്മേതീഷേന് പുറലപടുവനിചതയ്.

മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവയ് നനികേത്തല

154  (1918)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് ലകേ. എസയ്. ഇ. ബനി. യനില മസ്ദൂര് തസ്തനികേ എത്ര എണ്ണലാം

ഒഴനിഞയ് കേനിടക്കുനണയ്;

(ബനി)  ഈ  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  കബഭാര്ഡയ്  നടപടനി

സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) ഉലണങനില അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി)  നനിലവനില ഒഴനിവകേള ഇല.

എലത്തൂര് തലക്കുളത്തൂര് സഇൗകരഭാര്ജ പഭാന്റെയ്

155  (1919)  ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല എലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല തലക്കുളത്തൂരനില

സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  3  ഏക്കര്

വനിസ്തൃതനിയനില 650 കേനികലഭാവഭാടയ് കശഷേനിയുള്ള സഇൗകരഭാര്ജ പഭാന്റെയ് എന്നയ് കേമ്മേതീഷേന്

ലചേയ്യുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) കബഭാര്ഡനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള കശഷേനിക്കുന്ന സലത്തയ് ലകേ.എസയ്.ഇ. ബനി .

ലനിമനിറഡനിലന്റെ ലടയനിനനിലാംഗയ് ലസന്റെര് തുടങ്ങുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങനില വനിശദവനിവരലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  തലക്കുളത്തൂരനില  650  കേനികലഭാ  വഭാടയ്

കശഷേനിയുള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ  നനിലയത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചയ്  നനിലയലാം

22-4-2017-ല ഗ്രേനിഡനികലയയ് ബന്ധനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി  &  സനി)   ലടയനിനനിലാംഗയ്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്

ആകലഭാചേനിചനിരുന. തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.
അതനിരപനിള്ളനി കതനരുവനി-നര്മ്മേദ, ചേനികഭായനി എന്നതീ ജലനനിധനികേളക്കയ്

നലകേനിയ അധനികേബനില 

156  (1920)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  അതനിരപനിള്ളനി  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല
കതനരുവനി-നര്മ്മേദ, ചേനികഭായനി എന്നതീ ജലനനിധനികേളക്കയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. നലകേനിയ
അധനികേ  ബനില  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  ലസകടറനി  സമര്പനിച
അകപക്ഷയനില എനയ് നടപടനിയഭാണയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില ഇതനിനഭായനി അടനിയനര നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല അതനിരപനിള്ളനി ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല
ജലനനിധനി  പദതനികേളനില  ഗഭാര്ഹനികകേതര  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  കുടനിലവള്ളലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  കേലണത്തനിയതനിനഭാല  കതനരുവനി  -  നര്മ്മേദ  പദതനിക്കയ്
4,97,950  രൂപയുലടയുലാം  ചേനികഭായനി  പദതനിക്കയ്  6,92,125  രൂപയുലടയുലാം  അധനികേ
ബനില  നലകേനിയനിരുന.   കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  പസ്തുത  ബനില്ലുകേള  രണയ്  വര്ഷേകത്തക്കഭായനി  നനിജലപടുത്തനി
കതനരുവനി  -  നര്മ്മേദ  പദതനിക്കയ്  1,98,710 രൂപയഭായുലാം  ചേനികഭായനി  പദതനിക്കയ്
2,43,272 രൂപയഭായുലാം കുറവയ് ലചേയയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കതനരുവനി  -  നര്മ്മേദ  ജലനനിധനി   അതനിരപനിള്ളനി,  ചേനികഭായനി  ജലനനിധനി
അതനിരപനിള്ളനി  ലസകടറനിയുലട  അധനികേ ബനില  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷ
ലഭനിചതനിലന  തുടര്ന്നയ്  ഇരനിഞഭാലക്കുട  ഇലകനിക്കല  സര്ക്കനിള  ലഡപഡ്യൂടനി  ചേതീഫയ്
എഞനിനതീയര്ക്കയ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുമഭായനി  ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകേയുണഭായനി.  ലഡപഡ്യൂടനി ചേതീഫയ് എഞനിനതീയര് ഹനിയറനിലാംഗയ്  നടത്തനി സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടയ് കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് നലളലാം തഭാപഹവദദ്യുത നനിലയലാം

157  (1921)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  നലളലാം  തഭാപഹവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ
ഉലപഭാദനകശഷേനി എത്രയഭാണയ്;

(ബനി)  നനിലവനില  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി  പതനിദനിനലാം
ഉലപഭാദനിപനിക്കുനണയ്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഉലപഭാദനകശഷേനി  കൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  നലളലാം  തഭാപഹവദദ്യുത  നനിലയത്തനിലന്റെ
ഉത്പഭാദന കശഷേനി 96 ലമഗഭാവഭാടയ് ആണയ്.

(ബനി)  ഇഇൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം  (2017-18)  ഇതുവലര നനിലയത്തനില നനിനലാം
ഹവദദ്യുകതഭാലഭാദനലാം  ഒനലാം  നടന്നനിടനില.  കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  പസ്തുത
നനിലയത്തനില  നനിനലാം  ഏകേകദശലാം  38  മനിലവണ്  യൂണനിറയ്  ഹവദവതനി
ഉത്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  ഇല.
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 ഹവ ദദ്യുകതഭാത്പഭാദന രലാംഗത്തയ് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന പദതനികേള 

158 (1922)    ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി  :

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ്  :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പദതീപയ്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഗുണകമന്മേയുള്ള ലലവദദ്യുതനി തഭാങ്ങഭാവന്ന നനിരക്കനില എലഭാവര്ക്കുലാം എന്ന

സര്ക്കഭാര്  നയലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭായനി  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലനലഭാലമന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലലവദദ്യുകതഭാത്പഭാദന  രലാംഗത്തയ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പദതനികേളുലാം
അവയുലട പുകരഭാഗതനിയുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസരണ  രലാംഗലാം  ശഭാക്തതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗുണകമന്മേയുള്ള  ഹവദദ്യുതനി  എലഭാവര്ക്കുലാം  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട
സലാംസഭാനത്തയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടനവരനികേയഭാണയ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം ലഘൂകേരനിക്കുകേ, 1000  സക്വയര് ഫതീറനില കുറഞ തറ
വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  വതീടുകേളക്കയ്  കരഖകേളനിലഭാലത  തലന്ന  കേണക്ഷന്  നലകുകേ
എന്നനിങ്ങലന  നനിരവധനി  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചു.  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത
കുടുലാംബങ്ങളുലട  വയറനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള  കബഭാര്ഡയ്  തലന്ന  ഏലറടുത്തയ്
നനിര്വഹനിക്കുകേയുലാം കേണക്ഷന് നലകുകേയുലാം ലചേയ. കകേരളത്തനിലല എലഭാ വതീടുകേളനിലുലാം
അലാംഗനവഭാടനികേളനിലുലാം  ഹവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണയ്  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സക്വതീകേരനിചതയ്.  ഹവദദ്യുതനിയുലട ഗുണകമന്മേ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ് പസരണ
വനിതരണ  ശലാംഖലകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനി
സക്വതീകേരനിച്ചു  വരനികേയഭാണയ്.  കലഭാഡ്ലഷേഡനിലാംഗുലാം  പവര്കേട്ടുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഹവദദ്യുതനി  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം  ഗുണകമന്മേയുളള
ഹവദദ്യുതനി എലഭാവര്ക്കുലാം എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലടയഭാണയ്. 

(ബനി)  ഹവദദ്യുകതഭാലപഭാദന രലാംഗത്തയ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന ജലഹവദദ്യുത
പദതനികേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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പഭാരമ്പകരവതര  ഉഇൗര്ജകസഭാതസകേളഭായ  കേഭാറയ്,  സഇൗകരഭാര്ജലാം  എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഹവദദ്യുകതഭാലപഭാദനലാം  സഭാധവമഭാക്കുകേ  എന്ന  ലക്ഷവകത്തഭാലട
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്  9.26  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  സഇൗകരഭാര്ജ  പദതനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത 9.66 ലമഗഭാവഭാടയ് പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  നടനവരുന.  4.71  ലമഗഭാവഭാടയ്  പദതനികേളുലട  ദര്ഘഭാസയ്
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കേഭാറനില നനിനള്ള ഹവദദ്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിനഭായനി  1
ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള   ഹമകകഭാ  വനിന്ഡയ്  നനിലയലാം   പൂവഭാര്  കേടലത്തതീരത്തയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസയ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത
കേഞനികക്കഭാടയ് നനിലവനിലുള്ള 9 കേഭാറഭാടനി യനങ്ങളനില 5 എണ്ണലാം മഭാറനി പകേരലാം കശഷേനി
കൂടനിയ  5  ലമഷേതീനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതുതഭായനി  ഒരു  2.5  ലമഗഭാവഭാടയ്
കശഷേനിയുള്ള കേഭാറഭാടനി യനലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ദര്ഘഭാസയ് ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

ലചേറകേനിട  ജലഹവദദ്യുത  പദതനികേളനിലൂലട  ഹവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  45  ലമഗഭാവഭാടയ്  സഭാപനിതകശഷേനി വരുന്ന  20  പദതനികേള
സക്വകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കയ്  അനുവദനിചയ്  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേന്ദ്ര  നവതീന  നവതീകേരണതീയ  ഉഇൗര്ജ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  20  പതീകക്കഭാ പദതനികേള  (5  കേനികലഭാവഭാടനിനയ്  തഭാലഴയുളളവ)
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

അലനര്ടയ് മുകഖന 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലത്ത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
2  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല  100  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള (ആലകേ കശഷേനി - 5000 കേനികലഭാവഭാടയ്) കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട   വവക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
സഭാപനിച്ചുനലകേഭാനുലാം  1  കേനികലഭാവഭാടയ്  മുതല  5  കേനികലഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ള
ഓഫ്ഗ്രേനിഡയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റുകേള  (ആലകേ  കശഷേനി  -  6400  കേനികലഭാവഭാടയ്)
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിച്ചു  നലകേഭാനുമുള്ള
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്,  വയനഭാടയ്
ജനിലകേളനിലല  ഒറലപട  വനിദൂര  സലങ്ങളഭായ  2000  വതീടുകേളനില  കസഭാളഭാര്
ഹവദദ്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  അലനര്ടയ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാ
കവഭാളടഭായനികേയ് - കസഭാളഭാര് വനിന്റെയ് ഹഹബനിഡയ് പവര് പഭാന്റുകേള (1 ലമഗഭാവഭാടയ് മുതല
3  ലമഗഭാവഭാടയ്  വലര  കശഷേനിയുള്ളവ)  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
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ഉടമസതയനിലുള്ള  ലകേടനിടങ്ങളനില  ആലകേ  1.4  ലമഗഭാവഭാടയ്  കശഷേനിയുള്ള
ശലാംഖലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പഭാന്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനികേളുണയ്.

(സനി)   പസരണ  ശലാംഖല  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അഞയ്
വര്ഷേത്തനിനുള്ളനില  വനിവനിധ  കവഭാളകടജയ്  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  114
സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലടയുലാം   2413  കേനി.മതീറര്  ഹലനുകേളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതുകൂടഭാലത  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ഹവദദ്യുതനി
ആവശവകേത  കനരനിടുന്നതനിനയ്   പസരണ  ശലാംഖല  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ടഭാന്സ്ഗ്രേനിഡയ്  2.0  എന്ന കപരനില ഒരു പസരണ ശലാംഖല വനികേസന പദതനിക്കയ്
രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   ഇതനില  ഉളലപടുത്തനി  2017-21  കേഭാലഘടത്തനില
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  ഒരു  പസരണ  ഇടനഭാഴനിയുലാം  അഞയ്  400  ലകേ.വനി.
സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലടയുലാം  ഇരുപത്തനിനഭാലയ്   220  ലകേ.വനി.  സബ്കസ്റ്റഷേനുകേളുലടയുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം ലക്ഷവമനിടനിട്ടുണയ്.

ലകേ.എസ യ്.ഇ.ബനി.-യനില ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര് നനിയമനലാം

159  (1923)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.  എസയ്.  ഇ.  ബനി.  യനില  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  പനി.  എസയ്.  സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്  നനിലവനില  വന്നലതകപഭാള;
ലനിസ്റ്റനില  നനിനലാം  എത്ര  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  നനിയമനലാം  നലനി;  ലനിസ്റ്റനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി എന്നയ് അവസഭാനനിക്കുലാം;

(ബനി)  പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിച ഹവദദ്യുതനി ലസക്ഷന് ഓഫതീസുകേളനിൾ ഉളലപലട
എത്ര  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുണയ്;  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനി
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.,  ലകേ.എസയ്.എഫയ്.ഇ.,  മലബഭാര്  സനിമന്റെയ്  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര്/  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കഗ്രേഡയ്-II
തസ്തനികേയുലട   നനിയമനത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  റഭാങയ്  പടനികേ  22-9-2014-നയ്
നനിലവനില വന.  ടനി ലനിസ്റ്റനില ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.യനികലയയ്  190  കപര്ക്കയ്  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നലകേനി.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. 2015 ജനുവരനി മുതല എന്.ലജ.ഡനി.  ഒഴനിലകേ
നലകേനിയ പനി.എസയ്.സനി.  വഴനിയുള്ള നനിയമന ഉത്തരവകേള വഴനി  159-  ഉലാം കൂടഭാലത
ഭനിന്നകശഷേനിക്കഭാരഭായ (പനി.എസയ്.സനി. വഴനി) 5 കപര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ടനി ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി 21.09.2017-നയ് അവസഭാനനിക്കുന്നതഭാണയ്.
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(ബനി)  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്
പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  നനികയഭാഗനിക്കലപട  ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടയ്,  മതീറര്  റതീഡനിലാംഗനില  PDA  നടപഭാക്കനിയതയ്,  കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണ
നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയ കേഭാരവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില  വരുത്തനിയ
മഭാറങ്ങള  എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിചയ്  മഭാത്രകമ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല
കേവഭാഷേവര് ഉളലപലട വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില ആവശവമഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം
തനിടലപടുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയുള.  ഇഇൗ നടപടനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില ഒഴനിവകേള
തനിടലപടുത്തനി മഭാത്രകമ പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാന് കേഴനിയുകേയുള.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. കകേരളത്തനിനയ് ലവളനിയനില നനിനലാം വഭാങ്ങുന്ന ഹവദദ്യുതനി

 160 (1924)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്  കകേരളത്തനിനയ്  ലവളനിയനില  നനിനലാം  ഒരു
മഭാസലാം  ശരഭാശരനി  എത്ര  യൂണനിറയ്  ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുനണയ്;  ഇതയ്  ഏലതഭാലക്ക
സഭാപനത്തനില  നനിനലാം  യൂണനിറനിനയ്  എത്ര  തുകേയഭാലണനലാം  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങുന്ന  ഇനത്തനില  ഒരു  മഭാസലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡയ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിക്കുനണയ്;

(സനി)  കകേരളത്തനിനയ്  ലവളനിയനില  നനിനലാം  ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങനി  കകേരളത്തനിലല
വനിവനിധ തഭാരനിഫനിലുള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് /വവഭാവസഭായനികേളക്കയ് നലകുന്നതയ് മൂലലാം
ഉണഭാകുന്നതയ്  നഷ്ടമഭാകണഭാ;  അകതഭാ  ലഭാഭമഭാകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017  മഭാര്ചയ് മഭാസലാം ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  സലാംസഭാനത്തനിനയ് പുറത്തയ്
നനിനലാം 1699.61 Mu ഹവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്. ഇതയ് ഏലതഭാലക്ക സഭാപനത്തനില
നനിനമഭാലണനലാം  യൂണനിറയ്  എത്ര  തുകേയഭാലണനമുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  കകേരളത്തനിനകേത്തുള്ള  സക്വകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേരനില  നനിനലാം
സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  വഭാങ്ങുന്ന  ഹവദദ്യുതനിയുലാം  കചേര്ത്തയ്  2017  മഭാര്ചയ്
മഭാസലാം 655.66 കകേഭാടനി രൂപയയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല. ഹവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(സനി)   നഷ്ടമഭാണയ്.  ഒരു  യൂണനിറയ്  ഹവദദ്യുതനി  പുറകമ  നനിനലാം  വഭാങ്ങനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട അടുലത്തത്തനിക്കുന്നതനിനയ് ഹവദദ്യുതനി വഭാങ്ങല ലചേലവനിനയ് പുറകമ
പസരണ,  വനിതരണ  നഷ്ടത്തനിലന്റെ  ലചേലവയ്,  കതയ്മഭാന  ലചേലവകേള,  മൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിനുലാം മറ്റുമഭായനിട്ടുള്ള വഭായകേളുലട പലനിശയനിനത്തനിലുള്ള ലചേലവകേള കൂടനി
കേണക്കനിലലടുകക്കണതഭാണയ്.  അപകേഭാരലാം  കേണക്കനിലലടുക്കുകമ്പഭാള  പുറകമ  നനിനലാം
ഹവദദ്യുതനി വഭാങ്ങനി ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനികലയയ്  യൂണനിറനിനയ്  ശരഭാശരനി  5  രൂപ  83  ഹപസ  ആവശവമഭായനി
വരുലമന്നഭാണയ് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്. 2017-18 കലയയ് കേമ്മേതീഷേന് അലാംഗതീകേരനിച
തഭാരനിഫയ് വര്ദനവയ് കൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തഭാല പസ്തുത ഹവദദ്യുതനി വനിലക്കുന്നതനിലൂലട
ഉപകഭഭാക്തഭാവനില  നനിനലാം  ശരഭാശരനി  ഒരു  യൂണനിറനില  5  രൂപ  53  ഹപസ
ലഭനിക്കുലമന്നഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.  അതനിനഭാല  2017-18-ല  ഓകരഭാ  യൂണനിറയ്
ഹവദദ്യുതനി  വനിലക്കുകമ്പഭാഴുലാം  30  ഹപസയുലട  നഷ്ടമുണഭാകുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലല ഒഴനിവകേള

 161  (1925)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി  ലനിമനിറഡനില  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളനില
ഒഴനിവലണന്നയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  തസ്തനികേ  തനിരനിചയ്  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളുലട  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-  യയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിൽ  ഏലതങനിലുലാം  തസ്തനികേയുലട  പനി.എസയ്.സനി.  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റയ്
നനിലനിവനില ഉകണഭാ; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  ഏലതഭാലക്ക  തസ്തനികേകേളനില  കേരഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണയ്  ;  ഇവരുലട  എണ്ണവലാം  തസ്തനികേകേളുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എലാംകപഭായ്ലമന്റെയ്  എകയ്കചേഞയ്  വഴനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില
ജതീവനക്കഭാര്  കജഭാലനിലചേയ്യുനകണഭാ;  എങനിൽ  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫയ്)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന്ന  തസ്തനികേകേളനില
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ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനയ് എലനങനിലുലാം തടസലാം
ഉലണങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ്. 

കേമ്പനനി ലസകടറനി - 1

ലഡപഡ്യൂടനി ചേതീഫയ് അക്കഇൗണയ് ഓഫതീസര് - 1

കേമ്പനനി ലസകടറനിയുലട ഒഴനിവയ് നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുവഭാന്
പനി.എസയ്.സനി. -കയഭാടയ് ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.

ലഡപഡ്യൂടനി  ചേതീഫയ്  അക്കഇൗണയ്സയ്  ഓഫതീസറലട  ഒഴനിവയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  മുകഖന
നനികേത്തുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇതനിനുപുറകമ  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല)  ലപഭാകമഭാഷേന്  വഴനി
നനികേകത്തണ  30%  കകേക്വഭാടയനില  48  ഒഴനിവകേളുലാം  ലപഭാകമഭാഷേന് വഴനി  നനികേകത്തണ
20%  കേക്വഭാടയനില  143  ഒഴനിവകേളുലാം  ഉണയ്.  ഹലന്മഭാന്-II  കഗ്രേഡനില  നനിനലാം
ഹലന്മഭാന് കഗ്രേഡയ്-I -കലയയ്  ലപഭാകമഭാഷേന് വഴനി നനികേകത്തണ 399 ഒഴനിവകേള ഉണയ്.
ഓവര്സനിയര്  (ഇലകനിക്കല)-കലയയ്   ലപഭാകമഭാഷേന്  നലകേനി  നനികേകത്തണ  130
ഒഴനിവകേള  ഉണയ്.  കേവഭാഷേവര്  തസ്തനികേയനിലനനിനലാം  സതീനനിയര്  അസനിസ്റ്റന്റെയ്
തസ്തനികേയനികലയയ്  ലപഭാകമഭാഷേന്  നലകേനി  നനികേകത്തണ  217  ഒഴനിവകേള  ഉണയ്.
ഡനിവനിഷേണല അക്കഇൗണയ്സയ് ഓഫതീസറലട രണയ് ഒഴനിവകേള ഉണയ്.  ഇഇൗ ഒഴനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി നനികേകത്തണവയഭാണയ്.  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയനിട്ടുണയ്.

അസനിസ്റ്റന്റെയ് എകനികേഡ്യൂടതീവയ് എഞനിനതീയര് (സനിവനില) തസ്തനികേയനില ലപഭാകമഭാഷേന്
വഴനി  നനികേകത്തണ  25%  കേക്വഭാടയനില  22  ഒഴനിവകേള  ഉണയ്.  സബയ്  എഞനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല)  30%  കേക്വഭാടയനില  7  NJD  ഒഴനിവകേള  ഉണയ്.  ഇഇൗ  ഒഴനിവകേള
പനി.എസയ്.സനി.-യയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിട്ടുണയ്. മതീറര് റതീഡര് തസ്തനികേയനില ലപഭാകമഭാഷേന് by
transfer appointment വഴനി നനികേകത്തണ 334 ഒഴനിവകേളുണയ്. 

അസനിസ്റ്റന്റെയ്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില)  തസ്തനികേയനില  40%  കകേക്വഭാടയനില
പനി.എസയ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനികക്കണ  51  ഒഴനിവകേള ഉണയ്.  ഇവയനില നഭാലയ്  ഒഴനിവകേള
(NJD)  കകേരള പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷേലന അറനിയനിചനിട്ടുണയ്. 30% കേക്വഭാടയനില രണയ്
ഒഴനിവകേളുലാം  20%  കകേക്വഭാടയനില  57  ഒഴനിവകേളുലാം  ഉണയ്.  ഇവ  ലപഭാകമഭാഷേന്  വഴനി
നനികേകത്തണതഭാണയ്.
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വനിവനിധ  ആധുനനികേവലക്കരണ  നടപടനികേളനിലൂലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില  വന്നനിട്ടുള്ള
മഭാറങ്ങള  കേണക്കനിലലടുത്തയ്  വരുത്തുന്ന  പുനനഃകമതീകേരണങ്ങളക്കയ്   കശഷേകമ  ചേനില
തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള കൃതവമഭായനി തനിടലപടുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയുള. 

(സനി)  ഉണയ്. കകേരള സലാംസഭാന ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനില നനിലവനിലുള്ള
റഭാങയ് പടനികേകേള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ചേതീഫയ് കപഴണല ഓഫതീസര്

2. അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല) കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം

3. അസനിസ്റ്റന്റെയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല) ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെയ് കേക്വഭാട

4. ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര്

5. ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര് (3% PH)

6. എല. ഡനി. ഹടപനിസ്റ്റയ്/ജൂനനിയര് ലഫയര് കകേഭാപനി അസനിസ്റ്റന്റെയ്

7. സബയ് എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല) കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില  കനരനിടയ്
ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നനില.   എന്നഭാല  ചേനില  പവൃത്തനികേള   കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില ലചേയനിക്കഭാറണയ്. കേരഭാറകേഭാരന് പവൃത്തനികേള ലചേയഭാന് കയഭാഗവരഭായ
ആളക്കഭാലരലക്കഭാണയ് ഏലറടുത്ത പവൃത്തനികേള ലചേയനിക്കുന.

(ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(എഫയ്)   സക്വതീകേരനിക്കുലാം.  IIMK(കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ലഎ.ലഎ.എലാം.ലകേ)-യുലട  പഠന
റനികപഭാര്ടയ്  പകേഭാരലാം  ചേനില  തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനലാം  നടത്തരുലതന്നയ്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിട്ടുണയ്.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ് ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് കുടനിശ്ശേനികേ

 162  (1926)  ശതീ  .    പഭാറക്കല അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഹവദദ്യുതനിചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  എത്ര
കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്;

(ബനി)  ഹവദദ്യുതനിചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയ  ഹഹലടന്ഷേന്,  എകയ്ടഭാ
ഹഹലടന്ഷേന്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണലാം  എത്രയഭാണയ്;  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങള
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. -ക്കയ് നലകേഭാനുള്ള തുകേ എത്ര?

(സനി)  തുകേ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പനിരനിലചടുക്കഭാന്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
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എനലഭാലാം നടപടനികേള ഹകേലക്കഭാള്ളുലാം? വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-3-2017-ലല  ഹത്രമഭാസ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം സര്ക്കഭാര് ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം ഉളലപലടയുള്ള
ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  255  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളുലട കുടനിശ്ശേനികേ മഭാത്രമഭായനി കകഭാഡതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  31-3-2017-ലല  ഹത്രമഭാസ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജയ്
കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയ ഹഹലടന്ഷേന് എകയ്ടഭാ  ഹഹലടന്ഷേന് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണ്ണലാം  1250  ആണയ്.  ഇഇൗ വനിഭഭാഗങ്ങള ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ് നലകേഭാനുള്ള തുകേ
1361.69 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.

(സനി)   സഹപ  കകേഭാഡയ്  2014-ല  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയപരനിധനി
അനുസരനിചയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഹവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്
വനികചദനിക്കല,  കേണക്ഷന് അഴനിച്ചുമഭാറല തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
അതനിനുകശഷേലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലസകേഡ്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറനില നനിനലാം കുടനിശ്ശേനികേ
വകേയനിരുത്തഭാറണയ്.  ഇതനില  നനിനലാം  വകേയനിരുത്തഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  തുകേ  റവനഡ്യൂ
റനിക്കവറനി  നടപടനികേളക്കഭായനി  നലകേഭാറണയ്.  കൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില   നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനി  വഴനി  കുടനിശ്ശേനികേ
ഇഇൗടഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം ആവനിഷരനിചനിരുന.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനിലല കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

 163  (1927)   ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില  എത്ര  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണയ്;
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലയുലാം എണ്ണലാം പകതവകേമഭായനി നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കവതനലാം  പരനിഷരനിച്ചുലകേഭാണയ്
ഉത്തരവനിറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതയ്  പകേഭാരമുള്ള  പരനിഷരനിച  കവതനലാം  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നലകേനിയനിടനിലലങനില  പരനിഷരനിച  കവതനലാം  ലകേഭാടുക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ-ഡനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില കേരഭാടനിസഭാനത്തനില ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കുന്നനില.  എന്നഭാല  ചേനില  പവൃത്തനികേള  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
ലചേയനിക്കഭാറണയ്. ഇങ്ങലനയുള്ള അവസരങ്ങളനില പസ്തുത പവൃത്തനിക്കയ് ലചേലവഭാകേഭാന്
സഭാധവതയുള്ള തുകേ മുന്കൂടനി കേണക്കഭാക്കനി പവൃത്തനിയുലട വനിശദവനിവരകത്തഭാലടഭാപലാം
പസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പവൃത്തനി  ഏലറടുക്കഭാന്  തഭാലരവമുള്ളവരനില  നനിനലാം
കേക്വകടഷേന്/ദര്ഘഭാസുകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുമഭാണയ്  പതനിവയ്.  എന്നഭാല  പവൃത്തനി
ഏലറടുക്കഭാന്  തഭാലരവമുള്ള വവക്തനികേളക്കയ്/സഭാപനങ്ങളക്കയ്  എസ്റ്റനികമറയ്   തുകേയയ്
അലലങനില  അതനില  നനിനലാം  കൂടുതകലഭാ  കുറകവഭാ  ആയ  തുകേയയ്  പവൃത്തനി
ഏലറടുക്കഭാന്  തയഭാറഭാകേഭാവന്നതഭാണയ്.  ലഭനിക്കുന്ന  കേക്വകടഷേന്/ദര്ഘഭാസുകേളനില
ലമചലപടതനിലന അലാംഗതീകേരനിചയ് പവൃത്തനി ഏലപനിക്കുകേയഭാണയ് പതനിവയ്.  കജഭാലനിയുലട
സക്വഭഭാവമനുസരനിചയ്  കേരഭാറകേഭാരന്  നനിശ്ചനിത  കയഭാഗവതയുള്ള  ആളക്കഭാലരലക്കഭാണയ്
പവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തയ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

 ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനിലല ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര് തസ്തനികേയനിലല
ഒഴനിവകേള

 164 (1928) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില ജൂനനിയര് അസനിസ്റ്റന്റെയ്/കേവഭാഷേവര്  തസ്തനികേയനില
നനിലവനില എത്ര ഒഴനിവകേളുണയ്;

(ബനി)  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില കേഭാരണലമനഭാണയ്;

(സനി)  അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് വനിജനിലന്സയ് വനിഭഭാഗലാം നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയനില
പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ് റനികപഭാര്ടയ് ലചേയഭാത്ത എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണയ് കേലണത്തനിയതയ് ;

(ഡനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിലവനില  നനിയമനനനികരഭാധനമുകണഭാ;
ഇലലങനില  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്
ലചേയ്യുന്നതനിനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബന്ധനിചയ്
പഠനിക്കുന്നതനിനയ്  നനികയഭാഗനിക്കലപട  ലഎ.ലഎ.എലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  സമര്പനിച
റനികപഭാര്ടയ്,  മതീറര് റതീഡനിലാംഗയ്  PDA നടപഭാക്കനിയതയ്,  കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണ നടപടനികേള
തുടങ്ങനിയ  കേഭാരവങ്ങള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില  വരുത്തനിയ  മഭാറങ്ങള
എന്നനിവ  പരനികശഭാധനിചയ്  മഭാത്രകമ  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലല  കേവഭാഷേവര്
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ഉളലപലട  വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനില  ആവശവമഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണ്ണലാം
തനിടലപടുത്തഭാന് കേഴനിയുകേയുള.  ഇഇൗ നടപടനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില ഒഴനിവകേള
തനിടലപടുത്തനി  മഭാത്രകമ  പനി.എസയ്.സനി.-ക്കയ്  റനികപഭാര്ടയ്  ലചേയഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.
പുതുതഭായനി ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടയ് ലചേയനിടനില.

അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്  വനിജനിലന്സയ്  വനിഭഭാഗലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനിലല  വനിവനിധ
തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴനിവയ്  വനിവരങ്ങള  ആവശവലപടുകേയുലാം  പസ്തുത  വനിവരങ്ങള
നലകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  ഇതുസലാംബന്ധനിചയ്  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ലടഭാനലാം കബഭാര്ഡനില ലഭനിചനിടനില.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട വരുമഭാനകേമ്മേനി നനികേത്തുന്നതനിനയ്  ഹവദദ്യുതനി നനിരക്കയ്
വര്ദനവയ്

165 (1929) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്   :
ശതീ  .   എലകദഭാസയ്  കുന്നപനിള്ളനി  :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസയ്   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്  നനിലവനില  ലഭാഭകേരമഭായനിടഭാകണഭാ

പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ് എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  2013  നവലാംബര്  ഒന്നയ്
വലരയുള്ള ബഭാധവതകേള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-ക്കയ്  വരുമഭാനലാം  കേമ്മേനിയുകണഭാ;എങനില
എത്രയഭാണയ്;

(ഡനി)  പസ്തുത കേമ്മേനി നനികേത്തുന്നതനിനഭായനിടഭാകണഭാ ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കയ്  2017
ഏപനില 18 മുതല വര്ദനിപനിചതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്  നനിലവനില  ലഭാഭകേരമഭായനിടല
പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനിലല കേണക്കു പകേഭാരലാം  റവനഡ്യൂ
കേമ്മേനി 313.29 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലത്ത കേണലക്കടുപയ്
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  പസ്തനത  വര്ഷേത്തനിലല  അര്ദ  വഭാര്ഷേനികേ  കേണക്കു  പകേഭാരലാം
(ഏപനില  2016  മുതല ലസപ്റലാംബര്  2016  വലര)  റവനഡ്യൂ കേമ്മേനി  730.33  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്.

(ബനി)  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  2013  നവലാംബര്  ഒന്നയ്
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വലരയുള്ള ബഭാദവതകേള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തനിടനില.

(സനി)  ഉണയ്.  സലാംസഭാന  ഹവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്,
17-4-2017-ലല ഉത്തരവനിലൂലട  സക്വകമധയഭാ  ഉള്ള നടപടനികമങ്ങളനിലൂലട  2016-17,
2017-18 വര്ഷേങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള പതതീക്ഷനിത വരവ ലചേലവ കേണക്കുകേലള സലാംബന്ധനിച
(ARR & ERC) ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

ടനി ഉത്തരവ പകേഭാരലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനയ്  400.12 കകേഭാടനി രൂപയുലട  വരുമഭാന കേമ്മേനിയുലാം 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷേത്തനില  490.92  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലഭാഭവലാം  ഉണഭാകുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല കേണ്കടഭാളര്  ആന്റെയ്  ആഡനിറര്  ജനറല ഓഡനിറയ്
ലചേയ കേണക്കുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങളക്കയ്  വനികധയമഭായനി
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡയ്  കേമ്മേതീഷേന്  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ട-അപയ്
ലപറതീഷേനുകമല  കേമ്മേതീഷേന്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം   വലരയുള്ള  ട-അപയ്  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  നനികേത്തഭാലതയുള്ള
വരുമഭാന  കേമ്മേനി  4944  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണയ്.  (എന്നഭാല  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേണക്കുപകേഭാരലാം ഇതയ് 7171.50 കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്.)

(ഡനി)  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം  വലരയുള്ള  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  ട-അപയ്
ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  നനികേത്തഭാലതയുള്ള  ആലകേ  വരുമഭാനകേമ്മേനി  4944  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്. ടനി വരുമഭാന കേമ്മേനിയുലട ഒരു ഭഭാഗലാം മഭാത്രമഭാണയ് (1040.92 കകേഭാടനി രൂപ)
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  നനികേത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.  ടനി
തുകേയനില  നനിന്നയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനയ്  ഉണഭാകുലമന്നയ്  കേമ്മേതീഷേന്  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  (സക്വകമധയഭാ  ഉള്ള
നടപടനികമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി)  490.92  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലഭാഭലാം  തടനി
കേനിഴനിചതനിനുകശഷേലാം ബഭാക്കനിയുള്ള 550 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രലാം തഭാരനിഫയ് വര്ദനവനിലൂലട
ഇഇൗ വര്ഷേലാം ഇഇൗടഭാക്കഭാനുള്ള ഉത്തരവഭാണയ് കേമ്മേതീഷേന് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

സനി.എഫയ്.എല.-കേളക്കുലാം ഫനിലലമന്റെയ് ബളബുകേളക്കുലാം പകേരലാം
എല.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുലാം സഭാര്ടയ് മതീററലാം

166 (1930) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   സക്വരഭാജയ്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന്  :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്ന  അതനിഗുരുതരമഭായ  ഹവദദ്യുതനി  ക്ഷഭാമത്തനിലന്റെ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില  ലതരുവയ്  വനിളക്കുകേളുലാം  വതീടുകേളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന
സനി.എഫയ്.എല.കേളുലാം  ഫനിലലമന്റെയ്  ബളബുകേളുലാം  മഭാറനി  പകേരലാം  എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള സഭാപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;  എങനില പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി എത്ര തുകേ നതീക്കനി വചനിട്ടുലണനലാം ഈ പദതനിയനിലൂലട
ഹവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനില എത്ര കുറവണഭാകുലമനമഭാണയ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നലതനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പതനിമഭാസ  ഹവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  200  യൂണനിറനിലധനികേമുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് സഭാര്ടയ്  മതീറര്  ഘടനിപനിക്കഭാനുള്ള പദതനി വഴനി  ലക്ഷവമഭാക്കുന്ന
കനടലമലനന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വതീടുകേളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സനി.എഫയ്.എല.  ഫനിലലമന്റെയ്
ബളബുകേള  മുതലഭായവ  മഭാറനി  ഉഇൗര്ജക്ഷമതയുള്ള  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതയ്  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നഭാഷേണല  എല.ഇ.ഡനി.
മനിഷേനനില  പങഭാളനികേളഭായ  ഇ.ഇ.എസയ്.എല.  എന്ന  കകേന്ദ്ര  സഭാപനവമഭായനി
സഹകേരനിചയ് ലഡഭാമസ്റ്റനികേയ് എഫനിഷേവന്റെയ് ഹലറനിലാംഗയ് കപഭാഗ്രേഭാലാം  (ലഡലപയ്)  എന്ന ഒരു
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  പദതനി  പകേഭാരലാം  1.5  കകേഭാടനി  9W  എല.ഇ.ഡനി.
ബളബുകേള, 75  ലക്ഷലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് സഇൗജനവ നനിരക്കനില നലകേഭാനഭാണയ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലൂലട  670  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്
ഹവദദ്യുതനി  പതനിവര്ഷേലാം  ലഭാഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലമന്നഭാണയ്  കേണക്കുകേള
സൂചേനിപനിക്കുന്നതയ്.

സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്
ലതരുവയ് വനിളക്കുകേള മഭാറനി എല.ഇ.ഡനി. ആക്കുന്ന പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടനവരുന.
ആലപ്പുഴ  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  പകദശത്തയ്  6876-ഉലാം  വലചനിറ  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനില
407-ഉലാം ലതരുവയ് വനിളക്കുകേള ഇപകേഭാരലാം എല.ഇ.ഡനി.  ആക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനിലൂലട
ഉകദ്ദേശലാം  1.35  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്  പതനിവര്ഷേലാം  ലഭാഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്. കൂടഭാലത ലനന്മണനിക്കര വടക്കഭാകഞരനി പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം
ലതരുവയ്  വനിളക്കുകേള എല.ഇ.ഡനി.  ആക്കുന്നതനിനുലാം സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ലതരുവയ്
വനിളക്കുകേളുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട സനി.എഫയ്.എല.,  ഇന്കേഭാന്ഡലസന്റെയ്
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ബളബുകേളുലാം  മഭാറനി  എല.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനികലയയ്  ഒരു
ബൃഹത്തഭായ പദതനിയുലടയുലാം പഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് തങ്ങളുലട വനിശദമഭായ ഹവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗ രതീതനി,

സമയലാം എന്നനിവ സഭാര്ടയ് മതീറര് മുകഖന ലഭനിക്കുന. ഇതുവഴനി അവരവരുലട ഹവദദ്യുതനി

ഉപകഭഭാഗകമലാം  കനരനിടയ്  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭവമഭാകുന.  റനി.ഒ.ഡനി.,

തഭാരനിഫയ് ഉള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് പതീക്കയ് ഉപകഭഭാഗവലാം മറ്റുലാം നനിയനനിചയ്, ഹവദദ്യുതനി

ബനിലനില  കുറവയ്  വരുത്തഭാവന്നതഭാണയ്.  ഹവദദ്യുതനി  തടസങ്ങള  തതമയലാം  തലന്ന

സഭാര്ടയ് മതീറര് വഴനി അറനിയഭാന് പറ്റുന്നതുലകേഭാണയ്,  ഹവദദ്യുതനി പുനനഃസഭാപനത്തനിനുള്ള

നടപടനികേള  ഹകേലക്കഭാള്ളഭാന്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഉകദവഭാഗസര്ക്കയ്  കേഴനിയുലാം.

ഇപകേഭാരലാം  200  യൂണനിറനില  അധനികേലാം  ഹവദദ്യുതനി  ഉപകഭഭാഗമുള്ള  സഭാര്ടയ്  മതീറര്

ഘടനിപനിക്കുന്നതുവഴനി  ലമചലപട  കസവനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  ഹവദദ്യുതനി  വനിതരണ

രലാംഗത്തയ്  ഉയര്ന്ന  കേഭാരവക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുത്തനി  പസരണ  വനിതരണ  നഷ്ടലാം

കുറച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം ലക്ഷവമനിടുന.

ഓചനിറ സബ്ഡനിവനിഷേന് വനിഭജനലാം

167  (1931)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓചനിറ  ഇലകനിക്കല  സബ്ഡനിവനിഷേന്  ഓഫതീസനിലല  കജഭാലനിഭഭാരലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുമൂലലാം  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബുദനിമുടയ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഓചനിറ ഇലകനിക്കല സബ്ഡനിവനിഷേലന വനിഭജനിക്കുന്നതനിനയ്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഡനിവനിഷേലന  വനിഭജനിചയ്  വള്ളനിക്കഭാവയ്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
സബ്ഡനിവനിഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഓചനിറ  ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴനില നനിലവനില  25000-ത്തനിനയ്  മുകേളനില
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ഉലണങനിലുലാം  ടനി  ലസക്ഷലന്റെ വനിസ്തൃതനി  32  ചേതുരശ കേനികലഭാമതീറര്
മഭാത്രകമയുള.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണ്ണത്തനിലുള്ള  വര്ദനവമൂലലാം  ലസക്ഷന്
ഓഫതീസനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ് അമനിത കജഭാലനിഭഭാരലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.

കേസ്റ്റമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേള  പുനനഃകമതീകേരനിചയ്  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണയ്  കബഭാര്ഡയ്
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മുന്ഗണന നലകുന്നതയ്.  പുതുതഭായനി ലസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേന്ദ്ര പൂളനില നനിനലാം സലാംസഭാനലാം ആവശവലപട ഹവദദ്യുതനി

168  (1932)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  പൂളനില  നനിനലാം  സലാംസഭാനലാം  ആവശവലപട  ഹവദദ്യുതനി
ലഭവമഭാകുനകണഭാ;  ഇതനിനയ്  കവണനി  എലനലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണയ്  സര്ക്കഭാര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഇകപഭാഴുണഭായ  ഹവദദ്യുത  ചേഭാര്ജയ്  വര്ദനവനിലന്റെ
കേഭാരണലമലനന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  പൂളനിലനനിനലാം  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്ര  ഹവദദ്യുത
നനിലയങ്ങളനില  നനിനലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിഹനിതലാം  ജനകറററകേളുലട
ലഭവതയനുസരനിചയ് ലഭനിക്കുനണയ്.

(ബനി) ഹവദദ്യുതനി നനിയമലാം 2003-ലല  45, 62, 86 എന്നതീ വകുപ്പുകേള പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  ഹവദദ്യുതനി  തഭാരനിഫയ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം
അതഭാതയ്  സലാംസഭാന  ഹവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേനുകേളനില  നനിക്ഷനിപ്തമഭാണയ്.
ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ബഹുമഭാനലപട  അപകലറയ്  ഹടബഡ്യൂണല  കഫഭാര്
ഇലകനിസനിറനി (APTEL)-ലന്റെ 11.11.2011-ലല ഉത്തരവയ് പകേഭാരവലാം കകേരള സലാംസഭാന
ഹവദദ്യുതനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  സക്വകമധയഭാ  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികമങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  17-4-2017-ലല  ഉത്തരവനിലൂലട  18-4-2017  മുതല  സലാംസഭാനലത്ത
തഭാരനിഫയ് പരനിഷരനിച്ചുലകേഭാണയ് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഹവദദ്യുതനി നനിയമലാം  2003-ലല
61-ാം  വകുപയ്  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തയ്  ഹവദദ്യുതനി  കമഖലയനില  പവര്ത്തനിക്കുന്ന
ബനിസനിനസയ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  വരവയ്  ലചേലവയ്  കേണക്കുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കേമ്മേതീഷേന്  മുമ്പഭാലകേ  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ചേടങ്ങള  (തഭാരനിഫയ്  ലറഗുകലഷേന്സയ്
2014)  KSERC  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  ഇഇൗ  ചേടങ്ങളനിലല  Norms-ലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  വരവയ്  ലചേലവയ്  കേണക്കുകേള  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദതലയ  തലന്ന  കദഭാഷേകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്നതനിനഭാല  ടനി
ചേടങ്ങളലക്കതനിലര  ബഹുമഭാനലപട ഹഹകക്കഭാടതനിലയ കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  സമതീപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ബഹുമഭാനലപട  ഹഹകക്കഭാടതനി
ഇടക്കഭാല ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില  2015-16  വര്ഷേകത്തയ്ക്കുള്ള പതതീക്ഷനിത
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വരവലചേലവയ്  കേണക്കുകേലള  സലാംബന്ധനിക്കുന്ന  ലപറതീഷേന്  (ARR  &  ERC
ലപറതീഷേന്)  സമര്പനിച്ചുലവങനിലുലാം  കേമ്മേതീഷേന്  അതനികന്മേല  അനനിവഭാരവമഭായ  തുടര്
നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിചനില.  ബഹുമഭാനലപട  ഹഹകക്കഭാടതനിയനില  കകേസയ്
നനിലനനിലക്കുന്ന സഭാഹചേരവത്തനിലുലാം സമര്പനിച ARR & ERC ലപറതീഷേനനില  തുടര്
നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം തുടര്നള്ള വര്ഷേങ്ങളനിലല  ARR & ERC
ലപറതീഷേന്  (2016-17 - 2017-18)  കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ്
സമര്പനിചനിരുന്നനില.  കമല സൂചേനിപനിച സഭാഹചേരവത്തനിലുലാം ബഹുമഭാനലപട അപകലറയ്
ഹടബഡ്യൂണലനിലന്റെ  11-11-2011-ലല  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  സലാംസഭാന
ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  സക്വകമധയഭാ  ഉള്ള  നടപടനികമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
17-4-2017-ലല   ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  2016-17,  2017-18  വര്ഷേകത്തയ്ക്കുള്ള
പതതീക്ഷനിത വരവലചേലവയ് കേണക്കുകേലള സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിറക്കുകേയുലാം 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേകത്തയ്ക്കുള്ള തഭാരനിഫയ്  പരനിഷരണ ഉത്തരവയ്  പുറലപടുവനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ.

ടനി  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനുലാം
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില  400.12  കകേഭാടനി  രൂപയുലട വരുമഭാനകേമ്മേനിയുലാം
2017-18-ല  490.92  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലഭാഭവലാം  ഉണഭാകുലമന്നഭാണയ്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  എന്നഭാല  C&AG  ആഡനിറയ്   ലചേയ  കേണക്കുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങള പകേഭാരവലാം  കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി
കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനയ്  കേമ്മേതീഷേന്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  True-up  ലപറതീഷേനുകമല
കേമ്മേതീഷേന്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേലാം
വലര  True-up  പകേഭാരമുള്ള വരുമഭാന കേമ്മേനി  4944  കകേഭാടനി രൂപയഭാണയ്. (എന്നഭാല
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  ഇതയ്  7171.50  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണയ്).  ടനി  നഷ്ടലാം  മുഴുവന് തഭാരനിഫയ്  വര്ദനവനിലൂലട  നനികേത്തുകേയഭാലണങനില
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് തഭാരനിഫയ് കഷേഭാക്കനിനയ് കേഭാരണമഭായനി തതീരുലമനള്ളതനിനഭാല കമല
സൂചേനിപനിച  വരുമഭാന  കേമ്മേനിയുലട  ഒരുഭഭാഗലാം  മഭാത്രമഭാണയ്  (1040.92  കകേഭാടനി  രൂപ)
2017-18-ല നനികേത്തുവഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

ടനി  തുകേയനില  നനിന്നയ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷേത്തനില  കകേരള  കസ്റ്ററയ്

ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനുലാം  ഉണഭാകുലമന്നയ്  കേമ്മേതീഷേന്

നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  (സക്വകമധയഭാ  ഉള്ള  നടപടനികമങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി)  490.92

കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ലഭാഭലാം  തടനികേനിഴനിചതനിനുകശഷേലാം ബഭാക്കനിയുള്ള  550  കകേഭാടനി  രൂപ

മഭാത്രലാം  തഭാരനിഫയ്  വര്ദനവനിലൂലട  ഇഇൗടഭാക്കഭാനുള്ള  ഉത്തരവഭാണയ്  ലറഗുകലററനി

കേമ്മേതീഷേന് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതയ്.
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  ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

 169 (1933)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം

പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി  എത്ര വതീടുകേള ലലവദദ്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണയ്;

(ബനി) പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയഭാത്ത വതീടുകേള

ഇനനി  എത്രലയണ്ണമുണയ്;  ഇഇൗ വതീടുകേള ഏതയ്  പഞഭായത്തനില;  ഏതയ്  വഭാര്ഡനില  ;

ആരുകടലതഭാലക്കയഭാണയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഭനിച  അകപക്ഷയനില  സക്വനമഭായനി  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയതയ്  എത്രലാം;

ലചേയഭാത്തതയ് എത്ര എന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതുവലരയുള്ള പവൃത്തനികേളക്കയ് എത്ര രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) 27-4-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചയ് ആറന്മുള നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില

സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  1035  വതീടുകേളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഏഴയ്  എണ്ണലാം  Property  Crossing  Objection-നുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്

റവനഡ്യൂ വകുപനില നനിനലാം അനുമതനി ലഭനികക്കണ വതീടുകേളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

കമ
നമ്പര്

പഞഭായത്തയ് /
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

വഭാര്ഡയ് കപരുലാം വനിലഭാസവലാം

1 ഓമല്ലൂര് പഞഭായത്തയ് 4 മഭായ, കേലനിടുക്കനില,
പഭാരഭായയ് നഭാലനി

2 കകേഭായനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തയ് 2 നഭാഗപന്,
പുന്നയല, ലഎരക്കഭാവയ്

3. കകേഭായനിപ്പുറലാം പഞഭായത്തയ് 9 ലപഭാന്നമ്മേ,പുളനിക്കത്തറ,
മന്നനില,പൂവത്തൂര്
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4. ഇലവന്തൂര് പഞഭായത്തയ് 12 ശശനി,ലകേഭാടഭാരത്തനില ഹരനിജന്
കകേഭാളനനി, ഇലന്തൂര്

5 നഭാരങ്ങഭാനലാം പഞഭായത്തയ് 5 തങമ്മേ,ഇടകശ്ശേരനിയനില,
നഭാരങ്ങഭാനലാം

6 പത്തനലാംതനിട
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

11 കഗഭാപഭാലകൃഷ്ണന്,
ലതങ്ങുതറയനില വതീടയ്,
ലവടനിപലാം

7 പത്തനലാംതനിട
മുനനിസനിപഭാലനിറനി

2 അമ്മേനിണനി,
സലാംകഭാനനി,
മുരുകപല, ലവടനിപലാം

(സനി) ലഭവമഭായ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം പദതനിയനില അകപക്ഷ നലകേനിയവരനില
921  കപര്  സക്വനമഭായനി  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയവരുലാം  121  കപര്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി./മറ്റു
കസഭാതസകേളനിലൂലട വയറനിലാംഗയ് നടത്തനിയവരുലാം ആണയ്.

(ഡനി)  പഭാഥമനികേ  കേണക്കനുസരനിചയ്  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല
പദതനി പവൃത്തനികേളക്കഭായനി 72.94 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.

  കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല കവഭാളകടജയ് ക്ഷഭാമലാം

 170  (1934)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെയ്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷേലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേള ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുണയ്;വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പകദശങ്ങളനില  നനിലവനില
കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം  അനുഭവലപടുന്നതഭായനിടഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്;  ഇവനിടങ്ങളനിലല  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള കവഗത്തനില സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  നടപനിലഭാക്കനിയ കവഭാളകടജയ്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്,  സനിലാംഗനിള കഫസയ്
ഹലന് ത്രതീ കഫസയ് ഹലന് ആക്കനി മഭാറ്റുകേ എന്നതീ പവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
തഭാലഴ ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന.

കതഭാന്നൂര്ക്കരയനില  ടഭാന്കസഭാര്മര്  സഭാപനിക്കല  കജഭാലനിയുലാം  കേണലാംകുളലാം
പടനിഞഭാലറ പങ്ങഭാരപനിള്ളനി ഭഭാഗങ്ങളനില 11  ലകേ.വനി.  ഇന്റെര്ലനിങനിലാംഗയ് സഭാപനിക്കുന്ന
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പവൃത്തനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. യൂക്കഭാലനിക്കഭാടയ് ഭഭാഗത്തയ് കവഭാളകടജയ് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെയ്
പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗചഭാടനി,  വലങ്ങനിപഭാറ  ഭഭാഗത്തയ്  സനിലാംഗനിള കഫസയ്
ഹലന് ത്രതീ കഫസയ് ഹലന് ആക്കനി മഭാറനി സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.

കദശമലാംഗലലാം  ലസക്ഷലന്റെ  കേതീഴനില  രഭാമന്കുളലാം,  മകന്നലാംകകേഭാടയ്  കകേഭാളനനി
ഭഭാഗത്തുലാം ലചേറതുരുത്തനി ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴനില  ലനടുലാംപുര, നലവരമ്പയ്, ലതകക്കക്കുന്നയ്,
തഭാഴപ  പുത്തന്കുളലാം  എന്നതീ  പകദശങ്ങളനിലുലാം  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി   വനി.ലഎ.  വര്ക്കുകേള  ലപഭാകപഭാസയ്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത
പവൃത്തനികേള ഉടന്തലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്. 

കചേലക്കര ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴനില മലാംഗലഭാലാംകുന്നയ്, ലവണ്ണൂര് സ്കൂള, ഇഇൗചഭാടനി, കചേപ,
പൂലഭാകക്കഭാടയ്  സ്കൂള,  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനി  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  തനിരുവനിലക്വഭാമല
ലസക്ഷലന്റെ  കേതീഴനില  കേഭാട്ടുകുളലാം  ഭഭാഗത്തുലാം  കേണന്നൂര്  ലസക്ഷന്  കേതീഴനില  കചേലൂര്
ഭഭാഗത്തുലാം  കവഭാളകടജയ്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  കജഭാലനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.

കചേലക്കര സബയ്  കസ്റ്റഷേലന്റെ കേതീഴനില നനിലവനിലുള്ള  5 MVA  ടഭാന്കസഭാര്മര്
കൂടഭാലത   ഒരു   5  MVA  33/11  ടഭാന്കസഭാര്മര്   സഭാപനിക്കല  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ടനി സബയ് കസ്റ്റഷേനനില നനിന്നയ് രണയ്  11  ലകേ.വനി.  ഫതീഡറനിലന്റെ
വര്ക്കുകേള  കൂടനി  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല  കചേലക്കര,  ഇളനഭാടയ്  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  കവഭാളകടജയ്
ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം.  ഫതീഡറകേള  രണഭാഴ്ചക്കകേലാം  ചേഭാര്ജയ്
ലചേയ്യുന്നതഭാണയ്.  ഇതയ്  കൂടഭാലത  കചേലക്കര  ലസക്ഷലന്റെ  കേതീഴനില  പടനിഞഭാലറ
പങ്ങഭാരപനിള്ളനി,  തൃക്കണഭായ  നരനിക്കുണയ്  എന്നതീ  പകദശങ്ങളനിലുലാം  പഴയന്നൂര്
ലസക്ഷലന്റെ  കേതീഴനില  ലതകക്കത്തറ,  കുമ്പളകക്കഭാടയ്  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  തനിരുവനിലക്വഭാമല
ലസക്ഷലന്റെ കേതീഴനില കേയറലാംപഭാറ, മലഭാറ എന്നതീ പകദശങ്ങളനിലുലാം കവഭാളകടജയ് ക്ഷഭാമലാം
അനുഭവലപടുനണയ്.  ഇതയ്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായുള്ള  പവൃത്തനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറയ്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

  ഹവദദ്യുതനി വനിതരണ ശലാംഖല ശക്തമഭാക്കുന്ന പദതനിക്കയ് 
കേനിഫ്ബനി-യനില നനിനലാം സഹഭായലാം

 171 (1935) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന്   :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന്   :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസ്റ്റര്   :
ശതീ   .  ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തയ്  നനിന്നയ്  ഹവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന്
സഭാധനിക്കത്തക്ക  തരത്തനില  പതനിനഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവഴനിചയ്  ഹവദദ്യുതനി
വനിതരണ ശലാംഖല ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ് നതീക്കമുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിക്കയ്  കേനിഫ്ബനിയനില  നനിന്നയ്  സഹഭായലാം
ലഭവമഭാകുനകണഭാ;വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹവദദ്യുതനി  കമഖലയനിലല  പസരണ  നഷ്ടലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  പസ്തുത
പദതനി സഹഭായകേരമഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നകതഭാലട  മലറലനഭാലക്ക  കനടങ്ങളഭാണയ്
സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭവമഭാകുന്നതയ് എന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാവനിയനിലല  ഉയര്ന്ന  ഉഇൗര്ജ  ഉപകഭഭാഗലാം
നനിറകവറ്റുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിനലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
ഹവദദ്യുതനിലയ   ആശയനികക്കണതുണയ്.  കകേരളത്തനിനയ്  ഒരു  2000  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
ഉഇൗര്ജ ഇടനഭാഴനിയുലടയുലാം മറ്റു ചേനില അനര് സലാംസഭാന പസരണ ഹലനുകേളുകടയുലാം
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണയ്.  ഇങ്ങലന ലഭവമഭാകുന്ന അധനികേ ഹവദദ്യുതനി  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  കകേരളത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  ഹവദദ്യുതനി
പസരണ  ശലാംഖല   അപരവഭാപ്തമഭാണയ്.  ഇഇൗ  പശ്ചഭാത്തലത്തനില  കകേരളത്തനിലന്റെ
പസരണ  കശഷേനി  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ശലാംഖല  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൂടനി
ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനയ്  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല  പസരണ
പദതനിയഭായ Trans Grid 2.0 -നയ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണയ്. 

ഇഇൗ പദതനിയനില പധഭാനമഭായുലാം നനിലവനിലുള്ള ചേനില സബയ് കസ്റ്റഷേനുകേകളയുലാം
ചേനില ഹലനുകേകളയുലാം ഉയര്ന്ന പസരണ കവഭാളകടജനികലയയ് ഉയര്ത്തല,  പസരണ
ശലാംഖലയുലട ബലലപടുത്തല, പസരണ കശഷേനി വര്ദനിപനിക്കല, പുതനിയ HV സബയ്
കസ്റ്റഷേനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  അനുബന്ധ  ഹലനുകേള  എന്നനിവ  ഉളലപടുന.
കൂടഭാലത  പുതനിയ  ഹലനുകേളുകടയുലാം  സബയ്  കസ്റ്റഷേനുകേളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട
നനിലവനിലുള്ള  പസരണ  ശലാംഖലയനില  വരുന്ന  അനുബന്ധ  കജഭാലനികേളുലാം
പസരണശലാംഖലയുലാം  വനിതരണ  ശലാംഖലയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്ന  കജഭാലനികേളുലാം
ഉളലപടുന.

പുനരുലഭാദന കസഭാതസകേളനില നനിനലാം വലനിയ കതഭാതനില ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന
ഹവദദ്യുതനിയുലട  പസരണലാം  ലക്ഷവമനിട്ടുലകേഭാണയ്  ആവനിഷരനിച  പസരണ  ശലാംഖല
നനിര്മ്മേഭാണവലാം  മറ്റുലാം  ഉളലപടുത്തനിയ ഹരനികതഭാര്ജ ഇടനഭാഴനി  പദതനിയുലാം  ടഭാന്സയ്
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ഗ്രേനിഡയ് 2.0-ല ഉളലപടുന. 

(ബനി)  ഉണയ്.  കമലപറഞ  പദതനികേളക്കയ്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  സഹഭായലാം
അഭവര്ത്ഥനിചനിരുന.  കേനിഫ്ബനി  ആലകേ  5200  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  സഹഭായലാം
നനിബന്ധനകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി നലകേഭാനുള്ള ധഭാരണയഭായനിട്ടുണയ്.

(സനി)   പസ്തുത  പദതനിയുലട  ആവനിഷഭാരത്തനിലൂലട  പസരണ  കമഖലയനിലല
പസരണ നഷ്ടലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിക്കുലാം.

(ഡനി)  പസ്തുത  പദതനിയുലട  (Trans  Grid  2.0)  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലൂലട
തഭാലഴപറയുന്ന കനടങ്ങളഭാണയ് സലാംസഭാനത്തനിനയ് ലഭവമഭാകുന്നതയ്:

1. പസരണ ഇടനഭാഴനിയനിലല Congestion ഒഴനിവഭാകുലാം.

2. പസരണ നഷ്ടലാം കുറയുന്നതുമൂലമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ കനടലാം.

3. ഹവദദ്യുതനി തടസലാം ഗണവമഭായനി കുറയുലാം.

4. കൃതവമഭായ  കവഭാളടതയനില  ഹവദദ്യുതനി   സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
പകദശങ്ങളനിലുലാം പകതവകേനിചയ് ഉത്തര കകേരളത്തനില ലഭവമഭാകുലാം.

5. പദതനി കേഭാലയളവനില ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കലപടുലാം.

6. ബൃഹത്തഭായ  പദതനിയഭാലണങനിലുലാം  പസരണ  നഷ്ടലാം  കുറയുകേയുലാം
ഹവദദ്യുതനി  തടസലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാല ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത കുറവഭായനിരനിക്കുലാം.

7. ഹവദദ്യുതനി  തടസലാം  കുറയുന്നതനിനഭാല  സലാംസഭാനലത്ത  വഭാണനിജവ -
വവഭാവസഭായനികേ പുകരഭാഗതനിക്കയ് ആക്കലാം കൂടുലാം.

8. ഹവദദ്യുതനി  കേഭാരവക്ഷമമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭാല  ഗവണ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്
ഇനവയുലട  24X7  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഹവദദ്യുതനി  എന്ന  പദതനിയുലട
സഭാക്ഷഭാത്കേഭാരത്തനിനുലാം ഇതുവഴനി സഭാധനിക്കുലാം.

9. ഇതുവഴനി ജനങ്ങളുലട ജതീവനിത നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുലാം.

ഹവദദ്യുതനി ഭവനനില അഞയ് വര്ഷേത്തനികലലറയഭായനി  സലലാംമഭാറമനിലഭാത്ത
ജതീവനക്കഭാര്

 172  (1936)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഹവദദ്യുതനി ഭവനനിൽ അഞയ് വർഷേത്തനികലലറയഭായനി സലലാംമഭാറമനിലഭാലത
കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാണയ്;
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(ബനി)  ഇങ്ങലന  സലലാംമഭാറമനിലഭാലത  തുടർചയഭായനി  തുടരഭാൻ
അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ജതീവനക്കഭാലര  ലപഭാതുമഭാനദണ്ഢത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിൽ
സലലാംമഭാറഭാൻ സ ർക്കഭാർ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 870 ജതീവനക്കഭാര്

(ബനി) ഓഫതീസര്മഭാകരയുലാം വര്ക്കയ്ലമന് വനിഭഭാഗത്തനില വരുന്ന ജതീവനക്കഭാലരയുലാം
അതഭാതയ്  വനിഭഭാഗത്തനിനയ്  ബഭാധകേമഭായ  സലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ്
വനികധയമഭായഭാണയ്  ലപഭാതു  സലലാംമഭാറലാം  നടത്തുന്നതയ്.  ഓകരഭാ  വര്ഷേവലാം  ലപഭാതു
സലലാംമഭാറത്തനിനഭായനി  വരുന്ന  അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനിചയ്  കസ്റ്റഷേനനിലല
സതീനനിയറഭായ ജതീവനക്കഭാലരയഭാണയ് ആവശവഭാനുസരണലാം സലലാം മഭാറ്റുന്നതയ്.

ഹവദദ്യുതനി ഭവനനിലത്തലന്ന വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില 100-ലപരലാം ലസക്ഷനുകേളുലാം
ഓഫതീസുകേളുമുണയ്.  മുകേളനില  സൂചേനിപനിച  ഉകദവഭാഗസര്  ഹവദദ്യുതനി  ഭവനനില
തുടര്ചയഭായനി 5 വര്ഷേത്തനികലലറക്കഭാലമഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണങനിലുലാം ഇകന്റെണല
അകറഞയ്ലമന്റെനില  കൂടനി  ഹവദദ്യുതനി  ഭവന്  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനികലയയ്  സലലാം
മഭാറലപടഭാറണയ്.

(സനി)   ജതീവനക്കഭാലര  ലപഭാതു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണയ്
സലലാം മഭാറ്റുന്നതയ്.

ഹവദദ്യുതനി നനിരക്കയ് വര്ദനവനില നനിന്നയ് ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള വനിഭഭാഗങ്ങള

173  (1937)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് ഹവദദ്യുതനി നനിരക്കയ് വര്ദനിപനിചയ് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  നനിരക്കയ്  വര്ദനയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിരക്കയ്  വര്ദനവനിലൂലട  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിനയ്  പതനിവര്ഷേലാം
എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അധനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുലാം;

(സനി)  നനിരക്കയ്  വര്ദനവനില  നനിന്നയ്  ഏലതങനിലുലാം  വനിഭഭാഗങ്ങലള  ഹവദദ്യുതനി
കബഭാര്ഡയ്  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങലളയഭാണയ്
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇതനിനയ്  മുമ്പയ്  ഏതയ്  വര്ഷേമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  ഹവദദ്യുതനി  നനിരക്കയ്
വര്ദനിപനിചയ് ഉത്തരവനിറക്കനിയതയ്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്. 

തഭാരനിഫയ്  പരനിഷരണത്തനിലൂലട  ഗഭാര്ഹനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജനിനത്തനില  3.5%  മുതല  10%  വലര വര്ദനവലാം വവഭാവസഭായനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  തഭാരനിഫനില  3.45%  മുതല  5.75%  വലര  വര്ദനവയ്
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  എന്നഭാല  പതനിമഭാസലാം  250  യൂണനിറയ്  വലര  ഹവദദ്യുതനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന 97% ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  5  ശതമഭാനത്തനില തഭാലഴ
മഭാത്രകമ വര്ദനവയ് വരുത്തനിയനിട്ടുള.

(ബനി) നനിരക്കയ് വര്ദനവനിലൂലട ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനയ് 2017-18 കലയയ്
550  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അധനികേ  വരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുലമന്നഭാണയ്  കേമ്മേതീഷേന്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)  നനിരക്കയ്  വര്ദനവനില  നനിനലാം  തഭാലഴപറയുന്ന  വനിഭഭാഗങ്ങലള
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

i. തഭാലക്കഭാലനികേ കേണക്ഷനുകേള

ii. കേഭാര്ഷേനികേ വനിഭഭാഗലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

iii. സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡയ് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

iv. ഗവണ്ലമന്റെയ്  ആശുപത്രനികേളുലാം  അവകയഭാടനുബന്ധനിചയ്  ആകരഭാഗവ
കമഖലയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുലാം

v. ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലാം  മതപഠന  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം  ആശമങ്ങളുലാം
കകേഭാണ്ലവന്റുകേളുലാം

vi. കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കയ്  കേതീഴനിലുള്ള  ഓഫതീസുകേളുലാം
സഭാപനങ്ങളുലാം

vii. വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി,  ലകേ.എസയ്.ആര്.ടനി.സനി.  എന്നനിവയുലട
ഓഫതീസുകേള

viii. വക്കതീലന്മേഭാര്,  ചേഭാര്കടര്ഡയ്  അക്കഇൗണന്റുമഭാര്  മുതലഭായവരുലട
ഓഫതീസുകേള

ix. കപഭാസ്റ്റല  ഡനിപഭാര്ടയ്ലമന്റെനിനയ്  കേതീഴനിലുള്ള  ഓഫതീസുകേളുലാം  കപഭാസ്റ്റയ്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 255

ഓഫതീസുകേളുലാം

x. ബഭാങ്കുകേള, ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷേനുകേള, എ.ടനി.എലാം. കേഇൗണറകേള

xi. അനഭാഥഭാലയങ്ങള,  അലാംഗനവഭാടനികേള,  വൃദസദനങ്ങള,
വഭായനശഭാലകേള, ലപഭാതുശഇൗചേഭാലയങ്ങള, ഇ-കടഭായയ് ലറയ്സയ്

xii. ഹലബറനികേളുലാം റതീഡനിലാംഗയ് റൂമുകേളുലാം

xiii. കകേബനിള  ടനി.വനി.  സഭാപനങ്ങള,  ദൂരദര്ശന്/ആകേഭാശവഭാണനിയുലട
ഓഫതീസുകേള, ഇന്ഷേക്വറന്സയ് കേമ്പനനികേള

xiv. നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര് ലടയനിനനിലാംഗയ് സഭാപനങ്ങള

xv. എലഭാത്തരലാം കേചവട സഭാപനങ്ങള (100 യൂണനിറയ് വലര പതനിമഭാസലാം
ഉപകഭഭാഗമുള്ള ലചേറകേനിട കേചവടക്കഭാര് ഒഴനിലകേ)

xvi.  സനിനനിമ തനികയററകേള, ആര്ട്സയ് &  കസഭാര്ട്സയ് കബ്ബുകേള (2000
വഭാടയ്സനിനുമുകേളനില കേണകഡയ് കലഭാഡള്ളവ)

xvii.ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷേനുകേള

xviii. ഹഹലടന്ഷേന് വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

കൂടഭാലത  തഭാലഴപറയുന്ന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  തഭാരനിഫനില  കുറവയ്
വരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

i. ലചേറകേനിട കുടനിലവള്ള പദതനികേള
ii. ഹഹ  ലടന്ഷേന്/എകയ്ടഭാ  ഹഹ  ലടന്ഷേന്   ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട

കകേഭാളനനികേള
iii. നഭാണവവനിളകേള
iv. ലഎ.എചയ്.ആര്.ഡനി.യുലട കേതീഴനിലുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള 
v. ആകരഭാഗവ കമഖലയനിലുള്ള സക്വകേഭാരവ സഭാപനങ്ങള 

vi. കകേഭാള ലസന്റെറകേള

കൂടഭാലത  പതനിമഭാസലാം  120  യൂണനിറയ്  വലര  ഉപകഭഭാഗമുള്ള  ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ് ആദവലത്ത 40 യൂണനിറനിനയ്  35 ഹപസ നനിരക്കനിലുലാം തുടര്നള്ള
80  യൂണനിറനിനയ്  (41  മുതല  120  യൂണനിറയ്  വലര)  50  ഹപസ നനിരക്കനിലുലാം  നലകേനി
വനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  സബ്സനിഡനി  തുടരുന.  കൂടഭാലത  കേഭാര്ഷേനികേ  വനിഭഭാഗലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  യൂണനിലറഭാന്നനിനയ്  85  ഹപസ  നനിരക്കനില  ഗവണ്ലമന്റെയ്
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സബ്സനിഡനി  നലകേനിവരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  ദഭാരനിദവ  കരഖയ്ക്കു  തഭാലഴയുള്ളതുലാം
പതനിമഭാസലാം  40  യൂണനിറയ്  വലര  ഉപകഭഭാഗമുള്ള,  1000  വഭാടയ്സയ്  വലര  കേണകഡയ്
കലഭാഡള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  1.50  രൂപ നനിരക്കനില ഹവദദ്യുതനി നലകേനി വരുന.
500  വഭാടയ്സയ്  വലര  കേണകഡയ്  കലഭാഡള്ളതുലാം  പതനിമഭാസലാം  20  യൂണനിറയ്  വലര
ഉപകഭഭാഗമുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഹവദദ്യുതനി  സഇൗജനവമഭായനി  നലകേനിവരുന.
കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കഹഭാസ്ദുര്ഗയ്  എന്നതീ  തഭാലൂക്കുകേളനിലല  എന്കഡഭാസളഫഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കയ് പതനിമഭാസലാം 150 യൂണനിറയ് വലര തഭാരതകമവന കുറഞ നനിരക്കഭായ
1.50 രൂപഭാ നനിരക്കനില നലകേഭാന് റഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇതനിനുമുമ്പയ്  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേലന്റെ  14-8-2014 ലല ഉത്തരവപകേഭാരലാം
16-8-2014  മുതല  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയുലാം
ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് പുതുക്കനി ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന.

  ഹവദദ്യുതനി ചേഭാര്ജയ് കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനയ് കബഭാര്ഡയ്
വനികവചേനലാം കേഭാട്ടുനലവന്ന ആകരഭാപണലാം

174 (1938)    ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെയ്  : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന്  : 
ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി  : 
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നതനില  കബഭാര്ഡയ്

വനികവചേനലാം കേഭാട്ടുനലവന്ന ആകരഭാപണലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നഭാളനിതുവലര ഹവദദ്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില എനയ് തുകേ കബഭാര്ഡനിനയ്
പനിരനിഞയ്  കേനിട്ടുവഭാനുണയ്;അതനില  10  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  കുടനിശ്ശേനികേയുള്ളവര്
ആലരലഭാമഭാണയ്;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്ന  കശഷേലാം  എനയ്  കുടനിശ്ശേനികേ
പനിരനിലചടുത്തുലവനലാം  അതനില  റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി  നടപടനികേളനിലൂലട  പനിരനിലചടുത്ത
തുകേലയത്രലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 

(ബനി)  31-3-2017  ഹത്രമഭാസ  കേണക്കുപകേഭാരലാം  കബഭാര്ഡനിനയ്  കുടനിശ്ശേനികേ
ഇനത്തനില  2121.68  കകേഭാടനി  രൂപ  പനിരനിഞ  കേനിടഭാനുണയ്.  ഇതനില  10
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ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന+.

(സനി)   ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശഷേലാം  ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജയ്
കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില 1,45,83,37,851  രൂപയുലാം  റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളനിലൂലട
4,11,47,730 രൂപയുലാം പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണയ്.

 ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡയ് കേമ്പനനിയഭാക്കനി മഭാറനിയ കശഷേമുണഭായ കനടവലാം
കകേഭാടവലാം

175 (1939) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി:
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാർ    ഡയ്  കേമ്പനനിയഭാക്കനി  മഭാറനിയ  കശഷേമുണഭായ

സഭാമ്പത്തനികേവലാം  ഭഇൗതനികേവമഭായ  കനടങ്ങളുലാം  കകേഭാടങ്ങളുലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ഹവദദ്യുതനി  കബഭാർ    ഡനിനയ്  സനിരമഭായനി  കേമ്പനനി  ലസകടറനിയുകണഭാ;  ഉലണങനിൽ
നനിയമനരതീതനികേൾ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാർ    ഡയ്  കേമ്പനനിയഭാക്കനി  മഭാറനിയ  കശഷേലാം  അതനിലന്റെ
മഭാകനജ് ലമന്റെയ് ഘടനയനില എലനലഭാലാം മഭാറലാംവരുത്തനി എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ
മഭാറലാം ഗുണകേരമഭായനി വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ഊര്ജ  കസഭാതസുകേളനില  നനിന്നയ്  ഹവദഡ്യൂതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  വകുപയ്  ഇനവലര
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉലപഭാദന  പസരണ  വനിതരണ  കമഖലകേലള  ഒരു  കുടകേതീഴനിലഭാക്കനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പൂര്ണ്ണ ഉടമസതയനിലുള്ള ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനലമന്ന
നനിലയനില  ഒലരഭാറ  കേമ്പനനിയഭായനിടഭാണയ്  ഹവദദ്യുതനി  കബഭാര്ഡനിലന
പുനനഃസലാംഘടനിപനിചതയ്.  കേമ്പനനിവലക്കരണലാംമൂലലാം  പവര്ത്തന  ക്ഷമതയനില
പകതവകേനിചയ്  ഗുണലമഭാനലാം  ശദയനിലലപടനിടനില.  എന്നഭാല  കേമ്പനനി
വലക്കരനിക്കഭാതനിരുന്നഭാല   നഷ്ടമഭാകുമഭായനിരുന്ന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലടയുലാം
മറഭാനുകൂലവങ്ങളുലടയുലാം  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനയ്  കേമ്പനനിവലക്കരണലാം

+ ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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സഹഭായകേരമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇതുമുകഖന  ലമചലപട  കസവനലാം  ജനങ്ങളനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനയ്  സഭാധവമഭായനിട്ടുണയ്.  ഇന്കേലാംടഭാകയ്,  സര്വതീസയ്  ടഭാകയ്
തുടങ്ങനിയവയനില കബഭാര്ഡയ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരുന്നകപഭാള അനുവദനിക്കലപട
ഇളവകേളുലാം  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം   കേമ്പനനിയഭായനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചകപഭാള  നഷ്ടലപട്ടു.
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-ല  ഒരു  കേമ്പനനി  ലസകടറനിയുലടയുലാം  അസനിസ്റ്റന്റെയ്  കേമ്പനനി
ലസകടറനിയുലടയുലാം    തസ്തനികേ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  കേമ്പനനി  ലസകടറനിയുലട
നനിയമനരതീതനി കകേരള പബനികേയ്  സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷേന് മുകഖന ചുവലട വനിവരനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കയ് വനികധയമഭായഭാണയ്.

1. ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂടയ് ഓഫയ് കേമ്പനനി ലസകടറനി ഓഫയ് ഇനവ (ICSI)യുലട ലഫകലഭാ
ആയനിരനിക്കണലാം. നനിയമബനിരുദലാം അഭനികേഭാമവലാം.

2. കയഭാഗവത കനടനിയതനിനുകശഷേലാം കേമ്പനനിയനില 10 വര്ഷേലാം കജഭാലനിപരനിചേയലാം
കവണലാം. അതനില 5 വര്ഷേലാം 100 കകേഭാടനി രൂപയുലട അലാംഗതീകൃത മൂലധനമുള്ള
കേമ്പനനിയനിലഭായനിരനിക്കുകേയുലാം കവണലാം.

3. ഉഇൗര്ജ കമഖലയനിലല കജഭാലനി പരനിചേയലാം അധനികേ കയഭാഗവതയഭായനിരനിക്കുലാം.

4. നനിയമന സമയത്തയ് പഭായലാം 50 വയസയ് കേവനിയഭാന് പഭാടനില.

5. ശമ്പള  ലസയനില  ലഡപഡ്യൂടനി  ചേതീഫയ്  എഞനിനതീയറകടതനിനയ്
സമഭാനമഭായനിരനിക്കുലാം.

കകേരള  പബനികേയ്  സര്വതീസയ്  കേമ്മേതീഷേന്  മുകഖന  കേമ്പനനി  ലസകടറനിലയ
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന കേമ്പനനിവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പയ് ലചേയര്മഭാന്,
ഫുളഹടലാം ലമമ്പര്മഭാര്,  ഒരു കനഭാണ് ഒഫനികഷേവഭാ ലമമ്പര്, സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലല
ധനകേഭാരവ-ഉഇൗര്ജ  വകുപയ്  ലസകടറനിമഭാര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയതഭായനിരുന
മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഘടന. കബഭാര്ഡനിലന കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡയ്
എന്ന  കപരനില  കേമ്പനനിയഭായനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയതനിലന  തുടര്ന്നയ്  ലചേയര്മഭാന്   &
മഭാകനജനിലാംഗയ്  ഡയറകര്,  ഫുളഹടലാം  ഡയറകര്മഭാര്,  ഒരു  കനഭാണ്  ഒഫനികഷേവഭാ
ഡയറകര്,  സര്ക്കഭാരനിലല  ധനകേഭാരവ-ഉഇൗര്ജ  വകുപ്പുകേളനിലല  ലസകടറനിമഭാര്
എന്നനിവരടങ്ങനിയ ഡയറകര് കബഭാര്ഡയ് ആയനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഘടന മഭാറനി. കേമ്പനതീസയ്
ആകയ്  1956-നയ്  പകേരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കേമ്പനതീസയ്  ആകയ്  2013
നടപനിലഭാക്കനിയതനിലന  തുടര്ന്നയ്  ലസക്ഷന്  149(6)  പകേഭാരലാം  ആകനില  വവവസ
ലചേയ്യുന്ന വനിധത്തനില ഇന്ഡനിലപന്ഡന്റെയ്  ഡയറകലറ നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയര്മഭാന്
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& മഭാകനജനിലാംഗയ് ഡയറകര്, ഫുളഹടലാം ഡയറകര്മഭാര്, ഇന്ഡനിലപന്ഡന്റെയ് ഡയറകര്,
സര്ക്കഭാര്  ധനകേഭാരവ-ഉഇൗര്ജ  വകുപനിലല  ലസകടറനിമഭാര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ
നനിലവനിലല  മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് ഘടന രൂപവലക്കരനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇന്ഡനിലപന്ഡന്റെയ്
ഡയറകലറ നനിയമനിചതനിനയ് പുറകമ പുതനിയ ആകനിലല വവവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി
ആഡനിറയ് കേമ്മേനിറനി (ലസക്ഷന് 177) കകേഭാര്പകററയ് കസഭാഷേവല ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി
കേമ്മേനിറനി  (ലസക്ഷന്  131)  എന്നതീ കേമ്മേനിറനികേള രൂപവലക്കരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.
സമൂഹത്തനിനയ് ഏലറ ലമചലപട കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ് പസ്തുത കേമ്മേനിറനികേളുലട
പവര്ത്തനലാം സഹഭായകേരമഭാണയ്.

(സനി)   ഖനനിജ  ഇന്ധനങ്ങള,  25  ലമഗഭാവഭാടനിനയ്  മുകേളനില  ഉത്പഭാദന
കശഷേനിയുള്ള  ജലസലാംഭരണനികേള  ഇവലയ ആശയനിചയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഹവദദ്യുതതീ
പദതനികേലള പഭാരമ്പരവ ഉഇൗര്ജ കസഭാതസകേളഭായനി പരനിഗണനിക്കുന.

ജലകശഷേനി  മഭാത്രമഭാണയ്  സലാംസഭാനത്തയ്  സക്വഭാഭഭാവനികേമഭായനി  ലഭവമഭാകുന്ന
പരമ്പരഭാഗത  ഹവദദ്യുകതഭാത്പഭാദന  കസഭാതസയ്.  25  ലമഗഭാവഭാടനിനയ്  മുകേളനിലുള്ള
പദതനികേളുലട സലാംസഭാനലത്ത ലമഭാത്തലാം കശഷേനി 1914 ലമഗഭാവഭാടഭാണയ്.

പകൃതനി  വഭാതകേലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ബഹ്മപുരലാം  (1050  ലമഗഭാവഭാടയ്),
പുതുഹവപനിന്  (1200  ലമഗഭാവഭാടയ്),  ചേതീകമനനി  (1050-1200  ലമഗഭാവഭാടയ്)  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുണഭായനിരുലന്നങനിലുലാം  വഭാതകേ വനിലയനിലല സന്നനിഗ്ധത
കേഭാരണലാം മുകന്നഭാടയ് ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന് കേഴനിഞനിടനില.

ഹബതരണനി കേലക്കരനിപഭാടലാം അനുവദനിചതനിലനത്തുടര്ന്നയ് ചേതീകമനനിയനില ഒരു
കേലക്കരനി  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനമുണഭാലയങനിലുലാം  പഭാകദശനികേ
എതനിര്പനിലനത്തുടര്ന്നയ് പദതനിയുമഭായനി മുകന്നഭാടയ് കപഭാകേഭാന് കേഴനിഞനിടനില.

പരമ്പരഭാഗത ഊര്ജ  കസഭാതസകേളനിലലഭാന്നഭായ ജലഹവദദ്യുത പദതനികേള
(ലചേറകേനിട/വന്കേനിട/പമ്പയ്/ഓലഗ്മെകന്റെഷേന്/  കേപഭാസനിറനി  അഡനിഷേന്)  കേലണത്തുകേയുലാം
അവയുലട വനിശദമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടയ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ് ആവശവമഭായ സര്കവയുലാം
മറയ് അനുബന്ധ കജഭാലനികേളുലാം നടനവരുന. 

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പശ്നങ്ങള

 176  (1940)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  അതതയ്  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  പശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഹവദദ്യുതനി  മനനി  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത  എലാം.എല.എ.  മഭാരുലട
കയഭാഗത്തനില  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നനിനലാം  ഉന്നയനിക്കലപട
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വനിഷേയങ്ങള എലനലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവങ്ങളനില  തുടര്  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചു  തുടങ്ങനികയഭാ;  എങനിൽ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹവദദ്യുതനി മനനി സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലയനില  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  നടത്തനിയനിരുന.  ആലത്തൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലത്ത  സലാംബന്ധനിചയ്  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  ഹവദദ്യുതതീ
കേണക്ഷന്  നലകേഭാനുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  വനിവരങ്ങള,  പദതനിക്കഭായുള്ള ഫണയ്
കേലണത്തുവഭാനുലാം  വയറനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  പഭാപ്തനിയനിലഭാത്ത   വതീടുകേള  വയര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭായുള്ള  മഭാര്ഗങ്ങള  എന്നതീ  വനിഷേയങ്ങളഭാണയ്  പസ്തുത  കയഭാഗത്തനില
ഉന്നയനിക്കലപടതയ്.

(ബനി)  പദതനിയനില  അകപക്ഷ  സമര്പനിച  1306  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  1304
കപര്ക്കുലാം  ഹവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അവകശഷേനിക്കുന്ന  2  വതീടുകേള
ഹവദദ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  Property Crossing Objection-നുമഭായനി ബന്ധലപടയ് റവനഡ്യൂ
വകുപനിലനനിനലാം അനുമതനി ലഭനികക്കണതുണയ്.  അനുമതനി  ലഭനിചയ്  ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനിലത്തലന്ന
പസ്തുത  കേണക്ഷനുകേളുലാം  നലകേനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഹവദദ്യുതതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

സലാംസഭാനലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുലാം പുറത്തുനനിനലാം വഭാങ്ങുന്നതുമഭായ ഹവദദ്യുതനി

177 (1941)  ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി   : 
ശതീ  .     സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു   : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേയ് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുലാം  പുറത്തു  നനിന്നയ്  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായ
ഹവദദ്യുതനിയുലട  കേഴനിഞ  അഞയ്  വർഷേങ്ങളനിലല  കേണക്കുകേൾ  നലഭാകമഭാ;  ഹവദദ്യുതനി
ഉപകഭഭാഗലാം ദനിനലാംപതനി വർദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനിൽ  ജലഹവദദ്യുതനിക്കുപുറകമ മറയ്
രതീതനിയനിൽ  ഹവദദ്യുതനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുവഭാൻ  സർക്കഭാർ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇലലങനിൽ
വർദനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന ഹവദദ്യുതനി ഉപകഭഭാഗവലാം മഭാറമനിലഭാലത തുടരുന്ന ഉത്പഭാദനവലാം
തമ്മേനിലുളള അനരലാം എങ്ങലന നനികേത്തഭാനഭാണു ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുലാം  പുറത്തുനനിനലാം  വഭാങ്ങുന്നതുമഭായ
ഹവദദ്യുതനിയുലട കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷേലത്ത കേണക്കയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

2012-13
(ദ.ശ.യു.)

2013-14
(ദ.ശ.യു.)

2014-15
(ദ.ശ.യു.)

2015-16
(ദ.ശ.യു.)

2016-17
(ദ.ശ.യു.)
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സലാംസഭാനലത്ത
ഉലഭാദനലാം

7161.63 9716.97 8514.04 7191.33 4619.25

പുറത്തുനനിനലാം
ലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
ഹവദദ്യുതനി

12756.37 10946.31 13173.90 15424.01 18862.53

ഉപകഭഭാഗലാം 19918.11 20680.61 21698.30 22765.90 23819.19

ജലഹവദദ്യുതനിക്കയ്  പുറകമ  കേഭാറനില  നനിനലാം  സഇൗകരഭാര്ജത്തനില  നനിനലാം
കൂടുതല  ഹവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ഉപകഭഭാഗത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഹവദദ്യുതനി
സലാംസഭാനലത്ത  ഉലഭാദനലാം  ലകേഭാണയ്  മഭാത്രലാം  മതനിയഭാവനില.  ഇഇൗ  കുറവയ്
നനികുത്തുന്നതനിനഭായനി  പുറകമ  നനിന്നയ്  കൂടുതല  ഹവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തനിനയ്  പുറത്തുനനിന്നയ്  കുറഞ  നനിരക്കനില
ഹവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാകുന്നതനിനഭാല  സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനിലുള്ള  തഭാപനനിലയങ്ങളനിലല
വനില  കൂടനിയ  ഹവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്നനില.  പുറകമ  നനിന്നയ്  കൂടുതല  ഹവദദ്യുതനി
ലകേഭാണ്ടുവരഭാന്  ഹലനുകേളുലട  കശഷേനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്ന
അനര്സലാംസഭാന ഹലനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം തക്വരനിതലപടുത്തഭാനുമുള്ള നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഹവപനിന് സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകൃത മണ്ഡലമഭായനി പഖവഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്
ലചേലവഴനിച തുകേ

 178 (1942) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹവപനിന്  മണ്ഡലലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദഡ്യൂതതീകൃത  മണ്ഡലമഭായനി
പഖവഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എത്ര  ഹവദദ്യുതനി  കേണക്ഷനുകേളഭാണയ്  പുതുതഭായനി
നലകേനിയലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനികലയയ്  ആലകേ  എത്ര  തുകേയഭാണയ്  ലചേലവനിടലതനലാം,  ഇതനിനഭായനി
ഏലതലഭാലാം ഫണ്ടുകേള വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലമഭാത്തമഭായനി  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയഭാന്  നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത  എത്ര
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  കസഭാണ്സര്ഷേനിപയ്  മുഖഭാനരലാം  വയറനിലാംഗയ്  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയന്നയ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം  ഏജന്സനികേളനില
നനിനലാം എത്ര തുകേ ലഭനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ) 28-4-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചയ് ഹവപനിന് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി 476 വതീടുകേളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി
കേണക്ഷന് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി ഹവപനിന് മണ്ഡലത്തനില  28-4-2017  വലര  29,91,519
രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ്.  എലാം.എല.എ.-യുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്,
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട വനിഹനിതലാം മുതലഭായ ഫണ്ടുകേള വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)   സക്വനമഭായനി  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയഭാന്  പഭാപ്തനിയനിലഭാത്ത  16  വതീടുകേളക്കയ്
കസഭാണ്സര്ഷേനിപയ്  മുഖഭാനരലാം  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയ നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതനില കനഭായല
ബനിലകഡഴയ്  എന്ന  സഭാപനലാം  തങ്ങളുലട  CSR  ഫണനില  നനിനലാം  10  വതീടുകേള
വയറനിലാംഗയ്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യനില  50,000  രൂപ
നനികക്ഷപനിക്കുകേയുലാം  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കഭാരുലട സലാംഘടനകേളുലാം മറ്റു സുമനസകേളുലാം ബഭാക്കനിയുള്ള 6
വതീടുകേള വയറനിലാംഗയ് ലചേയനലകേനിയനിട്ടുണയ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

 179  (1943)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങളുലട നനിലവനിലല അവസ എനഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലലത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണ മണ്ഡലമഭായനി  എന്നകത്തയയ്
പഖവഭാപനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുലാം എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 27-4-2017-ലല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം കകേഭാതമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില അകപക്ഷ നലകേനിയ  655
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  607  വതീടുകേളക്കയ്  ഹവദദ്യുത  കേണക്ഷന്  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.
9 കേനി.മതീ. 11 ലകേ.വനി. ഭൂഗര്ഭ കകേബനിള, 2 ടഭാന്കസഭാര്മര്, 5 കേനി.മതീ എല.റനി. ഹലന്
ഉളലപടുന്ന പവൃത്തനികേളുള്ള ഇടുക്കനി കകേഭാളനനിലയ ഹവദദ്യുതതീകേരനിക്കുന്ന പവൃത്തനിയുലാം
ഹലന്  എത്തനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത ഉളപകദശങ്ങളനില  വനികകേന്ദ്രതീകൃത വനിതരണവലാം
ഉത്പഭാദനവലാം  (DDG)  വഴനി  ഹവദദ്യുതനി  എത്തനികക്കണ  സലങ്ങളനിലല
ഹവദദ്യുതതീകേരണവമഭാണയ് ഇനനി ബഭാക്കനിയുള്ളതയ്.

ഹവദദ്യുത  ഹലന്  എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  ഉളനഭാടന്  പകദശങ്ങളനില

സഇൗരഹവദദ്യുത  നനിലയലാം  സഭാപനിചയ്   സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം  നടപനില

വരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  176  വതീടുകേള

ഹവദദ്യുതതീകേരനികക്കണതഭായുണയ്.  ഇതനിനുകവണനി  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
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കജഭാലനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  2017  കമയയ്  മഭാസലാം  രണഭാലാം  പകുതനികയഭാലട

സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണ  മണ്ഡലമഭായനി  പഖവഭാപനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം  എന്നഭാണയ്

പതതീക്ഷനിക്കുന്നതയ്.

  ഹവപനിന് മണ്ഡലത്തനില പുതനിയ ലസക്ഷന് ഓഫതീസയ്

 180 (1944) ശതീ  .   എസയ്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ് ഹവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

ജനസഭാന്ദ്രതകയറനിയ ഹവപനിന് മണ്ഡലത്തനില പുതുതഭായനി ലസക്ഷന് ഓഫതീസയ്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില  ഇക്കഭാരവത്തനില

ഇതുവലര സക്വതീകേരനിച നടപടനിലയലനന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേസ്റ്റമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന്

ഓഫതീസുകേള  പുനനഃകമതീകേരനിചയ്  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭാണയ്  മുന്ഗണന

നലകുന്നതയ്.  പുതുതഭായനി ലസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില. 

 ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ നഷ്ടലാം

 181 (1945)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തയ് ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിനയ് വലനിയ നഷ്ടലാം

സലാംഭവനിച്ചു  എന്നതയ്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  2011-12,  2012-13

വര്ഷേലത്ത കേണക്കയ് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാന ലലവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ നനിലവനിലല ബഭാദവത എത്രലയന്നയ്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തനത  ബഭാദവത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്

എലനലഭാലാം നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം വലര കകേന്ദ്ര
ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷേന് അനുശഭാസനിക്കുന്ന നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം ലഭാഭലാം കേണക്കുകേളനില
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കേഭാണനിക്കുനണയ്.  ഇപകേഭാരലാം  ലഭാഭലാം  കേഭാണനികക്കണ്ടുന്ന  തുകേയനില  വന്ന  കുറവലാം
നഷ്ടവലാം റവനഡ്യൂ ഗവഭാപയ് അഥവഭാ റഗുകലററനി അസറഭായനി വരവയ് വചനിട്ടുണയ്. 2011-12,
2012-13  വര്ഷേങ്ങളനിലല റവനഡ്യൂ ഗവഭാപയ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേലാം റവനഡ്യൂ ഗവഭാപയ് / റഗുകലററനി അസറയ്
(തുകേ കകേഭാടനിയനില)

 2011-12 1934.13

2012-13 3998.89

(ബനി)  കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ കേടബഭാധവതകേള
31-3-2017 പകേഭാരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(  തുകേ കകേഭാടനിയനില  )

ഓവര്ഡ്രൈഭാഫയ് 666.19

ഹ്രസക്വകേഭാല വഭായ 2553.69

ദതീര്ഘകേഭാല വഭായ 4523.00

ആലകേ 7742.88

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ബഭാധവത
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ വനിഭഭാഗത്തനില ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന നടപടനികേള
ഹകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

മുന്കേഭാലങ്ങളനിലലന്നകപഭാലല  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനിലുള്ള  വഭായകേള  തനിരനിചടചയ്
കുറഞ  പലനിശ  നനിരക്കനിലുള്ള  വഭായലയടുക്കുന്നതഭാണയ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
20-11-2015-ല  പഖവഭാപനിച  'ഉദയയ്  പദതനി'  പവര്ത്തന  മനികേവയ്  വര്ദനിപനിക്കുന്ന
ഭഭാഗത്തനില പങഭാളനിയഭാകുന്നതനിനയ് നടപടനിലയടുത്തു. പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം 'AT &
C loss'-ഉലാം 'റവനഡ്യൂ ഗവഭാപ്പുലാം' കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി എടുക്കുന്നതഭാണയ്.

മനിതമഭായ വനിലയനില ഹ്രസക്വ-ദതീര്ഘ കേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേരഭാറകേള വഴനി
ഹവദദ്യുതനി  ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പവര്ത്തന  മനികേവയ്
കൂടുതല  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലൂലടയുലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ബഭാധവതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതുമഭാണയ്.

കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേനനില,  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള വരവലചേലവ കേണക്കുകേള അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതയ്  പകേഭാരലാം  തഭാരനിഫയ്
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വര്ദനവയ് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ബഭാധവതകേള കുറയുന്നതഭാണയ്.

കകേരള  സലാംസഭാന  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനിലനനിനലാം  മറ്റു  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജയ്  കുടനിശ്ശേനികേ  ഇനത്തനില  പനിരനിഞ
കേനികടണ 1,300 കകേഭാടനി രൂപ ലഭവമഭാകുകമ്പഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത
ഗണവമഭായനി കുറയുന്നതഭാണയ്.

  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ലഎ.ലഎ.എലാം. സമര്പനിച റനികപഭാര്ടയ്

 182 (1946)  ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതയ് സലാംബന്ധനിചയ്
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ഐ.ഐ.എലാം.  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെകയഭാ കബഭാര്ഡനിലന്റെകയഭാ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിലല  എത്ര
ഒഴനിവകേളനിലഭാണയ് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതയ് നനിര്ത്തനി വയഭാന് ഈ റനികപഭാര്ടയ് ശനിപഭാര്ശ
ലചേയനിട്ടുള്ളതയ്; ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേള ലവടനിക്കുറയഭാനഭാണയ് ശനിപഭാര്ശയുള്ളതയ്;

(സനി)  ഈ  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  കൂടനികയഭാകലഭാചേനകേള
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷേയത്തനില എനയ്  തതീരുമഭാനമഭാണയ്
ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) റനികപഭാര്ടയ് ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിനയ് ലഭവമഭായനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേളനില  വനിശദമഭായ  പഠനത്തനിനുകശഷേലാം  മറ്റു
ചേനില കേഭാരവങ്ങള കൂടനി പഠനവനികധയമഭാക്കനി റനികപഭാര്ടയ് സമര്പനിക്കഭാന് ലഎ.ലഎ.എലാം.
കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്-കനഭാടയ്  ആവശവലപടനിട്ടുണയ്.  അതുകൂടനി  ലഭവമഭായതനിനുകശഷേലാം മഭാത്രകമ
ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനില  നനിയമനങ്ങള  നടത്തണലമനലാം  ഏലതലഭാലാം
ഒഴനിവഭാക്കണലമനമുള്ള കേഭാരവങ്ങളനില നടപടനികേള ഹകേലക്കഭാള്ളുകേയുള.

(സനി)  ഇല.

 കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല ഹവദദ്യുതനി ലസക്ഷന് ഓഫതീസുകേള
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 183 (1947)  ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ലനലനിക്കുന്നയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  എത്ര  ഹവദദ്യുതനി  ലസക്ഷന്
ഓഫതീസുകേളുലണനലാം അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ഓഫതീസനിനുലാം  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേള  എത്രയഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങനിലുലാം  ഓഫതീസനില തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയഭാലണങനില
എത്ര  കേഭാലമഭായനി  ഒഴനിവകേള  തുടരുന  എനലാം  എകപഭാള  നനികേത്തലപടുലാം  എനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഓഫതീസുകേളനില  അനുവദനിക്കലപട  വഭാഹനങ്ങളുലട  കേണക്കയ്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതങനിലുലാം  ഓഫതീസനില  വഭാഹനത്തനിലന്റെ  കുറവയ്  കേഭാരണലാം
പവര്ത്തനതടസമുണഭായനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  30  ഇലകനിക്കല  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസുകേള
ഉണയ്. അവ തഭാലഴ പറയുന്നവയഭാണയ്:

1. കേഭാസര്കഗഭാഡയ്

2. ലനലനിക്കുന്നയ്

3. കുമ്പള

4. കചേര്ക്കള

5. ബദനിയടുക്ക

6. മുകള്ളറനിയ

7. ലപര്ള

8. ചേടന്ചേഭാല

9. ഉപള

10. ഹപവളനിഗ

11. മകഞശക്വരലാം

12. കവഭാര്ക്കഭാടനി
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13. ഉദുമ

14. കുറനികക്കഭാല

15. കേഭാഞങ്ങഭാടയ്

16. ചേനിറഭാരനി

17. മഭാവങല

18. രഭാജപുരലാം

19. ബളഭാലാംകതഭാട

20. ലപരനിയ ബസഭാര്

21. നതീകലശക്വരലാം

22.  നകലഭാമ്പുഴ

23. ഭനിമനടനി

24. കചേഭായലാംകകേഭാടയ്

25.  പനിലനികകേഭാടയ്

26. തൃക്കരനിപ്പൂര്

27. കേയ്യൂര്

28. പടന്ന

29. പടന്നക്കഭാടയ്

30. സതീതഭാലാംകഗഭാളനി

(ബനി&സനി)  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേളുലടയുലാം  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന
തസ്തനികേകേളുലടയുലാം  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന+.  ഒഴനിവള്ള
തസ്തനികേകേള  ലപഭാകമഭാഷേന്  നനിയമനലാം,  സലലാംമഭാറ  നടപടനികേള  എന്നനിവയുലട
അടനിസഭാനത്തനില നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഇഇൗ ഓഫതീസുകേളനില ഓകരഭാ വഭാഹനങ്ങളഭാണയ് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(ഇ) തടസലപടതഭായനി ശദയനിലലപടനിടനില.

   കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയയ് ആവശവമഭായ ഹവദദ്യുതനി തൂണുകേള

+ ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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184 (1948) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയയ്  ആവശവമഭായ  ഹവദദ്യുതനി  തൂണുകേള
എവനിലടനനിന്നഭാണയ് ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതയ്;

(ബനി)  പസ്തുത  തൂണുകേള  ഹവദദ്യുതനി  വകുപയ്  കനരനിടയ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതഭാകണഭാ
അകതഭാ ഏലതങനിലുലാം കേമ്പനനികേളക്കയ് കേരഭാര് നല്കുകേയഭാകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഒരു  വര്ഷേലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  എത്ര  ഹവദദ്യുതനി  തൂണുകേള
ആവശവമുലണനലാം ഇതനിനയ് ആവശവമഭായ തുകേ എത്രലയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇത്രയുലാം  തൂണുകേള  സക്വനമഭായനി  നനിർമ്മേനിക്കുന്നതഭാകണഭാ  കേരഭാര്
നലകുന്നതഭാകണഭാ ലഭാഭകേരലാം ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  മലാംഗലഭാപുരലാം  ആസഭാനമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്ന  കജവഭാതനി
കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കേമ്പനനിയുലട  മകഞശക്വരലാം  യഭാര്ഡനിലനനിനലാം  കൂടഭാലത  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഹവദദ്യുതതീകേരണ  പവൃത്തനികേളക്കുകവണനി  കജവഭാതനി  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കേമ്പനനിയുലട
ഗുണല  കപടയ്  യഭാര്ഡനില  നനിനലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  കപഭാസകേള
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്. കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനില  ഒരു വര്ഷേലാം ഏകേകദശലാം 10200 എടയ്
മതീറര് കപഭാസകേളുലടയുലാം 2400 ഒന്പതയ് മതീറര് കപഭാസകേളുലടയുലാം  ആവശവകേത ഉണയ്.
ഇതനിനഭായനി  ഉകദ്ദേശലാം  3.401  കകേഭാടനി  രൂപ  പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഹവദദ്യുതനി  വകുപനിനയ്
ആവശവമഭായ  തൂണുകേള  സക്വനമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നനില.  ഹവദദ്യുതനി  വകുപനിനയ്
സക്വനമഭായനി യഭാര്ഡനിലന്റെ സലലാം മഭാത്രകമയുള. നനിര്മ്മേഭാണലാം ലടണര് മുകഖന കേരഭാര്
നലകുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

 കുറവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

185  (1949)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കുറവഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണ പദതനി
ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണയ്;

(ബനി)  കുറവഭാടനി  മണ്ഡലലത്ത  എന്നകത്തയയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകൃത
മണ്ഡലമഭായനി പഖവഭാപനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം;

(സനി) പദതനിക്കഭായനി ഇതനികനഭാടകേലാം എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിച്ചു;

(ഡനി) ഈ തുകേ ഏലതഭാലക്ക ഇനങ്ങളനില നനിന്നയ് ലഭവമഭായതഭാണയ്;
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(ഇ)  മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  വതീടുകേള  പുതുതഭായനി  ഹവദദ്യുതതീകേരനിച്ചു;
പഞഭായത്തയ്തല കേണക്കയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫയ്)  ഈ  പദതനിയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  മണ്ഡലത്തനില  നടന്ന  പധഭാന
പവൃത്തനികേള എലനഭാലക്ക;വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  28-4-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചയ്  കുറവഭാടനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണ പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  അകപക്ഷ
സമര്പനിച  1038  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില  1037  കപര്ക്കുലാം  ഹവദദ്യുത  കേണക്ഷന്
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  അവകശഷേനിക്കുന്ന ഒരു വതീടയ്  ഹവദദ്യുതതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  Property
Crossing  Objection-നുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലനനിനലാം  അനുമതനി
ലഭനിചഭാല   ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനിലത്തലന്ന  പസ്തുത  കേണക്ഷനുലാം  നലകേനി  മണ്ഡലത്തനിലല
ഹവദദ്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)   പഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  പദതനിക്കഭായനി  കുറവഭാടനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ഒരു കകേഭാടനി പതനിനഞയ് ലക്ഷലാം രൂപ വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണയ്. 

(ഡനി)  എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണയ്,  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-
യുലട വനിഹനിതലാം, DDUGJY  പദതനി വനിഹനിതലാം എന്നതീ ഇനങ്ങളനില നനിന്നഭാണയ് തുകേ
ലഭവമഭായതയ്.

(ഇ) കുറവഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല  ഹവദദ്യുതതീകേരനിച 1037 വതീടുകേളുലട പഞഭായത്തയ്
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

കമ നമ്പര് പഞഭായത്തയ് നലകേനിയ ഹവദദ്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള

1 ആയകഞരനി 91

2 പുറകമരനി 95

3 തനിരുവളര് 163

4 കവളലാം 158

5 കുന്നമ്മേല 66

6 കുറവഭാടനി 54

7 മണനിയൂര് 301

8 വനിലവഭാപള്ളനി 109

ആലകേ 1037

(എഫയ്)   സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനിലലപടുത്തനി  24  കേനി.മതീ.
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ഹവദദ്യുത  ഹലന്  നനിര്മ്മേനിചയ്  24  അലാംഗനവഭാടനികേള  ഉളലപലട  1037  ഹവദദ്യുത
കേണക്ഷനുകേള  നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത  വയറനിലാംഗയ്  ലചേയഭാന്  പഭാപ്തനിയനിലഭാത്ത
ഇരുപകതഭാളലാം  വതീടുകേളക്കയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കഭാരുലാം  വയര്മഭാന്മഭാരുലാം  മറ്റു
സുമനസകേളുലാം കചേര്ന്നയ് വയറനിലാംഗയ് നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ആശഭാരനിക്കടവയ് ഇറനികഗഷേന് പദതനിയുലട ഹവദദ്യുതനി
കുടനിശ്ശേനികേ

186  (1950)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  7-9-2016 ല  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല  ആശഭാരനിക്കടവയ്
ഇറനികഗഷേന്  പദതനിയുലട  ഹവദദ്യുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നയ്  കേഭാണനിചയ്
നലകേനിയ  നനികവദനത്തനില  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേൾ  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  അധനികേ വൃതര്  സക്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇലകനിക്കല ലസക്ഷന് എടയൂരനിനുകേതീഴനിലുള്ള കേണ്സഡ്യൂമര് നമ്പര്
17  ആയ  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തനിലല   ആശഭാരനിക്കടവയ്  ശുദജല
പദതനിയുലട  കേണക്ഷന്  ദതീര്ഘകേഭാലലത്ത  കുടനിശ്ശേനികേലയ  തുടര്ന്നയ്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
വനികചദനിചനിരനിക്കുന.  കകേരള  സഹപകകേഭാഡയ്  2014  ലറഗുകലഷേന്  136/5  പകേഭാരലാം
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  കുടനിശ്ശേനികേ  അടയഭാന്
ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് പസനിഡന്റെനികനഭാടയ് നനിര്കദ്ദേശനിലചങനിലുലാം നഭാളനിതുവലര
തുകേ അടചനിടനില.

ലനടുമങ്ങഭാടയ് മണ്ഡലത്തനിലല വതീടുകേളുലട ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

187  (1951)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സമ്പൂര്ണ്ണ ലലവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലനടുമങ്ങഭാടയ് നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനിലല  എത്ര  വതീടുകേള  ലലവദദ്യുതതീകേരനിലചന്നയ്  പഞഭായത്തയ്  തനിരനിചയ്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എത്ര  തുകേ

ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  സന്നദസലാംഘടനകേളുലട  സഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങനില എത്ര തുകേലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; 

ഉത്തരലാം

(എ) 27-4-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചയ് സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഹവദദ്യുതതീകേരനിച  വതീടുകേളുലട
പഞഭായത്തയ് തനിരനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

കമ
നമ്പര് തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം നലകേനിയ ഹവദദ്യുതനി

കേണക്ഷനുകേള 

1 ലനടുമങ്ങഭാടയ് മുനനിസനിപഭാലനിറനി 402

2 മഭാണനിക്കല ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് 293

3 ലവമ്പഭായലാം ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് 254

4 കേരകുളലാം ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് 175

5 അണ്ടൂര്കക്കഭാണലാം ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് 95

6 കപഭാത്തന്കകേഭാടയ് ഗ്രേഭാമപഞഭായത്തയ് 172

ആലകേ 1391

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണത്തനിനഭായനി  ലനടുമങ്ങഭാടയ്  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലത്തനില  ഉളലപടുന്ന  തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  37  ലക്ഷലാം  രൂപ

വഭാഗഭാനലാം  ലചേയതനില  27-4-2017  വലര  17  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.-യുലട വനിഹനിതമഭായനി 51.15 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണയ് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതയ്.

(സനി)   പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  നനിലവനില  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട

ധനസഹഭായലമഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് ജനിലയനിലല സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദവതതീകേരണലാം

 188  (1952)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  ലലവദദ്യുതതീകേരണവമഭായനി

ബന്ധലപട പവര്ത്തനങ്ങള ഏതുവലരയഭാലയന്നയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  ഏലതലഭാലാം  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  ഏലതലഭാലാം  പകദശങ്ങള

ലലവദദ്യുതതീകേരനിക്കഭാനുണയ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണ

പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിച  8106  അകപക്ഷകേരനില  8106

കപര്ക്കുലാം ഹവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേനി ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണയ്. 

സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള

189  (1953)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാര്ചയ്  31  -നയ്  മുന്പയ്  അകപക്ഷ നലകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്തവര്ക്കയ്  ഇനനി

അകപക്ഷനിക്കഭാന് അവസരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഹലന്  വലനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  മറയ്  ഭൂവടമകേള  അനുവഭാദലാം

നലകേഭാത്തതനിനഭാല  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകേഭാത്ത  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്

പകതവകേ നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം  വകുപനിലനനിനള്ള  അനുമതനി  ലഭനികക്കണതയ്,  മറ്റുള്ളവരുലട

ഭൂമനിയനിലൂലട  ഹലന്  വലനിക്കുന്നതനില  തടസമുള്ളതയ്,  വയറനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി

അകപക്ഷ  നലകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതയ്,  2017  മഭാര്ചയ്  മഭാസലാം  അവസഭാനലാം  മഭാത്രലാം

അകപക്ഷ  ലഭനിചതുമഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  ബഭാക്കനി

നനിലക്കുന്നവ  ഒഴനിചയ്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേണക്ഷന്  നലകുന്നതനിനയ്  കേഴനിയഭാവന്ന

മുഴുവന്  വതീടുകേളക്കുലാം  ഹവദദ്യുതനി  നലകേനിലക്കഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  2017  മഭാര്ചയ്  31-നകേലാം  വഭാസകയഭാഗവമഭായ  വതീടുകേളക്കുലാം  അകന്നക്കയ്
പവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  അലാംഗന്വഭാടനികേളക്കുലാം  ഹവദദ്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ  എന്നതഭാണയ്
സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില  ലക്ഷവമനിടനിരുന്നതയ്.  പദതനി  നതീട്ടുന്നതയ്
സലാംബന്ധനിചയ്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  പുതനിയ  വതീടുകേള  ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
സഭാഹചേരവത്തനില  ഏലതങനിലുലാം  തതീയതനി  മഭാനദണ്ഡമഭാക്കനി  മഭാത്രകമ  ഇത്തരലാം
പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുള.  കേണക്ഷന്  നലകുന്നതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  തുടര്നള്ള  വതീടുകേളക്കുലാം  നനിയമഭാനുസൃതലാം  കേണക്ഷന്
ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

(സനി)  നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 സമ്പൂര്ണ്ണ ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങള

 190 (1954)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏലതങനിലുലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
ബഭാക്കനിയുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഏലതലഭാലാം  മണ്ഡലങ്ങളനില  ;  അതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനയ്  കവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്,  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്,
എലാം.എല.എ.മഭാര്,  തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവര് ലചേലവനിട തുകേ
എത്രലയന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനലാം വകുപനില നനിനള്ള അനുമതനി ലഭനികക്കണതയ്, മറ്റുള്ളവരുലട
ഭൂമനിയനിലൂലട  ഹലന്  വലനിക്കുന്നതനില  തടസമുള്ളതയ്,  വയറനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
അകപക്ഷ  നലകേഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതയ്,   മഭാര്ചയ്   അവസഭാനലാം  മഭാത്രലാം  അകപക്ഷ
ലഭനിചതുമഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  ബഭാക്കനി  നനിലക്കുന്നവ
ഒഴനിചയ്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  കേണക്ഷന്  നലകുന്നതനിനയ്  കേഴനിയഭാവന്ന  മുഴുവന്
വതീടുകേളക്കുലാം  ഹവദദ്യുതനി  നലകേനിലക്കഭാണയ്  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.



274 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ് 4, 2017

ഇങ്ങലന  ബഭാക്കനി  വന്ന  വതീടുകേളക്കുലാം  കേണക്ഷനുകേള  നലകുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണയ്.  ഇഇൗ  പദതനിക്കയ്  കവണനി  ഹവദദ്യുതനി

കേണക്ഷനുള്ള  അകപക്ഷ  ലഘൂകേരനിക്കല,  1000  സക്വയര്മതീററനില  തഭാലഴയുള്ള

വതീടുകേളക്കയ്  ഹകേവശഭാവകേഭാശ  കരഖകേള  ഒഴനിവഭാക്കല  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ

നടപടനികേളനിലൂലട മുന്കേഭാലങ്ങളനില  ഹവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേഭാന് കേഴനിയഭാതനിരുന്ന

വതീടുകേളക്കയ്  കൂടനി  കേണക്ഷന്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  കമലപറഞ  വനിവനിധ

കേഭാരണങ്ങളഭാല ഇനനിയുലാം ഹവദദ്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത മണ്ഡലങ്ങള

അരുവനിക്കര,  ചേഭാലക്കുടനി,  കദവനികുളലാം,  ഇടുക്കനി,  കേലപറ,  മഭാനനവഭാടനി,  പതീരുകമടയ്,

ലപരുമ്പഭാവൂര്,  കകേഭാതമലാംഗലലാം,  പുനലൂര്,  സുലത്തഭാന്ബകത്തരനി,  ലതഭാടുപുഴ

എന്നനിവയഭാണയ്.  ഇഇൗ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  പവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണയ്.

(സനി)  പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല വനിവനിധ വകുപ്പുകേള ലചേലവനിട തുകേ

സലാംബന്ധനിചയ് വവക്തമഭായ കേണക്കുകേള ലഭവമല.

  അതനിരപനിള്ളനി പദതനി സലാംബന്ധനിചയ് പരനിസനിതനി ആഘഭാതപഠനലാം

 191  (1955)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) അതനിരപനിള്ളനിയനില ഒരു ജലഹവദദ്യുത പദതനി തുടങ്ങുന്നതനിനയ് സര്ക്കഭാര്

തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  പരനിസനിതനി  ആഘഭാതപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

എങനില റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പയ് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതനിരപനിള്ളനിയനില  ജലഹവദദ്യുത  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാലണങനില

എത്ര  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി  ഉലഭാദനിപനിക്കഭാനഭാവലാം;  എങനില  ആയതയ്  ഇകപഭാള

സലാംസഭാനത്തയ് ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന ഹവദദ്യുതനിയുലട എത്ര ശതമഭാനമഭാണയ്;  വനിശദഭാലാംശലാം

നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തനത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയഭാല  എത്ര  ഏക്കര്  വനഭൂമനി

ലവള്ളത്തനിനടനിയനിലഭാകുലമനലാം,  പഭാരനിസനിതനികേ ആവഭാസ വവവസയയ്  എത്രമഭാത്രലാം

കകേഭാടമുണഭാക്കുലമനലാം  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  അതനിരപനിള്ളനിയനില  ജലഹവദദ്യുത  പദതനി  സമവഭായത്തനിലൂലട
നടപഭാക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ എന്നതഭാണയ് ഹവദദ്യുതനി വകുപയ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ഉണയ്.  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പയ്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  അതനിരപനിള്ളനി  ജലഹവദദ്യുത  പദതനിയുലട  സഭാപനിതകശഷേനി  163
ലമഗഭാവഭാടയ്  ആണയ്.  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ജലഹവദദ്യുത
പദതനികേളുലട  സഭാപനിതകശഷേനി  2049.76  ലമഗഭാവഭാടയ്  ആണയ്.  ആതനിരപനിള്ളനി
പദതനിയുലട  സഭാപനിതകശഷേനി  ലമഭാത്തലാം  ജലഹവദദ്യുത  പദതനിയുലട
സഭാപനിതകശഷേനിയുലട 8 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം വരുലാം.

(ഡനി)  138.6  ലഹകര്  വനഭൂമനി  വകനതര  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ആവശവമുണയ്.  അതനില  107.40  ലഹകര് വനഭൂമനി  ലവള്ളത്തനിനടനിയനിലഭായനിരനിക്കുലാം.
നദതീതടലാം,  കതക്കയ്  പഭാകന്റെഷേന്  എന്നനിവ  ഉളലപലടയഭാണയ്  107.40  ലഹകര്  ഭൂമനി
വരുന്നതയ്.  പരനിസനിതനി  ആവഭാസ  വവവസലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  വനിശദമഭായ
പഠനത്തനിനുലാം  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  വനിലയനിരുത്തലനിനുലാം  കശഷേമഭാണയ്  പദതനിക്കയ്  കകേന്ദ്ര
പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം  1998-ലുലാം  2005-ലുലാം  2007-ലുലാം  2015-ലുലാം പഭാരനിസനിതനികേ
അനുമതനി വവവസകേളക്കയ് വനികധയമഭായനി നലകേനിയതയ്.

  സഇൗരഗൃഹ പദതനിപകേഭാരലാം വതീടുകേളനില സഭാപനിച പഭാന്റെയ്

 192 (1956) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തയ് സഇൗരഗൃഹ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നഭാളനിതുവലരയഭായനി  എത്ര  വതീടുകേളനിലഭാണയ്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന്
കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതയ്;  ഏലതലഭാലാം  ഏജന്സനികേലളയഭാണയ്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിക്കുവഭാന്
ഏലപനിചലതന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുവഴനി  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ഹവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാന്
കേഴനിഞലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേവലാം  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേയുലാം
ലചേലവഴനിച തുകേയുലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  അലനര്ടയ്  വഴനി  സഭാപനിചതുളലപലട  417  വതീടുകേളനില
ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.  സഇൗകരഭാര്ജ പഭാന്റെയ്  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  10000  വതീടുകേളനില
ഒരു  കേനികലഭാവഭാടയ്  കസഭാളഭാര്  പവര്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിക്കുന്ന  പദതനിപകേഭാരലാം  9836
വതീടുകേളനില  അലനര്ടനിലന്റെ  ലസസനിഫനികക്കഷേന്  പകേഭാരലാം  പവര്  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.  എലാം.എന്.ആര്.ഇ.  ചേഭാനല പഭാര്ടയ്കണഴനില  നനിനലാം  എകയ്പഷേന്
ഓഫയ്  ഇന്റെറസ്റ്റയ്  വനിളനിചയ്  ലനിസ്റ്റയ്  ലചേയലപട  ഏജന്സനികേളഭാണയ്  പഭാന്റുകേള
സഭാപനിചതയ്.  22-10-2013-ല  പസനിദതീകേരനിച  ലനിസ്റ്റയ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)   ഇതുവഴനി  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.എല.-നയ്  6192.35  കേനി.വഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി
ഉലഭാദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അലനര്ടനിനയ്  9.8  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി  ഉലഭാദന
സഭാപനിതകശഷേനി ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി അലനര്ടയ്  ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേവലാം വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേയുലാം ലചേലവഴനിച തുകേയുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ നമ്പര് വര്ഷേലാം വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ 
(ലക്ഷലാം രൂപ)

ലചേലവഴനിച തുകേ
(ലക്ഷലാം രൂപ)

1 2012-13 580 -

2 2013-14 1000 749.97

3 2014-15 355.18 1233.57

4 2015-16 1404 1143.48

5 2016-17 560.82 692.64

ആലകേ 3900 3819.66

 കജഭാലനിക്കനിലട കഷേഭാകക്കറയ് മരണലാം

 193  (1957)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കജഭാലനിയനിലട  കഷേഭാകക്കറയ്  നനിരവധനി  ജതീവനക്കഭാര്  മരണലപടുനലവന്ന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(ബനി)  ഇതനില  അധനികേവലാം  കകേഭാണ്ടഭാകയ്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം
ഹവദദ്യുതനി കബഭാര്ഡയ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കകേഭാണ്ടഭാകയ് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കജഭാലനിയനിലട മരണമടഞഭാല അവരുലട
ആശനിതര്ക്കയ് എലനങനിലുലാം സഹഭായലാം നലകുനകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല  ഇപകേഭാരലാം  കജഭാലനിക്കനിലട  മരണമടഞ
ജതീവനക്കഭാരുലട  (കകേഭാണ്ടഭാക്ടുലാം  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം)  വനിശദമഭായ  വനിവരവലാം
നലകേനിയ ആനുകൂലവവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനിനയ് കേതീഴനില കജഭാലനിയനില
ഏര്ലപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഹവദദ്യുതഭാഘഭാതകമറയ്  കേഴനിഞ  മൂന്നയ്  വര്ഷേകേഭാലയളവനില
മരണലപട ജതീവനക്കഭാരുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷേലാം കബഭാര്ഡയ് ജതീവനക്കഭാര് കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

2014 13 14

2015 10 14

2016 9 11

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.

(സനി)   ഉണയ്.  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനിനയ്  കേതീഴനില
കജഭാലനിയനില  ഏര്ലപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള  അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുകേയഭാലണങനില
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആശനിതര്ക്കയ് കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ലനിമനിറഡനില
നനിനലാം നനിലവനിലല വവവസകേള പകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുന്ന നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന.  മൂന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  കേവനിയഭാത്ത  അടങല  തുകേയ്ക്കുള്ള  കേരഭാര്
കജഭാലനികേള  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്ന   ലചേറകേനിട  കേരഭാറകേഭാരുലട  കേതീഴനില  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന   ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷ്ടപരനിഹഭാര  നനിയമലാം
അനുസരനിചയ്  തഭാലഴപറയുന്ന  മരണഭാനനര  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
അര്ഹതയുണയ്.

1.  മഭാസകവതനത്തനിനുലാം  പഭായത്തനിനുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
3,97,480 രൂപ മുതല 9,14,160 രൂപ വലര.

2. ശവസലാംസഭാര ലചേലവനിനഭായനി 5,000 രൂപ.
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മൂന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  കേവനിയുന്ന  അടങല  തുകേയ്ക്കുള്ള  കേരഭാര്  കജഭാലനികേള
ഏലറടുത്തയ് നടത്തുന്ന കേരഭാറകേഭാരുലട  കേതീഴനില കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്
കജഭാലനിക്കനിലട  അപകേടകമഭാ  അപകേടമരണകമഭാ  സലാംഭവനിക്കുകേയഭാലണങനില
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  പൂര്ണ്ണമഭായ  ഉത്തരവഭാദനിതക്വലാം
കേരഭാറകേഭാരനഭായനിരനിക്കുലാം.  മൂന്നയ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  കേവനിയുന്ന  അടങല  തുകേയ്ക്കുള്ള
കേരഭാര്  കജഭാലനികേള  ഏലറടുത്തയ്  നടത്തുന്ന  കേരഭാറകേഭാരന്  അയഭാളുലട  കേതീഴനിലുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ് അപകേട ഇന്ഷേക്വറന്സയ് പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണയ്.

അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കേരഭാറകേഭാരുലട  കേതീഴനില  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കയ്  1923-ലല ലതഭാഴനിലഭാളനി   നഷ്ടപരനിഹഭാര നനിയമലാം അനുസരനിചയ്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുകേയുലാം പസ്തുത തുകേ ഇന്ഷേക്വറന്സയ് ലകയനിമനില നനികന്നഭാ
കേരഭാറകേഭാരന്  ലകേടനിലവചനിട്ടുള്ള  ലസകേഡ്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില  നനികന്നഭാ  ഇഇൗടഭാക്കനി
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പഭാലനിച്ചുവരുന.

ഇതനിനുപുറകമ  എലാംകപഭായതീസയ്  കകേഭാമ്പന്കസഷേന്  കേമ്മേതീഷേണര്
പുറലപടുവനിക്കുന്ന  ഉത്തരവയ്  പകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കുവഭാന്
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില  അപകേടലാം  സലാംഭവനിച  ദനിവസലാം  മുതല
അര്ഹമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്ന  ദനിവസലാം  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനികലയയ്
നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേയുലട  12%  പലനിശയുളലപലട  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്
മരണലപടുന്നവരുലട അനനരഭാവകേഭാശനികേളക്കയ് അര്ഹതയുണയ്.

(ഡനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല  31-3-2017  വലര  കജഭാലനിക്കനിലട
അപകേടത്തനിലലപടയ്  മരണലപട  കബഭാര്ഡയ്  ജതീവനക്കഭാര്,  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
എന്നനിവരുലട  ആശനിതര്ക്കയ്  കകേരള  കസ്റ്ററയ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡനില
നനിനലാം നലകേനിയ നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിലന്റെയുലാം ഇതര സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളുലടയുലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധലാം (1), (2)  എന്നനിവയഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

 ഹമലഭാടനിയനിലുള്ള ഡതീസല പവര് പഭാന്റെയ്

 194  (1958)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  ജനിലയനിലല  ഹമലഭാടനിയനിലുള്ള  ഡതീസല  പവര്  പഭാന്റെയ്
ഇകപഭാള പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പവര് പഭാന്റെയ് എത്ര ഏക്കര് സലത്തഭാണയ് സനിതനി ലചേയ്യുന്നതയ്;

(സനി)  എന്.എചയ്.  66-കനഭാടു  കചേര്ന്നയ്  കേനിടക്കുന്ന  ഈ  സലലാം
പകയഭാജനലപടുത്തനി ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  എലനങനിലുലാം ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) പവര്ത്തനിക്കുന്നനില.

(ബനി) ഇഇൗ നനിലയലാം 8.921 ഏക്കര് സലത്തഭാണയ് സനിതനി ലചേയ്യുന്നതയ്.

(സനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനിലയവമഭായുള്ള  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  13-5-2016-ല
അവസഭാനനിലചങനിലുലാം കേരഭാറമഭായനി ബന്ധലപട ചേനില തര്ക്കങ്ങള നനിലനനിലക്കുകേയുലാം
തര്ക്കപരനിഹഭാരത്തനിനഭായനി  റഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന്  പുറലപടുവനിച  ഉത്തരവയ്
അനുസരനിചയ് കേഭാസര്കഗഭാഡയ് നനിലയത്തനിനയ് നലകകേണതഭായ ബഭാക്കനി തുകേ,  വനിവനിധ
കകേഭാടതനികേളനില ഇതുസലാംബന്ധനിച കകേസയ് നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല തതീര്പഭാക്കുവഭാന്
കേഴനിഞനിടനില.  കേഭാസര്കഗഭാഡയ്  നനിലയവമഭായുള്ള  ഇത്തരലാം  ബഭാധവതകേള
തതീര്ന്നതനിനുകശഷേലാം മഭാത്രകമ കകേരള കസ്റ്ററയ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡയ് ഇഇൗ സലലാം മറയ്
ആവശവങ്ങളക്കഭായനി പകയഭാജനലപടുത്തുന്ന കേഭാരവത്തനില തതീരുമഭാനലമടുക്കുകേയുള.

ഹവദദ്യുതനി കേമ്മേനിക്കയ് പരനിഹഭാരലാം

 195  (1959)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
ഹവദദ്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇനനി  എത്ര  ദനിവസലത്ത  ഹവദദ്യുകതഭാലപഭാദനത്തനിനുള്ള  ലവള്ളലാം
കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ ജലസലാംഭരണനികേളനില ഉലണന്നയ് ഇനലാം തനിരനിചയ് പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില ഒരു ദനിവസലാം ആലകേ എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനിയുലട
ഉപകഭഭാഗമഭാണയ്  ഇകപഭാള  (ഏപനില  1  മുതല  ശരഭാശരനി)  ഉള്ളതയ്  ;  ഇതനില
ജലഹവദദ്യുത  പദതനിയനില  നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നതുലാം  മറ്റു  മഭാര്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ലഭനിക്കുന്നതുലാം എത്ര ലമഗഭാവഭാടയ് വതീതമഭാലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിനയ് കകേന്ദ്ര പൂളനില നനിനലാം ലഭനികക്കണ ഹവദദ്യുതനിയുലട അളവയ്
എത്ര വതീതമഭാണയ്; ഇതയ് കൃതവമഭായനി ലഭനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഹവദദ്യുതനിക്കമ്മേനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനില  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലനഭാലക്കയഭാണയ്;  ഇതനിനഭായനി  ലചേലവഴനികക്കണനി
വരുന്നതയ്  പതനിദനിനലാം  എത്ര  രൂപയഭാലണന്നയ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഹവദദ്യുതനിക്കഭായനി  ലചേലവഴനിക്കുന്ന  അധനികേ  പണലാം  എങ്ങലന
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാനഭാണയ്  ലകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്;  ഇതനിലന്റെ
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വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  27-4-2017-ലല  കേണക്കനുസരനിചയ്  എലഭാ  ജലസലാംഭരണനികേളനിലുലാം  കൂടനി
ഏകേകദശലാം  855  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറയ്  ഹവദദ്യുതനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കഭാനുള്ള  ജലലാം
ലഭവമഭാണയ്.  സലാംഭരണനി തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.  ഇതയ്
കമയയ്  31  വലര ഉലപഭാദനിപനിക്കുവഭാനുലാം കൂടഭാലത ഏകേകദശലാം  400  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറയ്
കേരുതല  നതീക്കനിയനിരനിപഭായനി  വയഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുന്ന  രതീതനിയനിലഭാണയ്  ഉലപഭാദനലാം
കമതീകേരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ഏപനില  1  മുതല  പതീകേയ്  സമയങ്ങളനില  ശരഭാശരനി  3800  ലമഗഭാവഭാടയ്
ഹവദദ്യുതനിയഭാണയ്  ആവശവമഭായനി  വരുന്നതയ്.  ലഭവതവനിവരങ്ങള  തഭാലഴപറയുലാം
പകേഭാരമഭാണയ്:

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം 1200 ലമഗഭാവഭാടയ്

ദതീര്ഘകേഭാല/ മദവകേഭാല/ ഹൃസക്വകേഭാല  
കേരഭാര് പകേഭാരലാം 1040 ലമഗഭാവഭാടയ്

പവര് എകയ്കചേഞയ് ഡതീവനികയഷേന് 
മുതലഭായവ 350 ലമഗഭാവഭാടയ്

ജലഹവദദ്യുത പദതനി 1210 ലമഗഭാവഭാടയ്

കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം 1200 ലമഗഭാവഭാടയ്

(സനി)  കകേന്ദ്ര  പൂളനില  നനിനലാം  ദനിനലാംപതനി  ലഭവമഭാകുന്നതയ്  ഏകേകദശലാം  28.15
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണയ് (ഏപനില 26 വലരയുള്ള കേണക്കനുസരനിചയ്).  പതതീക്ഷനിക്കുന്ന
അളവനില ശരഭാശരനി ലഭവമഭാകുനണയ്.

(ഡനി)   കേഭാലവര്ഷേക്കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  ഹവദദ്യുതനി  പതനിസന്ധനി
തരണലാം  ലചേയഭാനഭായനി  മദവകേഭാല/ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറകേള  മുകഖന
(ഡനി.ബനി.എഫയ്.ഒ.ഒ.  പകേഭാരലാം)  2016  ഡനിസലാംബര്  മുതല  ലഭവമഭാകക്കണനിയനിരുന്ന
ഹവദദ്യുതനി   ജൂണ്  2016  മുതല  ലഭവമഭാക്കുകേവഴനി  ഡഭാമുകേളനില  ലവള്ളലാം
കവനലക്കഭാലകത്തക്കയ് സലാംഭരനിക്കഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണയ്. ഇതുകൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തനിനയ്
പുറത്തുനനിനലാം  ഹവദദ്യുതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള  ദതീര്ഘകേഭാല/ഹ്രസക്വകേഭാല
കേരഭാറകേളനില  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  865  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാറലാം  300

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ലമഗഭാവഭാടയ് റഇൗണയ് ദ കകഭാക്കയ് അടനിസഭാനത്തനിലുലാം 100 ലമഗഭാവഭാടയ് പതീക്കയ് സമയത്തുലാം
ഹ്രസക്വകേഭാല  കേരഭാറനില  ഏര്ലപടനിട്ടുണയ്.  ഇതനില  315  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി
ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില   6-12-2016-ല  ലഭനിച്ചുതുടങ്ങനി.  1-3-2017  മുതല
30-6-2017  വലര  ലഭനികക്കണ  200  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹ്രസക്വകേഭാല കേരഭാര്  അനുസരനിചയ്
ലഭനിക്കുനണയ്.  കൂടഭാലത മഭാര്ചയ്  2017  മുതല കമയയ്  2017  അവസഭാനലാം വലര  100
ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി  24  മണനിക്കൂറലാം   100  ലമഗഭാവഭാടയ്  ഹവദദ്യുതനി  രഭാത്രനി  6
മണനിക്കൂറലാം  ലഭനിക്കുന്ന  മലറഭാരു  ഹ്രസക്വകേഭാല  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം   ഇകപഭാള
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനണയ്.  ഇതയ് കേഴനിഞള്ള ഹവദദ്യുതനി കേമ്മേനി പവര് എകയ്കചേഞയ്,
അണ്  ലഷേഡഡ്യൂളഡയ്  ഇന്റെര്കചേഞയ്,  കേപഭാസനിറര്  അജസ്റ്റയ്ലമന്റെയ്  എന്നനിവ  വഴനി
നനികേത്തഭാനഭാണയ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതയ്.  ഹ്രസക്വകേഭാല  കേരഭാറകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില
വഭാങ്ങുന്ന ഹവദദ്യുതനിക്കയ് മഭാത്രലാം ശരഭാശരനി 300 കകേഭാടനി രൂപയുലട  ലമഭാത്തലാം ലചേലവയ്
കേണക്കഭാക്കുന.  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില  അലഭാലത  ദനിവസവലാം  പവര്
എകയ്കചേഞ്ചുകേളനില നനിനലാം ശരഭാശരനി ഒരു യൂണനിറനിനയ് 4 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം  ഹവദദ്യുതനി
വഭാങ്ങുനണയ്.

(ഇ)  ഹവദദ്യുതനി കേമ്മേനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് വനിവനിധ കസഭാതസകേളനില നനിന്നയ്
വഭാങ്ങുന്ന ഹവദദ്യുതനിക്കയ്  കകേരള  സലാംസഭാന ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷേന് അലാംഗതീകേരനിച
തുകേകയക്കഭാള കൂടുതല തുകേ ലചേലവഭാകുന്ന അവസരങ്ങളനില ആ തുകേ കകേരള കസ്റ്ററയ്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡയ്  ലനിമനിറഡയ്  വര്ഷേഭാവസഭാനലാം  truing  up  ലപറതീഷേനനില
ഉളലപടുത്തനി കേമ്മേതീഷേലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയഭാറണയ്. ഇഇൗ
തുകേ  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയയ്  കശഷേലാം  കേമ്മേതീഷേന്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില  നനിന്നയ്
ഹവദദ്യുതനി  ചേഭാര്ജയ്  പരനിഷരനിചയ്  ഇഇൗടഭാക്കുകേകയഭാ  പനിന്നതീടയ്  ഇഇൗടഭാക്കഭാനഭായനി
റഗുകലററനി  അസറയ്  ആയനി  നതീക്കനിവയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത  ഓകരഭാ
പഭാദവര്ഷേത്തനിലുലാം ഇന്ധനവനിലയനില ഉണഭായ വവതനിയഭാനലാംമൂലലാം ഹവദദ്യുതനി  വഭാങ്ങല
വനിലയനില   ഉണഭായ  അധനികേ  ബഭാധവത  ''ഫഡ്യൂവല  സര്ചേഭാര്ജയ്''  ആയനി
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില  നനിനലാം  അതതയ്  വര്ഷേലാം  തലന്ന  ഇഇൗടഭാക്കുവഭാന്  ഹവദദ്യുതനി
നനിയമത്തനിലല  വവവസകേള  അനുസരനിചയ്  കേമ്മേതീഷേന്  പുറത്തനിറക്കനിയ  ചേടങ്ങളനില
തലന്ന വവവസ ലചേയ്യുനമുണയ്.

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല റനിസയ് ഫണയ് പകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന ആനുകൂലവലാം

196  (1960)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിന്നയ്  കലഭാണ്  എടുത്തയ്  തനിരനിചടയഭാന്
കേഴനിയഭാലത  മരണമടഞവര്ക്കയ്  റനിസയ്  ഫണയ്  പകേഭാരലാം  എത്ര  തുകേയുലട
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ആനുകൂലവമഭാണയ് ലഭനിക്കുകേ;

(ബനി) റനിസയ് ഫണയ് ആനുകൂലവങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനയ് ഏതയ് സഭാപനത്തനിലഭാണയ്
അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില നനിനലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനില
നനിനലാം  കലഭാണ്  എടുക്കുന്നവര്ക്കയ്  ഈ  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുകമഭാ  ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില/ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം
കേഭാര്ഷേനികേ/കേഭാര്ഷേനികകേതര  (സക്വര്ണ്ണപണയ  വഭായയുലാം  നനികക്ഷപ  വഭായയുലാം
ഒഴനിലകേയുള്ളവ)  ആവശവങ്ങളക്കയ്  വഭായലയടുക്കുന്ന  അലാംഗങ്ങള  വഭായഭാ
കേഭാലഭാവധനിയനികലഭാ,  വഭായഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞയ്  ആറയ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനികലഭാ
മരണലപടഭാല  നനിബന്ധനകേളക്കയ്   വനികധയമഭായനി  റനിസയ്  ഫണയ്  പദതനി  പകേഭാരലാം
ഒന്നര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലരയുള്ള  മുതലുലാം  അതനിലന്റെ  പലനിശയുലാം  എഴുതനിത്തള്ളഭാന്
വവവസയുണയ്.  30-3-2012-നയ്  മുമ്പയ്  എടുത്ത  വഭായകേളക്കയ്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം
അതനിലന്റെ പലനിശയുലാം എഴുതനിത്തള്ളഭാനുള്ള വവവസയുണയ്.

(ബനി)  റനിസയ്  ഫണയ്  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  അകപക്ഷയുലാം
അനുബന്ധകരഖകേളുലാം ബന്ധലപട സഹകേരണ ബഭാങനിനയ് നലകേണലാം. ബഭാങയ് കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാനലാം  ഹകേലക്കഭാണയ്  സഹകേരണ  വകുപനിലല  ഉകദവഭാഗസരുലട
ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  കകേരള  സഹകേരണ  വനികേസന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡയ്
ലസകടറനിക്കയ് സമര്പനിക്കണലാം.

(സനി)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനില നനിനലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനില
നനിനലാം  കലഭാണ്  എടുക്കുന്നവര്ക്കയ്  റനിസയ്  ഫണയ്  സതീമനിലല  നനിബന്ധനകേളക്കയ്
വനികധയമഭായനി ഇഇൗ ആനുകൂലവലാം ലഭനിക്കുലാം.

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ് കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് ജനിലയനില നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ കസ്റ്റഭാറകേള

197 (1961)  ശതീ  .    കജഭാര്ജയ്  എലാം  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  കസ്റ്റഭാറകേള  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനില
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നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിലന്റെ കേഭാരണമടക്കമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടുവള്ളനി,
കൂലനിമഭാടയ്,  മുകണഭാട്ടുകുളങ്ങര,  കേടനിയങ്ങഭാടയ്,  ലകേഭാടകഞരനി  എന്നതീ ത്രനികവണനികേളഭാണയ്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.  ഇതനില  ലകേഭാടുവള്ളനി  ഒഴനിലകേയുള്ള  ത്രനികവണനികേള
പവര്ത്തനിചനിരുന്ന  സലലാം  സഇൗജനവമഭായനി  പഞഭായത്തുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭായനിരുന.  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിലന  തുടര്ന്നയ്
സഇൗജനവമഭായനി  അനുവദനിക്കുവഭാന്  പഞഭായത്തുകേള  തയഭാറഭായനിരുന്നനില.  വഭാടകേ
നലകേനി  ടനി  ത്രനികവണനികേള  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതയ്  ടനി  യൂണനിറ്റുകേളുലട
പവര്ത്തനത്തനിനയ്  കൂടുതല  നഷ്ടലാം  വരുത്തനിവയ്ക്കുലമന്നതനിനഭാലഭാണയ്  ഇവ
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതയ്.

ലകേഭാടുവള്ളനി ത്രനികവണനി പവര്ത്തനിചനിരുന്ന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിചതനിലന തുടര്ന്നയ് വഭാടകേ വര്ദനവയ് ആവശവലപടുകേയുണഭായതനിനഭാല, ടനി
യൂണനിറനില  വനിലപനയുലട  വര്ദനവയ്  സഭാദവമല  എന്നയ്  കബഭാധവമഭായ
സഭാഹചേരവത്തനില വഭാടകേ വര്ദനവയ്  നലകേനി യൂണനിറയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്  കൂടുതല
നഷ്ടലാം വരുത്തനിവയ്ക്കുലാം എന്നതനിനഭാലഭാണയ് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്.

     സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട വര്ദനിക്കുന്ന കലഭാണ് കുടനിശ്ശേനികേ ശതമഭാനലാം

198  (1962)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) വഭായ എഴുതനിതള്ളലുലാം, ലമഭാറകടഭാറനിയലാം പഖവഭാപനിക്കലുലാംമൂലലാം സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  കലഭാണ്  കൂടനിശ്ശേനികേ  ശതമഭാനലാം  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  സലാംഘങ്ങളുലട
കഭാസനിഫനികക്കഷേലന ബഭാധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനിൽ  പസ്തനത  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  കലഭാണുകേള  കുടനിശ്ശേനികേ
കേണക്കനിലലപടുത്തഭാലത  പകതവകേമഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉത്തരവയ്
ഉണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.
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അടഭാടയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് വഭായ

199 (1963)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സഹകേരണ ബഭാങനില നനിനലാം കകേരള കസ്റ്ററയ്

കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് കേണ്സഡ്യൂകമഴയ് ലഫഡകറഷേന് ലനിമനിറഡയ് വഭായ എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ഈ  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ്  ബഭാങനിലന്റെ  നനിയമഭാവലനിക്കു

വനികധയമഭായനിടഭാകണഭാ;  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ ഏതയ്

വകുപയ് അനുസരനിചഭാണയ് ഈ വഭായ എടുത്തനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭായ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതയ്  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ

ബഭാങനിലന്റെ ഏതയ് ബഭാഞനില നനിനമഭാണയ്;  പസ്തുത വഭായ അനുവദനിച മഭാകനജരുലട

കപരുവനിവരലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കകേരള കസ്റ്ററയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് കേണ്സഡ്യൂകമഴയ് ലഫഡകറഷേന് ലനിമനിറഡയ്

ഏലതലഭാലാം  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനലാം  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുണയ്;

തുകേയുലാം ബഭാങ്കുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  വഭായ എടുത്തനിട്ടുളളതയ് ബഭാങനിലന്റെ നനിയമഭാവലനിക്കയ് വനികധയമഭായനിടഭാണയ്.

അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനിലന്റെ നനിയമഭാവലനി കഭാസയ് 29 (1)-ലല

വവവസ പകേഭാരമഭാണയ് വഭായ എടുത്തനിട്ടുളളതയ്.

(സനി)

ബഭാഞയ്:   പുറനഭാട്ടുകേര ബഭാഞയ്.

വഭായ അനുവദനിച മഭാകനജര്:  ബഭാങയ്  മഭാകനജരുലട ചുമതല വഹനിക്കുന്ന ശതീ.

പനി. ആര്. പദതീപയ് കുമഭാര്.

(ഡനി) കകേരള കസ്റ്ററയ് കകേഭാ-ഓപകററതീവയ് കേണ്സഡ്യൂകമഴയ് ലഫഡകറഷേന് ലനിമനിറഡയ്

അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനില നനിനലാം അന്പതയ് കകേഭാടനി  (50

കകേഭാടനി) രൂപ വഭായലയടുത്തനിട്ടുണയ്.
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 വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില സഞരനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാര്

200  (1964)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പവര്ത്തനിചനിരുന്ന സഞരനിക്കുന്ന
ത്രനികവണനി  കസ്റ്റഭാര്  പുനരുജതീവനിപനിക്കഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  അതനിനുളള
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റഭാര്  എവനിലടലയഭാലക്ക
പവര്ത്തനിക്കുന;വനിശദവനിവരങ്ങള നലകുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  മഭാത്രമഭായനി  പവര്ത്തനിചനിരുന്ന
സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റഭാര്  കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡകറഷേന്  നനിര്ത്തലഭാക്കനി
യനിട്ടുലണങനിലുലാം ലനടുമങ്ങഭാടയ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില പവര്ത്തനിക്കുന്ന ലമഭാലലബല
ത്രനികവണനിയുലട  റൂടനില വഭാമനപുരലാം  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കവണ സജതീകേരണങ്ങള
ലചേയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  57  സഞരനിക്കുന്ന  ത്രനികവണനി  കസ്റ്റഭാറകേള
പവര്ത്തനിക്കുന. ഇവയുലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

   ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

201  (1965)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില എത്ര പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
പവര്ത്തനിക്കുനലണനലാം അവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

    ഉത്തരലാം

ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  8  പടനികേജഭാതനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണയ്.  4  സലാംഘങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  വനിശദവനിവരലാം  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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1. മഭാടക്കത്തറ പടനികേജഭാതനി സര്വതീസയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര്
ആര്  .742

ടനി  സലാംഘത്തനില  ലതരലഞടുക്കലപട  ഭരണസമനിതനിയുണയ്.   സലാംഘലാം
നഷ്ടത്തനിലഭാലണങനിലുലാം ഇകപഭാള നല രതീതനിയനില പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

2. മഭാന്ദഭാമലാംഗലലാം പടനികേജഭാതനി സര്വതീസയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര്
എചയ്  .  ഡബദ്യു  .42

ടനി സലാംഘത്തനില ലതരലഞടുക്കലപട ഭരണസമനിതനിയുണയ്.  സലാംഘലാം മുന്പയ്
നല  രതീതനിയനില  പവര്ത്തനിചനിരുന്നതഭാലണങനിലുലാം  പനിന്നതീടയ്  പവര്ത്തന
രഹനിതമഭാകുകേയുലാം  എന്നഭാല  ഇകപഭാള  പുനരുദരനിക്കഭാനുളള  നടപടനികേള
നടനവരുന്നതുമഭാണയ്. സലാംഘലാം നഷ്ടത്തനിലഭാണയ് പവര്ത്തനിക്കുന്നതയ്.

3. ഒല്ലൂര്  പടനികേജഭാതനി  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപ്തലാം  നമ്പര്
ആര്  .751

ടനി  സലാംഘത്തനില  ലതരലഞടുക്കലപട  ഭരണസമനിതനിയുണയ്.  സലാംഘലാം
നഷ്ടത്തനിലഭാലണങനിലുലാം ഇകപഭാള നല രതീതനിയനില  പവര്ത്തനിക്കുനണയ്

4. ലനടുപുഴ  പടനികേജഭാതനി  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  കനിപ്തലാം  നമ്പര്
ആര്  .201

ടനി  സലാംഘത്തനില  ലതരലഞടുക്കലപട  ഭരണസമനിതനിയുണയ്.   സലാംഘലാം
നഷ്ടത്തനിലഭാലണങനിലുലാം ഇകപഭാള നല രതീതനിയനില  പവര്ത്തനിച്ചുവരുനണയ്.
ഫുഡയ് കപഭാഡകയ്സയ് ഉലപഭാദനമഭാണയ് ഇകപഭാള നടത്തനിവരുന്നതയ്.

5. നടത്തറ മുള വവവസഭായ പടനികേജഭാതനി  സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര്
4156 

ടനി സലാംഘലാം പവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്. ടനി സലാംഘത്തനില ഭരണസമനിതനികയഭാ,
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് കേമ്മേനിറനികയഭാ, അഡനിനനികസ്ട്രറകറഭാ നനിലവനിലനില. 

6. പഭാണകഞരനി പടനികേജഭാതനി സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് ആര്  .738

ടനി സലാംഘത്തനില ലതരലഞടുക്കലപട ഭരണസമനിതനിയുലണങനിലുലാം  സലാംഘലാം
പവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്.

7. പതീചനി പടനികേജഭാതനി  /  പടനികേവര്ഗ സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് ആര്  .748

ടനി  സലാംഘലാം  പവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്.  ടനി  സലാംഘത്തനില  ഭരണസമനിതനി
നനിലവനിലനില.

8. തൃശ്ശൂര് പടനികേജഭാതനി  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി   സഹകേരണ സലാംഘലാം   കനിപ്തലാം
നമ്പര് ആര്  .1287

ടനി  സലാംഘലാം  പവര്ത്തനരഹനിതമഭാണയ്.   ടനി  സലാംഘത്തനില  ഭരണസമനിതനി
നനിലവനിലനില.
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കൂടഭാലത  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  തൃശ്ശൂര്  തലപനിളളനി  തഭാലൂക്കയ്
പടനികേവര്ഗ സഹകേരണ സലാംഘലാം കനിപ്തലാം നമ്പര് ആര്.673  എന്ന ഒരു പടനികേവര്ഗ
സഹകേരണ  സലാംഘവലാം  പവര്ത്തനിക്കുന.  ടനി  സലാംഘലാം  നഷ്ടത്തനിലഭാണയ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നലതങനിലുലാം  ഇകപഭാള  ലചേറനിയ  കതഭാതനില  വനവനിഭവലാം  കശഖരനിചയ്
വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന.  ലതരലഞടുക്കലപട ഭരണസമനിതനി നനിലവനിലുണയ്.

സര്ഫസനി നനിയമപകേഭാരമുളള ജപ്തനി നടപടനികേള

202  (1966)   ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല സര്ഫസനി നനിയമപകേഭാരമുള്ള ജപ്തനി  നടപടനികേള
ഒഴനിവഭാക്കനി  നലകുവഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ഇടലപടഭാറകണഭാ;  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാലണന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?   

ഉത്തരലാം

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല സര്ഫസനി നനിയമപകേഭാരമുളള ജപ്തനി  നടപടനികേള
ഒഴനിവഭാക്കനി നലകേഭാന് ലപഭാതുവഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇടലപടഭാറനില.

കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ് പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമന്ന രജനിസ്ട്രഭാറലട നനിര്കദ്ദേശലാം
203 (1967) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫയ്  :

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശയ്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസക്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  രണയ്  ലക്ഷത്തനിനയ്  മുകേളനില  പണമഭായനി  നലകേഭാനഭാവനിലലന്നതയ്  പഭാഥമനികേ

സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള എപകേഭാരമഭാണയ് ബഭാധനിക്കുകേ എന്നയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമന്ന  രജനിസ്ട്രഭാറലട  നനിര്കദ്ദേശലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പഭാലനിക്കുവഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില  അതനിനുള്ള  കേഭാരണലമനഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായയയ്  നബഭാര്ഡയ്  നലകുന്ന  പലനിശയനിളവയ്  കേര്ഷേകേര്ക്കയ്
ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  അതനിനുള്ള  കേഭാരണലമനഭാലണന്നയ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം

കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചു

വരുന

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ വഭായയയ്  നബഭാര്ഡയ്  നലകുന്ന പലനിശയനിളവയ്  കേര്ഷേകേര്ക്കയ്

ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലുണഭായനിടനില.  എന്നഭാല വരുലാം കേഭാലങ്ങളനില റകപ

കേനിസഭാന്  കേഭാര്ഡനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണലാം

നടത്തണലമന്ന നബഭാര്ഡയ് നനിര്കദ്ദേശലത്തത്തുടര്ന്നയ് ആയതനിനുളള പവര്ത്തനങ്ങള

നടനവരുന.

ഇ.എ.എസയ്. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

204 (1968)     ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ്  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനയ് ഗവ.  ആനുകൂലവലാം നല്കുകമ്പഭാള ഗുണകഭഭാക്തഭാവയ്

ടനിയഭാലന്റെ  പമഭാണലാം  12 വര്ഷേകത്തയയ്  ഹകേമഭാറലാം  ലചേയനില എന്നയ്  സബയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്

ഓഫതീസനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയയ്  ലകേഭാടുകക്കണതനിനഭാല  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിന്നയ്  ഈ  പമഭാണങ്ങള  വചയ്

കലഭാണുകേള ലഭനിക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇ.എലാം.എസയ്.ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കയ്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം

പമഭാണങ്ങളനിന്കമല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില നനിന്നയ് വഭായ അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്

സഹകേരണ വകുപയ് ഇറക്കനിയ സര്ക്കുലര് എലഭാ സര്ക്കഭാര് ഭവന പദതനികേളക്കുലാം

ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി) ഇഇൗ വകുപനിനയ് ഇക്കഭാരവലാം തതീരുമഭാനനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നതല.
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അരനിവനില കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ് കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ് നടത്തനിയ ഇടലപടലുകേള

205  (1969)   ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അരനി  വനില  കുറയ്ക്കുന്നതനിനയ്  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ്
നടത്തനിയ വനിപണനി ഇടലപടലുകേള എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ്  വഭാങ്ങുന്ന  ഭക്ഷവ  ഉലപന്നങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് സക്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലനലഭാമഭാണയ്?          

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അരനിവനില  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം  അരനിയുലട  ക്ഷഭാമലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  കനതൃതക്വത്തനില  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലളക്കൂടനി  ഉളലപടുത്തനി  കേണ്കസഭാര്ഷേവലാം  രൂപതീകേരനിചയ്
ഫലപദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില  ഇടലപടുന്നതനിനയ്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  678  അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിചയ് സുവര്ണ്ണമസൂരനി അരനി കേനികലഭായയ്
25 രൂപ നനിരക്കനില ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് വനിലപന നടത്തനിവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ്  വഭാങ്ങുന്ന  ഭക്ഷവ  ഉലപന്നങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മേ
സലാംബന്ധനിചയ്  കൃതവമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിഷര്ഷേനിചനിട്ടുണയ്.  ഗുണകമന്മേ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനികലയഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  ഇ-ലടണര്
നടത്തുനണയ്.   ഇ-ലടണറലാം,  ഇ-ലനകഗഭാഷേനികയഷേനുലാംകശഷേലാം  കേക്വഭാടയ്  ലചേയ്യുന്ന
സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം അവര് സലലപ ലചേയഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട
സഭാമ്പനിള  വഭാങ്ങനി  പരനികശഭാധനയയ്  വനികധയമഭാക്കുനണയ്.   ഇത്തരത്തനില
പരനികശഭാധന നടത്തുന്ന കവളയനില കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലല ജതീവനക്കഭാലര കൂടഭാലത
പഭാഥമനികേ സര്വതീസയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ഭഭാരവഭാഹനികേള, നതീതനി കസ്റ്റഭാറനിലല
ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവര്  കൂടനി  ഉളലപടുന്ന  പര്കചസയ്  കേമ്മേനിറനിക്കയ്  രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.   കഗഭാഡഇൗണനില  ഓര്ഡര്  ലചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങള  ലഭവമഭാകുന്ന
കവളയനില  സഭാമ്പനിളുമഭായനി  ലപഭാരുത്തലപടുനകണഭാ  എന്നയ്  പരനികശഭാധനിക്കുനണയ്.
ഇത്തരലാം  പരനികശഭാധനയനില  ഗുണകമന്മേ  ഒത്തുകപഭാകുന്നനിലലങനില  സഭാധനങ്ങള
സലലപ  ലചേയ്യുന്ന ഏജന്സനികേളനില  നനിനലാം  പനിഴ  ഇഇൗടഭാക്കുനണയ്.  ആവശവമഭായനി
വരുന്ന  സഭാഹചേരവങ്ങളനില  സലലപ  ലചേയ്യുന്ന  സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണകമന്മേ  ഉറപയ്
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി ലഭാബുകേളനില അയചയ് പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തഭാറണയ്.
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നതീതനി കസ്റ്റഭാറകേള

206 (T* 1970)     ശതീ  .   എസയ്  .   രഭാകജന്ദ്രന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറകേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില  അവ  തുടങ്ങുന്നതനിനയ്
എലനങനിലുലാം  നടപടനി  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എനയ്  നടപടനിയഭാണയ്
സക്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതയ്;

(ബനി) ഇലലങനില ആവശവമഭായ നടപടനി ഉടന് സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനത്തയ്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  കനതൃതക്വത്തനില  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില  2000
നതീതനി  കസ്റ്റഭാറകേളുലാം  1500  നതീതനി  ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാറകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനയ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.  ഗവര്ണറലട  നയപഖവഭാപന  പസലാംഗത്തനില  ഇക്കഭാരവലാം
പകതവകേലാം പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണയ്.  നടപടനികേള നടനവരുന.

വനിഷു-ഇഇൗസ്റ്റര് മഭാര്ക്കറനില കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ് നടത്തനിയ വനിലപന

207  (1971)    ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്    : തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിഷു-ഇഇൗസ്റ്റര്  ആകഘഭാഷേങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  കേകമ്പഭാള
ഇടലപടലനിനഭായനി  കേൺസഡ്യൂമർലഫഡനിനയ്  തുകേ  അനുവദനിചനിരുകന്നഭാ;  എങനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏപനില മഭാസലാം വനിഷു-ഇഇൗസ്റ്റര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡയ്
മുകഖനയുലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയുലട വനിലപന നടത്തനിലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിഷു-ഇഇൗസ്റ്റര്  ആകഘഭാഷേങ്ങകളഭാടനുബന്ധനിചയ്  കേകമ്പഭാള
ഇടലപടലനിനഭായനി  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിനയ്  തുകേ അനുവദനിചനിരുന്നനില.  എന്നഭാല ഇഇൗ
കേഭാലയളവനില  ലപഭാതു  വനിപണനിയനിലല  അരനിവനില  നനിയനനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണനി
സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതക്വത്തനില  678  അരനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിചയ്

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സുവര്ണ്ണമസൂരനി  എന്ന  ഉലപന്നനഭാമമുളള  അരനി  കേനികലഭായയ്  25  രൂപ  നനിരക്കനില
വനിതരണലാം ലചേയനിരുന.  ഇതയ്  കൂടഭാലത ത്രനികവണനി കസ്റ്റഭാറകേള,  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറകേള
എന്നനിവ  വഴനി  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ  വനിലയയ്
ഗുണകമന്മേകയറനിയ സഭാധനങ്ങള വനിറഴനിചനിരുന.

(ബനി)  വനിഷു-ഇഇൗസ്റ്റര് കേഭാലയളവനില പകതവകേ ചേനകേള സലാംഘടനിപനിചനിടനില.
ഇക്കഭാലയളവനില സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലൂലട 3.61 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അരനിക്കടകേളനിലൂലട
1.84 കകേഭാടനി രൂപയുലടയുലാം വനിലപനയുലാം ലലകേവരനിചനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പതനിസന്ധനി

208  (1972)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  സഹകേരണ  കമഖലയനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ് എലനഭാലക്ക കേഭാരവങ്ങളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് ലചേയനിട്ടുളളതയ്?

ഉത്തരലാം

500,  1000  മൂലവമുളള  കനഭാട്ടുകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പനിന്വലനിചതയ്  മുകഖന
രഭാജവത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലയനില  ഉണഭായ  പതനിസന്ധനി  സലാംസഭാനലത്ത
സഹകേരണകമഖലലയയുലാം  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  ബഭാധനിചനിരുന.  ഇപകേഭാരമുണഭായ
തഭാലക്കഭാലനികേ  പതനിസന്ധനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണകമഖല
സലാംരക്ഷണ കേവഭാമ്പയനിനുലാം അതനികനഭാടനുബന്ധനിചയ് പകതവകേ നനികക്ഷപ സമഭാഹരണ
യജവലാം നടത്തനിയനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ കമഖലയുലട വനികേസനലാം
209 (1973) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനയ്  എലനലഭാലാം
നൂതനപദതനികേളഭാണയ്  ആവനിഷരനിചയ്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനയ് ഇകപഭാള നടനവരുന്ന പദതനികേള
എലനലഭാമഭാലണന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  മുന്സര്ക്കഭാര്  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കനിയലതന്നയ് വനിവരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ് പവര്ത്തനിക്കുന്ന ത്രനികവണനി സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  നതീതനി
വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവലയലഭാലാം  വനിവര  സഭാകങതനികേവനിദവയുലട
പനിന്ബലത്തഭാല  ഏകകേഭാപനിപനിചയ്  ഫലപദമഭായനി  മഭാര്ക്കറയ്  ഇടലപടല
ശക്തമഭാക്കുന്നതനിനയ്  പദതനിയുണയ്.   കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലല ജതീവനക്കഭാലര കൂടുതല
ഫലപദമഭായനി  പവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ലപഭാഫഷേണലവലക്കരണവലാം
പരനിശതീലനവലാം  ലക്ഷവമനിടുനണയ്.  ഡനിജനിറല  സഭാകങതനികേ  വനിദവ
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണയ്  കേവഭാഷേയ്  ലലസയ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നമ്മുലട
സലാംസഭാനലത്ത  പഭാവലപടവരുലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരുമഭായ  വവക്തനികേളക്കയ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കസവനങ്ങള സമനക്വയനിപനിചയ് ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം പദതനിയനിടനിട്ടുണയ്.

ടൂര്ലഫഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില  കബക്കല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ആയുര്കവദ
റനികസഭാര്ടയ്, കബക്കല റനികസഭാര്ടയ് ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷേനുമഭായനി സഹകേരനിചയ്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുളള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.   കൂടഭാലത
ആശഭാമലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  അഡക്വഞര്  പഭാര്ക്കനില  ഒരു  മനിനനികയചര്  ലറയനിലകവ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി,  വര്ക്കല  ഹരനിഹരപുരത്തയ്  കേയര്  ടൂറനിസലാം  ഹഇൗസ്കബഭാടയ്,
തനിരുവനനപുരത്തയ് ടനിവഭാന്ഡ്രൈലാം ലഫസ്റ്റനിവല, ആശുപത്രനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കകേപയ്,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം,
സഭാഹനിതവ പവര്ത്തകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം,  ടൂറനിസലാം,  ലവലലഫയര് സലാംഘങ്ങള,
കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാകയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എന്നനിവയുലട  ധനസഹഭായത്തുകേ
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ഡനിജനിറല
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയയ്  എത്തനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  നടപനിലഭാക്കു
ന്നതനിനുളള നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചു.  സലാംസഭാനലത്ത 14 ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം
കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളള  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ
വഭായഭാസലാംഘങ്ങളുലാം  കചേര്ന്നയ്  ഡനിജനിറല  ടഭാന്സഭാക്ഷന്സയ്  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കു
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ന്നതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലലപലറയ്  അടനിസഭാനത്തനില  ശതീതകേഭാല  പചക്കറനി  കൃഷേനി
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വടവട,  മൂന്നഭാര്,  മറയൂര്,  കദവനികുളലത്ത  മറ്റു
പഞഭായത്തുകേള  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  വനിപണന  സഹഭായത്തനിനുളള  പലനിശ
സബ്സനിഡനിക്കഭായനി രണയ് കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.

25  കകേഭാടനിരൂപ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളുലട
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനയ് മഭാത്രമഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന.  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്
ലസഭാലഡ്യൂഷേലന്റെ വനികേസനത്തനിനുലാം നനിലവനിലുളള  സഭാകങതനികേ വനിദവയുലട നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം  കദശതീയതലത്തനിലുളള  ലഎ.റനി.  വനിദഗ്ദ്ധലര  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം  കദശതീയതലത്തനിലുളള  ലഎ.റനി.  സഭാപനങ്ങളുലട  സഭാകങതനികേ
സഹഭായലാം  കതടുന്നതനിനുമഭായഭാണയ്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ഇഇൗ
പദതനിക്കഭായനി  പകതവകേ  അനുമതനി  കതകടണതഭാണയ്.  എലഭാ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങകളയുലാം  സഭാകങതനികേ  തടനികലയയ്  (ലടകകഭാളജനി  പഭാറയ്കഫഭാലാം)
ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  കപഭാതഭാഹന  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണയ്.
സലാംസഭാന  സഹകേരണ  ബഭാങയ്,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷേനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങള  ലടകകഭാളജനി
പഭാറയ്കഫഭാമനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിരനിക്കുലാം.  സഹകേരണ കമഖലയനില  പുതനിയ  സഭാകങതനികേ
വനിദവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയനിട്ടുളള ഉലപന്നങ്ങളുലാം കസവനങ്ങളുലാം നലകേനി അലാംഗങ്ങലള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

ലതരലഞടുക്കലപട  സ്കൂള,  കകേഭാകളജയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  അതഭാതു
സലലത്ത  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളുലടയുലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളുകടയുലാം കമലകനഭാടത്തനില പുനരുജതീവനിപനിക്കുകേ.

ഓഹരനി  മൂലധനലാം,  വഭായ,  സബ്സനിഡനി  സഹഭായങ്ങള  എന്നനിവ  നലകേനി
പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ്,  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറകേള/നതീതനി
ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാറകേള എന്നനിവ തുടങ്ങഭാന് കവണനിയുളള സഹഭായലാം നലകുകേ.

വനനിതഭാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട  കേഭാരവക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനയ്  വനനിതഭാ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  വനനിതഭാ  ലഫഡകറഷേനുലാം  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്
വത്കേരണത്തനിനുലാം സഹഭായലാം നലകുന്നതഭാണയ്.

അടപഭാടനിയനിലല  പടനികേവര്ഗത്തനിലലപടവരുലട  ആകരഭാഗവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനയ് ലലപലറയ് അടനിസഭാനത്തനില ഇ.എലാം.എസയ്. കകേഭാ-ഓപകററതീവയ്
കഹഭാസനിറലുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  സമഗ്രേ ആകരഭാഗവ  സലാംരക്ഷണ പദതനിക്കഭായഭാണയ്  തുകേ
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വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ലമഡനിക്കല  കേവഭാമ്പയ്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  ആകരഭാഗവ
പവര്ത്തകേലര/കവഭാളന്റെനിയര്മഭാലര എലഭാ കകേഭാളനനികേളനിലുലാം വനിടയ് ആകരഭാഗവ-കപഭാഷേകേ
ആവശവങ്ങലളക്കുറനിചയ്  കബഭാധവഭാന്മേഭാരഭാക്കുകേ,  ആലാംബുലന്സയ്  കസവനങ്ങള
ഉറപഭാക്കുകേ,  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  ഭക്ഷണവലാം  ആവശവമഭായ
കപഭാഷേകേഭാഹഭാരങ്ങളുലാം  നലകുകേ  എന്നനിവയഭാണയ്  ഇഇൗ  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതയ്.  ജനിലഭാ  പടനികേവര്ഗ  വനികേസന  ആഫതീസര്,  ജനിലഭാ
പടനികേജഭാതനി  ആഫതീസര്,  കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്  എന്നനിവര്  സലാംയുക്തമഭായനി  ഇഇൗ
പദതനിയുലട കമലകനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതഭാണയ്.  ഇഇൗ പദതനി ആവശവഭാനുസരണലാം മറയ്
അവശവപകദശങ്ങളനികലക്കുലാം വവഭാപനിപനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കകേരള  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.   ലഫഡകറഷേലന്റെ  കേതീഴനില  തൃശ്ശൂരനില
പവര്ത്തനിക്കുന്ന  ആയുര്ധഭാര  ഉലപഭാദന  യൂണനിറനിലന്റെ  കപറന്റുകേള  അടങ്ങനിയ
മരുനകേളുലട ഉലപഭാദനത്തനിനഭായുളള സഹഭായലാം.

ലഭാഭത്തനില പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  സലാംഘങ്ങളക്കയ് പധഭാന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് കവണനിയുളള സഹഭായലാം.

സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുളള  എലഭാ  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം
ആധുനനികേവലക്കരണലാം.

2017-18  വര്ഷേത്തനില  സുവര്ണ്ണലാം  കസ്റ്റഭാര്  എന്ന  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ബജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

14  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേകളയുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ ബഭാങനികനയുലാം
സലാംകയഭാജനിപനിചയ് കകേരള സഹകേരണ ബഭാങയ് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  മനിതമഭായ  നനിരക്കനില  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരവലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ആശുപത്രനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇവയയ്
ആലാംബുലന്സയ്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുലാം  ബഡയ്  ബഭാങയ്,  ലകബഭാറടറനി  എന്നനിവ
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തുകേ  അനുവദനിച്ചുവരുന.   എന്.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനി,
നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്.  പദതനി  പകേഭാരവലാം  തുകേ  അനുവദനിച്ചുവരുന.
വനിദവഭാഭവഭാസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  സലാംസഭാന  പദതനി  പകേഭാരവലാം
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനി  പകേഭാരവലാം  ആവശവമഭായ  തുകേ  അനുവദനിച്ചുവരുന.
കകേപനിനയ്  സലാംസഭാന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഗ്രേഭാന്റുലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനഭായനി  നബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  തുകേ  നലകേനിവരുന.   ഇതുകപഭാലല
കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  ടൂറനിസലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
എന്നനിവയ്ക്കുലാം ഇപകേഭാരലാം തുകേ നലകേനിവരുന. കേക്കഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കഭായനി
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തുകേ  അനുവദനിച്ചു.  ദുര്ബല  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം പവര്ത്തന മൂലധനലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ധനസഹഭായലാം
നലകേനിവരുന.   ഹഇൗസനിലാംഗയ്  ലഫഡകറഷേനുലാം  പഭാഥമനികേ  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  പവര്ത്തന  മൂലധനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  ഓഹരനി  മൂലധന
സഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.   പഭാഥമനികേ  ഹഇൗസനിലാംഗയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില
നനിനലാം ഭവനവഭായലയടുത്ത അലാംഗങ്ങളക്കയ് ഇഇൗടഭായനി നലകേനിയ പമഭാണലാം തനിരനിലകേ
ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഹഇൗസനിലാംഗയ്  ലഫഡകറഷേനയ്  സര്ക്കഭാര് പലനിശരഹനിത വഭായ
അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  വനിപണന  സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം,
കേഭാര്ഷേനികേ കമഖലയുലട വളര്ച എന്നനിവയയ് സലാംസഭാന പദതനി,  എന്.സനി.ഡനി.സനി
പദതനികേള  വഴനി  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.  വനിപണന  പവര്ത്തനങ്ങള
പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വനിപണന  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുളള മഭാര്ജനിന്  മണനി  /ദതീര്ഘകേഭാലവഭായ-  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  പദതനി
വഴനി നലകേനിവരുന.

ദുര്ബലവലാം എന്നഭാല ശക്തനിയഭാര്ജനിക്കഭാന് സഭാധവതയുളളതുമഭായ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണ  പദതനി,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
വനികേസനത്തനിനുലാം  പവര്ത്തന  ലലവവനിദവവലക്കരണത്തനിനുമുളള  ധനസഹഭായലാം,
മഭാതൃകേഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുളള ധനസഹഭായലാം എന്നനിവലയലഭാലാം  ഇകപഭാള
നടനവരുന്ന  പദതനികേളഭാണയ്.  സഹകേരണ  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനയ്
സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

സലാംസഭാന സഹകേരണ യൂണനിയനുലാം സലാംസഭാന സഹകേരണ മഭാകനജയ് ലമന്റെയ്
സഭാപനങ്ങളുലാം  മുകഖന  സഹകേരണ  വനിദവഭാഭവഭാസലാം,  പരനിശതീലനലാം  എന്നനിവ
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം  ഗകവഷേണലാം,  സഹകേരണ  പചേഭാരണലാം  എന്നനിവയഭായുലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സലാംസഭാന  സഹകേരണ ബഭാങയ്,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള,  പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷേനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള എന്നനിവയുലട കേമ്പഡ്യൂടര്വലക്കരണലാം,
കകേഭാര്  ബഭാങനിലാംഗയ്,  എ.ടനി.എലാം.  ഉളലപലടയുളള  ആധുനനികേവലക്കരണലാം,  സക്വയലാം
സഹഭായ  സലാംഘങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  വഭായഭാ  തനിരനിചടവയ്  കേഭാലയളവനില
മരണലപടുന്ന  വഭായക്കഭാരലന്റെ  വഭായകേള  നനിബന്ധനയയ്  വനികധയമഭായനി
എഴുതനിത്തളളുകേ,  ലനലക്കൃഷേനിയയ്  വഭായലകേഭാടുക്കുന്ന  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ
സലാംഘങ്ങള,   പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ  സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ  സലാംഘങ്ങള
ഇവയുലട  കേതീഴനിലുളള  സക്വയലാം  സഹഭായ  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കയ്  കപഭാതഭാഹനലാം,  ലലഹലടകേയ്
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കൃഷേനി  രതീതനികേള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  ഹരനിതഭവനങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേ,
ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  നലകേനിയ  വഭായയുലട  പലനിശ
സബ്സനിഡനി,  ഭവനങ്ങളനില  സഇൗകരഭാര്ജ  പഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  വഭായഭാ
പലനിശ  സബ്സനിഡനി  തുടങ്ങനിയവ  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  പദതനി,  പുതനിയ
സലാംസരണ  യൂണനിറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലുളള  യൂണനിറ്റുകേലള
പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കപഭാതഭാഹനലാം
നലകുന്നതനിനഭായുളള  പദതനി,  സ്കൂള/സര്വകേലഭാശഭാല  സഹകേരണ  കസ്റ്റഭാറകേള,
പഭാഥമനികേ  ഉപകഭഭാക്തൃ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  നതീതനി  കസ്റ്റഭാറകേളക്കുലാം/  നതീതനി
ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാറകേളക്കുലാം,  ജനിലഭാതല  ലമഭാത്തവവഭാപഭാര  സഹകേരണ  കസ്റ്റഭാറകേള
തുടങ്ങനിയവയയ്  ധനസഹഭായ  പദതനി,  സക്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ  ലഫഡകറഷേന്  എന്നനിവയയ്  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത
പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം,  കമഭാകടഭാര്  ടഭാന്കസഭാര്ടയ്/ആകടഭാറനിക്ഷഭാ/ടഭാകനി
ലലഡ്രൈവര്മഭാരുലട  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാകയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള, സഭാഹനിതവ പസഭാധകേ സഹകേരണ സലാംഘലാം, വനിദവഭാഭവഭാസ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം,  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേള/  ഡനിലസന്സറനികേള,  സഹകേരണ
ആശുപത്രനി അലപകയ് ലഫഡകറഷേന്,  ലമചലപട സജതീകേരണങ്ങളുളള ലമഡനിക്കല
ലകബഭാറടറതീസയ്,  ബഡയ് ബഭാങയ് എന്നനിവ എലഭാ തഭാലൂക്കയ്,  ജനിലഭാ ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  ദുര്ബലമഭായ  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  ഉപകേരണസജമഭായ  മണ്ണു  പരതീക്ഷണശഭാലകേള,
വനികനഭാദസഞഭാരലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അചടനി  സലാംഘങ്ങളുലട
പുനരുദഭാരണത്തനിനുമുളള  ധനസഹഭായ  പദതനി,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ
സലാംഘങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം കകേരള സലാംസഭാന പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ
വനികേസന  സഹകേരണ  ലഫഡകറഷേലന്റെ  പകതവകേ  കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  നലകുന്ന
ധനസഹഭായ  പദതനി,  മഭാതൃകേഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുളള  ധനസഹഭായ
പദതനി,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമുളള
ധനസഹഭായ പദതനി,  സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായുളള
ധനസഹഭായ  പദതനി,  പശ്ചഭാത്തല  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിപണനലാം,
കേഭാര്ഷേനികേ  സലാംസരണലാം,  ആകരഭാഗവലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളക്കുകവണനിയുളള
ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫയ്. ധനസഹഭായ പദതനി, കകേപനിലന്റെ കേതീഴനിലുളള സഭാപനങ്ങളനിലല
അടനിസഭാന  സഇൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായുളള
ധനസഹഭായ  പദതനി,  കേര്ഷേകേ  ഉലപഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേര്ഷേകേലര
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൃഷേനി  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നയ്  കബഭാക്കയ്  പഞഭായത്തയ്
പരനിധനിയനിലലപടുന്ന  എലഭാ  ഗ്രേഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനികലയുലാം  കേഭാര്ഷേനികേ
പവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള
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ആരലാംഭനിച  കേര്ഷേകേ  കസവന  കകേന്ദ്രത്തനിനുളള  ധനസഹഭായ  പദതനി,  കേഭാര്ഷേനികേ
വനിപണനകമഖലലയ  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുളള
ധനസഹഭായ  പദതനി,  ഉപകഭഭാക്തൃ  ലഫഡകറഷേന്,  ലമഭാത്തവവഭാപഭാര  കസ്റ്റഭാര്,
ഉപകഭഭാക്തൃ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്ന  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം
ലഫഡകറഷേനുമുളള എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ പദതനി,  നതീതനി കസ്റ്റഭാര്,  നതീതനി
ലമഡനിക്കല  കസ്റ്റഭാര്  ഇവ  ഏലറടുത്തു  നടത്തുന്ന  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷേനുമുളള  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,
സലാംസരണ  പരനിപഭാടനികേളനില  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്
സഹഭായലാം,  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ
പദതനി,  പഭാഥമനികേ  വനിപണനസലാംഘങ്ങളുലട  ഓഹരനി  മൂലധന  അടനിത്തറ
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ദുര്ബല വനിപണന സലാംഘങ്ങലള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുമുളള
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില  കേര്ഷേകേ
കസവന  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,
പുഷ്പകൃഷേനി നടത്തുന്ന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ
പദതനി,  കേഭാര്ഷേനികകേഭാലപന്നങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം,  തരലാംതനിരനിക്കല,
കേകമ്പഭാളത്തനിലന്റെ  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനിലല
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,
ലതരലഞടുക്കലപട  ജനിലകേളനില  സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണവനികേസനലാം
(ലഎ.സനി.ഡനി.പനി.)  ലക്ഷവമഭാക്കനിയുളള  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,
ലനലകൃഷേനി  പലനിശ  രഹനിത  വഭായ  പദതനി,  ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റെയ്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പലനിശ  രഹനിത  വഭായ  പദതനി,  കകേരള  സഹകേരണ  റനിസയ്
ഫണയ് പദതനി,  എന്നതീ ധനസഹഭായ പദതനികേളുലാം കകേരള സഹകേരണ നനികക്ഷപ
ഗവഭാരന്റെതീ സതീമുലാം നടപഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  സഹകേരണ കമഖലയുലട വനികേസനത്തനിനഭായനി ആശുപത്രനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  വനിദവഭാഭവഭാസ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  കകേപയ്,  ടൂറനിസലാം സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,  പലവകേ  വനിഭഭാഗലാം  സലാംഘങ്ങള,
കമഭാകടഭാര്  ടഭാന്കസഭാര്ടയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  പനിന്റെനിലാംഗയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള എന്നതീ വനിഭഭാഗത്തനിലുളള സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് വനിവനിധ വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ  കമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനയ്  സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ
വനികേസന പദതനി  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടയ്  ജനിലകേളനില  ആരലാംഭനിച്ചു.  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില
7-ാം സഹകേരണ ധനസഹഭായ പദതനി,  സലാംസഭാന/ജനില/പഭാകദശനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  മഭാര്ജനിന്  മണനി  നലകുന്നതനിനഭായുളള  എന്.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായ  പദതനി,  സഹകേരണ കമഖലയനിലല  ദുര്ബല  കേഭാര്ഷേനികേ  സലാംസരണ
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യൂണനിറ്റുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുളള  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,
പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കേമ്പഡ്യൂടര്  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷേനുലാം  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി.
സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേള,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  സഭാഹനിതവ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  കസവനകമഖലയനിലല  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങളക്കയ് എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ പദതനി,  കലബര് കകേഭാണ്ടഭാകയ്
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  യനങ്ങള,  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കയ്
ആവശവമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള,  വഭാഹനങ്ങള  എന്നനിവ  വഭാങ്ങുന്നതനിനുളള
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,  ഗ്രേഭാമതീണ  പഭാര്പനിട  പദതനി,
ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം,  ആകരഭാഗവലാം,  ആശുപത്രനികേള,  ടൂറനിസലാം,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി
എന്നനിവയയ്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,  കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലയനില
പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരവലാം  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനയ്  വഭായ  നലകുന്നതനിനയ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,  സലാംഭരണശഭാലകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനയ്  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  ധനസഹഭായ  പദതനി,  സലാംസഭാന/ജനിലഭാ/പഭാകദശനികേ
തലത്തനിലുളള  മറയ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ലഫഡകറഷേനുലാം  മഭാര്ജനിന്  മണനി
നലകുന്നതനിനഭായുളള  എന്.സനി.ഡനി.സനി  ധനസഹഭായ  പദതനി,  വനിപണന
സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കപഭാജകയ്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനയ്  എന്.സനി.ഡനി.സനി.
കകേഭാണ്ഗ്രേസയ്/എകയ്കപഭാ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
പവര്ത്തനലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  'എലന്റെ  സലാംഘലാം'  കേവഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള
പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആഫതീസയ്  ലകേടനിടലാം  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുലാം  സലാംഘലാം
പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  തുകേ  അനുവദനിച്ചു.  സലാംഘലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
ശമ്പളലാം  നലകുന്നതനിനയ്  മഭാകനജതീരനിയല  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനിലുലാം  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  എസയ്.സനി/എസയ്.ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  യുവജനങ്ങളക്കയ്
ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  ലതഭാഴനില  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനയ്
റനികവഭാളവനിലാംഗയ്  ഫണനിനത്തനിലുലാം  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.   കകേരള  സലാംസഭാന
പടനികേജഭാതനി/വര്ഗ  വനികേസന  സഹകേരണ  ലഫഡകറഷേനുലാം  അനുബന്ധ
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  പവര്ത്തനത്തനിനുലാം  ഭരണപരമഭായ  ലചേലവകേളക്കുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.

ബകയഭാഗവഭാസയ്  പഭാന്റെയ്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുളള  പലനിശരഹനിത  വഭായഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി. നനികക്ഷപ ഗവഭാരന്റെനി സതീലാം പരനിഷരനിച്ചു.
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കനഭാണ് ടതീചനിലാംഗയ് ഇന്സ്ട്രകര്, കടഡ്സഭാന് തസ്തനികേകേളനിലല നനിയമനലാം

210 (1974)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) CAPE-ല കനഭാണ് ടതീചനിലാംഗയ്  ഇന്സ്ട്രകര്,  കടഡ്സഭാന് തസ്തനികേകേളനിലല
നനിയമനത്തനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില  നനിനലാം  നഭാളനിതുവലരയുലാം  ഒരു
നനിയമനവലാം നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ലനിസ്റ്റനില  ഉളലപട  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കയ്  മറയ്  കജഭാലനികേളക്കയ്
അകപക്ഷനിക്കഭാനുള്ള പഭായപരനിധനി കേഴനിഞതനിനഭാല നനിയമനലാം തക്വരനിതലപടുത്തഭാന്
നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  CAPE-ല  കനഭാണ്  ടതീചനിലാംഗയ്  ഇന്സ്ട്രകര്,  കടഡ്സഭാന്
തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുളള  നനിയമനത്തനിനഭായുളള  പനി.എസയ്.സനി.  പരതീക്ഷയ്ക്കുളള
കചേഭാദവഭാവലനി  CAPE-ലല  അദവഭാപകേര്  ഉളലപട  ഇകന്റെണല  ഫഭാക്കലറനിയഭാണയ്
തയഭാറഭാക്കനിയതയ്.  കശഷേലാം  നടത്തനിയ  ഇന്റെര്വഡ്യൂവനില  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലര
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നനില.  സഭാധഭാരണ  ഇത്തരലാം  പരതീക്ഷകേലളലഭാലാം  പുറത്തുളള
അലാംഗതീകൃത  ഏജന്സനികേള  മുകഖനയഭാണയ്  നടത്തഭാറളളതയ്.  കമല  കേഭാരണത്തഭാല
പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനിലനതനിലര  നനിരവധനി  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുളള
സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണയ് നനിയമനലാം നടത്തഭാതനിരുന്നതയ്.

(ബനി) പരഭാതനികേള കൂടുതല പരനികശഭാധന ആവശവമുളളതഭാണയ്.

 സഹകേരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലല അരനിക്കടകേള

211  (1975)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കറഷേന്  വനിഹനിതലാം  ലവടനിക്കുറചതനിലന  തുടര്ന്നയ്
കകേരളത്തനില  അരനിവനിലയനില  ഉണഭായ  ഉയര്ച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി  സഹകേരണ
വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില എത്ര അരനിക്കടകേള തുടങ്ങനിയനിരുന എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  അരനിക്കടകേള  ആരലാംഭനിച  കശഷേലാം  അരനി  വനിലക്കയറലാം
നനിയനനിക്കുവഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  കകേരളത്തനില  അരനിവനിലയനിലുണഭായ  ഉയര്ച  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി
കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ കനതൃതക്വത്തനില പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  കേണ്കസഭാര്ഷേവലാം  രൂപതീകേരനിചയ്  ഫലപദമഭായനി  മഭാര്ക്കറനില
ഇടലപടുന്നതനിനയ് 678 അരനിക്കടകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  അരനിക്കടകേള ആരലാംഭനിച കശഷേലാം അരനിവനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുവഭാന്
കേഴനിഞനിട്ടുണയ്.  അരനിക്കടകേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ഫലപദമഭാണയ്.  ഇതനിനയ്
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനില  നല  സക്വതീകേരണമഭാണയ്  ലഭനിചനിട്ടുളളതയ്.  ജയ  അരനിയുലട
വനില  ലപഭാതുവനിപണനിയനില  50  രൂപയനില  നനിനലാം  32  രൂപയനികലക്കുലാം  കുറവ
അരനിയുലട വനില  46  രൂപയനില നനിനലാം  36  രൂപയനികലക്കുലാം മറയ്  അരനി ഇനങ്ങളുലട
വനില ഗണവമഭായ കതഭാതനിലുലാം കുറഞനിട്ടുണയ്.  ഒപലാം സുവര്ണ്ണമസൂരനി അരനി കേനികലഭായയ്
25 രൂപ നനിരക്കനില ലപഭാതുജനങ്ങളക്കയ് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണയ്.

   സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില നനിനലാം വഭായലയടുക്കുന്നവര് റനിസയ് ഫണയ്
പദതനിയനില അലാംഗലാം

212  (1976)  ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില നനിനലാം വഭായലയടുക്കുന്നവലര സഹകേരണ
റനിസയ് ഫണയ് പദതനിയനില അലാംഗമഭാക്കണലമന്ന എലനങനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കയ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതയ് എലഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കുനകണഭാലയന്ന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളലക്കതനിലര
എലനങനിലുലാം  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില  നടപടനിക്കയ്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില നനിനലാം വഭായ എടുക്കുന്നവലര റനിസയ്
ഫണയ് പദതനിയനില അലാംഗമഭാക്കണലമന്നയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി) ഇതയ് എലഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്ന കേഭാരവലാം
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പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണയ്.  സലാംസഭാനലത്ത  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില

ബഹുഭൂരനിഭഭാഗവലാം റനിസയ് ഫണയ് പദതനിയനില അലാംഗങ്ങലള കചേര്ത്തുവരുനണയ്.

(സനി) പസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കഭാത്ത  സഹകേരണ

ബഭാങ്കുകേളലക്കതനിലര  പകതവകേ  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിചനിടനില.  റനിസയ്  ഫണയ്

പദതനിയനില  അലാംഗങ്ങലള  ഉളലപടുത്തണലമന്നയ്  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള വഴനി സനിമന്റെയ് ലഭവമഭാക്കഭാന് നടപടനി

213 (1977) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള വഴനി സനിമന്റെയ് വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രേനികേള  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കയ്  കുറഞ  വനിലയനില

സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  ലഭവമഭാക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സക്വതീകേരനിക്കുലമന്നയ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?    

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഭഭാവനിയനില പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് ഭരണസമനിതനിയനികലയയ് ലതരലഞടുപയ്

214 (1978)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസയ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  ഭരണസമനിതനി  പനിരനിച്ചുവനിടലപട

സഭാഹചേരവത്തനില  ഉടന്  തനിരലഞടുപയ്  പകനിയകേള  ആരലാംഭനിയ്ക്കുകമഭാ;അകതഭാ

അഡനിനനികസ്ട്രറര് ഭരണലാം തുടരുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം

ഹകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?       
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ഉത്തരലാം

(എ) ഓര്ഡനിനന്സനിലല വവവസപകേഭാരലാം പരമഭാവധനി ഒരു വര്ഷേലാംവലരയഭാണയ്
അഡനിനനികസ്ട്രറര്ക്കയ്  തുടരഭാന്  വവവസയുളളതയ്.  അഡനിനനികസ്ട്രറര്/അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ്
കേമ്മേനിറനിയുലട തതീരുമഭാന പകേഭാരമഭാണയ് ലതരലഞടുപയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.

(ബനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  നനിലവനിലുളള  അഡനിനനികസ്ട്രറര്/
അഡനിനനികസ്ട്രറതീവയ് കേമ്മേനിറനിയുലട തതീരുമഭാന പകേഭാരമഭാണയ് ലതരലഞടുപയ് നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കുന്നതയ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ഭരണസമനിതനികേള പനിരനിച്ചുവനിടല

215 (1979)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ഭരണ  സമനിതനികേള
പനിരനിചയ് വനിടതയ് ഏലതങനിലുലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാലയന്നയ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അലലങനില  പനിരനിചയ്  വനിടഭാന്  സക്വതീകേരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട
അഫനിലനികയഷേനനില നനിന്നയ് ഒഴനിവഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടയ്
നടപഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരവങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?   

 ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ഭരണസമനിതനികേള
പനിരനിച്ചുവനിടതയ് കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലല.

(ബനി)  പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷേനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം അര്ബന് സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭായനി  നനിലവനിലുളള  കകേന്ദ്ര  സഹകേരണ  സലാംഘമഭാണയ്  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള.  ആയതനിനഭാലഭാണയ്  4/17  നമ്പര് ഓര്ഡനിനന്സയ്  പകേഭാരലാം
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലല  കവഭാടവകേഭാശമുളള  അലാംഗതക്വലാം  PACS-നുലാം
അര്ബന് ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭായനി പരനിമനിതലപടുത്തനിയതയ്. 

(സനി)  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങലള ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട
അഫനിലനികയഷേനനില നനിന്നയ് ഒഴനിവഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില. PACS, അര്ബന് ബഭാങയ്
എന്നനിവലയഭാഴനിലകേയുളള  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  നഭാമമഭാത്ര
അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ഇഇൗ പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ്
കവഭാടവകേഭാശത്തനിനുളള അര്ഹത നഷ്ടലപടുലാം. 
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ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് അലാംഗതക്വത്തനില നനിന്നയ് ഒഴനിവഭാക്കലപടവര്

216 (1980)    ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  ഏലതലഭാലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള
അലാംഗതക്വലാം നലകേഭാനഭാണയ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(ബനി)  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  അലാംഗതക്വത്തനില
നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേലളയഭാണയ് ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  ഗ്രേഭാമ  വനികേസന  ബഭാങ്കുകേലള  അലാംഗതക്വലാം  നലകുന്നതനില
നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എനഭാണയ്  കേഭാരണലാം;  ഇവലയ
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  ഏലതങനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 

 ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  അര്ബന്
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളക്കുമഭാണയ്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില  അലാംഗതക്വലാം
നലകേഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതയ്.

(ബനി)  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  അര്ബന്
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം ഒഴനിലകേയുളള ഇതര വനിഭഭാഗത്തനിലലപട എലഭാ സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേകളയുലാം കവഭാടവകേഭാശമുളള അലാംഗതക്വത്തനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കേഭാര്ഷേനികേ  ഗ്രേഭാമ  വനികേസന  ബഭാങ്കുകേലള  കവഭാടവകേഭാശമുളള  അലാംഗതക്വലാം
നലകുന്നതനില  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  (PACS)  അലപകയ് ബഭാങഭാണയ് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ്.  ഇവലയ
ഉളലപടുത്തുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപട്ടുളള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ വനികേസന പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
217 (1981)   ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന്  :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനി  (ഐ.സനി.ഡനി.പനി)
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയുലട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള  എലനലഭാമഭാലണന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണയ്  സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന
പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതയ്;

(ഡനി)  പസ്തുത പദതനിയനിന് കേതീഴനില മഭാനവകശഷേനി വനികേസനലാം,  പരനിശതീലനലാം,
കപഭാതഭാഹനലാം  എന്നനിവയയ്  സബ്സനിഡനി  നലകുനകണഭാ;  എങനിൽ  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്

(ബനി)  ഒരു പകദശത്തനിലന്റെ സമഗ്രേവനികേസനലാം സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലൂലട
എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലട ആവനിഷരനിചനിട്ടുളള പദതനിയഭാണയ് സലാംകയഭാജനിത സഹകേരണ
വനികേസന  പദതനി  (ലഎ.സനി.ഡനി.പനി.).  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  അടനിസഭാന
സഇൗകേരവ  വനികേസനലാം,  കേഭാര്ഷേനികേവലാം  അനുബന്ധകമഖലകേളനിലുമുളള  ഉലപഭാദനലാം,
സലാംസരണലാം,  വനിപണനലാം  എന്നനിവയുലട  വനികേസനലാം,  നനിലവനിലുളള  വവഭാപഭാരലാം
ശക്തനിലപടുത്തല,  സഹകേരണകമഖലയുമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നവരുലട
മഭാനവവനിഭവകശഷേനി  വനികേസനത്തനിനുളള  പരനിശതീലനലാം  നലകേല  എന്നനിവയഭാണയ്
പസ്തുത പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള.

(സനി) ഇടുക്കനി, പഭാലക്കഭാടയ് ജനിലകേളനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില
ഉടന് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.

(ഡനി)  മഭാനവകശഷേനി  വനികേസനലാം,  പരനിശതീലനലാം,  കപഭാതഭാഹനലാം  എന്നനിവയയ്
സലാംകയഭാജനിത  സഹകേരണ  വനികേസന  പദതനിയനില  സബ്സനിഡനി  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണയ്.  കപഭാജകയ്  ഇലാംപനിലമകന്റെഷേന്  ടതീലാം  കനരനിടയ്  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളക്കയ് ടനി തുകേയനില നനിനലാം ലചേലവഴനിക്കുകേയഭാണയ് ലചേയ്യുന്നതയ്.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല പുത്തൂര് സഹകേരണ ബഭാങനില നടന്ന കമകക്കടയ്

218  (1982)   ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പുത്തൂര്  സഹകേരണ  ബഭാങനില  നടന്ന
കമകക്കടുകേലളക്കുറനിചയ്  അകനക്വഷേണലാം  നടത്തനിയനിരുനകവഭാ;  എങനില  എലനലഭാലാം
കമകക്കടുകേളഭാണയ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 305

(ബനി)  കമകക്കടുകേള  നടന്നനിരുന്ന  സമയത്തയ്  കകേഭാണ്ഗ്രേസനിലന്റെ
കനതൃതക്വത്തനിലുള്ള ഭരണസമനിതനിയഭാകണഭാ പുത്തൂര് സഹകേരണ ബഭാങയ് ഭരനിചനിരുന്നതയ്;

(സനി)  പുത്തൂര്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  സഹകേഭാരനികേളുലട  നനികക്ഷപവലാം
തഭാലരവങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം കമകക്കടു നടത്തനിയവലര നനിയമത്തനിനുമുമ്പനില
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനുലാം  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണയ്  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ  നനിയമലാം  65  പകേഭാരലാം  അകനക്വഷേണലാം  നടത്തനിയനിരുന.
അകനക്വഷേണത്തനില  പധഭാനമഭായുലാം  തഭാലഴപറയുന്ന  കമകക്കടുകേളഭാണയ്
കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.

1. ബഭാങയ് നലകേനിയ വഭായകേളനിലല കമകക്കടുകേള.

2. വകുപ്പുതല അനുമതനി കൂടഭാലത ആസ്തനികേള സമ്പഭാദനിചതയ്.

3. നനികക്ഷപങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രഭാറലട  സര്ക്കുലര്
പകേഭാരമുളള നനിരക്കനില അധനികേരനിചയ് പലനിശ നലകേനിയതയ്.

(ബനി) അലത.

(സനി)  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  65  പകേഭാരലാം  നടത്തനിയ  അകനക്വഷേണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സഹകേരണ നനിയമലാം
വകുപയ് 68 പകേഭാരലാം സര്ചേഭാര്ജയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതുലാം അന്നയ് നനിലവനില
ഉണഭായനിരുന്ന ഭരണസമനിതനിലയ നതീക്കലാം ലചേയനിട്ടുളളതുമഭാണയ്.

അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനില അനനില അക്കരയുലട 
വഭായ എഴുതനിത്തളളനി എന്ന പരഭാതനി

219 (1983)  ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനില അനനില
അക്കരയുലട  വഭായ  എഴുതനിത്തളളനി  എന്ന  പരഭാതനിയനില  സഹകേരണ  വകുപയ്
അകനക്വഷേണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അകനക്വഷേണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണങനില  നനിയമസഭഭാലാംഗത്തനിലനതനിലര
അകനക്വഷേണലാം  നടത്തുന്നതനിനയ്  മുമ്പഭായനി  നനിയമസഭഭാസതീക്കറലട  അനുമതനി
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ;അനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുലാം  അകനക്വഷേണലാം  നടത്തനിയ
ഉകദവഭാഗസലന്റെ കപരുലാം പദവനിയുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനില നനിനലാം
മുന്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേനഭായ  ശതീ.ബഭാബു  എലാം  പഭാലനികശ്ശേരനി  എന്ന
ശങരനഭാരഭായണകനഭാ  അലലങനില  ബഭാങനിലല  ജതീവനക്കഭാരനിയഭായ  ഭഭാരവ  ശതീമതനി.
ഇന്ദനിരഭാ  പനിയദര്ശനിനനികയഭാ  ഏലതങനിലുലാം  വഭായ  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങനില  ഈ
വഭായയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അനനില  അക്കരയയ്  നലകേനിയനിട്ടുളള  വഭായയയ്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഉത്തരവകേള പകേഭാരലാം പലനിശ ഇളവയ്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില ഈ പലനിശ
ഇളവയ്  നനിയമഭാനുസൃതമഭാകണഭാ;ഏതയ്  ബഭാഞനില  നനിനമഭാണയ്  പലനിശ  ഇളവയ്
നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്;ഈ ബഭാഞയ് മഭാകനജരുലട കപരു വനിവരലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വഭായ  സലാംബന്ധനിച  കകേസകേളനില  സഹകേരണ  ആര്ബനികടഷേന്
കകേഭാടതനിവനിധനി പറഞതനിനുകശഷേലാം വതീണ്ടുലാം ആ തുകേയയ് പലനിശ ഈടഭാക്കുന്നതനിനയ്
നനിയമമുകണഭാ;അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങനില  ഇത്തരത്തനില
ഏലതങനിലുലാം  കകേസനില  പലനിശ  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ആയതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  തുകേ  ഈടഭാക്കനിയ  ജതീവനക്കഭാരലന്റെ  കപരുലാം  പദവനിയുലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) മുകേളനില (എ) ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഉണയ്.   ശതീ.  ബഭാബു  എലാം.  പഭാലനികശ്ശേരനിയുലട  ഭഭാരവയുലാം  ടനി  ബഭാങനിലല
ജതീവനക്കഭാരനിയുമഭായ ശതീമതനി ഇന്ദനിര പനിയദര്ശനിനനി ടനി ബഭാങനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കയ്
അനുവദനിക്കുന്ന  1,00,000  രൂപയുലട  എലാംകപഭായതീസയ്  ഓവര്ഡ്രൈഭാഫയ്  വഭായ
എടുത്തനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  പലനിശ ഇളവയ് നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  ആയതയ് നനിയമഭാനുസൃതമഭാണയ്.  മുതുവറ
ബഭാഞനില നനിനമഭാണയ് പലനിശ ഇളവയ് നലകേനിയനിട്ടുളളതയ്.

ബഭാഞയ് മഭാകനജരുലട കപരയ് ശതീമതനി ഇന്ദനിര പനിയദര്ശനിനനി.

(ഇ)  ധനസലാംബന്ധമലഭാത്ത  കകേസകേളനില  മഭാത്രമഭാണയ്  ആര്ബനികടഷേന്
കകേഭാടതനിവനിധനി  പറയുന്നതയ്.  ധനസലാംബന്ധമഭായ  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നതയ്
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ആര്ബനികടറര്മഭാരഭാണയ്.  ആര്ബനികടറര്മഭാര്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  അവഭാര്ഡകേളനില
പറയുന്ന വവവസ പകേഭാരമഭാണയ്  അവഭാര്ഡയ്  തുകേയ്ക്കു കമല പലനിശ ഇഇൗടഭാക്കുന്നതയ്.
അലഭാലത ഇതനിനയ്  പകതവകേ നനിയമമനില.  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സഹകേരണ ബഭാങനില
കേമ്പഡ്യൂടര്  കസഭാഫയ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങലള  ദുരുപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേണക്കുകേളനില
കമകക്കടുകേള  നടത്തനിയനിട്ടുളളതനിനഭാലുലാം  കേമ്പഡ്യൂടറനിലല  കരഖകേളനില  അപഭാകേതകേള
ഉളളതനിനഭാലുലാം  ടനി  ബഭാങനില  ഇത്തരത്തനില  പലനിശ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നയ്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനയ് സഭാധനിചനിടനില.

അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനില  നനിനലാം വഭായഭാ
പലനിശയനിളവയ് ലഭനിച വവക്തനികേള

220 (1984) ശതീ  .   എലകദഭാസയ് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങനില നനിനലാം
2005-2006 മുതല 2016-17 വലരയുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേങ്ങളനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനിവനിധ ഉത്തരവകേള പകേഭാരലാം വഭായയയ് പലനിശ ഇളവയ് ലഭനിച വവക്തനികേളുലട കപരുലാം
തുകേയുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ബഭാങനില  നനിനലാം  കലഭാണ്  എടുത്തനിട്ടുള്ള  പകരതയഭായ
ലകേ.  പനി.  കമരനി,  അക്കരപടനികയയല  വതീടയ്,  പുറനഭാട്ടുകേര  എന്ന  ഓഹരനി  ഉടമയയ്
2010-ല  സഹകേരണ  ആര്ബനികടഷേന്  വനിധനി  അനുസരനിചയ്  അടയ്കക്കണതഭായ
ആലകേ തുകേ എത്രലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(സനി)  ഈ കകേസനില ആര്ബനികടഷേന് കകേഭാടതനി വനിധനി പറഞനിട്ടുള്ളതയ് വഭായ
എടുത്തനിട്ടുള്ള ലകേ.  പനി.  കമരനിയുലട  വഭാദലാം  കകേടനിടഭാകണഭാ;  എങനിൽ  ഈ വനിധനിയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 23-12-2010-ല എ.ആര്.സനി.  നമ്പര് 3074/2010 പകേഭാരലാം അവഭാര്ഡയ്
പുറലപടുവനിചകപഭാള  മുതലുലാം  പലനിശയുമടക്കലാം  7,69,243  രൂപയഭാണയ്
അടയ്കക്കണനിയനിരുന്നതയ്.

(സനി)  ഇഇൗ  കകേസനില  ആര്ബനികടറര്  മുമ്പഭാലകേ  ശതീമതനി  ലകേ.  പനി.  കമരനി
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ഹഭാജരഭായനിടനില.

കനഭാടയ് അസഭാധുവഭാക്കല പകനിയയനിലൂലട സഹകേരണകമഖല കനരനിട
ബുദനിമുട്ടുകേള

221  (1985)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  തതീരുമഭാനലാം
സഹകേരണകമഖലലയ  എപകേഭാരലാം  ബഭാധനിച്ചുലവനലാം  അതുണഭാക്കനിയ
പതനിസന്ധനികേള  എലനലഭാലമനലാം  ഇതുമൂലലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനില  വന്ന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  കൂറവലാം  നനികക്ഷപലാം  പനിന്വലനിക്കലുലാം  പസ്തുത  കമഖലലയ
എപകേഭാരലാം ബഭാധനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലനനിനലാം  സഹകേരണകമഖലലയ  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  എന്തു
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുനലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണകമഖല  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  പകനിയയനിലുലട  കനരനിട
ബുദനിമുട്ടുകേള  എലനലഭാലമനലാം  ഇതയ്  ജനങ്ങലള  എപകേഭാരലാം  ബുദനിമുടനിച്ചുലവനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഹകേരണകമഖലയനിലല  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണലാം  ലമചലപടുത്തനി
പസ്തുത  കമഖലലയ  സലാംപുഷ്ടതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അതനിലുലട  ലമചലപട  പവര്ത്തനലാം
ജനങ്ങളക്കയ് നലക്കുവഭാനുലാം എന്തു നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

    ഉത്തരലാം

(എ) 8-11-2016  അര്ദരഭാത്രനി മുതല സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് അവരുലട
പക്കലുളള  500,  1000  രൂപ  കേറന്സനികേള  ലലകേമഭാറലാം  ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്ത
അവസ സലാംജഭാതമഭായനി.  9-11-2016-നയ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില സഭാമ്പത്തനികേ
ഇടപഭാടുകേള  നടന്നനിടനില.  10-11-2016  മുതല  14-11-2016  വലര  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള സക്വതീകേരനിച 500, 1000 കേറന്സനികേള ജനിലഭാ സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനില   നനികക്ഷപനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത്ത  അവസയുണഭായനി.  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കയ് ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിനലാം ഒരഭാഴ്ചയനില
24,000  രൂപ മഭാത്രകമ  ഒരു അക്കഇൗണനില നനിനലാം  പനിന്വലനിക്കഭാന്  കേഴനിഞളള.
സഹകേരണ കമഖലയനിലല 1.90 കകേഭാടനി ഇടപഭാടുകേഭാരുലട ലലദനലാംദനിന ആവശവങ്ങള
നനിറകവറ്റുന്നതനിനയ് തുചമഭായ ഇഇൗ തുകേ തനികേച്ചുലാം അപരവഭാപ്തമഭായനിരുന. ഒരു പഭാഥമനികേ
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സലാംഘത്തനില  ശരഭാശരനി  പതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  ഇടപഭാടുകേഭാരുണയ്.   സഭാധുവഭായ
കേറന്സനി ഉപകയഭാഗനിചയ് (പുതനിയ 2000 കനഭാട്ടുളലപലട) നഭാമമഭാത്രമഭായ ഇടപഭാടുകേള
മഭാത്രകമ  സലാംഘങ്ങളനില  നടനളള.  സലാംഘങ്ങളുലട  പധഭാന  ബനിസനിനസഭായ
വഭായഭാവനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവമുളലപലടയുളള  ഇടപഭാടുകേള
തടസലപട്ടു.

വഭായ്കപതര പവര്ത്തനങ്ങള ഉളലപലട (കേണ്സഡ്യൂമര് കസ്റ്റഭാര്, നതീതനി കസ്റ്റഭാര്,
നതീതനി ലമഡനിക്കല കസ്റ്റഭാര്, വളലാം ഡനികപഭാ, കനിനനിക്കല ലഭാബയ് തുടങ്ങനിയവ) പഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന്ന  ലലദനലാംദനിന  പവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം  ബുദനിമുടനിലഭായനി.
വനിവഭാഹലാം,  ചേനികേനിത തുടങ്ങനിയ ആവശവങ്ങളക്കയ് സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനില നനിനലാം
വഭായലയടുത്ത  ആളുകേളക്കയ്  വഭായഭാത്തുകേ  യഥഭാസമയലാം  നലകുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില.
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസലാം  എന്നതീ  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  സലാംഘങ്ങളനില
നനിനലാം നനികക്ഷപ തുകേ പനിന്വലനിക്കഭാനഭാകേഭാലത വന്നതയ് സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട ദുരനിതലാം
വര്ദനിപനിച്ചു.  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  നനിലചതയ്
കേര്ഷേകേലരയുലാം  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില
അക്കഇൗണ്ടുളള അലാംഗങ്ങള അവരുലട എസയ്.ബനി.  അക്കഇൗണനില നനികക്ഷപനിച തുകേ
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങനിലല കേറന്റെയ് അക്കഇൗണനില നനികക്ഷപനികക്കണ സഭാഹചേരവലാം
വന.  ഇതയ്  പഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  പലനിശ  നഷ്ടത്തനിനയ്  കേഭാരണമഭായനി.
സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  സക്വര്ണ്ണപണയലാം  ഉളലപലടയുളള  വഭായകേളക്കയ്  പണലാം
നലകേഭാന്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കയ്  കേഴനിഞനില.  ലലദനലാംദനിന  സഭാമ്പത്തനികേ
ആവശവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള ആശയനിചനിരുന്ന ഗ്രേഭാമതീണ ജനങ്ങളുലട
ആവശവങ്ങള  നനിറകവറഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല  ജനജതീവനിതലാം  ദുരനിത
പൂര്ണ്ണമഭായനിത്തതീര്ന.

(ബനി)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനില/ബഭാങനില  അക്കഇൗണ്ടുളള
ഇടപഭാടുകേഭാരനയ്  ലകേ.ലലവ.സനി.  (ഇടപഭാടുകേഭാലര  അറനിയല)  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിചയ്
അടുത്തുളള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  ശഭാഖയനില  (പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിനയ്  അക്കഇൗണ്ടുളള  ശഭാഖയനില)  സതീകറഭാ  ബഭാലന്സയ്  അക്കഇൗണയ്
ആരലാംഭനിക്കഭാന് അനുവദനിച്ചു.  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘത്തനില ഇടപഭാടുകേഭാരനുളള
അക്കഇൗണനില നനിനലാം അക്കഇൗണയ് ഉടമ  ആവശവലപടുന്ന തുകേ ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങനിലുളള  അയഭാളുലട  അക്കഇൗണനികലയയ്  നലകേനി,  ആഴ്ചയനില  24,000 രൂപകയഭാ,
റനിസര്വയ്  ബഭാങയ്  നനിഷര്ഷേനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനിലുളള  തുകേകയഭാ  ഇടപഭാടുകേഭാരനയ്
പനിന്വലനിക്കഭാവന്നതുലാം  ലചേക്കയ്,  ഡ്രൈഭാഫയ്  ഇടപഭാടുകേളുലാം  ഇലകകഭാണനികേയ്  ടഭാന്സര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭായ  ആര്.ടനി.ജനി.എസയ്.,  എന്.ഇ.എഫയ്.റനി.  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചയ്
ആവശവമഭായ  തുകേ  ഇടപഭാടുകേഭാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന  വവക്തനിക്കയ്/സഭാപനങ്ങളക്കയ്
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നലകേഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനി.  കേര്ഷേകേര്ക്കയ്  ആവശവമഭായ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായകേള
തുടര്നലാം  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  മുകഖന
അനുവദനിക്കുകേയുലാം  കേര്ഷേകേര്ക്കയ്  അനുവദനിക്കുന്ന  വഭായഭാത്തുകേ  കമല  വനിവരനിച
രതീതനിയനില  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലുളള  പഭാഥമനികേ
സലാംഘത്തനിലല  അലാംഗങ്ങളുലട/കേര്ഷേകേരുലട  അക്കഇൗണനികലയയ്  ടഭാന്സര്  ലകഡനിറയ്
ലചേയനലകുകേയുലാം  അലാംഗങ്ങലള/കേര്ഷേകേലര  അതനില  നനിനലാം  പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനയ്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചു.   പഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളനില  നനിലവനിലുളള
അക്കഇൗണനിലൂലട അലാംഗങ്ങളക്കയ്  തുടര്നലാം ഇടപഭാടുകേള നടത്തുന്നതനിനുലാം നനികക്ഷപലാം
സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം വഭായഭാ തനിരനിചടവയ്  നടത്തുന്നതനിനുലാം അനുവദനിച്ചു.  ഇപകേഭാരലാം
ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങനില  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ
സലാംഘത്തനിലല ഇടപഭാടുകേഭാരനയ് അക്കഇൗണയ് തുടങ്ങുന്നതനിനയ് കവണനി വരുന്ന ലചേലവയ്
ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങയ് വഹനിക്കുവഭാന് തതീരുമഭാനനിച്ചു. ഇഇൗ സലാംവനിധഭാനലാം പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള/ബഭാങ്കുകേള  കനരനിടുന്ന  കേറന്സനി
ദഇൗര്ലഭവലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുളള  തഭാലക്കഭാലനികേ  സലാംവനിധഭാനമഭായനിരനിക്കുലമനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനി.

(സനി)  കനഭാടയ്  അസഭാധുവഭാക്കല  പകനിയയനിലൂലട  സലാംഘങ്ങളുലട  പധഭാന
ബനിസനിനസഭായ  വഭായഭാ  വനിതരണവലാം,  തനിരനിചടവലാം  നനികക്ഷപവലാം  ഉളലപലടയുളള
ഇടപഭാടുകേള  തടസലപട്ടു.  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായഭാ  വനിതരണവലാം  തനിരനിചടവലാം  നനിലചതയ്
കേര്ഷേകേലര  ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനി.  വഭായ്കപതര  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്ന
സലാംഘങ്ങളനിലല  ലലദനലാംദനിന  പവര്ത്തനങ്ങള  മുടങ്ങനി.  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം,
വനിദവഭാഭവഭാസലാം എന്നതീ ആവശവങ്ങളക്കഭായനി നനികക്ഷപ തുകേ പനിന്വലനിക്കഭാനഭാകേഭാലത
വന്നതയ്  സഭാധഭാരണക്കഭാരുലട  ദുരനിതലാം  വര്ദനിപനിച്ചു.  ലലദനലാംദനിന  സഭാമ്പത്തനികേ
ആവശവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേലള ആശയനിചനിരുന്ന ഗ്രേഭാമതീണ ജനങ്ങളുലട
ആവശവങ്ങള  നനിറകവറഭാന്  കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാല  ജനജതീവനിതലാം
ദുരനിതപൂര്ണ്ണമഭായനിത്തതീര്ന.

(ഡനി)  നനികക്ഷപകേരുലട  വനിശക്വഭാസലാം  ആര്ജനിക്കുന്നതനിനുലാം  നനികക്ഷപലാം
സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല  2017  ജനുവരനി  10
വലരയുളള  ഒരു  മഭാസക്കഭാലലാം  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണ  കേവഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിച്ചു.  2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ  കമഖല  സലാംരക്ഷണദനിനമഭായനി
ആചേരനിച്ചു.   കേവഭാമ്പയനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാന തലത്തനിലുലാം ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം
തഭാലൂക്കയ് തലത്തനിലുലാം സലാംഘലാം തലത്തനിലുലാം കമഭാണനിററനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച്ചു.
കേവഭാമ്പയനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഹകേഭാരനികേള  കകേരളത്തനിലല  1720682  ഭവനങ്ങള
സന്ദര്ശനിച്ചു.   2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല  2017  ജനുവരനി  31  വലര  നനികക്ഷപ
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സമഭാഹരണ യജലാം നടത്തനി.

പഭാഥമനികേ ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേള തമ്മേനില കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്

222 (1986)  ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ്  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന്  :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി  :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാഥമനികേ,  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  തമ്മേനില
2017  മഭാര്ചയ്  31-നയ്  മുമ്പഭായനി  കകേഭാര്ബഭാങനിലാംഗയ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമന്നയ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില ഇതു സലാംബന്ധനിചയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര് സര്ക്കുലര്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാംമൂലലാം  പസ്തുത  ബഭാങ്കുകേള  കേഭാര്ഷേനികേ  വഭായകേള
നലകുന്നതയ് മുടങ്ങുന്ന സഭാഹചേരവലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  ഇതയ്  പരനിഹരനിയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി&ഡനി) ബഭാധകേമല.

ഒല്ലൂര് വനിവനികധഭാകദ്ദേശവ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

223  (1987)   ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഏലതലഭാലാം  വനിവനികധഭാകദ്ദേശവ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനലണന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില എലതലഭാലാം  സലാംഘങ്ങളക്കഭാണയ്  ഒന്നനിലധനികേലാം  ശഭാഖകേളുള്ളതയ്
എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?                

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  രണയ്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശവ  സഹകേരണ
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സലാംഘങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

1. ആശഭാരനിക്കഭാടയ് ഗ്രേഭാമതീണ മളടനി പര്പസയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം ആര്. 1019

2. തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ ഫഭാമനിലനി ലവലലഫയര്, മളടനി പര്പസയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം
ആര്.666

(ബനി)  ആശഭാരനിക്കഭാടയ്  ഗ്രേഭാമതീണ മളടനി  പര്പസയ്  സഹകേരണ സലാംഘലാം ആര്.
1019-നയ് ഒരു ശഭാഖ മഭാത്രലാം പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.  ഒന്നനിലധനികേലാം ശഭാഖകേള ഇല.

തൃശ്ശൂര് അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് കമകക്കടയ്

224  (1988)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പദതീപയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സഹകേരണബഭാങയ്
ഭരണസമനിതനിലയ  സലസന്ഡയ്  ലചേയയ്  ചുമതലകേളനില  നനിനലാം  മഭാറനി
നനിര്ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങനില എത്ര മഭാസകത്തക്കഭാണയ് മഭാറനി നനിര്ത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;

(സനി) ഭരണസമനിതനിലയ മഭാറനി നനിര്ത്തഭാന് എലനലഭാലാം കമകക്കടുകേള ബഭാങനില
നടന്നതഭായനിടഭാണയ്  സഹകേരണ  വകുപയ്  കേലണത്തനിയനിട്ടുളളതയ്;വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കമകക്കടയ്  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര,  കേര്ശന  നടപടനി  സക്വതീകേരനിചയ്
ജനങ്ങളുലട  നനികക്ഷപലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ബഭാങനിലന  ജകനഭാപകേഭാരപദമഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങനില  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?               

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ആറയ് മഭാസകത്തയഭാണയ് മഭാറനി നനിര്ത്തനിയനിട്ടുളളതയ്.

(സനി)  ബഭാങനിലന്റെ  അലാംഗതക്വ  രജനിസ്റ്ററനില  കൃത്രനിമലാം  കേഭാണനിചയ്  അനര്ഹലര
ഉളലപടുത്തനി നനിയമ വനിരുദമഭായനി വഭായകേള നലകേനിയനിട്ടുളളതഭായുലാം കസഭാഫ യ് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനങ്ങലള  ദുരുപകയഭാഗലപടുത്തനി  കേണക്കുകേളനില  കമകക്കടുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുളളതഭായുലാം ബഭാങനിലന്റെ നനിയമഭാവലനി വവവസകേളക്കയ് വനിരുദമഭായനി വഭായഭാ
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വനിതരണവലാം തനിരനിചടവനില ഇളവയ് അനുവഭാദവലാം നലകേനിയതഭായുലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ഡനി)  ബഭാങനിലന്റെ നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന ഭരണസമനിതനിലയ ആറയ് മഭാസകത്തയയ്
മഭാറനി  നനിര്ത്തനിയനിട്ടുണയ്.  ബഭാങനില  നടന്ന  കമകക്കടുകേലള  കുറനിചയ്  വനിശദമഭായ
അകനക്വഷേണത്തനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ്

225 (1989)    ശതീ  .   അനനില അക്കര   :
  ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശുരനിലല  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന
സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  32 പകേഭാരലാം  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  മഭാറനി  നനിര്ത്തനിയ
ഉത്തരവയ്  നടപഭാക്കനിയതയ്  സഹകേരണ  നനിയമലാം  അനുസരനിച്ചുള്ള  ചേടങ്ങള
പഭാലനിചഭാകണഭാ;

(ബനി)  സഹകേരണ  നനിയമലാം  വകുപയ്  32  പകേഭാരമുള്ള  ഉത്തരവയ്  കജഭായനിന്റെയ്
രജനിസ്ട്രഭാര് ആഫനിസനിലഭാകണഭാ ഹടപയ് ലചേയനിട്ടുള്ളതയ് ; ആലണങനില പസ്തുത ഉത്തരവയ്
ഹടപയ് ലചേയ ഉകദവഭാഗസലന്റെ കപരുലാം പദവനിയുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?            

 ഉത്തരലാം

(എ) അലത.

(ബനി)  ഉത്തരവയ്  കജഭായനിന്റെയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്  (ജനറല)  തൃശ്ശൂര്  ആഫതീസനിലഭാണയ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതയ്.  

ഉകദവഭാഗസലന്റെ കപരയ് - ശതീനഭാഥയ് പനി. പനി.

പദവനി - എല.ഡനി. ലലടപനിസ്റ്റയ്

തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടയ് ഫഭാര്കമഴയ് സര്വതീസയ് സഹകേരണ ബഭാങയ് ജതീവനക്കഭാര്

226  (1990)  ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

തൃശ്ശൂരനിലല  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങനിലല  സനിര
ജതീവനക്കഭാരനില ഏലതലഭാലാം ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനലാം സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിടനില
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എന്നയ് കപരുലാം പദവനിയുലാം സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂരനിലല  അടഭാടയ്  ഫഭാര്കമഴയ്  സര്വതീസയ്  സഹകേരണ  ബഭാങനില  1999-ലല
കഭാസനിഫനികക്കഷേന്  അനുസരനിചയ്  52  തസ്തനികേകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണയ്.
ഇകപഭാള  സലാംഘത്തനില  38  ജതീവനക്കഭാര്  കസവനമനുഷനിക്കുന.  തസ്തനികേകേള
ഇലഭാലത തലന്ന ചുവലടപറയുന്ന ജതീവനക്കഭാലര ഭരണസമനിതനി നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

1. സനതീഷേയ് കതഭാമസയ് - കഭാര്ക്കയ്

2. ആനനി. ടനി. ഒ. - കഭാര്ക്കയ്

3. എ. ഷേതീജ. - കഭാര്ക്കയ്

4. സക്വപ്ന ലലബജു - കഭാര്ക്കയ്

5. പനി. ആര്. പദതീപയ് കുമഭാര്. - പഡ്യൂണ്

6. മകനഭാജയ് കജഭാസയ് - പഡ്യൂണ്

7. എ. പനി. ഫനിലനിപയ് - പഡ്യൂണ്

8. കഷേഭാണനി. സനി. ഒ. - പഡ്യൂണ്

9. പകമഭാദയ്. പനി. ലകേ. - പഡ്യൂണ്

10. ലകേ. ആര്. അജയകുമഭാര് - പഡ്യൂണ്

11. എന്. വനി. കബഭാസയ് - ലസയനിലസഭാന്

12. ദനികനഷേയ് കുമഭാര് ഇ. ലകേ. - ലസയനിലസഭാന്

13. സുകരഷേയ്. എ. ലകേ. - ലസയനിലസഭാന്

സുലത്തഭാന്ബകത്തരനി സഹകേരണ കേഭാര്ഷേനികേ ഗ്രേഭാമ വനികേസന ബഭാങയ്
കമകക്കടുകേള

227 (1991)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സുലത്തഭാന്ബകത്തരനി  സഹകേരണ  കേഭാര്ഷേനികേ  ഗ്രേഭാമവനികേസന
ബഭാങ്കുമഭായനി ബന്ധലപടയ് ഉയര്ന വന്നനിട്ടുള്ള കമകക്കടുകേള സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ആയതയ്  സലാംബന്ധനിചയ്  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേള 
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എലനലഭാലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?     

 ഉത്തരലാം

(എ) കമകക്കടയ് സലാംബന്ധനിചയ് ഒരു റനികപഭാര്ടയ് സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രഭാര്
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  സുലത്തഭാന്  ബകത്തരനി  സഹകേരണ  കേഭാര്ഷേനികേ  ഗ്രേഭാമ  വനികേസന
ബഭാങനിലല അനധനികൃത നനിയമനങ്ങള സലാംബന്ധനിചയ് ലഭനിച പരഭാതനികേള രജനിസ്ട്രഭാര്
ഓഫതീസനിലല  ഇന്ലസക്ഷന്  വനിഭഭാഗലാം  ലഡപഡ്യൂടനി  രജനിസ്ട്രഭാര്,  ലഡപഡ്യൂടനി  രജനിസ്ട്രഭാര്
(ലകഡനിറയ്)  എന്നനിവര്  സലാംയുക്തമഭായനി  അകനക്വഷേനിചയ്  റനികപഭാര്ടയ്  രജനിസ്ട്രഭാര്ക്കയ്
സമര്പനിചനിട്ടുണയ്.  ഇതയ്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  സുലത്തഭാന്
ബകത്തരനി  തഭാലൂക്കയ്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങനിലന്റെ  2015-16  വര്ഷേലത്ത
ആഡനിറനികനഭാടനുബന്ധനിചയ്  സമര്പനിചനിട്ടുളള  ലസഷേവല  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  വയനഭാടയ് കജഭായനിന്റെയ് രജനിസ്ട്രഭാറലട ഉത്തരവയ് പകേഭാരലാം ബഭാങനില
കകേരള  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  നനിയമത്തനിലല  വകുപയ്  65  പകേഭാരലാം  അകനക്വഷേണലാം
നടനവരുന.   വനിജനിലന്സയ്  അകനക്വഷേണലാം  കവണലമന്നയ്  കബഭാദവലപടുന്നപക്ഷലാം
ആയതനിനുളള നടപടനികേളുലാം സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം കേടവലാം ലഭാഭവലാം

228  (1992)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വരുകമ്പഭാള കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡനിലന്റെ
കേടലാം എത്രയഭായനിരുന;

(ബനി)  ഇകപഭാള  കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡയ്  ലഭാഭത്തനില  പവര്ത്തനിക്കഭാന്
തുടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; നനിലവനില കേടങ്ങള ഉകണഭാ:

(സനി)  കേണ്സഡ്യൂമര് ലഫഡയ്  നനിലവനില സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള നടത്തുനകണഭാ;
സലാംസഭാനത്തയ് എത്ര എണ്ണലാം ഉണയ്;

(ഡനി)  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡനിലന്റെ  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനയ് നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വരുകമ്പഭാള  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ
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ബഭാധവത 991.70 കകേഭാടനി രൂപയഭായനിരുന.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷേത്തനില  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡനിനയ്
തഭാലക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  64.78  കകേഭാടനി  രൂപ  പവര്ത്തന  ലഭാഭലാം
ഉണഭായനിട്ടുണയ്.  നനിലവനില 936.02 കകേഭാടനി രൂപയുലട ബഭാധവതയുണയ്.

(സനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ലഫഡയ്  ത്രനികവണനി  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  നടത്തുനണയ്.
നനിലവനില സലാംസഭാനത്തയ് 204 ത്രനികവണനി സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണയ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്  ലഫഡകറഷേലന്റെ
സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള നനിലവനില പവര്ത്തനിക്കുനണയ്. ജനില തനിരനിച്ചുളള വനിവരലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ജനില ത്രനികവണനി സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള

തനിരുവനനപുരലാം 17

ലകേഭാലലാം 27

പത്തനലാംതനിട 13

ഇടുക്കനി 10

ആലപ്പുഴ 19

കകേഭാടയലാം 13

എറണഭാകുളലാം 18

തൃശ്ശൂര് 17

പഭാലക്കഭാടയ് 14

മലപ്പുറലാം 17

കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് 19

വയനഭാടയ് 3

കേണ്ണൂര് 10

കേഭാസര്കഗഭാഡയ് 7

ആലകേ 204

ലലപതൃകേ പരനിസനിതനി വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലകേള

229 (T* 1993)  ലപഭാഫ  .    ആബനിദയ്  ഹുഹസന് തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഹപതൃകേ പരനിസനിതനി വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലകേലള

വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അതുവഴനി ടൂറനിസകേലള ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനുലാം എലനങനിലുലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നയ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഹപതൃകേ  പരനിസനിതനി  വനികനഭാദസഞഭാരകമഖലകേളുലട
വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  പധഭാന  ഗുഹഭാകക്ഷത്രങ്ങളുലാം  പസ്തുത  കക്ഷത്രങ്ങളനിൽ
വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനയ്  സക്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഹപതൃകേ പരനിസനിതനി വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലകേളനില ആവശവത്തനിനയ്
യഭാത്രഭാ  സഇൗകേരവവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കയ്  തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുകവണ
സഇൗകേരവങ്ങളുലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; ഇതു സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില ഇത്തരലമഭാരു പദതനി ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
എന്നഭാല ലലപതൃകേ പദതനിയനില ഉളലപട മുസനിരനിസയ് ലലപതൃകേ പദതനി, തലകശ്ശേരനി
ലലപതൃകേ പദതനി, ആലപ്പുഴ ലലപതൃകേ പദതനി എന്നനിവ നടപഭാക്കനി വരുന

(ബനി)  മുസനിരനിസയ്  ലലപതൃകേ  പദതനിയുലട  ഒന്നഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായതനിലനത്തുടര്ന്നയ് അതനിലന്റെ ഉലഘഭാടനലാം  27-2-2016  നയ്
ബഹു.  ഇനവന്  പസനിഡന്റെയ്  നനിര്വഹനിക്കുകേയുണഭായനി.  രണഭാലാംഘടലാം  വനികേസന
പവൃത്തനികേള  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  തലകശ്ശേരനി  ലലപതൃകേ  പദതനിയുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  ആലപ്പുഴ  ലലപതൃകേ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ നടപടനി ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ.

(സനി)  ഗുഹഭാകക്ഷത്രങ്ങള  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  പരനിധനിയനില  വരുന്നതല.
എന്നഭാല  ടൂറനിസകേലള  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  കബഭാഷേറകേള  മറയ്  പചേരണ
ഉപഭാധനികേള എന്നനിവ ഉളലപടുത്തനി വനിപണനലാം നടത്തനി വരുന.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചയ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണയ്.

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കയ് ബജറനില വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ

230  (1994)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞനിരഭാമന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ഇക്കഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷേത്തനില ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കയ് ബജറനില
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എത്ര തുകേയഭാണയ് വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതയ്;

(ബനി)  പസ്തുത  തുകേ  എനനിനുകവണനി  ലചേലവഴനിക്കഭാനഭായനിരുന  ബജറയ്
നനിര്കദ്ദേശലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തുകേ  ബജറയ്  പരഭാമര്ശ  പകേഭാരലാം  ലചേലവഴനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?                

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കബക്കലനികന്റെയുലാം  സമതീപ  പകദശങ്ങളുകടയുലാം  വനികനഭാദസഞഭാര
പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്ന  ഏജന്സനിയഭാണയ്  കബക്കല  റനികസഭാര്ടയ്
ലഡവലപ്ലമന്റെയ് കകേഭാര്പകറഷേന് ലനിമനിറഡയ്.  സഇൗത്തയ് ബതീചയ് പഭാര്ക്കയ് നവതീകേരണലാം,
സര്വതീസയ്  കറഭാഡയ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ജലപദതനി  നടത്തനിപയ്,   ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം,
മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം, ഭരണ പരനിശതീലന കബഭാക്കയ് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയഭായനി
2016-17  വഭാര്ഷേനികേ  ബജറനില  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കയ്  150  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.

(സനി) 2016-17 വര്ഷേലാം ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യ്ക്കുളള share capital contribution
ഇനത്തനില  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  Tourism  promotion/
marketing  പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനയ്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുലന്നങനിലുലാം  share  capital  ഇനത്തനില  കകേഭാര്പകറഷേനയ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  തുകേ  പസ്തനത  ആവശവങ്ങളക്കയ്  വകേ  മഭാറനി  ലചേലവഴനിക്കഭാന്
അനുവദനതീയമലഭാത്തതനിനഭാല  തുകേ  ലചേലവഴനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നലകേനിയനില.

ഉത്തര കകേരളത്തനിലല നദനികേള ഉളലപടുന്ന റനിവര് ക്രൂയനിസയ് ടൂറനിസലാം
സര്കേഡ്യൂടയ്

231(1995)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന  ഉത്തര  കകേരളത്തനിലല
നദനികേള ഉളലപടുന്ന റനിവര്ക്രൂയനിസയ് ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടയ് പദതനിക്കഭായനി എലനഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളലക്കഭാളളുന്ന  ഉത്തരകകേരളത്തനിലല
നദനികേള  ഉളലപടുന്ന  ''റനിവര്  ക്രൂയനിസയ്  ടൂറനിസലാം  സര്കേഡ്യൂടയ്''  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുഴകേളനിലൂലടയുലാം
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കേഭായലുകേളനിലൂലടയുമുളള  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  വടക്കന്  കകേരളത്തനിലല  കേലയുലാം
സലാംസഭാരവലാം കയഭാജനിപനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുളള ഒരു ബൃഹതയ് പദതനിയഭാണയ് ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.
ഇതനിനയ്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  ഇഇൗ  പകദശങ്ങള  ഉളലപട്ടുവരുന്ന  ജനപതനിനനിധനികേളനില
നനിനലാം  തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പതനിനനിധനികേളനില  നനിനലാം
അഭനിപഭായങ്ങള  കകഭാഡതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതുവഴനി  പദതനികരഖ
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗ്രേഭാമതീണ ടൂറനിസത്തനിനയ് പഭാധഭാനവലാം നലകേല
232 (1996) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസ്റ്റനിന്  :

ശതീ  .   കമഭാന്സയ്  കജഭാസഫയ്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫയ്  .   കതഭാമസയ്  :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  ഗ്രേഭാമതീണ  കമഖലകേളനിലല  ടൂറനിസലാം  സഭാധവതകേള
പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന്  ഉതകുന്നവനിധത്തനില  ടുറനിസലാം  കമഖലയനിൽ
എലനലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണയ്  നനിലവനില  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളലതന്നയ്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഗരകകേന്ദ്രതീകൃത  ടൂറനിസത്തനില  നനിന്നയ്  മഭാറനി  ഗ്രേഭാമതീണ
ജതീവനിതത്തനികലയ്ക്കുള്ള യഭാത്രകേളക്കയ് പഭാധഭാനവലാം നലകുന്ന സഞഭാരനികേളുലട അഭനിരുചേനി
കേണക്കനിലലടുത്തയ്  അപരനിചേനിത  കദശങ്ങളനിലല  ഭക്ഷണലാം,  ആചേഭാരങ്ങള,  കൃഷേനി
എന്നനിവ  അറനിയഭാനുലാം  അനുഭവനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയുന്ന  വനിധത്തനില  ടൂറനിസലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ആകേര്ഷേകേമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?                   

ഉത്തരലാം

(എ)  ബഭാലരഭാമപുരലാം,  മഭാന്നഭാര്,  ആറന്മുള,  ലചേറതുരുത്തനി,  പയന്നൂര്,  മുത്തങ്ങ
തുടങ്ങനിയ 10 കകേന്ദ്രങ്ങള ലലപതൃകേ ഗ്രേഭാമങ്ങളഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനി
അതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഗ്രേഭാമങ്ങളനില
സഭാമൂഹനികേ സഭാമ്പത്തനികേ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനുലാം ഗ്രേഭാമങ്ങളനിലല വനിപണനികേലളയുലാം
ഉലപന്നങ്ങലളയുലാം  കുറനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  സഞഭാരനികേലള  ഇവനികടക്കയ്
ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിക്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  ഗ്രേഭാമതീണ  കമഖലയനിലല  ടൂറനിസലാം  സഭാധവതകേളുളള
കമഖലകേള വനികേസനിപനിചയ് വനികനഭാദസഞഭാരനികേലള ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.
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(ബനി) ഉത്തരവഭാദ ടൂറനിസലാം പദതനിയനില ഇക്കഭാരവങ്ങള ലക്ഷവമനിടുനണയ്.

ഗ്രേതീന് കേഭാര്ലപറയ് പദതനിയുമഭായനി സലാംകയഭാജനിപനിചയ് ഹഇൗസ്കബഭാടയ് മഭാലനിനവ

സലാംസരണലാം

233 (1997)  ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷേയ് കുറപയ്  :

ശതീമതനി യു  .   പതനിഭ ഹരനി  :

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസയ്  :

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പധഭാന  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രമഭായ  കവമ്പനഭാടയ്  കേഭായലനിലുലാം
അനുബന്ധ കേഭായലുകേളനിലുലാം സഞരനിക്കുന്ന വതീടുവഞനികേള  (ഹഇൗസയ് കബഭാടയ്)  ശഭാസതീയ
മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  രതീതനികേള  പഭാലനിക്കുനലണന്നയ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എനഭാണയ്;

(ബനി)  ഇവയനില നനിനള്ള മഭാലനിനവലാം  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനയ്  സക്വതീകവജയ്  ടതീറയ്ലമന്റെയ്
പഭാന്റുകേള സഭാപനിചനിട്ടുലണങനിലുലാം അതയ്  പകയഭാജനലപടുത്തുന്ന കബഭാട്ടുകേളുലട എണ്ണലാം
കുറവഭാലണന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഹഇൗസയ് കബഭാട്ടുകേളനില ബകയഭാ കടഭായ് ലലറയ് സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഗ്രേതീന് കേഭാര്ലപറയ് പദതനിയുമഭായനി ഇതനിലന
സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതനിനയ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  പധഭാന  ടൂറനിസ്റ്റയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  കുമരകേലാം,  ആലപ്പുഴ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില
ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളനില  നനിനളള  മലനിനതീകേരണലാം  തടയുന്നതനിനഭായനി  രണയ്  സക്വതീകവജയ്
ടതീറ്റുലമന്റെയ്  പഭാന്റെയ്  (STP)-കേള  സഭാപനിചനിട്ടുണയ്.   ടനി  പദതനി  നടപനില  വന്നതനിലൂലട
കേഭായകലഭാര  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണവലാം  ജലഭാശയങ്ങളുകടയുലാം  കേഭായകലഭാരങ്ങളുകടയുലാം
മലനിനതീകേരണവലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭാണയ്  വകുപയ്  ലക്ഷവമനിടുന്നതയ്.  ഹഇൗസയ്
കബഭാട്ടുകേളനില  നനിനളള  മഭാലനിനവലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളുകടയുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുകടയുലാം പങഭാളനിത്തത്തനിലൂലടയുലാം വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനി  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളക്കുളള
കഭാസനിഫനികക്കഷേനനില ശഭാസതീയ മഭാലനിനവ നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം ഒരു ഘടകേമഭായതനിനഭാല
ബകയഭാ കടഭായയ് ലലറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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(ബനി) നനിലവനില വകുപനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിടനില.
(സനി)  ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളനില  ബകയഭാ  കടഭായയ് ലലറയ്  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണ്ടുവരനികേയഭാണയ്.  ഹഇൗസയ്
കബഭാട്ടുകേളക്കുളള  കഭാസനിഫനികക്കഷേന്  നലകുന്ന  മഭാര്ഗകരഖകേളനില  ബകയഭാ
കടഭായയ് ലലറയ് സലാംവനിധഭാനത്തനിനയ് പകതവകേ പരനിഗണന നലകുനണയ്. ഇഇൗ സഇൗകേരവലാം
ഉളലപടുത്തനിയുളള  ഹഇൗസയ്  കബഭാട്ടുകേളക്കയ്  പകതവകേ  കഭാസനിഫനികക്കഷേന്
സര്ടനിഫനിക്കറയ് നലകുന്ന രതീതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഹഇൗസയ് കബഭാട്ടുകേളനില നനിന്നയ്
പുറനളളലപടുന്ന  മഭാലനിനവങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനഭായനി  ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളുകടയുലാം  ലപഭാതുജന  പങഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഗ്രേതീന്  കേഭാര്ലപറയ്
പദതനിയുമഭായനി  ഇതനിലന  സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നതയ്  നനിലവനില  വകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  എങനിലുലാം ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ഗ്രേതീന് കേഭാര്ലപറയ് പദതനി
234  (1998)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തയ്  നടപഭാക്കഭാന്  ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള  ഗ്രേതീന്  കേഭാര്പറയ്
പദതനിയുലട വനിശദവനിവരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  പകേഭാരലാം  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല
ലപഭാന്മുടനിയനില എലനഭാലക്ക പരനിഷരണങ്ങളഭാണയ് നടപഭാക്കനിയതയ്;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  എലനഭാലക്ക  കേഭാരവങ്ങൾ  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം
(എ)  തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം,  വവവസഭായ സലാംരലാംഭകേര്,

കുടുലാംബശതീ,  ശുചേനിതക്വമനിഷേന്,  നഭാഷേണല  സര്വതീസയ്  സതീലാം,  എന്.ജനി.ഒ.-കേള
തുടങ്ങനിയവരുലട കൂടഭായ്മയനിലൂലടയഭാണയ് വനികനഭാദസഞഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുലട അടനിസഭാന
സഇൗകേരവവനികേസനവലാം സുസനിരമഭായ സലാംരക്ഷണവലാം ലക്ഷവമനിടുന്ന ഗ്രേതീന് കേഭാര്ലപറയ്
എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതയ്.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം,
ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം കമഖലഭാതലത്തനിലുലാം നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേള (Monitoring Cell)
രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇത്തരലാം  സമനിതനികേള ഓകരഭാ  ലസന്റെറകേളുലടയുലാം  കേഭാരവത്തനില
യഥഭാസമയലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  കവണ  സലാംഗതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
തതീര്ത്തയ്  ടൂറനിസകേളക്കുളള  ബുദനിമുട്ടുലാം  പരഭാതനിയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന.  മഭാലനിനവ
സലാംസരണത്തനിനയ്  പകതവകേ  പഭാധഭാനവലാം  നലകേനിയുളള  ഇഇൗ  പദതനി  ഓകരഭാ
ലസന്റെറകേളുലടയുലാം  വനികേസനത്തനികനഭാലടഭാപലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തത്തനിലുളള
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ടൂറനിസ  വനികേസനത്തനിനുലാം  അതുവഴനി  അനഭാരഭാഷ  തലത്തനിലുളള  പചേരണത്തനിനുലാം
സഹഭായകേരമഭായനി വര്ത്തനിക്കുന.

കകേരളത്തനിലല  ലതരലഞടുത്ത  79  വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
തഭാലഴപറയുന്ന പത്തനിന അജണ പകേഭാരമുളള കേഭാരവങ്ങളഭാണയ് ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട
ഏര്ലപടുത്തുന്നതയ്.

1. മഭാലനിനവ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം,  വൃത്തനിയുലാം  ശുചേനിതക്വവമുളള  പരനിസരലാം,
ഖരമഭാലനിനവങ്ങളുലട ശഭാസതീയമഭായ കശഖരണവലാം സലാംസരണവലാം.

2. കമന്മേകയറനിയ  ലപഭാതു  ശുചേനിമുറനികേളുലാം  അവയുലട  കൃതവമഭായ
പരനിപഭാലനവലാം.

3. ശുദമഭായ കുടനിലവളളവലാം, ഭക്ഷണവലാം.

4. കകേടുപഭാടുകേളനിലഭാത്ത നടപഭാത, ലലലറനിലാംഗയ്, സൂചേകേ കബഭാര്ഡകേള.

5. പകൃതനിയുലട സക്വഭാഭഭാവനികേത നനിലനനിര്ത്തഭാനുളള നടപടനികേള.

6. വനികനഭാദസഞഭാരനികേളുലട  സുരക്ഷനിതതക്വലാം,  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നനിവ  ഉറപ്പു
വരുത്തല,  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില  എത്രയുലാം  ലപലടന്നയ്  സഹഭായലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുളള സലാംവനിധഭാനലാം

7. ടൂറനിസകേളക്കയ്  ആവശവമഭായ  വനിവരങ്ങള  നലകുന്നതനിനുലാം  പരഭാതനികേളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുളള സലാംവനിധഭാനലാം

8. ജതീവനക്കഭാര്,  സന്നദപവര്ത്തകേര്  എന്നനിവര്ക്കയ്  കൃതവമഭായ
പരനിശതീലനലാം, തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡയ് എന്നനിവ നലകുന.

9. പഭാകദശനികേ ജനങ്ങളുലട പങഭാളനിത്തലാം.

10. ടൂറനിസ്റ്റയ് കകേന്ദ്രങ്ങളനില കമലപറഞ കേഭാരവങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
ഉത്തരവഭാദനിതക്വലപട  ഉകദവഭാഗസലന  ലഡസ്റ്റനികനഷേന്  മഭാകനജരഭായനി
നനിയമനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  ഗ്രേതീന് കേഭാര്ലപറയ്  പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി ലപഭാന്മുടനിയനിലല കലഭാവര്
സഭാനനികറഭാറനിയത്തനില വര്ഷേങ്ങളഭായനി പവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി കേനിടന്നനിരുന്ന ടൂറനിസ്റ്റയ്
അമനിനനിറനി  ലസന്റെര്  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ്.  കൂടഭാലത
സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുളള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇഇൗ  ലസന്റെറനില
ലഡസ്റ്റനികനഷേന് മഭാകനജലര നനിയമനിചനിട്ടുണയ്.

(സനി)  കൂടുതല  ലസകേഡ്യൂരനിറനി  സലാംവനിധഭാനലാം,  ലലലറനിലാംഗയ്  സലാംവനിധഭാനലാം,
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ചേനിലഡ്രൈന്സയ് പഭാര്ക്കയ്,  സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം പദതനികേള എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനയനിലഭാണയ്.

കേഭായലാംകുളലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി. അമനിനനിറനി ലസന്റെറനില നനിനലാം കബഭാടയ്
സര്വതീസയ്

235 (T* 1999)  ശതീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  അമനിനനിറനി ലസന്റെറനില നനിനലാം കബഭാടയ് സര്വതീസയ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?            

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ആഭവനര ടൂറനിസലാം

236  (2000)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപയ്  മനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തയ്  ആഭവനര ടൂറനിസലാം  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനയ്  വനികനഭാദസഞഭാര
വകുപയ് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ) 

1. ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുളള സലാംരലാംഭകേരുലട ഉലപന്നങ്ങള കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുലാം  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കകേരള  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാലട കകേരള ടഭാവല മഭാര്ടയ് നടപഭാക്കനി.

2. മുസനിരനിസയ്,  ലലസസയ്  റൂടയ്  എന്നനിവലയ  മുന്നനിര്ത്തനി  ലലപതൃകേ  ടൂറനിസലാം
കപഭാലസഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

3. അഡക്വഞര്  ടൂറനിസലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

4. കകേരളത്തനിലല  സഭാലാംസഭാരനികേ  പരനിപഭാടനികേള,  ഉതവങ്ങള  എന്നനിവ

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉളലപടുത്തനി കേലണര് തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം ആയതയ് ടൂറനിസ്റ്റയ് ഇന്ഫര്കമഷേന്
ഓഫതീസുകേള വഴനി ആഭവനര ടൂറനിസകേളക്കയ് എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനി
സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

5. ഉത്തരവഭാദനിതക്വ  ടൂറനിസലാം  ആഭവനര  വനിപണനിക്കയ്

പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുളള നടപടനി സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

6. സഞഭാരനികേളക്കയ്  ടൂര്  ഓപകററര്മഭാരുലാം  കഹഭാടലുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചയ്

ആകേര്ഷേകേമഭായ  ആനുകൂലവങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി  സക്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.

7. കകേരളലത്ത വനിവഭാഹ/MICE  ടൂറനിസത്തനിനുളള പധഭാന ലക്ഷവസഭാനമഭായനി

മഭാറ്റുന്നതനിനുളള  ഓണ്ലലലന്,  ഓഫയ്  ലലലന്  പചേരണ  മഭാര്ഗങ്ങള

നടപഭാക്കനി വരുന.

8. ആഭവനര  ടൂറനിസകേലള  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇനവയനില

ലതരലഞടുക്കലപട  22  നഗരങ്ങളനില  കറഭാഡയ്  കഷേഭാ-കേള

സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.

മഭാന്നഭാര് ലലപതൃകേ ഗ്രേഭാമ പദതനി

237  (2001)   ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-17  ബജറനില  പഖവഭാപനിച  ,ഹപതൃകേഗ്രേഭാമ  പദതനിയനിൽ

ഉളലപടുത്തനിയ  മഭാന്നഭാര്  പകദശത്തയ്  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  എലനലഭാലാം

പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാന്നഭാര്  ഹപതൃകേഗ്രേഭാമ  പദതനി  എന്നയ്  നടപനിലഭാക്കുലമന്നയ്

വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മഭാന്നഭാര് ലലപതൃകേ ഗ്രേഭാമമഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുളള പദതനി

അതനിലന്റെ പഭാരലാംഭ  ഘടത്തനിലഭാണയ്.  ടനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  ഗ്രേഭാമങ്ങളനില

സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  പഠനലാം  നടകത്തണതുണയ്.  പസ്തുത  ഗ്രേഭാമത്തനിലല
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വനിപണനികേലളയുലാം  ഉത്പന്നങ്ങലളയുലാം  കുറനിചയ്  പഠനലാം  നടത്തനി  സഞഭാരനികേലള

ഇവനികടക്കയ്  ആകേര്ഷേനിക്കുന്നതനിനയ്  കവണ  പദതനികേള  ആവനിഷരനികക്കണതുണയ്.

ഇതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പനിലഗ്രേനിലാം ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടയ്

238  (2002)  ശതീമതനി  യു  .    പതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസക്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  തലന്ന  ഏലറ  പശസ്തമഭായ  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളഭായ  ലചേടനികുളങ്ങര,
ഓചനിറ,  ഹരനിപഭാടയ്,  മണ്ണഭാറശഭാല,  മഭാകവലനിക്കര  അടക്കമുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങലള  തമ്മേനില
ബന്ധപനിക്കുന്ന ഒരു പനിലഗ്രേനിലാം ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടയ്  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള
സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില ഫനിഷേറതീസയ് ടൂറനിസലാം

239 (2003)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസക്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില ഫനിഷേറതീസയ് ലസകറമഭായനി കചേര്ന്നയ് ആവനിഷരനിചയ്
നടപനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്ന ഫനിഷേറതീസയ് ടൂറനിസലാം പദതനി സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിചതയ് ഏതയ്
നനിലയനില പരനിഗണനിചയ് വരുന എന്നയ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനികന്മേല  ടൂറനിസലാം  വകുപയ്  സക്വതീകേരനിച്ചു  വരുന്ന  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?                 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനയ്  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  ഫനിഷേറതീസുമഭായനി
കചേര്നളള പദതനികേലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

മഭാകവലനിക്കര ലവടനികക്കഭാട്ചേഭാല ടൂറനിസലാം പദതനി

240 (2004) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേയ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞഭാരവലാം കദവസക്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ലവടനികക്കഭാട്ചേഭാല  ടൂറനിസലാം  പദതനിലയ  ആലപ്പുഴ  ലമഗഭാടൂറനിസലാം
സര്കേഡ്യൂടയ്  കപഭാജകനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനയ്  നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  എസ്റ്റനികമറയ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അടനിയനരമഭായനി
എസ്റ്റനികമറയ് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?                 
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

ബഭാലുകശ്ശേരനി-കേക്കയലാം ടൂറനിസലാം കകേഭാറനികഡഭാര്

241  (2005)  ശതീ  .    പുരുഷേന് കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ബഭാലുകശ്ശേരനി-കേക്കയലാം  ടൂറനിസലാം
കകേഭാറനികഡഭാറനിലന്റെ വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറയ് സര്ക്കഭാരനിനയ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തനത  പദതനിയയ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനയ്  എനഭാണയ്
തടസലമന്നതയ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?                

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണയ് . പദതനി രൂപകരഖയനില പതനിപഭാദനിചനിരുന്ന ഒരു ഘടകേമഭായനി
'ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ഓഫയ്  കേണയലാംകകേഭാടയ്'  എന്ന  പദതനിക്കയ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.  പദതനി ഉടന് തുടങ്ങുന്നതനിനയ് നനിര്വഹണ ഏജന്സനിക്കയ് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

വനികനഭാദസഞഭാര വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

242  (2006)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനിലന്റെ  ചുമതലയനില  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;  പസ്തുത  സഭാപനലാം/സഭാപനങ്ങള
ഏലതലഭാലമന്നയ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാപനങ്ങള  നടത്തനിവരുന്ന  കകേഭാഴ്സുകേള  ഏലതലഭാലമന്നയ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;ഈ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കയ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;കകേരളഭാ
പനി.എസയ്.സനി. അലാംഗതീകേരനിച കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുനകണഭാലയന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

 ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

1. ഫുഡയ് കഭാഫയ് ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂടയ് (കകേരളഭാ) ലസഭാലലസറനി (FCI)

2. കകേരള ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂടയ് ഓഫയ് ടൂറനിസലാം & ടഭാവല സ്റ്റഡതീസയ് (KITTS)
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3. കകേഭാഴനികക്കഭാടയ് കസ്റ്ററയ് ഇന്സ്റ്റനിറഡ്യൂടയ് ഓഫയ് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി മഭാകനജയ് ലമന്റെയ് (SIHM)

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഉത്തര മലബഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനി

243 (2007)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  ടൂറനിസലാം  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്
ഉത്തരമലബഭാര് ടൂറനിസലാം പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങനില ഈ പദതനി
എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലമന്നയ് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?                          

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡയ്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനികലയുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടയ്  ജനിലയനിലല  വടകേര
തഭാലൂക്കനികലയുലാം  പധഭാനലപട  ലഡസ്റ്റനികനഷേനുകേലള  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി  കനഭാര്ത്തയ്
മലബഭാര്  ടൂറനിസലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെയ്  ഇനനിഷേനികയറതീവയ്  എന്ന  പദതനി  വകുപനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണയ്.

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി
244 (2008)  ശതീ  .  മുലക്കര രതഭാകേരന്   :
    ശതീ  .   ജനി  .  എസയ്  .  ജയലഭാല   :
   ശതീ  .   വനി  .  ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്   :
   ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനയ് കേതീഴനില ഗ്രേഭാമതീണ ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജുകേള
നടപഭാക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  കബഭാധവത്ക്കരണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  എലനഭാലക്ക  ശമങ്ങളഭാണയ്  നടത്തനിവരുന്നതയ്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?               

 ഉത്തരലാം
(എ)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  കകേരളത്തനില  ലതരലഞടുക്കലപട

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില 2008 മുതല നടപഭാക്കനി വരുന.  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില കുമരകേലാം,
കതക്കടനി,  ലലവത്തനിരനി,  കകേഭാവളലാം  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  2012  മുതല  കബക്കല,
കുമ്പളങ്ങനി,  അമ്പലവയല  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.  തുടര്ന്നയ്
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  വനിപുലതീകേരണ  പദതനിയനില  50  തകദ്ദേശസക്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങകളയുലാം 'ലലദവത്തനിലന്റെ സക്വനലാം നഭാടയ്, ജനങ്ങളുലട സക്വനലാം ടൂറനിസലാം' എന്ന
കപരനില 112 തകദ്ദേശ സക്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളയുലാം ഉളലപടുത്തനി.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര്
വന്നതനിനുകശഷേലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ
ജനിലകേളനികലക്കുലാം വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനയ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  കേതീഴനില  ഗ്രേഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം
പഭാകക്കജുകേള നടപഭാക്കുനണയ്.  കുമരകേലാം,  കതക്കടനി,  ലനലറചഭാല,  ലചേടവഭാലത്തുര്,
ലചേറവയല, കബക്കല, കകേഭാവളലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില ഗ്രേഭാമതീണ ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജുകേള
നടനവരുന.  പുതുതഭായനി  ലലവക്കത്തുലാം  പസ്തുത  പഭാകക്കജുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണയ്.
പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലുകേളഭായ  കേയര്,  ഓലലമടയല,  തഴപഭായ  ലനയയ്,  കുട,  വടനി
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മണ്പഭാത്രനനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേളളയ്  ലചേത്തല,  ലതങ്ങയ്  കേയറലാം,  ലനയയ്,
വനിവനിധ  മതവബന്ധന  രതീതനികേള,  കേഭാര്ഷേനികേ  രതീതനികേള,  വനിവനിധ  കേലഭാ
പവര്ത്തനങ്ങള, കേരകേഇൗശല വസ്തുക്കളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം, അലമ്പയയ് എന്നനിവലയലഭാലാം
പകമയമഭാക്കനി രൂപകേലപന ലചേയലപട ഇഇൗ പഭാകക്കജുകേള ഇന്നയ്  അനര്കദ്ദേശതീയ
ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തയ് തലന്ന വലനിയ മതനിപയ് ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  പുതുതഭായനി ഇഇൗ വര്ഷേലാം
20  ഗ്രേഭാമതീണ ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജുകേള കൂടനി രൂപകേലപന ലചേയ്യുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
ഗ്രേഭാമതീണ  ടൂറനിസലാം  പഭാകക്കജുകേളനില  നനിനലാം  കമല  പസ്തഭാവനിച  പരമ്പരഭാഗത
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മറയ്  തകദ്ദേശ  വഭാസനികേളക്കുലാം  ലമചലപട  വരുമഭാനലാം
ലഭവമഭാകുനണയ്.

(സനി)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുലട  കബഭാധവലക്കരണത്തനിനഭായനി
ലപഭാതുവനിലുളള  പരസവ  പചേരണ  മഭാര്ഗങ്ങള,  ഓണ്ലലലന്,  കസഭാഷേവല  മതീഡനിയ
മഭാര്ക്കറനിലാംഗയ് എന്നനിവയയ് പുറകമ കുടുലാംബശതീ തലങ്ങളനില കയഭാഗങ്ങള,  പഞഭായത്തയ്തല
ശനിലശഭാലകേള,  ലസമനിനഭാറകേള,  ടൂറനിസലാം  വവഭാവസഭായനികേളക്കഭായനി  പകതവകേ
കയഭാഗങ്ങള,  ടൂര്  ഓപകററര്മഭാര്ക്കഭായനി  കയഭാഗങ്ങള,  കമഭാക്കയ്  വനിസനിറ്റുകേള,  കകേരള
ടഭാവല മഭാര്ടയ് കപഭാലുളള കമളകേളനില സ്റ്റഭാളുകേളുലാം പചേരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം തുടങ്ങനിയ
രതീതനികേലളലഭാലാം  അവലലാംബനിക്കഭാറണയ്.   ഇതനിനുപുറകമ  അനര്കദ്ദേശതീയ,  കദശതീയ
ലസമനിനഭാറകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.  കലഭാകേ ടൂറനിസലാം കവദനികേളഭായ ഡബഡ്യൂ.ടനി.എലാം.,
ലഎ.ടനി.ബനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം യു.എന്.,  ഡബദ്യു.ടനി.ഒ.-യനിലുലാം വലര ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസലാം  അവകബഭാധനത്തനിനഭായനി  പചേരണങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണയ്.  ഇകപഭാള
തകദ്ദേശ  സക്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ജനപതനിനനിധനികേള,  വനിവനിധ  കസ്റ്റഭാക്കയ്
കഹഭാളഡര്മഭാര്  എന്നനിവര്ക്കഭായനി  ജനിലകേളനില  അവകബഭാധന  പവര്ത്തനങ്ങള
നടന  വരനികേയഭാണയ്.   കദശതീയ-അനര്കദ്ദേശതീയ,  പഭാകദശനികേ  മഭാധവമ
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പവര്ത്തകേര്ക്കഭായുലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിനഭായുളള  പകതവകേ  അവകബഭാധന
പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  നടത്തഭാറണയ്.   കബഭാധവലക്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാകഗര്സയ്  വനിസനിറനില  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.

മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കയ് കേഭാലലത്ത ശബരനിമലയനിലല കേഭാണനിക്ക

245  (2009)   ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കയ്  സമയത്തയ്,  ശബരനിമലയനില കേഭാണനിക്ക

എണ്ണനി തനിടലപടുത്തുന്നതനിനുമുമ്പഭായനി,  ഇതനിനയ്  നനികയഭാഗനിച  ജതീവനക്കഭാലര  പസ്തുത

ഡഡ്യൂടനിയനില നനിനലാം പനിന്വലനിചതയ് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  കേഭാരണലാം  യഥഭാസമയലാം  കേഭാണനിക്ക  എണ്ണനി  തനിടലപടുത്തഭാന്

കേഴനിഞനില  എനള്ള  കേഭാരവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതനിനയ്

ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില

സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?      

 ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി) ഉണയ്. ഡഡ്യൂടനി നനിശ്ചയനിചതനിലുളള ജഭാഗ്രേത കുറവഭാകണഭാ ഇത്തരലാം അവസ

ഉണഭാക്കനിയലതന്ന  കേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിചയ്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയവര്ലക്കതനിലര

നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനികേള  സക്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനയ്  കബഭാര്ഡനിനയ്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകുന്നതഭാണയ്.

ശബരനിമല ഭണ്ഡഭാര ചുമതലയുലാം കേഭാണനിക്കലയണ്ണലുലാം

246 (2010)   ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര്  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

ശബരനിമല ഭണ്ഡഭാര ചുമതലയുലാം കേഭാണനിക്കലയണ്ണലുലാം സക്വകേഭാരവ ഏജന്സനിലയ

ഏലപനിക്കുവഭാന് രഹസവനതീക്കലാം നടക്കുനലണന്ന വഭാര്ത്ത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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എങനില ആയതയ് തടയുന്നതനിനയ് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള ആണയ് സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?               

ഉത്തരലാം

ശദയനിലലപടനിടനില.

ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാന്

247  (2011)  ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച
തുകേലയ  സലാംബന്ധനിചയ്  അക്കഇൗണന്റെയ്  ജനറല  ഓഡനിറനിലാംഗയ്  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങനില ആയതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനി സക്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ശബരനിമല മഭാസ്റ്റര് പഭാന് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ് നഭാളനിതുവലര എത്ര രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണയ്;  ഈ  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഏലതഭാലക്ക  പവൃത്തനികേളഭാണയ്
ശബരനിമലയനില നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതയ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?            

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം
കലഭാക്കല ഫണയ് ആഡനിറയ്  (കകേരള കസ്റ്ററയ് ആഡനിറയ്)  വനിഭഭാഗമഭാണയ് ആഡനിറയ് നടത്തനി
വരുന്നതയ്.

(ബനി)  ശബരനിമല  മഭാസ്റ്റര്  പഭാന്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്  നഭാളനിതുവലര  77.50
കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണയ്.  പസ്തുത  ഫണയ്  ഉപകയഭാഗനിചയ്  ശബരനിമലയനില
നടത്തനിയ പവൃത്തനികേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണയ്*.

ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കയ് അടനിസഭാന സഇൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്ന
പദതനികേള

248 (2012) ശതീ  .   വനി  .   എസയ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കയ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവലാം  ഒരുക്കുന്ന
പദതനികേളുലട  മഭാസ്റ്റര്  പഭാനനിനയ്  ഉന്നതഭാധനികേഭാരസമനിതനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സന്നനിധഭാനത്തയ്  ശുദജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം
പുതനിയ പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അടനിസഭാന  സഇൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനയ്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങനില  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളക്കയ്  എനയ്  തുകേ  വതീതലാം
2016- 2017 കേഭാലയളവനില ലഭനിച്ചുലവന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?         

    ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണയ്.  സന്നനിധഭാനത്തയ്  അഞയ്  ദശലക്ഷലാം  ലനിറര്  കശഷേനിയുളള
മഭാലനിനവസലാംസരണ  പഭാന്റെയ്,  അയപ  ഭക്തന്മഭാര്ക്കയ്  വനിശമനിക്കുന്നതനിനുലാം  കേഡ്യൂ
നനിലക്കുന്നതനിനുമുളള  കേഡ്യൂ  കകേഭാലാംപക്സുകേള,  സന്നനിധഭാനത്തയ്  ഒകര  സമയലാം  4000
കപര്ക്കയ് അന്നദഭാനലാം നലകുന്നതനിനുളള അന്നദഭാന മണ്ഡപലാം, പമ്പയനിലല അന്നദഭാന
മണ്ഡപലാം, റകസ്റ്റഭാറന്റെയ് കബഭാക്കയ്, നനിലയലനില അയപ ഭക്തന്മഭാര്ക്കയ് വനിശമനിക്കഭാനുളള
പനിലഗ്രേനിലാം  ലഷേലടറകേള,  പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്  ഗ്രേഇൗണയ്  തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ  പദതനികേളക്കയ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  കുന്നഭാര് ഡഭാമനിലന്റെ ഉയരലാം  കൂടനി  അവനിലടനനിനലാം  കൂടുതല ജലലാം  പമ്പയ്
ലചേയയ്  ശബരനിമലയനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനുളള  അനുവഭാദലാം  കകേന്ദ്ര  വനവജതീവനി
കബഭാര്ഡനില നനിന്നയ് ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല, ഇകപഭാള ഗ്രേഇൗണയ് ലവല വഭാടര് ടഭാങ്കുകേള
ആവശവഭാനുസരണലാം  നനിര്മ്മേനിചയ്  ലവളളലാം  കശഖരനിക്കുകേയുലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയുമഭാണയ്.  കൂടഭാലത പമ്പയനിലുലാം നനിലയലനിലുലാം ആവശവഭാനുസരണലാം ശുദജല
വനിതരണത്തനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുനണയ്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  സനിരനിചക്വല  ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനി  99.9892  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  6.30  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അനുവദനിചതനില
ആദവഗഡവഭായനി  യഥഭാകമലാം  19,61,69,400  രൂപയുലാം  1,23,60,000  രൂപയുലാം
ലഭനിചനിട്ടുണയ്.

കദവസക്വലാം കബഭാര്ഡയ് ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനലാം
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249  (2013)   ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതയ്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  എത്ര  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡകേള  ഉലണനലാം  അവ
ഏലതലഭാലമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിയമനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
പബനികേയ് സര്വതീസയ് കേമ്മേതീഷേലന ഏലപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങനില അതനിനുള്ള നടപടനി
സക്വനികേരനിക്കുകമഭാ?               

           ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡയ്,  ലകേഭാചനിന്  കദവസക്വലാം
കബഭാര്ഡയ്,  മലബഭാര്  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡയ്,  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസക്വലാം  മഭാകനജനിലാംഗയ്
കേമ്മേനിറനി,  കൂടലമഭാണനികേവലാം കദവസക്വലാം മഭാകനജനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനി എന്നതീ അഞയ് കദവസക്വലാം
കബഭാര്ഡകേള/ മഭാകനജനിലാംഗയ് കേമ്മേനിറനികേള കകേരളത്തനില ഉണയ്.

(ബനി)  ഇല.  നനിയമനങ്ങള  കദവസക്വലാം  റനിക്രൂടയ്ലമന്റെയ്  കബഭാര്ഡയ്  വഴനി
നടത്തുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സക്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പസഭാദലാം പദതനി

250 (2014) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസയ്  .   ശബരതീനഭാഥന്   :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം  :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പസഭാദലാം  പദതനിയനില  ഗുരുവഭായൂര്  കക്ഷത്രലത്ത
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളക്കഭാണയ് തുകേ അനുവദനിക്കുന്നലതനലാം
എത്ര  കകേഭാടനിയുലട  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണയ്  ഈ  പദതനിയനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?                                 

ഉത്തരലാം
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(എ) കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ 'പസഭാദയ്' സതീമനില ഗുരുവഭായൂര് കക്ഷത്ര
പരനിസര വനികേസനലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്.

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനില നനിനലാം  4614.20  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം അതനില 922.84  ലക്ഷലാം രൂപ ആദവ ഗഡവഭായനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണയ്.  പദതനി ഘടകേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് പദതനി ഘടകേങ്ങള തുകേ
(ലക്ഷത്തനില)

1 ടൂറനിസ്റ്റയ് ലഫസനിലനികറഷേന് ലസന്റെര് 1157.08

2 ടൂറനിസ്റ്റയ് അമനിനനിറനി ലസന്റെര് 364.47

3 കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  ഓഫയ്  മളടനി  ലലവല  കേഭാര്
പഭാര്ക്കനിലാംഗയ്

2356.78

4 ലനറയ് വര്ക്കയ് ഇന്ഫഭാസ്ട്രക്ചേര്  CCTV  സനിസ്റ്റലാം
കഫഭാര് ലടമ്പനിള പനിലലമസസയ്

516.15

5 കേണനിജന്സനി 131.83

6 കേണ്സളടന്സനി ഫതീസയ് 87.89

ആലകേ 4614.2

മലബഭാര് കദവസക്വലാം കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട സഭാനക്കയറലാം

251 (2015)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

മലബഭാര് കദവസക്വലാം കബഭാര്ഡനിനയ് കേതീഴനിലുളള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാരനില
നനിനലാം  ഉകദവഭാഗക്കയറലാം  വഴനി  എകനികേഡ്യൂടതീവയ്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  റഭാങയ്  ലനിസ്റ്റനില  നനിനലാം  നനിയമനലാം
തക്വരനിതലപടുത്തഭാന് നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ?              

ഉത്തരലാം

ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട   ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില,
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുമ്പഭാലകേയുളള റനിവനിഷേന് ലപറതീഷേനനില തതീരുമഭാനമഭാകുന്ന മുറയയ് തുടര്
നടപടനികേള സക്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണയ്.

വര്ക്കല ജനഭാര്ദ്ദേന സക്വഭാമനി കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ നവതീകേരണലാം
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252  (2016)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  ജനഭാര്ദ്ദേനസക്വഭാമനി  കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സക്വതീകേരനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഇതുവലര  എത്ര

രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണയ് എന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കുളത്തനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനയ്  ആവശവമഭായ  ഫണയ്

അനുവദനിക്കുകമഭാ?                

           ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വര്ക്കല  ജനഭാര്ദ്ദേന  സക്വഭാമനി  കക്ഷത്രക്കുള  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി

അലാംഗതീകേരനിച 1,84,00,000 രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറനില കുളത്തനിലന്റെ നഭാലുവശത്തുമുളള

കേലടവകേളുലട  സലാംരക്ഷണഭനിത്തനിയുകടയുലാം  ബഭാക്കനി  ഭഭാഗങ്ങളനിലല  സലാംരക്ഷണ

ഭനിത്തനികേളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായ ഒരു

കകേഭാടനി  രൂപ  ഉളലപലട  ഇതുവലര  ഒരുകകേഭാടനി  നഭാലത്തനിയഭാറയ്  ലക്ഷലാം  രൂപ

ലചേലവഴനിച്ചു.  

(സനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡനില  നനിനലാം  തുകേ

അനുവദനിക്കുന്നതഭാലണന്നയ് അറനിയനിചനിട്ടുണയ്.

ശബരനിമലയനിലല സക്വതീകവജയ് ടതീറയ്ലമന്റെയ് പഭാന്റെയ്

253  (2017)   ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ) ശബരനിമലയനില 23.3 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴനിചയ് സജതീകേരനിച സക്വതീകവജയ്

ടതീറയ്ലമന്റെയ് പഭാന്റെയ് പവര്ത്തനക്ഷമമലലനള്ള കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പഭാന്റെയ് പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണയ്
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നഭാളനിതുവലര സക്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതയ്;

(സനി)  പസ്തുത  പഭാന്റെയ്  പവര്ത്തനക്ഷമമലലനള്ള  ചേതീഫയ്  ലടകനിക്കല

എകഭാമനിനറലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആയതയ്  ഉകപക്ഷനിക്കഭാന്

എലനങനിലുലാം തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ?              

ഉത്തരലാം
(എ)  പഭാന്റെനിലന്റെ  പവര്ത്തനവമഭായനി  ബന്ധലപടയ്  ഉണഭായനിട്ടുളള  നഡ്യൂനതകേള

ശദയനിലലപടനിട്ടുണയ്.
(ബനി)  പനി.വനി.സനി.  ലലപപ്പുകേള മഭാറനി  കേഭാസ്റ്റയ് അയണ് ലലപപയ് സഭാപനിക്കുന്ന

കജഭാലനി,  ഓകസഭാകണഷേന്  ഫലപദമഭാക്കനി  ഡനിസയ്ഇന്ലഫക്ഷന്  ലചേയ്യുന്ന  കജഭാലനി,
സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനികേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  എസയ്.ടനി.പനി.-യുമഭായനി  ഇനനിയുലാം
ബന്ധലപടുത്തഭാത്ത ലലലനുകേളുലട  കജഭാലനി  തുടങ്ങനിയവ ഉടന് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനയ്
കേരഭാറകേഭാരനയ് ടഭാവന്കൂര് കദവസക്വലാം കബഭാര്ഡയ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനി.

(സനി)   ചേതീഫയ്  ലടകനിക്കല  എകഭാമനിനറനില  നനിനലാം  ലഭനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനയ്  കേരഭാറകേഭാരനയ്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണയ്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസക്വലാം കബഭാര്ഡനില കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്
254  (2018)   ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷേഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡനില  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനലാം എടത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങളഭാണയ്  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില നടത്തുന്നതനിനയ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നയ് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?        

ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡനിലല  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല

അനഭാവശവ  തസ്തനികേകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറവളള  തസ്തനികേകേള
പുനനഃകമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുളള പഠനങ്ങള നടനവരനികേയഭാണയ്.

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലാം കേഭാവകേളുലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ് പദതനി
255 (2019)   ശതീമതനി യു  .    പതനിഭ ഹരനി  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
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നലകുകമഭാ:
(എ)  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസക്വലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളുലാം

കേഭാവകേളുലാം  കുളങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനയ്  എലനങനിലുലാം  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഏലതലഭാലാം  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലാം
കേഭാവകേളുലാം  ഈ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണയ്  എനലാം  ഇതനിലന്റെ
നടപടനികമങ്ങളുലട പുകരഭാഗതനി എലനനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?        

 ഉത്തരലാം

(എ) ഉണയ്.

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലലപട  കൃഷ്ണപുരലാം  ശതീകൃഷ്ണസക്വഭാമനി

കക്ഷത്രത്തനിലല  കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണവലാം  കേഭായലാംകുളലാം  പുതുക്കുളങ്ങര

കദവസക്വത്തനിലല കക്ഷത്രക്കനളത്തനിലന്റെ നവതീകേരണവലാം ഫണനിലന്റെ ലഭവത അനുസരനിചയ്

പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണയ്.

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം

256  (2020)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷേയ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കയ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞഭാരവലാം  കദവസക്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണലാം  സലാംബന്ധനിചയ്

പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇലലങനില ഇതനിനഭായനി ഒരു പദതനി ആവനിഷരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടയ്  കചേര്നളള  കേഭാവകേളുലടയുലാം

കുളങ്ങളുകടയുലാം  ആലത്തറകേളുലടയുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനയ്  ധനസഹഭായലാം

നലകുന്നതനിനുളള പദതനി ആവനിഷരനിചയ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണയ്.  ഇതയ് സലാംബന്ധനിച

നനിബന്ധനകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില വചനിട്ടുണയ്.
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(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  കചേഭാദവലാം  നമ്പര്  1792-ലന്റെ  ഉത്തരലാം  എഡനിറനിലാംഗയ്

ബഭാഞനില ലഭവമല.)

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ.)
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II.   അടനിയന്തരപ്രകമയയ

കുടനിവവെള്ള വെനിതരണയ

മനി  .    സസ്പീക്കര:  സയസസ്ഥാനയ  അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ച  കനരനിടനിടയ്  മസ്ഥാസങ്ങള്
കേഴനിഞനിടയ  കുടനിവവെള്ളയ  എതനിക്കസ്ഥാന്  യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ,  ജനില്ലകേള്ക്കയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  ഫണയ്  അനുവെദനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ,  വെസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനിയുവട ജലവെനിതരണ സമ്പ്രദസ്ഥായതനിവല കകേടുപസ്ഥാടുകേള് നസ്പീക്കസ്ഥാനുയ കൂടുതല്
കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  ഫണയ്  അനുവെദനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ,  അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യമുള്ള
സലങ്ങളനിലയ  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.  കകേസ്ഥാളനനികേളനിലയ  കുടനിവവെള്ളയ  കലസ്ഥാറനിയനില്
എതനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ സരക്കസ്ഥാര തയസ്ഥാറസ്ഥാകേസ്ഥാതതുമൂലയ ഉളവെസ്ഥായനിടള്ളതസ്ഥായനി പറയവപ്പെടുന
അതസ്പീവെ  ഗുരുതരമസ്ഥായ  സനിതനിവെനികശഷയ  സഭസ്ഥാ  നടപടനികേള്  നനിരതനിവെച്ചയ്  ചരച്ച
വചയണവമനസ്ഥാവെശശ്യവപ്പെടയ്  സരവ്വശസ്പീ അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ്,  വകേ.  എയ.  ഷസ്ഥാജനി,  അനൂപയ്
കജക്കബയ്  എനസ്പീ  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേസ്ഥാരയ  കനസ്ഥാടസ്പീസയ്
നല്കേനിയനിടണയ്.   

റവെനന്യൂവയ ഭവെനനനിരമസ്ഥാണവയ വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര,
കകേരളതനില്  ഇക്കഴനിഞ  കേസ്ഥാലതയ്  വെരള്ച്ച  അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായനിരുന.
അതനിനനുസൃതമസ്ഥായനി ഗവെണ്വമനയ് ഉണരനയ് പ്രവെരതനിക്കുകേയുയ വചയ.  ഒകകസ്ഥാബര
മസ്ഥാസതനില്തവന  സനിതനിഗതനികേള്  വെനിലയനിരുത്തുനതനിനുകവെണനി  പ്രകതശ്യകേ
കയസ്ഥാഗങ്ങള്  വെനിളനിച്ചുകചരക്കുകേയുയ  ചരച്ചവചയ്യുകേയുയ  വചയ.  അനതവന
നടപടനികേള്ക്കയ് തുടക്കയ കുറനിച്ചു.  സയസസ്ഥാനവത എല്ലസ്ഥാ ജനില്ലകേവളയുയ  ഒകകസ്ഥാബര
മസ്ഥാസയ  31-ാംതസ്പീയതനികയസ്ഥാടുകൂടനി  വെരള്ച്ചസ്ഥാബസ്ഥാധനിത  പ്രകദശമസ്ഥായനി
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  തുടരനയ് മനനിമസ്ഥാരക്കയ് പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി ഓകരസ്ഥാ ജനില്ലകേളുവട
ചുമതല  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുയ  ആ  ജനില്ലകേളനില്  ചുമതലക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  മനനിമസ്ഥാര,
ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  ഉള്വപ്പെവടയുള്ളവെരുവട  കയസ്ഥാഗങ്ങള്  വെനിളനിച്ചുകചരക്കുകേയുയ
വെരള്ച്ച  കനരനിടുനതനിനുള്ള  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  എടുക്കുകേയുയ  അതയ്
പ്രസ്ഥാവെരതനികേമസ്ഥാക്കുകേയുയ വചയനിടണയ്.  ഇതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  എല്ലസ്ഥാ പ്രവെരതനങ്ങളുയ
നവെയബര-ഡനിസയബര  മസ്ഥാസകതസ്ഥാടുകൂടനി  ആ  ജനില്ലകേളനിവലസ്ഥാവക്ക  നടതസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിച്ചനിടണയ്.  28-10-2016-നയ്  എസയ്.ഡനി.എയ.എ.-യുവട  മസ്പീറനിയഗനില്  എല്ലസ്ഥാ
ജനില്ലകേവളയുയ  വെരള്ച്ചസ്ഥാബസ്ഥാധനിത   ജനില്ലകേളസ്ഥായനി  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.
ഇതുസയബനനിച്ചയ് ജനി.ഒ. പുറവപ്പെടുവെനിച്ചു. ജനില്ലകേളനില് ചുമതലക്കസ്ഥാരസ്ഥായ      മനനിമസ്ഥാവര
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നനിശ്ചയനിച്ചയ്  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കയ് തുടക്കയകുറനിച്ചു. അതനിവന തുടരനയ് ചസ്പീഫയ് വസക്രടറനി,
റവെനന്യൂ വസക്രടറനി, കഫസ്ഥാറസയ് ഒസ്ഥാഫസ്പീകസഴയ് ഉള്വപ്പെവടയുള്ളവെര - വെനശ്യമൃഗങ്ങളുവട പ്രശയ
കൂടനി  ചരച്ച വചകയണതുവകേസ്ഥാണയ് അവെവരക്കൂടനി പവങ്കെടുപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  കയസ്ഥാഗയ  കചരനയ്
ഇതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങള്  എടുക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  19-12-2016-ല്  കേസ്ഥാരഷനികേ
കേടങ്ങള്ക്കയ്  വമസ്ഥാറകടസ്ഥാറനിയയ  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുയ  ജനി.ഒ.  പുറവപ്പെടുവെനിക്കുകേയുയ  വചയ.
31-1-2017-നയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  വെസ്പീഡനികയസ്ഥാ  കകേസ്ഥാണ്ഫറന്സയ്  വെഴനി
ജനില്ലകേളുവട  വെരള്ച്ചസ്ഥാ  പ്രതനികരസ്ഥാധ  പ്രവെരതനങ്ങളുവട  അവെകലസ്ഥാകേനയ
നടത്തുകേയുണസ്ഥായനി.  1702-2017-നയ്  വെസ്ഥാണനിജശ്യ-വെശ്യസ്ഥാവെസസ്ഥായനികേ  ആവെശശ്യങ്ങള്ക്കയ്
കുഴല്ക്കനിണര  കുഴനിക്കുനതയ്  കമയയ്  31  വെവര  നനിയനനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  ജനി.ഒ.  വെന.
കുടനിവവെള്ളയ  വെനിതരണയ  വചയ്യുനതനിനയ്  അത്രകയവറ  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യമുണയ്  എനതനിവന
അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണയ്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  വചയതയ്.  25-2-2017-ല്  കേനികയസ്ഥാസയ് കുകേളുയ
വെസ്ഥാടര  ടസ്ഥാങ്കുകേളുയ  വെഴനി  വവെള്ളയ  വെനിതരണയ  വചയ്യുനതനിനുള്ള  വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ  നടപടനി
ആരയഭനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുള്ള ഉതരവയ ഇറക്കനി.  2-3-2017-ല് 5000 വെസ്ഥാടര കേനികയസ്ഥാസയ് കുകേള്
സസ്ഥാപനിക്കുനതനിനയ്  അനുമതനി  നല്കേനി.  വെനിവെനിധ  തസ്പീയതനികേളനിലസ്ഥായനി  മനനിമസ്ഥാരുവട
കനതൃതസതനില് ജനില്ലകേളനില് അവെകലസ്ഥാകേന കയസ്ഥാഗങ്ങളുയ നടതനി.  അതുകപസ്ഥാവലതവന
അനസ്ഥാഥമസ്ഥായനി  അലയുന  കേനകേസ്ഥാലനികേള്ക്കയ്  വവെള്ളവയ  ഭക്ഷണവയ  നല്കേസ്ഥാന്
മൃഗസയരക്ഷണ വെകുപ്പുയ പഞസ്ഥായത്തുകേളുയ കചരനയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
ഉതരവെസ്ഥായനിടണയ്.  28-3-2017-നയ്  കകേന്ദ്ര  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനി  കഡസ്ഥാ.  രസ്ഥാധസ്ഥാകമസ്ഥാഹന്
സനിയഗനിവന  സന്ദരശനിച്ചയ്  വെരള്ച്ചസ്ഥാ  വമകമസ്ഥാറസ്ഥാണയ   നല്കുകേയുണസ്ഥായനി. റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുമനനിയുയ  കൃഷനി  വെകുപ്പുമനനിയുയ  ഉള്വപ്പെവട  ബനവപ്പെട  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവരല്ലസ്ഥായ
പവങ്കെടുത്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് അതയ് നല്കേനിയതയ്. 19-4-2017 മുതല് 21-4-2017 വെവര കകേന്ദ്ര
സയഘയ  സയസസ്ഥാനതയ്  വെരള്ച്ചസ്ഥാ  സനിതനി  വെനിലയനിരുത്തുനതനിനുകവെണനി
വെരനികേയുണസ്ഥായനി.  ഇതനിനുമുമയ്  ഇതരയ  വമകമസ്ഥാറസ്ഥാണങ്ങള്  സമരപ്പെനിച്ചസ്ഥാല്  അകത
സമയത്തുതവന ആ സയഘങ്ങവളസ്ഥാനയ  ഇവെനിവട വെരസ്ഥാറുണസ്ഥായനിരുനനില്ല.  ഇതവെണ
വെളവര വപവടനതവന സയഘയ ഇവെനിവട വെരനികേയുയ പരനികശസ്ഥാധന നടത്തുകേയുമുണസ്ഥായനി.
കുടനിവവെള്ളതനിനസ്ഥായനി  മസ്ഥാരച്ചയ്  അവെസസ്ഥാനനിച്ച  കേസ്ഥാലയളവെനില്  69.9  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ
ജനില്ലകേള്ക്കയ്  അനുവെദനിച്ചനിടണയ്.   മസ്ഥാരച്ചയ്  മസ്ഥാസയ  അവെസസ്ഥാനയ  വെവര  20.95  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയസ്ഥാണയ്  വചലവെഴനിക്കവപ്പെടനിടള്ളതയ്.  അവെകശഷനിക്കുന  സയഖശ്യ  സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായുയ
സറണര വചയ്യുകേയുയ അതയ്  തനിരനിച്ചയ്  അവെരക്കയ് ആവെശശ്യതനിനനുസരനിച്ചയ്  നല്കുകേയുയ
വചയ്യുനണയ്.സസ്ഥാമതനികേ സനിതനി കമസ്ഥാശമസ്ഥായതുവകേസ്ഥാകണസ്ഥാ; പണമനില്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാകണസ്ഥാ
വവെള്ളയ  എവെനിവടയുയ  വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാത  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  സസ്ഥാഹചരശ്യവമുണസ്ഥായനിടനില്ല.
കൃഷനിനസ്ഥാശതനിനയ്  19.49  കകേസ്ഥാടനി രൂപ  സയസസ്ഥാന  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില്നനിനയ്  2016-17-ല് അനുവെദനിച്ചു.  ബസ്ഥാക്കനി തുകേ ലസ്ഥാപസ്ഥാകേനില്ല.  ആ പണയ
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ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അനുവെദനിച്ചനിടണയ്.  2016-17-ല്  ജലവെനിഭവെ  വെകുപ്പെയ്  വെരള്ച്ചസ്ഥാ
പ്രതനികരസ്ഥാധതനിനസ്ഥായനി 91.77 കകേസ്ഥാടനി രൂപയുവട പ്രവെരതനങ്ങള് നടത്തുകേയുണസ്ഥായനി.
ഇതനിവന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  അനുവെദനിച്ച  കേനികയസ്ഥാസയ് കുകേളുവട  എണയ   5000-ഉയ
സസ്ഥാപനിച്ച  കേനികയസ്ഥാസയ് കുകേളുവട  എണയ   2588-ഉയ  ആണയ്.  ആവെശശ്യസ്ഥാനുസരണയ
അതസ്ഥാതയ്  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകരമസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  ഇവതസ്ഥാവക്ക  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുയ
അനുവെദനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കുകേയുയ വചയ്യുനതയ്.  2013-14  കേസ്ഥാലഘടതനില് സസ്ഥാപനിച്ചനിരുന
764  കേനികയസ്ഥാസയ് കുകേള് കൂടനിയുണയ്.  ഇതുള്വപ്പെവട  3352  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളനില് ഇകപ്പെസ്ഥാള്
വവെള്ളയ  വെനിതരണയ വചയവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ  3352  കേനികയസ്ഥാസയ് കുകേള്ക്കയ്
പുറകമ,  പുതുതസ്ഥായനി  ഓരഡര  വകേസ്ഥാടുതനിടള്ള  908  എണതനില്  100  എണയ
പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനില് ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അനുവെദനിച്ചനിടണയ്.  വെസ്ഥാടര ടസ്ഥാങ്കുകേള് ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്
വവെള്ളയ വെനിതരണയ വചയ്യുനതനിനയ് പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായ സയവെനിധസ്ഥാനയ തകദ്ദേശ സസയയഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്  വെഴനി  നടനവെരനികേയസ്ഥാണയ്.  21-4-2017-വെവര  169253  ഡനിപ്പുകേള്
നടതനിയതസ്ഥായനി  കൃതശ്യമസ്ഥായനി  കേണക്കുകേള്  ഉള്ളതസ്ഥാണയ്.  തുടരനയ്  കമയയ്  31  വെവര
ശരസ്ഥാശരനി  76150  ഡനിപ്പുകേള്  കൂടനി  ആവെശശ്യമസ്ഥായനി വെരുവമനയ്  കേണക്കസ്ഥാക്കനി  കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്ഥാരനിവന  അറനിയനിച്ചനിടണയ്.  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  നല്കേനിയ  നനികവെദനതനില്
ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടണയ്.  ഇതുകൂടസ്ഥാവത  തകദ്ദേശ  സസയയഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കയ് സസന്തയ ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ് ടസ്ഥാങ്കെര കലസ്ഥാറനിയനില് തനതയ് പ്രകദശതയ്
വവെള്ളയ  വെനിതരണയ  വചയ്യുനതനിനയ്  അനുമതനിയുയ  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
തനിരുവെനന്തപുരതയ്  വനയസ്ഥാര  അണവക്കടനില്  നനിനയ്  കപപ്പെസ്ഥാറ  അണവക്കടനികലയയ്
ജലവമതനിക്കസ്ഥാന്  6  കകേസ്ഥാടനി രൂപ സയസസ്ഥാന ദുരന്ത ലഘൂകേരണ നനിധനിയനില്നനിനയ്
നല്കേനിയനിടണയ്. കേഴനിഞ ദനിവെസങ്ങളനില് നടതനിയ തസ്പീവ്രയത്നവതക്കുറനിച്ചയ് ഇവെനിവട
എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  അറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണയ്.  തനിരുവെനന്തപുരയ  നഗരതനികലയസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
വവെള്ളവമതനിക്കുനതനിനുള്ള എല്ലസ്ഥാ പ്രവെരതനങ്ങളുയ നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഒരു ജനില്ലയനിലയ
വവെള്ളയ  ലഭശ്യമല്ല  എന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഒരു  പരസ്ഥാതനിയുയ  ഉയരനകകേള്ക്കുന
സസ്ഥാഹചരശ്യമനില്ല.    ഇകപ്പെസ്ഥാഴവത   ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ  അവെസ  നല്ലതുകപസ്ഥാവല
കബസ്ഥാദ്ധശ്യവപ്പെടവകേസ്ഥാണ്ടുള്ള  പ്രവെരതനങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഗവെണ്വമനനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തു
നനിനണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  എല്ലസ്ഥാ  പ്രകദശങ്ങളനിലയ  കുടനിവവെള്ളയ   എതനിക്കുനതനിനയ്
ആവെശശ്യമസ്ഥായ എല്ലസ്ഥാ നടപടനികേളുയ സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഒരു പ്രകദശത്തുയ അതരയ
പരസ്ഥാതനികേള്   നനിലനനില്ക്കുനനില്ല.   അതനിനനിടയനിലണസ്ഥായ  ഒരു  വെലനിയ  ഭസ്ഥാഗശ്യവമനയ്
പറയസ്ഥാവനതയ്,  പല  പ്രകദശങ്ങളനിലയ  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  മദ്ധശ്യ  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കമഖലയനില്
വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി പലകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥായനി കേനിടനിയ മഴ വെലനിയ കതസ്ഥാതനില് സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായനിടണയ് എനയ്
പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.   കുടനിവവെള്ളപ്രശയ  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  അതയ്  ഏവറ
സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായ ഒരു ഘടകേമസ്ഥായനിരുന. ഇഇൗ സസ്ഥാഹചരശ്യമസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് നനിലവെനിലള്ളതയ്.
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ശസ്പീ  .    അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ്:  സര,  നമ്മുവട സയസസ്ഥാനതയ് അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ വെരള്ച്ച
കനരനിടുനതനിനുകവെണനി  വചയനിടള്ള  പ്രവെരതനങ്ങവളക്കുറനിച്ചയ്   ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ
റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി ഇവെനിവട  വെനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ്  വെളവര
ഉണരനയ്  പ്രവെരതനിച്ചുവവെനസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ  അവെകേസ്ഥാശവപ്പെടതയ്.  ഉണരനയ്
പ്രവെരതനിച്ചവതങ്ങവനയസ്ഥാവണനയ് കചസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല്, നനിരവെധനി ഗവെണ്വമനയ് ഉതരവകേള്
ഇറക്കുകേയുണസ്ഥായനി. നനിരവെധനി ഗവെണ്വമനയ് ഉതരവകേള് ഇറക്കനിയസ്ഥാല് കകേരളതനിവല
ജനങ്ങള്ക്കയ്   വെരള്ച്ച   കനരനിടസ്ഥാന്  കവെണനി  കുടനിവവെള്ളയ  എതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുവമനസ്ഥാണയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനി ചനിന്തനിക്കുനതയ്. അതുകപസ്ഥാവല,  25-2-2017-നയ്
5000 കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന് ഉതരവെയ് വകേസ്ഥാടുത്തുവവെനയ 3352 കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ് സസ്ഥാപനിച്ചനിടള്ളവതനയ അങ്ങയ് ഇവെനിവട പറയുകേയുണസ്ഥായനി. ഞങ്ങളനിവെനിവട
വെരള്ച്ചവയക്കുറനിച്ചയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  അവെതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്  കകേരളതനിവല  ജനങ്ങള്
അനുഭവെനിക്കുന  ഏറവയ  വെലനിയ  ദുരനിതങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയുവട  ശദ്ധയനില്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാനസ്ഥാണയ്.  ഇവെനിവട ഇരനിക്കുനവെരക്കയ് മസ്ഥാത്രമല്ല അപ്പുറതനിരനിക്കുനവെരക്കുയ
ഇഇൗ  പറയുന  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാണയ്  എനള്ളതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  വെസ്പീണ്ടുയ
ഞങ്ങള്  വെരള്ച്ചയുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്   കനസ്ഥാടസ്പീസയ് വകേസ്ഥാടുതതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ
ഷസ്ഥാഫനി  പറമനില്  ഇകത  വെനിഷയയ   ഇവെനിവട  അടനിയന്തരപ്രകമയമസ്ഥായനി
അവെതരനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.  അനയ്  പറഞ  മറുപടനി  തവന  അങ്ങയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ആവെരതനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.   കുടനിവവെള്ളയ എതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള്
നമുക്കനിവെനിവട   യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  തവന  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതനില്
രസ്ഥാഷസ്പീയയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല.  രസ്ഥാഷസ്പീയയ  കേണ്ടുവകേസ്ഥാണല്ല  അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവെതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.   കകേരളതനിവല  ജനങ്ങള്  അനുഭവെനിക്കുന
ദുരനിതങ്ങവളക്കുറനിച്ചുള്ള  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  ഈ  സഭയനില്  പറയസ്ഥാനുയ  ചരച്ച  വചയസ്ഥാനുയ
സഭവയ  കബസ്ഥാധശ്യവപ്പെടുതസ്ഥാനുമുള്ള     ഒരവെസരയ  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മനനിയുയ
മുഖശ്യമനനിയുയ  ഉള്വപ്പെവടയുളളവെര  ഒരുക്കനിതരുവമനള്ള  വെനിശസസ്ഥാസതനിലസ്ഥാണയ്
അടനിയന്തര  പ്രകമയതനിനയ്  കനസ്ഥാടസ്പീസയ്  നല്കുനതയ്.  നമ്മുവട  സയസസ്ഥാനതയ്  44
നദനികേളുണസ്ഥായനിടയ ഒരനിറ്റു വവെള്ളയ കപസ്ഥാലയ വെനിതരണയ വചയസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത  ഒരവെസ
നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   വെരള്ച്ച  ഉണസ്ഥായതയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-വന  കുറമസ്ഥാവണനയ്
ആകക്ഷപനിക്കസ്ഥാന്   ഞങ്ങള്  തയസ്ഥാറല്ല,  ഞങ്ങള്  അങ്ങവന  പറയുകേയുമനില്ല.
കുടനിവവെള്ളതനിവന കേസ്ഥാരശ്യതനില് ഞങ്ങളങ്ങവന പറയുന പ്രശമനില്ല. പകക്ഷ മറ്റു ചനില
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്  വതറ്റുകേളുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  അതയ്   സഭയുവട  ശദ്ധയനില്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരനികേ
എനതയ്  ഞങ്ങളുവട  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമസ്ഥാണയ്.   വെരള്ച്ച  ഉണസ്ഥായതനിനുകശഷയ.....
മണ്സൂണ്  കേസ്ഥാലതയ്  34  ശതമസ്ഥാനയ  മഴ  കുറവെസ്ഥായനിരുന.  അതുകപസ്ഥാവലതവന
തുലസ്ഥാവെരഷവയ  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചത്രയുയ  നമുക്കയ്  ലഭശ്യമസ്ഥായനില്ല.  62  ശതമസ്ഥാനതനിലധനികേയ
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മഴയനില്  കുറവണസ്ഥായനി.  28-10-2016-നയ്   ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മുഖശ്യമനനിയുവട
അദ്ധശ്യക്ഷതയനില്  കചരന  ദുരന്ത  നനിവെസ്ഥാരണ  അകതസ്ഥാറനിറനിയുവട  കയസ്ഥാഗ
തസ്പീരുമസ്ഥാനമനുസരനിച്ചയ്  30-10-2016-ല്   സയസസ്ഥാനവത  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളുയ
വെരള്ച്ചസ്ഥാബസ്ഥാധനിത  പ്രകദശമസ്ഥായനി  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അങ്ങവന
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചതനിനുകശഷയ,  ഇവെനിവട  അങ്ങയ്  തനനിടള്ള  കേണക്കനുസരനിച്ചസ്ഥാവണങ്കെനില്
22.50  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ ജനില്ലകേള്ക്കയ്  നല്കേനി.  അതനില് രണയ് കകേസ്ഥാടനി  രൂപ വെയനസ്ഥാടയ്
ജനില്ലയനിലയ 2.50 കകേസ്ഥാടനി  രൂപ പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ് ജനില്ലയനിലയ മറ്റു ജനില്ലകേളനില് 1.50 കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുയ നല്കേനി  അതുകൂടസ്ഥാവത 50  ലക്ഷയ രൂപ വെസ്പീതയ അങ്ങയ് നല്കുകേയുയ വചയ.
ഇകപ്പെസ്ഥാള് അങ്ങനിവെനിവട പറഞ കേണക്കയ് അനുസരനിച്ചസ്ഥാവണങ്കെനില് 69.50 കകേസ്ഥാടനി രൂപ
അനുവെദനിച്ചനിടണയ്. ഈ തുകേ അനുവെദനിച്ചു വകേസ്ഥാടുക്കുനതയ്  ഒരു ഉതരവെസ്ഥാദനിതസവമനള്ള
നനിലയനില്  അങ്ങയ്  വചയതസ്ഥാണയ്.  ആ  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  ഒരു  തരക്കവയ
ഞങ്ങവള  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളമനില്ല.  പകക്ഷ  ഇതയ്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കവപ്പെടുനകണസ്ഥാ; അതസ്ഥാണയ് കനസ്ഥാകക്കണതയ്.   2013-14 കേസ്ഥാലഘടതനില്
കകേരളതനില് അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ വെരള്ച്ചയുണസ്ഥായനി.  ഇത്രകതസ്ഥാളയ ഉണസ്ഥായനിവല്ലങ്കെനിലയ,
രൂക്ഷമസ്ഥായ വെരള്ച്ചയസ്ഥാണയ് അനയ കനരനിടതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ ശസ്പീ.  ഉമന് ചസ്ഥാണനി
അനയ്  കകേരളതനിവന  മുഖശ്യമനനിയസ്ഥാണയ്.  ആ  വെരള്ച്ചവയ  കനരനിടുനതനിനുകവെണനി
അനവത  സരക്കസ്ഥാര  അകദ്ദേഹതനിവന  കനതൃതസതനില്  കയസ്ഥാഗയ  വെനിളനിച്ചുകചരത്തു.
വെനിളനിച്ചുകചരക്കുകേ മസ്ഥാത്രമല്ല, വെനിളനിച്ചുകചരതതനിവന അടനിസസ്ഥാനതനില് ഞങ്ങള് ചനില
തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങവളടുക്കുകേയുയ  വചയ.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുവട  കനതൃതസതനില്
അകദ്ദേഹകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ അനവത റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനി എനളള നനിലയനില് ഞസ്ഥാനുയ
എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  കപസ്ഥായനിരുന.  അനയ്  ഓകരസ്ഥാ  ജനില്ലയുവടയുയ  ചുമതല  ഓകരസ്ഥാ
മനനിമസ്ഥാരക്കയ് വകേസ്ഥാടുത്തു.  ഇനയ്  നനിങ്ങളുയ  മനനിമസ്ഥാരക്കയ് ഓകരസ്ഥാ ചുമതല ഏല്പ്പെനിച്ചു
വകേസ്ഥാടുതനിടണയ്.  പകക്ഷ  അങ്ങവന  ഏല്പ്പെനിച്ചു  വകേസ്ഥാടുക്കവപ്പെട  മനനിമസ്ഥാര
ഉതരവെസ്ഥാദനിതസ  കബസ്ഥാധകതസ്ഥാടുകൂടനി  അക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  നനിറകവെറ്റുനകണസ്ഥാ   എനതയ്
സയബനനിച്ചയ്  പരനികശസ്ഥാധന നടതണയ.  മനനിമസ്ഥാര കയസ്ഥാഗയ  വെനിളനിച്ചുകചരക്കുകമസ്ഥാള്
ആവരവയസ്ഥാവക്കയസ്ഥാണയ്  വെനിളനിക്കുനതയ്;  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര,  എയ.പനി.-മസ്ഥാര,  ജനില്ലസ്ഥാ
പഞസ്ഥായതയ്  പ്രസനിഡന്റുമസ്ഥാരുയ  വമമരമസ്ഥാരുമടക്കമുള്ള  ആളുകേള്,  പഞസ്ഥായതയ്
അയഗങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവെവര  വെനിളനിക്കുയ.   കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്  ഗവെവണ്മെനനിവന
ഭരണകേസ്ഥാലതയ് ഓകരസ്ഥാ കേളകകററ്റുകേളനിലയ വെച്ചയ് കചരുന കയസ്ഥാഗതനില് ഇവെവരവയല്ലസ്ഥായ
വെനിളനിച്ചുകചരതയ്  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുയ  എയ.പനി.-മസ്ഥാരുയ  ജനില്ലസ്ഥാ  പഞസ്ഥായതയ്
പ്രസനിഡന്റുയ  പഞസ്ഥായതയ്  പ്രസനിഡന്റുമസ്ഥാരുവമസ്ഥാവക്ക  പറയുന  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
അവെധസ്ഥാനതകയസ്ഥാടുകൂടനി കകേള്ക്കുകേയുയ അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
വചയനിടണയ്.  അതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  അനയ്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനില്നനിനയ്  139  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയസ്ഥാണയ്  അനുവെദനിച്ചതയ്.   പല ജനില്ലകേളനില്നനിനയ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുണസ്ഥായതനിവന
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അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണയ് ഇത്രയുയ  തുകേ വചലവെഴനിക്കസ്ഥാന് കവെണനി അനുവെദനിച്ചതയ്.  ഒരു
നദനിയനില്  വചക്കയ്  ഡസ്ഥായ  നനിരമനിച്ചസ്ഥാല്  അവെനിവട  വവെളളയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.
അതുകപസ്ഥാവല,  പടനികേജസ്ഥാതനി/പടനികേവെരഗ്ഗ  കകേസ്ഥാളനിനനികേളനികലയയ്  കുടനിവവെളളയ
എതനിക്കുനതനിനുള്ള  വവപപ്പെയ് വവലന്  നസ്പീടനിവക്കസ്ഥാടുതസ്ഥാല്  150  കുടുയബങ്ങള്ക്കയ്
വവെളളയ  എതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  ഇവതല്ലസ്ഥായ  ഞങ്ങവളടുത
തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങളസ്ഥായനിരുന.  ഞങ്ങള്  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങവളടുക്കുകേ  മസ്ഥാത്രമല്ല,  അതയ്
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനതനിനുളള  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ  നനിറകവെറനി  എനളളതുയ  ഏറവയ
പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.   അതനിവന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  അനയ്  രൂക്ഷമസ്ഥായ
വെരള്ച്ചവയ  കനരനിട.  ഇനയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനി  ഇവെനിവട  പറഞതയ്,  എല്ലസ്ഥാ
മനനിമസ്ഥാരക്കുയ ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ ജനില്ലയനില് അതനിനുളള ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ വകേസ്ഥാടുത്തുവവെനസ്ഥാണയ്.
ഞങ്ങള്  അതനിവനവയസ്ഥാനയ  നനികഷധനിക്കുനനില്ല.   മനനിമസ്ഥാരക്കയ്  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ
വകേസ്ഥാടുത്തുവവെനയ്  പറയുകമസ്ഥാള്  ആ  മനനിമസ്ഥാര  എന്തയ്  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ
നനിറകവെറനിവയനകൂടനി  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി  ഇവെനിവട  പറയസ്ഥാന്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.  എവന  ജനില്ലയനില്  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ  ഉണസ്ഥായനിരുന  മനനിയസ്ഥാണയ്
അങ്ങയുവട  വതസ്ഥാടടുതനിരനിക്കുന  ശസ്പീ.  മസ്ഥാതത്യു  ടനി.  കതസ്ഥാമസയ്.  ജനുവെരനി  മസ്ഥാസയ
അവെസസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്   ശസ്പീ. മസ്ഥാതത്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് പതനയതനിട ജനില്ലയനില് വെനയ് കയസ്ഥാഗയ
കചരനതയ്.

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   മസ്ഥാതത്യു ടനി  .   കതസ്ഥാമസയ്  ): സര, രണ്ടുതവെണ കയസ്ഥാഗയ
കചരനനിരുന.

ശസ്പീ  .    അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ് :  സര,  ഒരു പ്രസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് കേതയ് കേനിടനിയതയ്.
ആ  സമയതയ്  ഞസ്ഥാന്  കയസ്ഥാഗതനില്  പവങ്കെടുക്കുകേയുയ  വചയ.  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്
സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന് അങ്ങയ് അവെനിവട വെച്ചയ് തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുത്തു.  പതനയതനിട ജനില്ലയയ്  180
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  അനുവെദനിക്കുവമനസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്  അവെനിവട  വെച്ചയ്  പറഞതയ്.  അതയ്
ശരനിയവല്ലങ്കെനില് ഞസ്ഥാന് തനിരുതസ്ഥാനുയ തയസ്ഥാറസ്ഥാണയ്. പകക്ഷ, ഇനവെവര ഒരു കേനികയസ്ഥാസയ്
കപസ്ഥാലയ  സസ്ഥാപനിച്ചനിടനില്ല.  മസ്ഥാത്രമല്ല,  ഇഇൗ  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിച്ചു
എനളളതുവകേസ്ഥാണയ്  വവെളളയ  എതനിച്ചയ്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  പറ്റുകമസ്ഥാ?  എവന
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലമസ്ഥായ  കകേസ്ഥാനനിയനില്   11  പഞസ്ഥായത്തുകേളസ്ഥാണുളളതയ്.  ഒരു
പഞസ്ഥായതനില്നനിനയ അതനിവന അതനിരതനിയനികലയയ് എതണവമങ്കെനില് ഏതസ്ഥാണയ്
95  കേനി.മസ്പീററനിലധനികേയ  യസ്ഥാത്ര  വചയണയ.  നനിങ്ങള്  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിച്ചയ്
എവെനിവടയസ്ഥാണയ് വവെളളയ വകേസ്ഥാടുക്കുനതയ്? 11250-ല് അധനികേയ കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് ഇവെനിവട
സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുനവവെനയ് പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചനിടയ....  അതനില് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുമനനിയുവട  കേണക്കനുസരനിച്ചയ്  3352  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  സസ്ഥാപനിച്ചു
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എനസ്ഥാണയ്  ഇവെനിവട  പറഞതയ്.  ഇവെനിവടയുളള  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര  പറയുനതയ്
അവെരുവടയസ്ഥാരുവടയുയ  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനില്  ഇങ്ങവനവയസ്ഥാരു  സസ്ഥാധനയ
കേണനികടയനിവല്ലനസ്ഥാണയ്.  എവന നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനില് ഇതുവെവര ഒരു കേനികയസ്ഥാസയ്
കപസ്ഥാലയ സസ്ഥാപനിച്ചനിടനില്ല. ഞസ്ഥാന് കകേസ്ഥാനനി നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനിനുകവെണനി മസ്ഥാത്രമല്ല,
കകേരളതനിവല ജനങ്ങള് അനുഭവെനിക്കുന ദുരനിതങ്ങള് ഇവെനിവട അറനിയനിക്കസ്ഥാനുയ സഭ
ചരച്ച  വചയസ്ഥാനുയകവെണനിയസ്ഥാണയ്   ഇഇൗ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  പറയുനതയ്.  ഇതരതനില്
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥായസ്ഥാല് നമുക്കയ് എങ്ങവന വെരള്ച്ചവയ കനരനിടസ്ഥാന് കേഴനിയുയ? ഇനയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ആശസസ്ഥാസമുളള കേസ്ഥാരശ്യയ എന്തസ്ഥാണയ്? ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനി തവന പറഞ, ഇകപ്പെസ്ഥാള്
കവെനല്മഴ  നമുക്കയ്  കുറച്ചയ്  കേനിടനിയനിടവണനതസ്ഥാണയ്.  ആ കവെനല്മഴ  കേനിടനിവയങ്കെനിലയ
കവെണ സലതയ് മഴ ലഭശ്യമസ്ഥാകയസ്ഥാ എനളളതസ്ഥാണയ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനവപ്പെടതയ്. 

ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മസ്ഥാതത്യു  ടനി.  കതസ്ഥാമസയ്  കപപ്പെസ്ഥാറ  ഡസ്ഥായ  സന്ദരശനിക്കുന ചനിത്രയ
പത്രതനില് കേണ്ടു. അവെനിവട വവെളളയ ഉകണസ്ഥാവയനയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥായതസ്ഥാണയ്.
അങ്ങവയ  അഭനിനന്ദനിക്കസ്ഥാന്കൂടനി  ഇഇൗ  അവെസരയ  വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അഭനിനന്ദനിക്കുനതയ് എന്തനിനസ്ഥാവണനയ് കചസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല്, അങ്ങയ് കപസ്ഥായനി കേണ്ടു എനളളതയ്
വകേസ്ഥാണല്ല, കേണതയ് ഒരു കേസ്ഥാരശ്യയ, കേസ്ഥാണണയ അതയ് നമ്മുവട ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമസ്ഥാണയ്. ഒരു
ഗവെണ്വമനയ്  എനളള  നനിലയനില്  അങ്ങയുവട  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമസ്ഥാണയ്.  അതനില്
പങ്കെസ്ഥാളനികേളസ്ഥായനിരനിക്കുനനിടകതസ്ഥാളയ കേസ്ഥാലയ അങ്ങയ് ആ ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ നനിറകവെറണയ.

ഇനയ്  തനിരുവെനന്തപുരയ  പടണതനില്  ഡജര  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  വവെളളയ  പമയ്
വചയയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുന.  അതയ്  നല്ല  കേസ്ഥാരശ്യയ.  തനിരുവെനന്തപുരയ  പടണതനില്
എനതുകപസ്ഥാവല  കകേരളതനിവല  വെനിവെനിധ  കമഖലകേളനില്  ഇതുകപസ്ഥാവല  ദുരനിതയ
അനുഭവെനിക്കുന അകനകേയ ആളുകേളുണയ് എനയ് അങ്ങയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.   അതസ്ഥാണയ്
പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട വെനിഷയയ. അവെവരവയസ്ഥാനയ കനസ്ഥാക്കനിക്കസ്ഥാണസ്ഥാവത, അവെരുവട പ്രശങ്ങള്
ചരച്ച  വചയസ്ഥാവത  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുനതയ്  ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ  എനതനിവനക്കുറനിച്ചയ്
ആകലസ്ഥാചനിക്കണയ.  

അങ്ങയ് ഇറക്കനിയ ചനില ഉതരവകേളുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്.... പമനിയഗനിനയ് അവെധനി,
കുടനിവവെളളയ  മുടനിക്കസ്ഥാന്  തുഗ്ലക്കയ്  പരനിഷസ്ഥാരയ....  തുഗ്ലക്കനിവന  ആകക്ഷപനിക്കുന
രസ്പീതനിയനികലയയ്  അങ്ങയ്  കപസ്ഥാകുനവവെനയ്  വതസ്ഥാടടുതനിരനിക്കുന ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരവന
പസ്ഥാരടനിയുവട  പത്രമസ്ഥായ ജനയുഗതനില് പറഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   അതുകപസ്ഥാവല  ഇനയ്
'ജലക്ഷസ്ഥാമയ',  'വപസ്ഥാളളുന',  'തുളളനിയനില്ല  വവെളളയ'  തുടങ്ങനി  ഒടനവെധനി  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
ജനയുഗതനില് പറഞനിരനിക്കുന.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനിക്കയ് ആശസസ്ഥാസകേരമസ്ഥായ ഒരു
കേസ്ഥാരശ്യയകൂടനി  പറഞവകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കസ്ഥായ.   അങ്ങയ്  28-3-2017-നയ്
കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമനനിനയ് വമകമസ്ഥാറസ്ഥാണയ വകേസ്ഥാടുത്തു;  നല്ല കേസ്ഥാരശ്യയ അതയ് വകേസ്ഥാടുക്കണയ.
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992 കകേസ്ഥാടനി രൂപയസ്ഥാണയ് അങ്ങയ് വമകമസ്ഥാറസ്ഥാണയ സമരപ്പെനിച്ചതയ്. കകേന്ദ്ര സയഘയ വെളവര
വപവടനയ് ഇവെനിവട വെരനികേയുയ പരനികശസ്ഥാധന നടത്തുകേയുയ വചയ.  ഏപ്രനില് മസ്ഥാസയ 19
മുതല്  21  വെവരയുള്ള  ദനിവെസങ്ങളനിലസ്ഥാണയ്   രണയ്  സയഘങ്ങളസ്ഥായനി  അവെര
കകേരളതനിവലതനി  പലയനിടത്തുയ  പരനികശസ്ഥാധന  നടതനിയതയ്.   പരനികശസ്ഥാധന
നടതനിയതനിനുകശഷയ   അവെര  മുഖശ്യമനനിവയ  കേണ്ടു.   എല്ലസ്ഥാ  കേസ്ഥാലഘടങ്ങളനിലയ
ഇതുകപസ്ഥാവലയുള്ള  അവെസരതനില്  കകേന്ദ്രസയഘയ  വെരനികേയുയ  ഏറവയ  അവെസസ്ഥാനയ
കകേരളതനിവല  മുഖശ്യമനനി  ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  ആളുകേവള  കനരനിടയ്  കേണയ്  ചരച്ച
വചയസ്ഥാറുമുണയ്.   ചരച്ചവചയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ   ശരനിയസ്ഥാവണനയ്  പറഞയ്  അവെര
മടങ്ങനികപ്പെസ്ഥാകുനതുയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  പതനിവള്ള  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.   ഇതയ്  പത്രതനില്
വെന;  അവെരവക്കല്ലസ്ഥായ  കബസ്ഥാധശ്യവപ്പെട;  അതയ്  നല്ല  കേസ്ഥാരശ്യയ.  കബസ്ഥാധശ്യവപ്പെടസ്ഥാല്
അതനുസരനിച്ചയ്  നമുക്കയ്  സസ്ഥാമതനികേ  സഹസ്ഥായയ  ലഭശ്യമസ്ഥാകേണയ.   വസഷശ്യല്
അസനിസനയ്സയ്  എനള്ള  നനിലയനില്  തുകേ  കേനിടണയ.   ആ  സസ്ഥാമതനികേസഹസ്ഥായയ
ലഭശ്യമസ്ഥാകേസ്ഥാന്കവെണനി  നമള് കേസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.....  

ശസ്പീ  .   അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ്  :  സര, ഞസ്ഥാന് അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിനകേതയ്
ഒരു  ചതനിക്കുഴനിയുവണനയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി  അറനിയസ്ഥാന്കവെണനി
ഞസ്ഥാന് പറയുകേയസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനസ്പീ,  നമുക്കയ് എല്ലസ്ഥാവെരഷവയ
കകേന്ദ്രഗവെണ്വമനനില്നനിനയ  എസയ്.ഡനി.ആര.എഫയ്.  എന  നനിലയനില്  ഫണയ്
അനുവെദനിക്കസ്ഥാറുണയ്.   2015-16-ല്  184  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുയ  2016-17-ല്  194  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുമസ്ഥാണയ് കേനിടനിയതയ്. 2017-18-ല് 203 കകേസ്ഥാടനി രൂപയസ്ഥാണയ്  കേനിടസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുനതയ്.
ഇകപ്പെസ്ഥാഴവത  അക്കഇൗണനില്  ഏതസ്ഥാണയ്  300  കകേസ്ഥാടനിയനിലധനികേയ  രൂപ  ബസ്ഥാലന്സയ്
നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ഇഇൗ തുകേ ഇവെനിവട കേനിടക്കുകമസ്ഥാള് കകേന്ദ്ര ഗവെണ്വമനയ് എത്ര പണയ
അനുവെദനിച്ചസ്ഥാലയ ഇഇൗ തുകേയുവട ബസ്ഥാക്കനി പണയ മസ്ഥാത്രകമ നമുക്കയ് കേനിടകേയുള. ഞസ്ഥാന്
ഒരു ഉദസ്ഥാഹരണയ പറയുനവവെകനയുള,  500  കകേസ്ഥാടനി രൂപ അനുവെദനിക്കുനവവെനയ്
വെയ്ക്കുകേ,   ആ  500  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  അനുവെദനിച്ചസ്ഥാല് അതനില്  300  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുവട
ബസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  കകേരളതനിനയ്  അവെകേസ്ഥാശവപ്പെടതസ്ഥായനി  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുനതയ്.
ഇതരതനില്  ഏവറ  നനിരുതരവെസ്ഥാദപരമസ്ഥായനിടള്ള  ഒരു  വപരുമസ്ഥാറയ  ഇഇൗ
ഗവെണ്വമനനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തു  നനിനണസ്ഥാകുനതയ്  ശരനിയവല്ലനളളതുവകേസ്ഥാണ്ടുയ
അപ്പുറവമനിപ്പുറവമനിരനിക്കുന  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര  എനള്ള  നനിലയനില്  ഞങ്ങള്ക്കയ്
ഞങ്ങളുവട  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലങ്ങളുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  പല  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ  ചരച്ച
വചയസ്ഥാനുള്ള  ഒരു  അവെസരമസ്ഥായനി  ഇതയ്  മസ്ഥാറനിവയടുക്കസ്ഥാനുയ  കവെണനിയസ്ഥാണയ്
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ഇഇൗ അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുകവെണനി കനസ്ഥാടസ്പീസയ്  നല്കേനിയനിടള്ളതയ്.   അതുവകേസ്ഥാണയ്
ഇഇൗ വെനിഷയയ സഭസ്ഥാ നടപടനികേള് നനിരതനിവെച്ചയ് ചരച്ച വചയണവമനള്ളതസ്ഥാണയ് എവന
ആവെശശ്യയ.  

റവെനന്യൂവയ ഭവെനനനിരമസ്ഥാണവയ വെകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന  ശസ്പീ.  അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
അടനിയന്തരപ്രകമയവമന  നനിലയനില്  ഇവെനിവട  അവെതരനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  കേസ്ഥാരശ്യതനില്
വെളവര കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാത്രപ്രസക്തമസ്ഥായ ഏവതങ്കെനിലയ വെനിഷയയ ഉനയനിച്ചനിടവണനയ് എനനിക്കയ്
കതസ്ഥാനനനില്ല. ഇത്രകനരയ പറഞവതല്ലസ്ഥായ എഴുതനിതനതനിനകേത്തുള്ള കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്
കേനിടനയ് തനിരയുകേയസ്ഥായനിരുന. അല്ലസ്ഥാവത അതനില് കൂടുതവലസ്ഥാനയതവന പറഞനിടനില്ല.
എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  അങ്ങവന  പറയുനതയ്?  വെരള്ച്ച  കനരനിടുനതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
ഉതരവകേള്  പുറവപ്പെടുവെനിക്കുകേയല്ലസ്ഥാവത  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ  ഒനയ  ഈ  സരക്കസ്ഥാര
വചയനിവല്ലനസ്ഥാണയ് പറയുനതയ്.  ഏതയ് സരക്കസ്ഥാരനിവന കേസ്ഥാലത്തുയ ഉതരവകേളുണസ്ഥാകുയ;
അവതല്ലസ്ഥായ  ഇതനിനുമുമയ  ഉണസ്ഥായനിടണയ്;  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുമുണസ്ഥാകുന.  ആ  ഉതരവകേളുവട
അടനിസസ്ഥാനതനില്  അതനിനുള്ള  പ്രവെരതനങ്ങള്  തസ്ഥാവഴതലതനില്  ചരച്ച
വചയസ്ഥാനുയ തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുക്കസ്ഥാനുയ എല്ലസ്ഥാ ജനില്ലകേളനിലയ ആവെശശ്യമസ്ഥായ അത്രയുയ തവെണ
(ഒകനസ്ഥാ രകണസ്ഥാ മൂകനസ്ഥാ തവെണ)  കയസ്ഥാഗങ്ങള് വെനിളനിച്ചുകചരക്കസ്ഥാനുയ ചരച്ച വചയസ്ഥാനുയ
ആവെശശ്യങ്ങള്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുമുള്ള  എല്ലസ്ഥാ  ശമങ്ങളുയ  നടതനി.  11,000
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിക്കുവമനയ് പറഞനിടയ് എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് 5000 ആയതയ് എനയ്
കചസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല്,  ജനില്ലകേളനില്  നടതനിയ  ആദശ്യഘട  ചരച്ചയനില്  ഉയരനവെന
അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്  11,000-ല്  ചനിലസസ്ഥാനയ  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  ആവെശശ്യമുണയ്  എനതയ്.
എനസ്ഥാല്  ആവെരതനിച്ചയ്  ഓകരസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  ഇതനിവന  സസ്ഥാദ്ധശ്യതവയക്കുറനിച്ചുള്ള
പരനികശസ്ഥാധന  നടതനി  വെനകപ്പെസ്ഥാള്  അവെനിവടനനിനയ്  ഉയരനവെനനിടള്ള
അഭനിപ്രസ്ഥായവത  അടനിസസ്ഥാനവപ്പെടുതനിയസ്ഥാണയ്  5000  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  എനയ്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്.   അല്ലസ്ഥാവത  വവെടനിക്കുറച്ചതല്ല,  ഓകരസ്ഥാ  ജനില്ലയനിലയ  അതസ്ഥാതയ്
സലവത  ആവെശശ്യങ്ങള്  കേണറനിഞസ്ഥാണയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുതതയ്.  നനിങ്ങവളസ്ഥാവക്ക
പവങ്കെടുത  കയസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണയ്.  ആവരങ്കെനിലയ  ആവെശശ്യതനിനയ്  കവെവണനയ്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതുവകേസ്ഥാണല്ല,  ആ  തസ്പീരുമസ്ഥാനതനിവന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  എല്ലസ്ഥാ
ജനില്ലകേളനിലയ  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനികേളുയ  തുടങ്ങനി.
എനസ്ഥാല് ഇവതസ്ഥാനമുണസ്ഥായനില്ല,  പതനയതനിട ജനില്ലയനില് ഒരു കേനികയസ്ഥാസയ് കപസ്ഥാലയ
സസ്ഥാപനിച്ചനിടനിവല്ലനസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതയ്,   എനസ്ഥാല്  92  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്
ഇകപ്പെസ്ഥാള് സസ്ഥാപനിച്ചനിടണയ്.  അതയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ. .........(ബഹളയ)..............

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസയ്....  പസ്പീസയ്.....  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനിനനിസര അങ്ങയ് ഇകങ്ങസ്ഥാട
കനസ്ഥാക്കനി സയസസ്ഥാരനിക്കൂ...
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പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവെരഗ്ഗ  പനികനസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേവയ പസ്ഥാരലവമനറനികേസ്ഥാരശ്യവയ വെകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   വകേ  .   ബസ്ഥാലന്  ): സര,
ഞസ്ഥാന് മനിനനിഞസ്ഥാനയ് കേളകറുവട പക്കല്നനിനയ് റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് വെസ്ഥാങ്ങനി.  രണ്ടുവകേസ്ഥാല്ലമസ്ഥായനി
വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിക്കുയ  ഇറനികഗഷനുയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ളതനില്  10  പപസകപസ്ഥാലയ
വകേസ്ഥാടുതനിടനില്ല;  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഞങ്ങള്  ആ  തുകേ  വകേസ്ഥാടുത്തു
വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ............(ബഹളയ)........... 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ....പസ്പീസയ്. ... പസ്പീസയ്..... ഇരനിക്കൂ...  

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്: സര,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ്,  തസ്ഥാങ്കെള് ഇതയ്
പറഞതുവകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  പറയുകേയസ്ഥാണയ്.   എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  ആവെശശ്യമസ്ഥായ
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയുയ കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിക്കുകേയുയ
വചയതനിവന കേണക്കസ്ഥാണയ് 2588 എനയ് ഞസ്ഥാന് പറഞതയ്.  മുന്കേസ്ഥാലതയ് സസ്ഥാപനിച്ച
764   കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളനില്  വവെള്ളയ  വെനിതരണയ  വചയവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അതനിനുപുറകമ, ടസ്ഥാങ്കെര കലസ്ഥാറനികേളനില് വവെള്ളയ വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി വെനിതരണയ വചയസ്ഥാനുള്ള
സയവെനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കനിയനിടമുണയ്.   അതയ്  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുവട
കനതൃതസതനിലസ്ഥാണയ്  വെനിതരണയ  വചയ്യുനതയ്.   എവെനിവടയുയ  വവെള്ളയ  കേനിടനനിവല്ലനയ്
പരസ്ഥാതനി  ആവെരതനിച്ചയ്  പറയസ്ഥാവമനള്ളവതസ്ഥാഴനിച്ചസ്ഥാല്,  ഗവെണ്വമനയ്  അതനില്
അത്രകയവറ തസ്ഥാല്പരശ്യവമടുത്തുവകേസ്ഥാണയ് വെനിതരണതനിനുകവെണനിയുള്ള സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങള്
ഒരുക്കനിയതുവകേസ്ഥാണയ്  എവെനിവടയുയ  പരസ്ഥാതനിയനില്ലസ്ഥാതവെനിധയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
നടനകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് : സര, ....(വവമക്കയ് ഓഫയ്)....

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന് :  സര,  ടസ്ഥാങ്കെറനില്  വവെള്ളയ  വകേസ്ഥാടുത്തു
വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  എവെനിവടയസ്ഥാണയ്  വവെള്ളയ  കേനിടസ്ഥാതതയ്;  എവെനിവടയസ്ഥാണയ്
കേസ്ഥാശനില്ലസ്ഥാതതയ്? 

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്,  പരസരയ  ഇങ്ങവന
സയസസ്ഥാരനിക്കുന  സസ്ഥാഹചരശ്യയ  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  വചയറനിവന  കനസ്ഥാക്കനി
സയസസ്ഥാരനിക്കണവമനയ്   പറയുനതയ്.  ദയവെസ്ഥായനി  മനിനനിസര  വചയറനികനസ്ഥാടയ്
സയസസ്ഥാരനിച്ചസ്ഥാല് മതനി.

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്  : സര,  ഇതയ്  09-3-2017  -വല  ഗവെണ്വമനയ്
ഉതരവെസ്ഥാണയ്.  ഡനിസസ്ഥാസര മസ്ഥാകനജയ് വമന്റുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ് ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേള്ക്കയ്
വചലവെഴനിക്കുനതനിനയ്  അനുവെദനിച്ച  തുകേ  സയബനനിച്ചുള്ള  ഉതരവെസ്ഥാണതയ്.
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1-4-2017 മുതല്  31-5-2017  വെവര  ഒരു  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതനിനയ്  വവെള്ളയ
വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുകവെണനി  അനുവെദനിച്ചതയ്  10  ലക്ഷയ  രൂപയസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  ആ
ഉതരവെനില്  പറയുനതയ്.  10  ലക്ഷയ  രൂപ  വകേസ്ഥാണയ്  എന്തുവചയസ്ഥാന്  പറ്റുയ?  ഞസ്ഥാന്
പറയുനതയ്,  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  അപ്പുറവമനിപ്പുറവമുള്ളവെര  ആകലസ്ഥാചനിക്കകണ?  ഒരു
മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയനില്  രണ്ടുമസ്ഥാസകതയയ്  15  ലക്ഷയ  രൂപയുയ  ഒരു  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്
ഏരനിയസ്ഥായനില്  20  ലക്ഷയ  രൂപയുമസ്ഥാണയ്  അനുവെദനിച്ചതയ്.  ഞസ്ഥാന്
മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിടകതസ്ഥാളയ  നമള്  വചലവെഴനിക്കസ്ഥാത  തുകേ  ഡനിസസ്ഥാസര
മസ്ഥാകനജയ് വമന്റുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  വെകുപ്പെനിവന  വവകേവെശമുണയ്.  അതയ്  ഇരനിക്കകവെ
എന്തനിനസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  വകേസ്ഥാടനിയ  വെരള്ച്ചയനില്  ആ  തുകേ  പനിടനിച്ചുവെച്ചവതനയ്  അങ്ങയ്
ദയവെസ്ഥായനി പറയുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര,  ഇവെനിവട  ശസ്പീ.  തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്
ഉനയനിച്ച  വെനിഷയതനില്   ജനില്ലസ്ഥാ  ഭരണകൂടതനിവന  കനരനിടള്ള  നനിയനണതനില്
വവെള്ളയ വെനിതരണയ വചയ്യുനതനിനുപുറകമ അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യയ കവെണനിവെരുന സലങ്ങളനില്
തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കയ്  പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി  വചലവെഴനിക്കുനതനിനുള്ള
അനുമതനി  കൂടനി  നല്കേനിയതസ്ഥാണയ്.  ......(ബഹളയ).....  മറുപടനി  പറഞയ്
കേഴനിയവട.   ........(ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര:   അവെതരണസ്ഥാനുമതനി  കതടനി  ഒരസ്ഥാള്  ഇവെനിവട  15  മനിനനികറസ്ഥാളയ
സയസസ്ഥാരനിച്ചു.   അതനിനുള്ള മറുപടനിയസ്ഥാണയ്  മനനി പറയുനതയ്.   ........(ബഹളയ).......
പസ്പീസയ് ..........  ഇരനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹതനിവന പ്രസയഗതനിനുയ കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്ക്കുയ  ആദശ്യയ
മറുപടനി പറയവട. പസ്പീസയ് ..........  ഇരനിക്കൂ.

10.00 A.M.]

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര,  റവെനന്യൂ  ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമനനിവന  പൂരണ
ഉതരവെസ്ഥാദനിതസതനില് തകദ്ദേശസസയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങവള കൂടനി പവങ്കെടുപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്
അവെരുവട കനതൃതസതനില് കുടനിവവെള്ള വെനിതരണയ നടത്തുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിനുപുറകമ
ആവെശശ്യമസ്ഥായനി  വെനസ്ഥാല്  എവെനിവടയുയ  കുടനിവവെള്ള  വെനിതരണയ  നടതസ്ഥാന്
പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന.    ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വമമര  അടൂര
പ്രകേസ്ഥാശയ്   കകേന്ദ്ര  സയഘയ  വെനതുസയബനനിച്ചയ്  പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  കകേന്ദ്രസയഘയ
സയസസ്ഥാനതയ് വെനകപ്പെസ്ഥാള് 50 വതസ്ഥാഴനിലറപ്പെയ് ദനിനങ്ങളസ്ഥാണയ് അധനികേമസ്ഥായനി കേനിടനിയതയ്.
ഇതനിനുമുന്പയ് ഒരനിക്കലയ ഇല്ലസ്ഥാതതസ്ഥാണയ്,  ചരനിത്രതനില് ആദശ്യവമസ്ഥാണയ്.  ഏതസ്ഥാണയ്  3
ലക്ഷയ  കപര  വതസ്ഥാഴനിലറപ്പുകമഖലയനില്  കജസ്ഥാലനി  വചയ്യുനവവെങ്കെനില്  അവെരക്കയ്  ഒരു
ദനിവെസയ  245  രൂപ വെച്ചയ് ഏതസ്ഥാണയ്  50  ദനിവെസവത അധനികേകജസ്ഥാലനി ലഭനിച്ചസ്ഥാല്  365
കകേസ്ഥാടനി  രൂപവയങ്കെനിലയ  ആ  ഇനതനില്  സയസസ്ഥാന  ഗവെണ്വമനനിനയ്  ലഭനിക്കുയ.
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കകേരളതനിവല  വെരള്ച്ചയുവട  രൂക്ഷത  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമനനിനയ്  കബസ്ഥാധശ്യവപ്പെടുതനി
കൂടുതല്  വതസ്ഥാഴനില്  ദനിനങ്ങളുയ  കൂടുതല്  ഭക്ഷശ്യ  ധസ്ഥാനശ്യങ്ങളുയ  കൂടുതല്  മവണണയുയ
ലഭശ്യമസ്ഥാക്കണവമനയ് കകേന്ദ്രകതസ്ഥാടയ് ആവെശശ്യവപ്പെടനിരുന.  ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങവളസ്ഥാവക്ക അവെര
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്   50  വതസ്ഥാഴനില്  ദനിനങ്ങള്  കൂടുതല്  നല്കേസ്ഥാനസ്ഥാണയ്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്.  വനയസ്ഥാര ഡസ്ഥാമനില് നനിനയ  ഇവെനിവട വവെള്ളയ എതനിക്കസ്ഥാന്
വചയ  പ്രവൃതനികേവളസ്ഥാവക്ക  ഒരു  തമസ്ഥാശയസ്ഥായനി  പറയുനതുകപസ്ഥാവല   അവെനിവട
സന്ദരശനിച്ചതനിവന  പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി  അഭനിന്ദനിക്കുനവവെനസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതയ്.   കുടനിവവെള്ളയ  വെനിതരണയ  വചയ്യുനതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ   നടപടനി
ഗവെണ്വമനനിവന ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ കൃതശ്യമസ്ഥായനി ഉണസ്ഥായനി എനതയ് അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാവത
ആവെശശ്യമസ്ഥായ  ഘടതനില്  ഉണരന  പ്രവെരതനിക്കസ്ഥാന്  സനദ്ധമസ്ഥായ  ജവെലനിഭവെ
വെകുപ്പെനിവനയുയ  അതുകപസ്ഥാവല  തവന  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  മറ്റു  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ച
വെകുപ്പുകേവളയുയ  ആകക്ഷപനിക്കതക്ക  രസ്പീതനിയനില്  പറഞസ്ഥാല്  എന്തസ്ഥാണയ്  നശ്യസ്ഥായയ?
കുടനിവവെള്ളതനിവന  പ്രശയ  ഭരണ  പ്രതനിപക്ഷതനിവനയല്ല,  രസ്ഥാഷസ്പീയവമല്ല.    ഇതയ്
രസ്ഥാഷസ്പീയമവല്ലനസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശയ്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതയ്.  ഇതയ്
രസ്ഥാഷസ്പീയമവല്ലനയ്  നല്ല  കബസ്ഥാധശ്യമുള്ളതയ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്ഥാണയ്.  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ
വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമനില്ലസ്ഥാവത  ജനങ്ങള്ക്കയ്  കുടനിവവെള്ളവമതനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമസ്ഥാണയ്
സരക്കസ്ഥാര  നനിരവ്വഹനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്.   അതനിനയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങവളല്ലസ്ഥായ
ഒരുക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  എല്ലസ്ഥാ കമഖലകേളനിലയ കുടനിവവെള്ളയ വെനിതരണയ വചയനിടണയ്.
അതനില്  ആരവക്കങ്കെനിലയ  ആകക്ഷപമുവണനയ  കതസ്ഥാനനനില്ല.   ഈ  പ്രശങ്ങള്
ഉനയനിക്കുകമസ്ഥാള്തവന  അവെനിവട  കേനികയസ്ഥാസ്ക്കുകേള്  വെച്ചനില്ല,  സസന്തയ  ജനില്ലയനില്
സസ്ഥാപനിച്ചനില്ലസ്ഥാവയനയ് അകദ്ദേഹയ പറഞതയ് ശരനിയല്ല.  അവെനിവട  92  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്
സസ്ഥാപനിച്ചതനിവന  കേണക്കുണയ്.   ഓകരസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  സസ്ഥാപനിച്ച  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളുവട
കേണക്കുമുണയ്.    ആവെശശ്യമസ്ഥാവണങ്കെനില്  അക്കസ്ഥാരശ്യയ  ഞസ്ഥാന്  ഇവെനിവട  പറയസ്ഥായ.
തനിരുവെനന്തപുരയ- 260,  വകേസ്ഥാല്ലയ-125,  ആലപ്പുഴ-200  പതനയതനിട-92  കകേസ്ഥാടയയ-
160,  ഇടുക്കനി-64,  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്-496,  തൃശ്ശൂര-20,  എറണസ്ഥാകുളയ-100,  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  -
350, വെയനസ്ഥാടയ്-100, മലപ്പുറയ-70, കേണ്ണൂര -300, കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ് -221 കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്
സസ്ഥാപനിച്ചു.   ആവെശശ്യമസ്ഥായ  അളവെനില്  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനുയ  അതനില്
വവെള്ളയ എതനിക്കസ്ഥാനുമുള്ള സയവെനിധസ്ഥാനയ ഉണസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതനിവനസ്ഥാവക്ക
പണയ അനുവെദനിച്ചതനിവനക്കുറനിച്ചയ് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്, ആ പണയ ആവെശശ്യതനിനയ്
അനുവെദനിച്ചനിടവണനയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല  മസ്ഥാരച്ചയ്  31-നയ്  അവെസസ്ഥാനനിക്കുന  സസ്ഥാമതനികേ
വെരഷതനില്  അവെകശഷനിക്കുന  സയഖശ്യ  സറണര  വചയനിരനിക്കുകേയുമസ്ഥാണയ്.  തുടരനയ്
സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായുയ  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  പണയ  തനിരനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കുയ.   അകദ്ദേഹയ  പറഞ
മവറസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട   കേസ്ഥാരശ്യയ,   എത്ര  രൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ചയുവണങ്കെനിലയ
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കകേന്ദ്രതനില്നനിനയ കേണക്കസ്ഥാക്കുന പണതനില് ഇവെനിവട അവെകശഷനിക്കുന സയഖശ്യ
കേഴനിച്ചയ്  ബസ്ഥാക്കനികയ  കേനിടകേയുള്ളുവവെനസ്ഥാണയ്.  അതയ്  പുതനിയ  കേണ്ടുപനിടനിതമകല്ല?
ഇവതസ്ഥാവക്ക  കനരകതയുയ  അങ്ങവനയസ്ഥായനിരുന.  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലതയ്
അനുവെദനിച്ചുവകേസ്ഥാടുതനിരനിക്കുന  പല  വെരക്കുകേളുയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  നടക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയുയ
അതനിവന അടനിസസ്ഥാനതനില് ആ പണയ റനിലസ്പീസയ് വചയസ്ഥാവത കപസ്ഥാകുകേയുയ വചയ്യുന
സസ്ഥാഹചരശ്യതനില്  പണയ  ഇവെനിവട  വചലവെസ്ഥാകേസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   പണമനില്ലസ്ഥാത
വെനിഷയമനില്ല.  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലതയ്  വകേസ്ഥാടുതനിടള്ള  വെരക്കുകേള്
പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതനിവനത്തുടരനസ്ഥാണയ് ആ പണയ വചലവെഴനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാതതയ്.
അവതല്ലസ്ഥായ  അകദ്ദേഹതനിനയ്  അറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണയ്.   എനനിടയ്  എകന്തസ്ഥാ  ഒരു  പുതനിയ
കേണ്ടുപനിടനിതയ  കപസ്ഥാവല  പണയ  പനിടനിച്ചുവെയ്ക്കുനവവെനസ്ഥാണയ്  പറയുനതയ്.   പണയ
പനിടനിച്ചുവെയ്ക്കുനതല്ല.   ഇതരയ  സന്ദരഭങ്ങളനില്  ആവെശശ്യസ്ഥാനുസരണമസ്ഥാണയ്  പണയ
അനുവെദനിക്കുനതയ്.   ഒരു  ജനില്ലയനിലയ  ആവെശശ്യതനിനനുസരനിച്ചയ്  പണയ  ഇവല്ലനള്ള
ആകക്ഷപമനില്ല.  എവെനിവടവയങ്കെനിലയ  അതരയ  വെനിഷയങ്ങളുവണങ്കെനില്
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചസ്ഥാല്  അതയ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.   ഏവതങ്കെനിലയ  തരതനിലള്ള
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്,   ഏവതങ്കെനിലയ  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേള് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചയ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്
ശമനിക്കുനവതങ്കെനില് അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥായ.   രസ്ഥാഷസ്പീയമവല്ലനയ്
പറയുകേയുയ  കകേവെലയ  രസ്ഥാഷസ്പീയതനിവന  കപരനില്  മസ്ഥാത്രയ  ഇതരവമസ്ഥാരു  പ്രകമയയ
അവെതരനിപ്പെനിക്കുകേയുയ വചയവവെനതുവകേസ്ഥാണയ് അതനില് ഒരു നശ്യസ്ഥായവമനില്ല.  ജലവെനിഭവെ
വെകുപ്പെയ് ഈ വെനിഷയതനില് സസസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ള നടപടനി  സയബനനിച്ചയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി വെനിശദസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ് …. (ബഹളയ)...

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ഇരനിക്കൂ,  ഇരനിക്കൂ,  ഇതനിനുകശഷയ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവെനിനയ്
പറയസ്ഥാനുള്ള  അവെസരമുണയ്.   ഇവതസ്ഥാനയ  ശരനിയല്ല.  ഇല്ലസ്ഥാത  നടപടനിക്രമങ്ങള്
ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല.   ഒരസ്ഥാള്  അവെതരണസ്ഥാനുമതനി  കതടനി  സയസസ്ഥാരനിച്ചു.
അതനിനയ്  മറുപടനി  പറഞവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുകേഴനിഞസ്ഥാല്  പ്രതനിപക്ഷ
കനതസ്ഥാവെനിനയ് സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന് അവെസരമുണയ്.  ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി കൂടനി പറയവട; 

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   മസ്ഥാതത്യു ടനി  .   കതസ്ഥാമസയ്):  സര,  ഈ വെരഷമുണസ്ഥായ
അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ച  സയബനനിച്ചയ്  കേഴനിഞ  നനിയമസഭസ്ഥാ  സകമളനതനിലയ
ചരച്ച  നടതനിയനിരുന.  ആ  ചരച്ചയനില്  ഇരുഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ  വെന
അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങളടക്കയ  സസസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  ഇടവപകടണ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്
ഇടവപടസ്ഥാനുള്ള  ജസ്ഥാഗത  ഈ  ഗവെണ്വമനനിവന  എല്ലസ്ഥാ  വെകുപ്പുകേളുയ
ഇതനികനസ്ഥാടകേയതവന  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.    സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  കേസ്ഥാണുന
വെരള്ച്ചയല്ല  ഇതവെണയുണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  അതനിവന  വെനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലയ്കക്കസ്ഥാ
കേണക്കുകേളനികലയ്കക്കസ്ഥാ  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുനനില്ല.  വതക്കയ് പടനിഞസ്ഥാറന് കേസ്ഥാലവെരഷവയ
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വെടക്കു  കേനിഴക്കന്  തുലസ്ഥാവെരഷവയ  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയതവന  ശസ്പീതകേസ്ഥാല  മഴയുവമസ്ഥാവക്ക
കുറഞകപസ്ഥായതനിവന കേ കൃതശ്യമസ്ഥായ കേണക്കുകേള് ഇറനികഗഷന് വെകുപ്പെയ് സൂക്ഷനിച്ചനിടണയ്.
നൂറസ്ഥാണനിവലതവന  ഏറവയ  വെലനിയ  വെരള്ച്ചയനികലയസ്ഥാണയ്  നമള്
കേടനകപസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.   അതുവകേസ്ഥാണയ്  പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുയ  പ്രശങ്ങളുയ  ഈ
നസ്ഥാടനില് തസ്പീവരയനിവല്ലന അരത്ഥതനിലല്ല ഞസ്ഥാന്  പറഞതയ്.   ആ പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുയ
പ്രശങ്ങളുയ  ലഘൂകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന്   സസ്ഥാധശ്യമസ്ഥായ  മുഴുവെന്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ
എല്ലസ്ഥാവെവരയുയ  വെനിശസസ്ഥാസതനിവലടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ഈ
മസ്ഥാസങ്ങളനില്  ജലവെനിഭവെ  വെകുപ്പുയ  റവെനന്യൂ  വെകേപ്പുയ  മവറല്ലസ്ഥാ  വെകുപ്പുകേളുയ  കചരനയ്
ശമനിച്ചുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.  ജലവെനിഭവെ  വെകുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ
അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശയ്  സൂചനിപ്പെനിച്ച  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടനി  പറയണവമനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ആഗഹനിക്കുനതയ്.  ഒരു  ജനില്ലവയ  സയബനനിച്ചയ്   മസ്ഥാത്രയ    ഞസ്ഥാന്  പറയുനതല്ല,
അകദ്ദേഹയ   പതനയതനിട  ജനില്ലവയ  സയബനനിച്ചയ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
പറയുനതയ്.   അവെനിവട  രണ്ടുതവെണ  അവെകലസ്ഥാകേന  കയസ്ഥാഗങ്ങള്  കചരന.
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചു. കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് വകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാത്രയ
പ്രശയ പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയനിവല്ലനയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗയ ഉള്വപ്പെവട അവെനിടവത
മറയ്   എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരസ്ഥായ  ശസ്പീ.  രസ്ഥാജു  എബ്രഹസ്ഥായ,  ശസ്പീ.  ചനിറയയ  കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര,
ശസ്പീമതനി വെസ്പീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ് അടക്കമുള്ളവെര  പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  മവറല്ലസ്ഥാ ജനില്ലകേളനിലയ
ആ  അഭനിപ്രസ്ഥായയ  ഉണസ്ഥായനി.   ജനില്ലസ്ഥാതലതനില്  എയ.എല്.എ.  മസ്ഥാരുവടകൂടനി
അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്   സയസസ്ഥാന  മനനിസഭസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗയ  ചരച്ച  വചയനിടസ്ഥാണയ്
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളനില്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥായനി   പരനിമനിതവപ്പെടുകതണതനിവല്ലനയ  ടസ്ഥാങ്കെര
കലസ്ഥാറനികേളനില്കൂടനി ജലവെനിതരണയ  നടതണവമന നനിരകദ്ദേശയ നല്കേസ്ഥാന് ഡനിസസ്ഥാസര
മസ്ഥാകനജുവമനയ് അകതസ്ഥാറനിറനിയുയ സയസസ്ഥാന മനനിസഭയുയ തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്. ജനില്ലകേളനില്
നടന  അവെകലസ്ഥാകേന  കയസ്ഥാഗങ്ങളനിലണസ്ഥായ  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങവള  ഗവെണ്വമനയ്
ഗഇൗരവെമസ്ഥായനി  എടുത്തുവവെനള്ളതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  വെഴനി  മസ്ഥാത്രവമന
തസ്പീരുമസ്ഥാനതനില്  നനിനയ  മസ്ഥാറനി  അതയ്  പൂരണകതസ്ഥാതനില്  ഫലപ്രദമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്   ടസ്ഥാങ്കെര
കലസ്ഥാറനികേള്  വെഴനിയുയ   ജലയ  എതനിക്കണവമന  തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുതതയ്.   അങ്ങവന
ടസ്ഥാങ്കെര കലസ്ഥാറനികേള് വെഴനി വവെള്ളയ വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്,  ജനില്ലസ്ഥാഭരണകൂടവയ പഞസ്ഥായത്തുകേളുയ
കചരനയ്  ക്രമസ്പീകേരനിക്കുന  ടസ്ഥാങ്കെറുകേളനില്  ജല  അകതസ്ഥാറനിറനി  ജലയ  കശഖരനിച്ചയ്
നല്കുനണയ്.   ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശയ്  തനിരുവെനന്തപുരയ  ജനില്ലയനില്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥായനി ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പെയ് പ്രവെരതനിക്കുനവവെനയ് പറഞതയ് ശരനിയല്ല.  

ശസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശയ്:  സര,  ഞസ്ഥാന്  ഇവെനിവട  ഇഇൗ  വെനിഷയയ
അവെതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  തനിരുവെനന്തപുരയ  ജനില്ലയനില്  വവെള്ളയ  വകേസ്ഥാടുതതനിനയ്
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ആകക്ഷപയ  പറഞതല്ല.  അങ്ങയ്  മുന്വവകേവയടുതയ്  തനിരുവെനന്തപുരയ  ജനില്ലയനില്
വവെള്ളയ  വകേസ്ഥാടുതതനിനയ്  ഞസ്ഥാന്  അങ്ങവയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.  അങ്ങയ്
പതനയതനിട  ജനില്ലയനില് നനിനള്ള ഒരു മനനിയസ്ഥാണയ്.  തനിരുവെനന്തപുരതയ് വവെള്ളയ
വകേസ്ഥാടുതതയ്  വതറസ്ഥാവണനയ്  ഞസ്ഥാന്  പറഞനില്ല.  ബസ്ഥാക്കനിയുള്ള  സലങ്ങളനിലയ
അതുകപസ്ഥാവല വവെള്ളയ എതനിക്കണവമനസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് പറഞതയ്. 

ശസ്പീ  .   മസ്ഥാതത്യു  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസയ്: സര, ഞസ്ഥാന് ഇഇൗ സയസസ്ഥാന മനനിസഭയനിവല ഒരു
മനനിയസ്ഥാണയ്.  ഒരു  ജനില്ലയനിവല  മസ്ഥാത്രമല്ല,  ഇഇൗ  മനനിസഭ  കകേരളതനിലസ്ഥാകേമസ്ഥാനയ
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന  നടപടനികേവള  അങ്ങയ്  അഭനിനന്ദനിക്കണവമനസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
അഭശ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  കനരകതതവന സയസസ്ഥാനവതസ്ഥാടസ്ഥാവകേ കുടനിവവെള്ളക്ഷസ്ഥാമയ
രൂക്ഷമസ്ഥാകുവമന തനിരനിച്ചറനിവെനില്   ജല അകതസ്ഥാറനിറനിയുവട കസസ്ഥാതസ്സുകേളനില് തടയണ
നനിരമനിച്ചയ്  വവെള്ളയ  വകേടനിനനിരതസ്ഥാനുള്ള  ശമയ  നടതനിയനിരുന.  എനസ്ഥാലയ  ചനില
പ്രകദശങ്ങളനില്  ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ  പ്രശമുണസ്ഥായനി.  തനിരുവെനന്തപുരയ  മസ്ഥാത്രമല്ല,
പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്,  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്,  മലപ്പുറയ തുടങ്ങനിയ ജനില്ലകേളനിവലല്ലസ്ഥായ കുടനിവവെള്ളക്ഷസ്ഥാമയ
രൂക്ഷമസ്ഥാണയ്.  ഭസ്ഥാരതപ്പുഴയനിലയ   കേടലണനിപ്പുഴയനിലയ  വെസ്ഥാമനപുരയ  നദനിയനിലവമസ്ഥാവക്ക
നസ്പീവരസ്ഥാഴുക്കയ്   തസ്പീവരയനില്ലസ്ഥാത  അവെസയസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ  നദനികേവള  ആശയനിച്ചുള്ള
കുടനിവവെള്ള  പദ്ധതനികേവളസ്ഥാവക്ക  സയഭനസ്ഥാവെസയനിലസ്ഥാണയ്.  കശഖരനിച്ച  വവെള്ളയ
വെനിതരണയ  വചയ്യുനതയ്  കൂടസ്ഥാവത  മറയ്  സലങ്ങളനില്നനിനയ  ടസ്ഥാങ്കെര  കലസ്ഥാറനി  വെഴനിയുയ
ജലയ വെനിതരണയ വചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിനുള്ള നടപടനികേവളല്ലസ്ഥായ വെസ്ഥാടര അകതസ്ഥാറനിറനി
സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.   വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിക്കയ്  പണയ  നല്കേനിയനിവല്ലനതസ്ഥാണയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിലള്ള ഒരു വെനിഷയയ.  വെസ്ഥാടര അകതസ്ഥാറനിറനിക്കയ്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്
പണതനിവന പ്രയസ്ഥാസയ  ഉണസ്ഥായനില്ല. ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് പണവമസ്ഥാരു പ്രശമസ്ഥാകേരുവതനയ്
ദുരന്തനനിവെസ്ഥാരണ  അകതസ്ഥാറനിറനി  കനരകത  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരുന.  കൃതശ്യമസ്ഥായ
നടപടനിക്രമങ്ങളുമസ്ഥായസ്ഥാണയ്  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥായതയ്.  വെസ്ഥാടര അകതസ്ഥാറനിറനി   ജനില്ലകേളനിലസ്ഥാകേമസ്ഥാനയ
ടസ്ഥാങ്കെറുകേളനില് വെനിതരണയ വചയസ്ഥാനുള്ള വവെള്ളയ ലഭശ്യമസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാടുക്കുകേയുയ  കനരകത
തവന തടയണകേള് നനിരമനിച്ചയ് ജലയ കശഖരനിച്ചയ് വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള ശമയ നടത്തുകേയുയ
വചയനിടണയ്.  വെരള്ച്ച രൂക്ഷമസ്ഥായതുവകേസ്ഥാണയ് ചനില പ്രയസ്ഥാസങ്ങള് വെനനിടവണനള്ളതയ്
യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥശ്യമസ്ഥാണയ്.  വെസ്ഥാടര അകതസ്ഥാറനിറനി  മസ്ഥാത്രമല്ല  ഗഇൗണയ്  വെസ്ഥാടര ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ് വമന്റുയ
നവെയബര  മസ്ഥാസയതവന   ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  ആകലസ്ഥാചനിക്കുകേയുയ  നനിലവെനില്
പ്രവെരതനക്ഷമമസ്ഥായനി  നനില്ക്കുന  14,000  കുഴല്ക്കനിണറുകേള്ക്കയ്  പുറകമ   6000
കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില്  കൂടനി  ഹസ്ഥാനയ്  പമകേള്  സസ്ഥാപനിച്ചയ്  പ്രവെരതന
ക്ഷമമസ്ഥാക്കണവമനയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയുയ  വചയ.  അതയ്  7000-തനില്
എതനിനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്. തനിരുവെനന്തപുരതയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല സയസസ്ഥാനതനിവന വെനിവെനിധ
ജനില്ലകേളനില്,  7000  കുഴല്ക്കനിണറുകേള്  അധനികേമസ്ഥായനി  നനിരമനിച്ചു
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വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   നവെയബര മസ്ഥാസയ തവന ആകലസ്ഥാചന നടതനി ഡനിസയബര-
ജനുവെരനി മസ്ഥാസങ്ങളനിലസ്ഥായനി  കുകറ അധനികേയ, (60000-കതസ്ഥാളയ) കുഴല്ക്കനിണറുകേളുവട
പണനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  ബസ്ഥാക്കനി  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു  വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയുമസ്ഥാണയ്.
കുഴല്ക്കനിണറുകേവള  ആശയനിച്ചുള്ള  286  വചറുകേനിട  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്   അനുവെസ്ഥാദയ
വകേസ്ഥാടുതതനില്  235  എണയ പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു.  ജലനനിധനി പദ്ധതനികേള് ഇതനികനസ്ഥാടകേയ
പൂരതസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.  ഇഇൗ  സമയതയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അയഗങ്ങളനില്  പലരുയ
ഉദ്ഘസ്ഥാടനതനിനയ് എവന ക്ഷണനിക്കുനണയ്.  കമയയ് മസ്ഥാസതനിനുള്ളനില് 160 വചറുകേനിട
പദ്ധതനികേള്   പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ശമനിച്ചതയ്.  ഇതയ്  വെരള്ച്ചയുവട  കേസ്ഥാലമസ്ഥാണയ്,
കുടനിവവെള്ളതനിവന  അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യയ  കേണക്കനിവലടുതയ്  മനനിയുവട  സമയയ  കനസ്ഥാക്കനി
ഉദ്ഘസ്ഥാടനതനിനയ്  കേസ്ഥാത്തുനനില്ക്കരുവതനയ്  ഞസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അയഗങ്ങകളസ്ഥാടയ്
അഭശ്യരത്ഥനിച്ചനിടണയ്.  അക്കസ്ഥാരശ്യതനില് പ്രതനിപക്ഷ-ഭരണപക്ഷ വെശ്യതശ്യസ്ഥാസവമസ്ഥാനമനില്ല.
അതസ്ഥാതയ്   മണ്ഡലതനിവല   എയ.എല്.എ.മസ്ഥാര  തവന  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  വചയ്യുകേകയസ്ഥാ
അവല്ലങ്കെനില് ഉദ്ഘസ്ഥാടനമനില്ലസ്ഥാവതകയസ്ഥാ വവെള്ളയ വകേസ്ഥാടുക്കുകേ എനതനിനസ്ഥാണയ്   പ്രഥമ
പരനിഗണന  നല്കകേണതയ്.  അതരതനില്  ജലനനിധനിയുവട  പ്രവെരതനയ
നടക്കുനണയ്.  വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിയുവട  പദ്ധതനികേള്  യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്
പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  പറഞതനിവന  അടനിസസ്ഥാനവപ്പെടുതനി  ആലപ്പുഴ  നഗരതനിലയ
എടയ്  പഞസ്ഥായത്തുകേള്ക്കുയ  കൂടനിയുള്ള  പദ്ധതനി  (64  MLD)    UIDSSMT വെഴനി
പൂരതസ്പീകേരനിച്ചയ്  മറനസ്ഥാള്  (6-5-2017)  മുഖശ്യമനനി   തുറനവകേസ്ഥാടുക്കുനകതസ്ഥാടുകൂടനി
ആലപ്പുഴ  പടണതനിവന  പ്രശയ  തസ്പീരുകേയസ്ഥാണയ്.   അതുകപസ്ഥാവല  പശ്ചനിമ
വകേസ്ഥാച്ചനിയനികലയയ്  15  MLD  അധനികേജലയ  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവൃതനികേള്
യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  നടനവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കപപ്പെസ്ഥാറയനില്  ഞസ്ഥാന്
കപസ്ഥായനി  എനതയ്  ശരനിയസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനുള്ള  പ്രധസ്ഥാന  കേസ്ഥാരണയ
കപപ്പെസ്ഥാറയനിലള്ള വവെള്ളയ  കമയയ്  17  വെവര  മസ്ഥാത്രകമ തനിരുവെനന്തപുരയ നഗരതനില്
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുകേയുളവവെനയ് വെളവര കനരകതതവന കേണക്കുകൂടനിയനിരുന.
അതുവകേസ്ഥാണയ്  ചനില  നനിയനണങ്ങള്  വെരുതണവമനയ്  വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിയനില്
നനിനയ   നനിരകദ്ദേശയ  വെനനിരുന.  25  ശതമസ്ഥാനയ  പമനിയഗയ്  കുറയണവമനസ്ഥാണയ്
നനിരകദ്ദേശയ.  ആ നനിയനണതനിലൂവട ഉള്ള വവെള്ളയ  കമയയ്  31  വെവര നസ്പീടനിവയടുക്കുകേ
എനതസ്ഥായനിരുന  ലക്ഷശ്യയ.  ഗവെണ്വമന്റുയ  മനനി  എന  നനിലയനില്  ഞസ്ഥാനുയ  ആ
നനിരകദ്ദേശകതസ്ഥാടയ് പൂരണമസ്ഥായനി കയസ്ഥാജനിച്ചനില്ല.  കേസ്ഥാരണയ  25  ശതമസ്ഥാനയ നനിയനണയ
വകേസ്ഥാണ്ടുവെനസ്ഥാല്  അതനിവന  പ്രയസ്ഥാസയ  25  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായനിരനിക്കനില്ല,  അതനിലയ
മുകേളനിലസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  പകക്ഷ ഏപ്രനില് 17  വെവരയുയ തനിരുവെനന്തപുരയ ജനില്ലയനിലയ മറയ്
ജനില്ലകേളനിലയ  കവെനല്മഴ  വപയനിടയ,  കേഴനിഞ  വെരഷങ്ങളനില്  വപയതനികനക്കസ്ഥാള്
കൂടുതല് കവെനല് മഴ  ഇഇൗ വെരഷയ നമുക്കയ് കേനിടനിവയങ്കെനിലയ കവെനല്മഴ വകേസ്ഥാണയ് നമുക്കയ്
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വമച്ചവമസ്ഥാനമനില്ല.  വവെറുയ  86  മനില്ലനി  മസ്പീറര വവെള്ളയ കേനികടണനിടതയ്  126  മനില്ലനി  മസ്പീറര
വവെള്ളയ  കേനിടനി,  പകക്ഷ   2500  മനില്ലനി  മസ്പീറര  കേനികടണനിടതയ്  1500 മനില്ലനി  മസ്പീറര
കേനിടനിയനിടസ്ഥാണയ്  നമുക്കയ്  കവെനല്  മഴയനില്  ചനില  വെരദ്ധനവകേള്  ഉണസ്ഥായതയ്.
കകേരളതനിവല  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  കവെനല്മഴ  ലഭനിച്ചകപ്പെസ്ഥാഴുയ  തനിരുവെനന്തപുരയ
ജനില്ലയനില്  കുറവെസ്ഥായനിരുനവവെനതനികനക്കസ്ഥാള്  ഉപരനിയസ്ഥായനി  കപപ്പെസ്ഥാറ  ഡസ്ഥാമനിവന
വൃഷനിപ്രകദശതയ്  തസ്പീവര  മഴ  ലഭനിച്ചനില്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ്   നനിരബനനിതമസ്ഥായനി  ഇഇൗ
നനിയനണയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരുകമസ്ഥാള്  അതയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാടുക്കുകേ
എന  ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാടുകൂടനിതവന  കപപ്പെസ്ഥാറ  ഡസ്ഥായ  സന്ദരശനിച്ചയ്  അവെനിവട  ജലനനിരപ്പെയ്
കുറവെസ്ഥാവണനയ്  മസ്ഥാധശ്യമങ്ങകളസ്ഥാടയ്  പറഞതനിനുകശഷമസ്ഥാണയ്  18-ാം  തസ്പീയതനി  മുതല്
നനിയനണയ വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്.  പകക്ഷ ആ നനിയനണയ വെലനിയ ബുദ്ധനിമുടകേള് ഇഇൗ
നഗരതനിലണസ്ഥാക്കനി.   അതുവകേസ്ഥാണയ്  നനിയനണയ  പനിന്വെലനിക്കണവമന  വെലനിയ
ഡനിമസ്ഥാന്റുണസ്ഥായനി.  പനിന്വെലനിച്ചസ്ഥാല്  വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാന്   വവെള്ളമനില്ല.   ഇഇൗ
സസ്ഥാഹചരശ്യതനിലസ്ഥാണയ്  യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  വനയസ്ഥാറനില്  നനിനയ  വവെള്ളയ
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാനുള്ള സസ്ഥാധശ്യത ഗവെണ്വമനയ് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചതയ്. വെനപ്രകദശമസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്
അസസ്ഥാധശ്യവമനസ്ഥാണയ്  ആദശ്യയ  പറഞതയ്.  കേസ്ഥാരണയ   വെനതനിലൂവട  വവപപ്പെയ് വവലന്
ഇടസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല.  വെനതനിലൂവട  വവവെദത്യുതനി  വെലനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വെനയ  വെകുപ്പുമനനിയുയ  വെനയ  വെകുപ്പെയ്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരുയ  സഹകേരനിച്ചയ്
വനയസ്ഥാര  ഡസ്ഥാമനിവല  കേസ്ഥാപ്പുകേസ്ഥാടയ്  നനിനയ്  ഒനര  കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര  പമയ്  വചയയ്  ഒരു
കതസ്ഥാടനിവലതനിച്ചയ് ആ കതസ്ഥാടയ് ഒന്പതയ് കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര വൃതനിയസ്ഥാക്കനി, കേസ്ഥാകരശ്യസ്ഥാടയ് കതസ്ഥാടുയ
കുമനിളനി  കതസ്ഥാടുയ  വൃതനിയസ്ഥാക്കനി  കേകയറങ്ങളുണസ്ഥായനിരുനതയ്  ഒഴനിപ്പെനിച്ചയ്  അതനിവന
വവെള്ളവമസ്ഥാഴുകുനതനിനയ്  സജമസ്ഥാക്കനി,  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  നസ്ഥാലഞയ്  ദനിവെസങ്ങള്
വകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  പ്രവൃതനികേള്  വചയതയ്.  അതനിനുകശഷയ   ആലപ്പുഴ  നനിനയ
കകേസ്ഥാടയവത വെശ്യവെസസ്ഥായ വെകുപ്പെനിവന  TCL-ല്  നനിനയ ഡജര എതനിച്ചു.  ഡജര
എതനിക്കുകേ എനസ്ഥാല് വെണനികയസ്ഥാടനിച്ചുകപസ്ഥാകുനതുകപസ്ഥാവല കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.
വക്രയനിനുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  വട്രെയനിലറനില്  കേയറനി  ഗതസ്ഥാഗത  നനിയനണയ  ഏരവപ്പെടുതനി
വെശ്യവെസസ്ഥായയ,  കപസ്ഥാലസ്പീസയ്,  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര  വെസ്ഥാഹനയ  തുടങ്ങനിയ വെകുപ്പുകേള്  സഹകേരനിച്ചയ്
അവെനിവട  പുതനിയ  പസ്ഥാത  വതളനിച്ചസ്ഥാണയ്  ഡജര  ഇറക്കനിയതയ്.   ഗുജറസ്ഥാതനില്നനിനയ
പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായ  കമസ്ഥാകടസ്ഥാര  വെനനിടണയ്.  അതയ്  സസ്ഥാപനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണ്ടുയ
തനിരുവെനന്തപുരയ  നഗരതനില്  നനിയനണങ്ങളനില്ലസ്ഥാവത  കുടനിവവെള്ളയ  വെനിതരണയ
വചയസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുവമനയ്  ഞസ്ഥാന്  പറയുനനില്ല.  പകക്ഷ  കമയയ്  17-നയ്  കശഷവയ
ജലമുണസ്ഥാകുയ  എന  ഒരു  അവെസയനികലയയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  വകേസ്ഥാവണതനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞ. അതനിനയ് പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനയ  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിവന  അഭനിനന്ദനിച്ചു.   ആ
അഭനിനന്ദനങ്ങള്ക്കയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിനുകവെണനി  ഞസ്ഥാന്  നന്ദനി  അറനിയനിക്കുന.
അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ച കനരനിടസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാര സസസ്പീകേരനിച്ച നടപടനികേവള ശസ്പീ. അടൂര
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പ്രകേസ്ഥാശയ്  അടക്കമുള്ള  ആളുകേള്  അഭനിനന്ദനിച്ചു.  അതനിവന  സകന്തസ്ഥാഷവയ  ഞസ്ഥാന്
അറനിയനിക്കുന.  അതനിവന  പശ്ചസ്ഥാതലതനില്  സസ്ഥാധശ്യമസ്ഥായ  എല്ലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ
സരക്കസ്ഥാര വചയവവെനയ് പ്രതനിപക്ഷയ കൂടനി അയഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന സസ്ഥാഹചരശ്യതനില്
സഭ നനിരതനിവെച്ചയ് ഇഇൗ വെനിഷയയ ചരച്ച വചകയണ കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനിമസ്ഥാരുവട   വെനിശദസ്പീകേരണതനിവന
അടനിസസ്ഥാനതനില്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള  അവെതരണസ്ഥാനുമതനി
നനികഷധനിക്കുന.   നനിങ്ങവളല്ലസ്ഥാവെകരയുയ  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിച്ചസ്ഥാണയ്  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്
സയസസ്ഥാരനിക്കുനതയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ് അകദ്ദേഹതനിനയ് കുറനിച്ചയ് വകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല്
മതനി.  അങ്ങയ് സയസസ്ഥാരനിക്കൂ.....

(അടനിയന്തരപ്രകമയസ്ഥാവെതരണതനിനയ് അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല):  സര,  ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ ഒരു
പ്രശമസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വമമര  ശസ്പീ.  അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശയ്  സഭയുവട  ശദ്ധയനില്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  രണയ്  മനനിമസ്ഥാരുവടയുയ  പ്രസയഗയ  കേഴനിഞകപ്പെസ്ഥാള്
കകേരളതനില് ആരക്കുയ കുടനിവവെള്ളക്ഷസ്ഥാമമനില്ല എനയ് വെളവര നല്ല നനിലയനില്  അവെര
ഇവെനിവട  സമരത്ഥനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാന്  ഞസ്ഥായറസ്ഥാഴ്ച  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയുവട
ജനില്ലയസ്ഥായ കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡുണസ്ഥായനിരുന.  അവെനിവട  വെച്ചയ്  ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനിവയ
വെനിളനിച്ചു. ഞസ്ഥാന് അവെനിവട വചനകപ്പെസ്ഥാള് എകനസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ
ഉണസ്ഥായനിരുന.  അവെനിടവത വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേളുയ വെശ്യവെസസ്ഥായനികേളുമസ്ഥാണയ്   എവന ആദശ്യയ
വെനകേണതയ്.  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ് നഗരതനില് രണസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥായനി വവെള്ളയ കേനിടനനില്ല.  ഇടയയ്
കേനിടനിയതയ്  ഉപ്പുവവെള്ളമസ്ഥായനിരുന.  ഞസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിവയ
വെനിളനിക്കസ്ഥാന് ശമനിച്ചു,  എനസ്ഥാല് അകദ്ദേഹവത കേനിടനിയനില്ല.  ഞസ്ഥാന് ജനില്ലസ്ഥാ കേളകവറ
വെനിളനിച്ചു.  അകദ്ദേഹയ  പറഞ,   ശരനിയസ്ഥാണയ്,  ഇവെനിവട  രണസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥായനി  വവെള്ളമനില്ല.
അവെസസ്ഥാനയ  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയനിവല  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസകരസ്ഥാടയ്  ഞസ്ഥാന്  കൂടനി
സയസസ്ഥാരനിച്ചതനിനുകശഷമസ്ഥാണയ്   മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയുവട  കനതൃതസതനില്  കുടനിവവെള്ളയ
വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി   സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.   ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മനനിയുവട
ജനില്ലയസ്ഥാണയ്. 

സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവെസസവയ  വെകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി   സുകരന്ദ്രന്):  സര,  കുടനിവവെള്ള  വെനിതരണതനിവന  ചുമതല
മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിയ്ക്കുണകല്ലസ്ഥാ;  അങ്ങയ്  പറഞതുവകേസ്ഥാണയ്  മസ്ഥാത്രയ   മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനി
വവെള്ളയ  വകേസ്ഥാടുത്തുവവെനയ്  പറയുനതയ്  ശരനിയസ്ഥായനിടള്ള  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാകണസ്ഥാ;
മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിക്കയ് ആ ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ നനിരവ്വഹനിക്കസ്ഥാന് ബസ്ഥാദ്ധശ്യതയനികല്ല?



354 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  4, 2017

ശസ്പീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  ഇവെനിവട  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട   മുഖശ്യമനനിയുവട
ശദ്ധയനില്വപ്പെടുത്തുന ഒരു കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.  പഞസ്ഥായത്തുകേളുവട തനതയ് ഫണനില് നനിനയ്
പണയ  വചലവെഴനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ഉതരവെനിടതയ്.   റവെനന്യൂ  ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമനയ്  ഡനിസസ്ഥാസര
മസ്ഥാകനജ് വമനയ്  ഫണനില് നനിനയ ഒരു തുകേയുയ കുടനിവവെള്ള പ്രശതനിനുയ വെരള്ച്ചയ്ക്കുയ
വകേസ്ഥാടുതനിടനില്ല.   അതയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്
ശദ്ധനികക്കണതയ്,    വടണര  കേഴനിഞസ്ഥാല്  പനിനസ്പീടയ്  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകറുവട  അനുവെസ്ഥാദയ
വെസ്ഥാങ്ങനിയതനിനുകശഷയ  പഞസ്ഥായതനിവന  തനതയ്  ഫണനില്  നനിനയ  പണയ
വചലവെഴനിക്കസ്ഥാന്  അവല്ലങ്കെനില്  കുടനിവവെള്ളയ  വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാന്  വെസ്പീണ്ടുയ  ജനില്ലസ്ഥാ
കേളകറുവട  കേയനില്  നനിനയ്  അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  വെസ്ഥാങ്ങണവമനസ്ഥാണയ്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെയ്
പറഞനിടള്ളതയ്.  പഞസ്ഥായതനിവന  തനതയ്  ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  കുടനിവവെള്ളയ
വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനയ്  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകറുവട  സസ്ഥാങ്ഷന്  വെസ്ഥാകങ്ങണതനിവന
ആവെശശ്യവമന്തസ്ഥാണയ്?  രണസ്ഥാമതസ്ഥായനി,  മലപ്പുറയ  ജനില്ലസ്ഥാ  വെനികേസന  സമനിതനി  കേഴനിഞ
മസ്ഥാസയ  29-ാം തസ്പീയതനി മസ്പീറനിയഗയ് കൂടനിയകപ്പെസ്ഥാള്  ശസ്പീ.  വെനി.  അബ്ദുറഹനിമസ്ഥാനുയ ഞസ്ഥാനുയ
അടക്കമുള്ള   എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര  കചസ്ഥാദനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  72 കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്   അവെനിവട
വെച്ചനിടവണനസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.  അതനികലയയ്  വവെള്ളയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള
സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങള്  ഇതുവെവര  ആയനിടനില്ല  എനള്ളതയ്  അങ്ങയുവട
ശദ്ധയനില്വപ്പെടനിടകണസ്ഥാ എനസ്ഥാണയ് കചസ്ഥാദശ്യയ. 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല:  സര,   ഞസ്ഥാന്  പറഞവെനതയ്  ഇതനിവല
രസ്ഥാഷസ്പീയമല്ല,  ജനങ്ങള്ക്കയ് കുടനിവവെള്ളയ ലഭനിക്കുകേവയനതസ്ഥാണയ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട
പ്രശയ.  കകേസ്ഥാടയല് ആയുരകവ്വദ വമഡനിക്കല് കകേസ്ഥാകളജനില് വവെള്ളയ ലഭനിക്കസ്ഥാതതനിവന
കപരനില്  കരസ്ഥാഗനികേവള  മുഴുവെന്  അവെനിവടനനിനയ  പറഞവെനിട.  തനിരുവെനന്തപുരതയ്
അമ്പൂരനി പഞസ്ഥായതനില് മനികേച്ച ക്ഷസ്പീരകേരഷകേനുള്ള അവെസ്ഥാരഡയ് ലഭനിച്ച  ഹഷനിമുദ്ദേസ്പീന്
തവന   കേസ്ഥാലനികേവള  കുളനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  വവെള്ളമനില്ല  എനപറഞയ്  മൃഗസ്ഥാശുപത്രനിയനില്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെനിട.  തൃശ്ശൂര,  കേണ്ണൂര  കപസ്ഥാലള്ള  ജനവെസ്ഥാസകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പുലനി
നഗരതനിലനിറങ്ങുന.  ഏറ്റുമസ്ഥാനൂര  അമലതനില്  ആനവയ  കുളനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്
വവെള്ളമനില്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണയ്   അവെരക്കയ്  കകേസ്ഥാടതനിവയ  സമസ്പീപനികക്കണനിവെന.   പല
അമലങ്ങളനിലയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ആറസ്ഥാടയ്  നടത്തുനതയ്  ഉരുളനിക്കകേതസ്ഥാണയ്.   ഇവതല്ലസ്ഥായ
പത്രതനില്  വെന  വെസ്ഥാരതകേളസ്ഥാണയ്.  ഇവെനിവട   കുടനിവവെള്ളക്ഷസ്ഥാമതനിവന  പ്രശമനില്ല
എനസ്ഥാണയ്   ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയുയ  ജലകസചന വെകുപ്പുമനനിയുയ
പറയുനതയ്.   കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  ജനില്ലയനിവല   ജനങ്ങളുവട  കേസ്ഥാരശ്യയ  ഞസ്ഥാന്  ഇവെനിവട
പറഞ. അവെര ഉപ്പുവവെള്ളയ കുടനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. അവെനിടവത ജനങ്ങള്ക്കയ് കുടനിവവെള്ളയ
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് അവെനിടവത  മനനി കൂടനിയസ്ഥായ റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിക്കയ് കേഴനിഞനിടനില്ല.
ഇവെനിവട യസ്ഥാവതസ്ഥാരു പ്രശവമനില്ല എനസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹയ പറയുനതയ്. 
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റവെനന്യൂവയ ഭവെനനനിരമസ്ഥാണവയ വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  ഇങ്ങവന  പറയുനതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ഇടവപടതയ്.  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  ജനില്ലയനില്  കേഴനിഞ  ഏവറ  വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി
മസ്ഥാരച്ചയ്-ഏപ്രനില് മസ്ഥാസങ്ങളനില് ഉപ്പുവവെള്ളമസ്ഥാണയ് എത്തുനതയ്.  കേഴനിഞ കേസ്ഥാലങ്ങളനില്
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ച  ശുദ്ധജല  വെനിതരണതനിനുള്ള  വെലനിയ  പദ്ധതനികേവളസ്ഥാനയ
പൂരതസ്പീകേരനിച്ചനിടനില്ല.   അതനിവന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഉപ്പുവവെള്ളയ കേയറനിയതയ്.
കനരകത തടയണ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിവയങ്കെനിലയ കുറച്ചയ്  തസ്ഥാമസയ വെനതുവകേസ്ഥാണയ് ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ഉപ്പുവവെള്ളമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറനി.  ഉപ്പുവവെള്ളയ  കേയറുനതുവകേസ്ഥാണ്ടുണസ്ഥാകുന  പ്രശങ്ങള്
എല്ലസ്ഥാക്കസ്ഥാലത്തുയ  അവെനിവടയുള്ളതസ്ഥാണയ്.   മുനനിസനിപ്പെല്  പ്രകദശതയ്  ഉള്വപ്പെവട
ശുദ്ധജല  വെനിതരണ  സയവെനിധസ്ഥാനയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനതനിനയ്  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിക്കയ്
കനരകതതവന അനുമതനിയുണയ്.  അതയ് ഒരു പുതനിയ തസ്പീരുമസ്ഥാനമല്ല. 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല:  സര,  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനസ്പീ,  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിക്കയ്
മസ്ഥാത്രമല്ല  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകരക്കയ്  എന്തസ്ഥാണയ്  കജസ്ഥാലനി?  ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  ജനില്ലസ്ഥാ
ഭരണകൂടതനിനുയ  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമനികല്ല?    ഞസ്ഥാന്  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകവറയുയ  മനനിവയയുയ
വെനിളനിച്ചു.  ഒരനിടത്തുയ  പ്രശമനിവല്ലനയ്   അങ്ങയ്  പറഞതുവകേസ്ഥാണയ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
പറഞതയ്.   ഞസ്ഥാന്  അങ്ങവന  വചയതുവകേസ്ഥാണയ്  പറഞതല്ല.    ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ
മനസനിലസ്ഥാക്കണയ,  നനിങ്ങളുവട  ഗവെണ്വമനയ്  വെനതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  വെരള്ച്ച
യുണസ്ഥായവതനയ് ഞങ്ങളസ്ഥാരുയ പറഞനില്ലകല്ലസ്ഥാ; 115 വെരഷതനിനുകശഷമസ്ഥാണയ് ഇത്രയുയ
വെലനിയ വെരള്ച്ചയുണസ്ഥായതയ്.  ഈ വെരള്ച്ചവയ ഗഇൗരവെമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണണവമനമസ്ഥാത്രകമ
ഞങ്ങള് പറയുനള. Two prolonged strategy  ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് കവെണയ.  ഒനയ്,
ദസ്പീരഘകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  വെരള്ച്ച  കനരനിടസ്ഥാനുള്ള  പദ്ധതനി.  മവറസ്ഥാനയ്,
ഹ്രസസകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  കനരനിടസ്ഥാനുള്ള  പദ്ധതനി.  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  വെച്ചുവവെനയ്
അങ്ങയ് പറഞ.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനസ്പീ,  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളനില് വവെള്ളമനില്ല എനയ് ശസ്പീ.
പനി. വകേ. ബഷസ്പീര പറഞതയ് 100 ശതമസ്ഥാനയ ശരനിയസ്ഥാണയ്.  ഇതയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കകണ;
ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ മുഖശ്യമനനിയുവട കനതൃതസതനില്  വെസ്പീഡനികയസ്ഥാ കകേസ്ഥാണ്ഫറന്സനിയഗയ്
നടതനി.   മനനിമസ്ഥാരക്കയ്   ചുമതല  വകേസ്ഥാടുത്തു.  പകക്ഷ  ഇതനിവനപ്പെറനി  ഒരു  റനിവെന്യൂ
നടതകണ;  ജനില്ലകേളനിവല സനിതനിവയന്തസ്ഥാവണനയ് അറനിയകണ;  നവെയബര മസ്ഥാസയ
മുതല്  ഇവെനിവട  വെരള്ച്ചയസ്ഥാണയ്.   അതനിനുള്ള  ഉതരവെനിറക്കനിയതയ്  എനസ്ഥാണയ്?
9-3-2017-ല്.  നസ്ഥാലയ്  മസ്ഥാസയ  കേഴനിഞസ്ഥാണയ്  മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനികേള്ക്കുയ
പഞസ്ഥായത്തുകേള്ക്കുയ   permissive  sanction-നുള്ള  ഉതരവെനിറങ്ങുനതയ്.  ശസ്പീ.
തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്  ഇവെനിവട  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനികല്ല;  ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ
പഞസ്ഥായതനിനുയ മുനനിസനിപ്പെസ്ഥാലനിറനിക്കുയ വകേസ്ഥാടുതതയ്  permissive sanction  ആണയ്.
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അല്ലസ്ഥാവത ദുരന്ത നനിവെസ്ഥാരണ അകതസ്ഥാറനിറനിയനില് നനികനസ്ഥാ  റവെനന്യൂ വെകുപ്പെനില് നനികനസ്ഥാ
വകേസ്ഥാടുത  പണമല്ല.   പണയ  വചലവെഴനിക്കസ്ഥാന്  പഞസ്ഥായത്തുകേള്ക്കയ്   permissive
sanction  വകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്  വചയതയ്.  അതയ്  എല്ലസ്ഥാക്കസ്ഥാലത്തുയ  വകേസ്ഥാടുക്കുനതസ്ഥാണയ്.
പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  പടനികേജസ്ഥാതനി/പടനികേവെരഗ്ഗ  കകേസ്ഥാളനനികേളനിലയ  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിലയ
വവെള്ളമനില്ലസ്ഥാത  ഗുരുതരമസ്ഥായ  അവെസവയക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  പറഞവെനതയ്.
അവെനിടങ്ങളനില്  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  വവെള്ളവമതനിക്കണയ.  കവെവറ  ഒരനിടത്തുനനിനയ
വവെള്ളയ   ലഭനിക്കുനനില്ല  എനതസ്ഥാണയ്  തസ്പീരപ്രകദശങ്ങളനിവല  ഏറവയ  ഗുരുതരമസ്ഥായ
അവെസ.   അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയതവന  വെസ്ഥാടര  വബഡയ്  തസ്ഥാകഴസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുന.   കുഴല്
കേനിണറുകേള് കുഴനിച്ച നടപടനി  പരസ്ഥാജയവപ്പെടുന.   ഇവെനിവടവയല്ലസ്ഥായ  ജനില്ലസ്ഥാഭരണകൂടയ
ഉണരനയ്  പ്രവെരതനിച്ചയ്  കുടനിവവെള്ളവമതനിക്കണവമനതസ്ഥാണയ്  ഹ്രസസകേസ്ഥാല
അടനിസസ്ഥാനതനില് സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുന നടപടനി.  വെയനസ്ഥാടയ്,  ഇടുക്കനി,  കുടനസ്ഥാടയ്
പ്രകദശങ്ങളനിവല  കൃഷനി  വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായനി  നശനിച്ചനിരനിക്കുന.   ഏലയ,  കുരുമുളകേയ്,
നസ്ഥാളനികകേരയ   കേരഷകേര   ദുരനിതതനിലസ്ഥാണയ്.  ദസ്പീരഘകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനിലള്ള
പദ്ധതനികേള് ആവെനിഷരനിച്ചയ് കേരഷകേരുവട പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.
കകേന്ദ്രഗവെണ്വമനനിനയ് വമകമസ്ഥാറസ്ഥാണയ വകേസ്ഥാടുത്തു.  കകേന്ദ്രസയഘയ ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനില്
വെകരണതകല്ല;  ഏറവയ കൂടുതല് കൃഷനിനസ്ഥാശമുണസ്ഥായ സലയ ആലപ്പുഴ ജനില്ലയസ്ഥാണയ്.
ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനില് ഈ ടസ്പീയ  സന്ദരശനിച്ചനില്ല എനള്ള വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ പരസ്ഥാതനി  ആ
ജനില്ലയനിവല  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരക്കുയ  ജനില്ലസ്ഥാപഞസ്ഥായതനിനുയ  മവറല്ലസ്ഥാവെരക്കുമുണയ്.
മസ്ഥാത്രമല്ല, കൃഷനിക്കുണസ്ഥായ നഷയ തനിടവപ്പെടുത്തുവെസ്ഥാന് എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് കകേന്ദ്രസയഘയ
മുകനസ്ഥാടയ് വെരസ്ഥാതതയ്;  ദസ്പീരഘകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില് കേരഷകേവര സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാനുള്ള
എന്തയ്  നടപടനിയസ്ഥാണയ്  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുനവതനയ്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മനനി
പറഞനില്ല.  തനിരുവെനന്തപുരയ  നഗരതനില്  വവെള്ളയ  കേനിടനിവയനയ്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ
മസ്ഥാതത്യു. ടനി കതസ്ഥാമസയ് പറഞകല്ലസ്ഥാ. ഇനവത മകനസ്ഥാരമ പത്രമസ്ഥാണയ്. 'നനിയനണമനില്ല,
വവെള്ളവമനില്ല,  പമനിയഗയ് നനിയനണമനിവല്ലനയ് അറനിയനിപ്പെയ് മസ്ഥാത്രയ,  ശുദ്ധജലമനില്ലസ്ഥാവത
ഒകടവറ  പ്രശങ്ങളുമസ്ഥായനി  ജനങ്ങള്  വനകടസ്ഥാടകമസ്ഥാടുന.'   ശസ്പീ.  വകേ.  മുരളസ്പീധരവന
മണ്ഡലതനിവല  കപരൂരക്കട,  തുരുത്തുയമൂല,  മണസ്ഥാമൂല  വെസ്ഥാരഡുകേള്ക്കയ്  പുറകമ
ശസ്പീ.  വെനി.എസയ്.  ശനിവെകുമസ്ഥാറനിവന  മണ്ഡലതനിവല  നഗരഹൃദയമസ്ഥായ  തമസ്ഥാനൂരനില്
ആഴ്ചകേളസ്ഥായനി  വവെള്ളയ  ലഭനിക്കസ്ഥാതതനിവനത്തുടരനയ്  കപരൂരക്കട,   തുരുത്തുയമൂല,
മണസ്ഥാമൂല വെസ്ഥാരഡുകേളനിവല തസ്ഥാമസക്കസ്ഥാര പ്രതനികഷധവമസ്ഥായനി രയഗതയ് വെരുന. 

ജലവെനിഭവെ വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മസ്ഥാതത്യു  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്):  സര,  തനിരുവെനന്തപുരയ
നഗരതനില് വവെള്ളതനിവന ഒരു പ്രശവമനില്ല  എനയ് ഞസ്ഥാന് പറഞനില്ല.  പമനിയഗയ്
നനിയനണയ  മസ്ഥാറനിയകശഷവയ പ്രശങ്ങള് നനിലനനില്ക്കുനണയ്.  നഗരതനില്തവന
51  കപസ്ഥായനിന്റുകേളനില് കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിച്ചയ് വവെള്ളയ വകേസ്ഥാടുക്കുനണയ്.  എനനിടയ
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പ്രയസ്ഥാസമുള്ള  സലങ്ങളുണയ്.  പ്രയസ്ഥാസമുള്ള  സലങ്ങവള  സയബനനിച്ചയ്  അറനിയനിപ്പെയ്
കേനിടനിയസ്ഥാല്   ഉടനടനി  വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനി  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാര  ഇടവപടയ്  വവെള്ളവമതനിച്ചയ്
വകേസ്ഥാടുക്കുനണയ്.   കപരൂരക്കട എ.ഇ.  ഓഫസ്പീസയ് നസ്ഥാടകേസ്ഥാര ഉപകരസ്ഥാധനിച്ചു.  ഞസ്ഥാനുയ
കൂടനി  ഇടവപടതനിവന  ഫലമസ്ഥായനി  കപരൂരക്കടയനില്  ഇനവല  വവെള്ളയ
ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സസ്ഥാഹചരശ്യമുണസ്ഥായനി.  പ്രയസ്ഥാസമുള്ള  സലങ്ങള്
ശദ്ധയനില്വപ്പെടുതനിയസ്ഥാല്,  അതയ് തനിരുവെനന്തപുരയ സനിറനിവയനല്ല,  ഗവെണ്വമനനിനയ്
അവല്ലങ്കെനില്  വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിക്കയ്  വചയസ്ഥാന്  കേഴനിയുന  എല്ലസ്ഥാകേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ
വചയ്യുവമനയ് ഈ സഭയനില് വെസ്പീണ്ടുയ ഉറപ്പുനല്കുകേയസ്ഥാണയ്. 

ശസ്പീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    ശനിവെകുമസ്ഥാര:  സര,  നനിരന്തരമസ്ഥായനി തലസസ്ഥാന നഗരനിയനിവല
ജനങ്ങള് എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാവര വെനിളനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   വനയസ്ഥാരഡസ്ഥാമനില് നനിനയ് വവെള്ളയ
വകേസ്ഥാണ്ടുവെന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  ഞസ്ഥാനുയ  അങ്ങവയ  പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി  അഭനിനന്ദനിക്കുന.
പകക്ഷ  400  MLD  വവെള്ളയ  ആവെശശ്യമുള്ള  തലസസ്ഥാന  നഗരനിയനില്  എത്ര
വവെള്ളമസ്ഥാണയ്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനതയ്;  മൂനനിവലസ്ഥാനയ്  വവെള്ളയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുനനില്ല. അടനിയന്തരമസ്ഥായനി നഗരതനിനകേത്തുള്ള എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുവട കയസ്ഥാഗയ
വെനിളനിച്ചയ് എവെനിവടവയസ്ഥാവക്കയസ്ഥാണയ് കുടനിവവെള്ളക്ഷസ്ഥാമയ ഉണസ്ഥാകുനവതനയ് മനസനിലസ്ഥാക്കനി
അവെനിവട ശുദ്ധജലയ എതനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 

ശസ്പീ  .   വകേ  .   മുരളസ്പീധരന്:  സര,  ഇവെനിവട പറഞ പ്രകദശങ്ങള് മസ്ഥാത്രമല്ല,  ചസ്പീഫയ്
വസക്രടറനി  ഉള്വപ്പെവട  തസ്ഥാമസനിക്കുന  ജവെഹര  നഗറനിലയ  ഏറവയ  രൂക്ഷമസ്ഥായ
കുടനിവവെള്ള പ്രശമുണയ്.   ഞസ്ഥാന് ബനവപ്പെട ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവര വെനിളനിക്കസ്ഥാറുണയ്.  പകക്ഷ
ഒരു പ്രവെണത കേസ്ഥാണുനതയ്,  നസ്ഥാടകേസ്ഥാര തടയസ്ഥാന് വചല്ലുകമസ്ഥാള് വവെള്ളയ വകേസ്ഥാടുക്കുയ.
എയ.എല്.എ.  വെനിളനിച്ചുപറഞസ്ഥാല്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ശരനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാവമനയ്  പറയുയ.   ഞസ്ഥാന്
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവര  കുറയ  പറയുനതല്ല.    ഒരു  ഭസ്ഥാഗതയ്  അടച്ചയ്  മറു  ഭസ്ഥാഗതയ്
തുറനവകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  വചയ്യുനതയ്.  അങ്ങവന  സരക്കസയ്
കേളനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  പകക്ഷ മണസ്ഥാമൂല ഏരനിയയനിവലസ്ഥാവക്ക  22  ദനിവെസമസ്ഥായനി  വവെള്ളയ
ലഭനിക്കസ്ഥാത പ്രകദശങ്ങള് ഈ നഗരതനിലണയ്. 

ശസ്പീ  .    മസ്ഥാതത്യു  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്:  സര,  വനയസ്ഥാര ഡസ്ഥാമനില് നനിനയ വകേസ്ഥാണ്ടുവെരുന
വവെള്ളയ  നഗരതനിനയ്  മതനിയസ്ഥാവയ എനയ് ഞസ്ഥാന് പറഞനില്ല. 400 MLD  വവെള്ളയ
കവെണനിടതയ്  വനയസ്ഥാരഡസ്ഥാമനില്  നനിനയ്   118-120  MLD  വവെള്ളയ  മസ്ഥാത്രകമ
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന്  കേഴനിയുനള.  എനസ്ഥാല്   വമയയ്  17-നയ്  കശഷയ  ജലതനിവന
സസ്ഥാനനിദ്ധശ്യയ  ഇവെനിവട  ഇല്ലസ്ഥാത  ഒരവെസ  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കവെണനിയസ്ഥാണയ്
യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  അതുകൂടനി  ആളുകേള്
മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.  മറയ്  ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  വചയസ്ഥാവന  രൂപതനിവലസ്ഥാവക്ക  വെസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനി വചയ്യുനണയ്. ശദ്ധയനില്വപ്പെടുതനിയസ്ഥാല് അവതസ്ഥാവക്ക വചയവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥായ.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല:  സര,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനികയസ്ഥാടയ്  എനനിക്കയ്

പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്,  കേഴനിഞ മസ്ഥാസയ  19-ാം തസ്പീയതനി മുതല്  ഏരവപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന

പമനിയഗയ്  നനിയനണയ  മസ്ഥാറനിക്കഴനിഞസ്ഥാല് തനിരുവെനന്തപുരയ നഗരതനില് വവെള്ളയ
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കേനിടവമനസ്ഥാണയ്  എല്ലസ്ഥാവെരുയ  പറയുനതയ്.  അതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.

ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ അതസ്ഥാണയ് പ്രശയ എനസ്ഥാണയ് പറയുനതയ്.  അങ്ങയ് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല് മതനി.

ഞങ്ങള്  ഇവെനിവട  പറയുനവതന്തസ്ഥാണയ്;  ഗവെണ്വമനനിവന  വെനിമരശനിക്കുകേയല്ല

വചയനിടള്ളതയ്.  കൂടുതല് അവെധസ്ഥാനതകയസ്ഥാടുകൂടനി  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് കേസ്ഥാണണയ.  ജനങ്ങളുവട

കക്ലേശവയ ബുദ്ധനിമുടയ  പരനിഹരനിക്കണയ.   പടനികേജസ്ഥാതനി/പടനികേവെരഗ്ഗ കകേസ്ഥാളനനികേളനിലയ

തസ്പീരകദശങ്ങളനിലയ മലമുകേളനിലയ  തസ്ഥാമസനിക്കുന ജനങ്ങവള സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ

കുടനിവവെള്ള ക്ഷസ്ഥാമയ വെളവര രൂക്ഷമസ്ഥാണയ്.  രസ്ഥാഷസ്പീയ  ഭനിനതകേളല്ല ഇവെനിവടയുള്ള പ്രശയ.

അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഹ്രസസകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനിലയ  ദസ്പീരഘകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനിലയ

പദ്ധതനികേള് ആവെനിഷരനിച്ചയ്  കകേരളതനിവല ജനങ്ങള്ക്കയ് കുടനിവവെള്ളവമതനിക്കസ്ഥാനുള്ള

അടനിയന്തര നടപടനി ഗവെണ്വമനയ് സസസ്പീകേരനിക്കണയ. റവെനന്യൂ  ജലകസചന വെകുപ്പുകേള്

സയയുക്തമസ്ഥായനി  ഈ  പ്രശയ  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനസ്ഥാണയ്

എനനിക്കയ്  അഭശ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  രണയ്  മനനിമസ്ഥാര   ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്

വെളവര കപസ്ഥാസനിറസ്പീവെസ്ഥായനി  പ്രതനികേരനിച്ച സസ്ഥാഹചരശ്യതനില്  നടപടനിയുണസ്ഥാകുവമനള്ള

പ്രതസ്പീക്ഷയനില് പ്രതനിപക്ഷയ വെസ്ഥാക്കഇൗടനില് നനിനയ പനിനസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.

  (അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില് മനി. വഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര)

III.  ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല്

(1)  അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖ നനിരമസ്ഥാണയ

ശസ്പീ  .    റനി  .    വെനി  .    രസ്ഥാകജഷയ്  : സര,  കകേരളതനില്  വകേസ്ഥാച്ചനി  കേഴനിഞസ്ഥാല്  ഏറവയ

വെനികേസന സസ്ഥാധശ്യതയുള്ള പ്രകൃതനിദതമസ്ഥായ തുറമുഖമസ്ഥാണയ് അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖയ.  ഇതയ്

ഇന്തശ്യയനിവല  ആദശ്യവത  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര  നനികയസ്ഥാഗനിച്ച  പഠനസയഘയ

ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  എനസ്ഥാല്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖയ

വെനികേസനതനിവന  പ്രസ്ഥാരയഭഘടയകപസ്ഥാലയ  പനിനനിടനിടനില്ല.   ഈ  തുറമുഖതനിവന

വെനികേസനയ  സയബനനിച്ചയ്  വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി  നനിരവെധനി  വെസ്ഥാഗസ്ഥാനങ്ങള്

പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കവപ്പെടനിടവണങ്കെനിലയ  തുറമുഖതനിവന  കേസ്ഥാരശ്യതനില് ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്

പഴയപടനിതവനയസ്ഥാണയ്.   2011-2016-വല  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണ  കേസ്ഥാലയളവെനില്

അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനങ്ങളല്ലസ്ഥാവത  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാവയസ്ഥാനയ

വചയനിടനില്ല.  2014 ഒകകസ്ഥാബര 31-നയ് അനവത മുഖശ്യമനനിയസ്ഥായനിരുന ശസ്പീ.  ഉമന്

ചസ്ഥാണനി  കേപ്പെല്  സരവ്വസ്പീസനിവന  ഫസ്ഥാഗയ്  ഓഫയ്  കേരമയ  അവെനിവട  നനിരവ്വഹനിച്ചു.

എനസ്ഥാല് ഇതുവെവരയുയ അവെനിവടനനിനയ് കേപ്പെല് സരവ്വസ്പീസയ് ആരയഭനിച്ചനിടനില്ല.   കേഴനി ഞ
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എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന കേസ്ഥാലതയ്,  2006-2011  കേസ്ഥാലയളവെനിലസ്ഥാണയ്  തുറമുഖ
വെനികേസനവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ  ചനില  ഇടവപടലകേള്  നടനതയ്.
തുറമുഖതനിനയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ സലവമടുപ്പെയ്,  തുറമുഖകതയ്ക്കുള്ള കറസ്ഥാഡയ്  നനിരമസ്ഥാണയ,
250  മസ്പീറര  വെസ്ഥാരഫനിവന  നനിരമസ്ഥാണയ,  വറയനില്കവെ  കേണകനിവെനിറനിക്കുകവെണനിയുള്ള
പ്രസ്ഥാഥമനികേ  നടപടനികേള്  തുടങ്ങനി  30  കകേസ്ഥാടനിയനിലധനികേയ  രൂപ  2006-2011
കേസ്ഥാലയളവെനില്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  എനസ്ഥാല്
ഇക്കഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന  അഞയ്  വെരഷക്കസ്ഥാലയ  കകേവെലമസ്ഥായ
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കപ്പുറകതയയ് എവന്തങ്കെനിലയ വചയസ്ഥാന് ആ സരക്കസ്ഥാര തയസ്ഥാറസ്ഥായനില്ല.
കേണ്ണൂരനിവന  സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  കേപ്പെല്  സരവ്വസ്പീസയ്
ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  വടകയ്പറല്,  പകേതറനി,
സുഗനദ്രവെശ്യങ്ങള്,  നസ്ഥാണശ്യവെനിളകേള്  എനനിവെ  പ്രധസ്ഥാന  നഗരങ്ങളനില്
എതനിക്കുനതനിനയ്  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖയ  വെളവരകയവറ  സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായനിതസ്പീരുയ.
അകറബശ്യന്  തസ്പീരത്തുള്ള  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  കപസ്ഥാരടകേളനികലയയ്  കേപ്പെല്  സരവ്വസ്പീസയ്
ആരയഭനിക്കസ്ഥാനുള്ള  നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.   ആ  കപസ്ഥാരടനില്  ഡജര  വെനവവെങ്കെനിലയ
പപപ്പെയ് പലന് വെനതയ് ഒരു വെരഷതനിനുകശഷമസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവന ഇതുവെവര
അവെനിവട  ഡഡ്ജനിയഗയ്  ആരയഭനിച്ചനിടനില്ല.   കകേരള  കസറയ്  മസ്ഥാരനിപടയ  വഡവെലപ്വമനയ്
കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവനയസ്ഥാണയ് അതയ് ഏല്പ്പെനിച്ചതയ്.  6  മസ്പീറര ആഴതനിലസ്ഥാണയ് ഡഡ്ജനിയഗയ്
നടതസ്ഥാനുകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.   പവക്ഷ,  ആ  ഡഡ്ജനിയഗയ്  ഇതുവെവര  ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്
തയസ്ഥാറസ്ഥായനിടനില്ല.   അതുകപസ്ഥാവലതവന  കപസ്ഥാരടനിവന  എകയ്റന്ഷവനന  നനിലയനില്
അഴസ്പീക്കല്  മുനമനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തുള്ള  കബ്രക്കയ് വെസ്ഥാടര  കൂടനി  ഉപകയസ്ഥാഗവപ്പെടുതസ്ഥാന്
കേഴനിയണവമങ്കെനില്  നനിലവെനിലള്ള  കറസ്ഥാഡയ്  അകങ്ങസ്ഥാകടയയ്  നസ്പീകടണതസ്ഥായനിടണയ്.
നനിലവെനില്  അകങ്ങസ്ഥാടള്ള  കറസ്ഥാഡനിനയ്  3  മസ്പീറര  വെസ്പീതനി  മസ്ഥാത്രകമയുള.   അകപ്പെസ്ഥാള്
കറസ്ഥാഡനിനയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  സലയ  കേവണതണയ.   സലയ  ഏവറടുക്കല്
കവെഗതനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.   അതുകപസ്ഥാവലതവന  വകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.
സബ്കസഷവന  കേപ്പെസ്ഥാസനിറനി  കൂടസ്ഥാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   കേണ്ണൂര
വെനിമസ്ഥാനതസ്ഥാവെളയകൂടനി  യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥശ്യമസ്ഥായനിക്കഴനിഞസ്ഥാല്  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖകതസ്ഥാടുള്ള
ഒരു  കേണകനിവെനിറനി  അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായനിവെരുയ.   ഇതയ്  സയബനനിച്ചയ്  കനരകത  രണയ്
തവെണ  സരകവ്വ  നടനനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.   കേണ്ണൂര  സഇൗതയ്  വറയനില്കവെ  കസഷനനില്
നനിനയ വെനിമസ്ഥാനതസ്ഥാവെളതനികലയയ്  വറയനില്പ്പെസ്ഥാത നനിരമനിക്കുനതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
രണയ്  തവെണയസ്ഥാണയ്  സരകവ്വ  നടനതയ്.   ഇനനി  സസ്ഥാമതനികേ  സരകവ്വകൂടനി
പൂരതനിയസ്ഥാകക്കണതുണയ്.   അതുകപസ്ഥാവലതവന  കേണ്ണൂരനിവല  ധരമശസ്ഥാലയനില്
കേവണയ്നര പഫ്രൈറയ് കസഷന് ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ വചയനിടയ് മൂനയ് വെരഷമസ്ഥായനി.  ഈ തുറമുഖ
വെനികേസനയ  നസ്പീണ്ടുകപസ്ഥാകുനതുമൂലയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  ആ  പഫ്രൈറയ്  കസഷന്
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അടഞകേനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ഈ  പഫ്രൈറയ്  കസഷന്  പുറത്തുവകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുള്ള
നസ്പീക്കയ  നടക്കുനവണനസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.   ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്
സരക്കസ്ഥാര  ഇടവപടണയ.   2016-17-വല  ബജറനില്  500  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയസ്ഥാണയ്
ഇതനിനുകവെണനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  മസ്ഥാറനിവെച്ചതയ്.   പവക്ഷ,  ഈ  പറയുന  തുകേ
വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുനതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ  ശമവമസ്ഥാനയ  ഉണസ്ഥായനിടനില്ല.
പ്രനിയവമസ്ഥാഴനി  കേമനിറനി  അഴസ്പീക്കല്  കപസ്ഥാരടനിവന  വെനികേസനവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
അവെനിവടസ്ഥാരു  ഷനിപ്പെയ് യസ്ഥാരഡനിവന  സസ്ഥാദ്ധശ്യത  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടണയ്.   ഇതുകൂടനി
കേണക്കനിവലടുക്കസ്ഥാന് നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.  വെളവരകയവറ സസ്ഥാദ്ധശ്യതകേളുള്ള അഴസ്പീക്കല്
കപസ്ഥാരടനിവന  വെനികേസനയ  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  അടനിയന്തര
നടപടനിയുണസ്ഥാകേണവമനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് ആവെശശ്യവപ്പെടസ്ഥാനുള്ളതയ്.

തുറമുഖവയ  മന്യൂസനിയവയ  പുരസ്ഥാവെസ്തു  സയരക്ഷണവയ  വെകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  ): സര, ശസ്പീ. റനി. വെനി. രസ്ഥാകജഷയ് ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കലനിലൂവട
ഇവെനിവട  വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനിയ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെടതസ്ഥാണയ്.   അവതല്ലസ്ഥായ  സയസസ്ഥാന
സരക്കസ്ഥാരനിവന ശദ്ധയനില്വപ്പെടനിടള്ള കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് തവനയസ്ഥാണയ്.  അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖയ
സയസസ്ഥാനവത  വെലനിയ  ചരക്കുഗതസ്ഥാഗത  കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി,  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  മലബസ്ഥാര
കമഖലയുവട  വെനികേസനതനിനുള്ള  ഒരു  സുപ്രധസ്ഥാന  കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി
വെനികേസനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര  ലക്ഷശ്യമനിടുനതയ്.   മൂനയ്  ഘടങ്ങളസ്ഥായുള്ള
വെനികേസനമസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര  ആസൂത്രണയ  വചയനിടള്ളതയ്.   227  മസ്പീറര  നസ്പീളമുള്ള
നനിലവെനിവല തുറമുഖയ  വക്രയനിനുകേളുയ  മറയ്  ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുയ  സജമസ്ഥാക്കനി
പ്രവെരതനക്ഷമമസ്ഥാക്കുനതസ്ഥാണയ്  ആദശ്യഘടയ.   ഇതനിനസ്ഥായനി  4  മസ്പീറര  ആഴതനില്
ഡഡ്ജനിയഗയ്  നടത്തുനതനിനയ്  കകേരള  കസറയ്  മസ്ഥാരനിപടയ  വഡവെലപ്വമനയ്
കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന  ചുമതലവപ്പെടുതനി  പണനികേള്  ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ആദശ്യഘടയ  പൂരതനിയസ്ഥാകുനകതസ്ഥാവട  ലക്ഷദസസ്പീപനിവല  ആകനസ്ഥാതനികലയ്ക്കുള്ള
ചരക്കുഗതസ്ഥാഗതയ  ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുകമസ്ഥാ  എന  കേസ്ഥാരശ്യയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചു
വെരനികേയസ്ഥാണയ്.  അതനിവന  പ്രസ്ഥാരയഭഘടവമന  നനിലയനില്  ലക്ഷദസസ്പീപയ്
അധനികേസ്ഥാരനികേളുമസ്ഥായനി  ചരച്ചകേള് നടനകേഴനിഞനിടണയ്.   150  മസ്പീറര  നസ്പീളമുള്ള മൂനയ്
ബരത്തുകേളുയ  200  മസ്പീറര  നസ്പീളമുള്ള  രണയ്  ബരത്തുകേളുയ  ഉള്വപ്പെടുന  രണസ്ഥായഘട
വെനികേസനതനിനയ്,  496  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  വചലവെയ്  വെരുന  കപ്രസ്ഥാജകയ്  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉള്വപ്പെടുതനി  സരക്കസ്ഥാര  അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  നല്കേനിയനിടണയ്.   ഈ  കപ്രസ്ഥാജകനിവന
നനിരവ്വഹണയ സയബനനിച്ചയ്  7-3-2017-ല് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനിതവന കയസ്ഥാഗയ
വെനിളനിച്ചുകചരതനിടണയ്.  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖ  വെനികേസനയ  ഘടയഘടമസ്ഥായനി
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്   വെനിഴനിഞയ  അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ  തുറമുഖ  കേമനനിയുവട  മസ്ഥാതൃകേയനില്  ഒരു
പ്രകതശ്യകേ  കേമനനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ  സസ്ഥാകങ്കെതനികേ  നനിരവ്വഹണ  കമഖലകേളനില്
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ആവെശശ്യമസ്ഥായ  കേണ്സള്ടനനിവന  നനിയമനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  നനിരകദ്ദേശനിച്ചതനിവന  പശ്ചസ്ഥാതലതനില്  വമകമസ്ഥാറസ്ഥാണയ
ഓഫയ്  അകസസ്ഥാസനികയഷന്,  ആരടനിക്കനിള്സയ്  ഓഫയ്  അകസസ്ഥാസനികയഷന്  എനനിവെ
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി  കേമനനി  രജനിസര  വചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരനികേയസ്ഥാണയ്.
പനി.പനി.പനി.  അവല്ലങ്കെനില് ലസ്ഥാനയ് കലസ്ഥാരഡയ്  കമസ്ഥാഡലനില് 14.5  മസ്പീറര ആഴതനില്  550,
460,  600  മസ്പീറര  നസ്പീളതനിലള്ള  മൂനയ്  വെസ്ഥാരഫുകേളുള്ള  വെന്കേനിട  തുറമുഖമസ്ഥായനി
അഴസ്പീക്കലനിവന  വെനികേസനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  മൂനസ്ഥായഘടതനില്  ലക്ഷശ്യമനിടുനതയ്.   ആദശ്യ
രണയ്  ഘടങ്ങള്  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചകശഷമസ്ഥാണയ്  മൂനസ്ഥായഘടതനിവല  പ്രവെരതനങ്ങള്
ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതയ്.   കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാരനിവന  സസ്ഥാഗരമസ്ഥാല  പദ്ധതനിയനില്
ഉള്വപ്പെടുതനി അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖയ  വെനികേസനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുനവണനസ്ഥാണയ്  ഇതയ്
സയബനനിച്ചയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.  

ശസ്പീ  .   റനി  .   വെനി  .   രസ്ഥാകജഷയ്  : സര, അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖതനിവന ആഴയ കൂടല് ഇനനിയുയ
തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.   അവെനിവട  മണ്ണുമസ്ഥാന്തനി  യനയ എതനിയനിടയ്  ഒരു വെരഷയ കേഴനിഞ.
കേടലനില്  നനിനയ്  മണല്  കേരയനികലയയ്  തള്ളസ്ഥാന്  ഡജറനില്  കുഴല്  ഘടനിപ്പെനിക്കുന
കജസ്ഥാലനിയുയ  പൂരതനിയസ്ഥായനി.   രണസ്ഥായനിരകതസ്ഥാളയ  മസ്പീറര  നസ്പീളമുള്ള  കുഴലസ്ഥാണയ്
ഘടനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്.   ഇതനിനയ്  കമല്കനസ്ഥാടയ  വെഹനിക്കസ്ഥാന് മുയപബയനില് നനിനള്ള
എഞനിനസ്പീയരമസ്ഥാരുയ  അവെനിവട  എതനിയനിടണയ്.   മണയ്  തള്ളുനതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
പ്രകതശ്യകേ  സലവയ  കേവണതനിക്കഴനിഞനിടണയ്.   നനിരവെധനി  തവെണ  ചരക്കുകേപ്പെല്
അഴസ്പീക്കലനില്  വെവനങ്കെനിലയ  ആഴക്കുറവകേസ്ഥാരണയ  പുറയകേടലനിലസ്ഥാണയ്  നങ്കൂരമനിടതയ്.
അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  ഈ  മണയ്  നസ്പീക്കസ്ഥാന് ആവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ.   മണയ്
നസ്പീക്കല്  എകപ്പെസ്ഥാള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുവമനതയ്  സയബനനിച്ചയ്
വെനിശദമസ്ഥാക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    രസ്ഥാമചന്ദ്രന്  കേടനപ്പെള്ളനി  : സര,  ഡഡ്ജനിയഗയ്  സയബനനിച്ചയ്  ഇവെനിവട
പറഞതുകപസ്ഥാവല  ആധുനനികേ  സജസ്പീകേരണങ്ങകളസ്ഥാടുക്കൂടനിയസ്ഥാണയ്  പ്രവെരതനങ്ങള്
ആരയഭനിക്കസ്ഥാന്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുനതയ്.   അതനിനയ്  ഗുജറസ്ഥാതയ്,   കബസ്ഥായവബ
എനനിവെനിടങ്ങളനില്  നനിനള്ള  ഉതരവെസ്ഥാദവപ്പെട  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരുമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെടുകേയുയ  അവെര  എത്തുകേയുയ  വചയനിടണയ്.   അവെര  പ്രവെരതനയ
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുയ.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്തവന കേണ്ണൂര വെനിമസ്ഥാനതസ്ഥാവെളതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ മൂനയ്
പടുകൂറന്  വക്രയനിനുകേള്   കേപ്പെലനില്  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖതയ്  ഇറക്കുകേയുണസ്ഥായനി.
കേവണയ്നര  ഷനിപ്പെയ്  ഉള്പ്പെവടയുള്ള  കേപ്പെലകേള്  വെരസ്ഥാനുയ  വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരബനനിതമസ്ഥായ
പരനിപസ്ഥാടനികേള്  നടതസ്ഥാനുമുള്ള  ശമങ്ങളസ്ഥാണയ്  നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.
അതയ്  സയബനനിച്ചയ്  അവെനിവട   വെനിവെനിധതലങ്ങളനില്   പ്രവെരതനിക്കുന
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പ്രധസ്ഥാനവപ്പെടവെരുവടയുയ  കചമര  ഓഫയ്  വകേസ്ഥാകമഴയ്  ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര
വെശ്യവെസസ്ഥായ  കമഖലയനില്  പ്രവെരതനിക്കുനവെരുവടയുയ  കയസ്ഥാഗയ  വെനിളനിച്ചുകചരക്കുകേയുയ
അവെനിവട ചരക്കുകേപ്പെല്  എതനിക്കഴനിഞസ്ഥാല്  തനിരനിച്ചുകപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ചരക്കുകേള്
വകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനുമുള്ള  പശ്ചസ്ഥാതലസഇൗകേരശ്യയ  ഒരുക്കുനതനിനയ്  നനിരകദ്ദേശ യ
നല്കേനിയനിരുന.   ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട എയ.എല്.എ. ഇവെനിവട ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാവല,
കേണ്ണൂരനിവനയുയ  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  മലബസ്ഥാറനിവനയുയ  വെനികേസനതനിനുള്ള  സുപ്രധസ്ഥാന
ഘടകേമസ്ഥായനി  വെനികേസനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനതസ്ഥാണയ്.   വറയനില്കവെ   കേണകനിവെനിറനി
സയബനനിച്ചയ്  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേനിയനിടണയ്.   അതയ്  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരനിവന
ശദ്ധയനില്വപ്പെടുതനിയനിടണയ്.  കറസ്ഥാഡയ്  ഗതസ്ഥാഗതയ സയബനനിച്ച കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് ഇവെനിവട
പറഞതുകപസ്ഥാവല  ആവെശശ്യമസ്ഥായനിവെരുയ.  തകദ്ദേശ  ഭരണസസ്ഥാപനങ്ങളുവടയുയ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവടയുയ  വപസ്ഥാതുപ്രവെരതകേരുവടയുവമല്ലസ്ഥായ  സഹസ്ഥായയ
പ്രസ്ഥാകദശനികേമസ്ഥായനി  ഉണസ്ഥായസ്ഥാല്  മസ്ഥാത്രകമ  സലലഭശ്യത  ഉറപ്പുവെരുതസ്ഥാന്
കേഴനിയൂവവെനതസ്ഥാണയ്  അനുഭവെങ്ങള്  വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കുനതയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ്
ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  നടതണവമന കേസ്ഥാരശ്യതനില് പ്രകതശ്യകേയ
നനിഷരഷനിക്കുകേയുയ ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനിതവന   രണ്ടുതവെണ കയസ്ഥാഗയ കചരനയ്
അടനിയന്തര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യകതസ്ഥാടുകൂടനി  കകേരളതനിവന,  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  മലബസ്ഥാറനിവന
വെനികേസനതനിനയ്  സസ്ഥാധശ്യതയുള്ള  ഒരു  തുറമുഖ  കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി  അഴസ്പീകക്കസ്ഥാടനിവന
മസ്ഥാറനിവയടുക്കസ്ഥാനുയ  നനിരകദ്ദേശനിച്ചതസ്ഥാണയ്.   അതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ലക്ഷദസസ്പീപനികലയ്ക്കുള്ള
യസ്ഥാത്രസ്ഥാക്കപ്പെലനിവന  കേസ്ഥാരശ്യവയ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുയ,  കബപ്പൂരനില്  നനിനയ്  ചരക്കുകേപ്പെല്
ഇകപ്പെസ്ഥാള്തവന  കപസ്ഥാകുനണയ്;   അവെരക്കുകൂടനി  സസസ്പീകേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ  നനിലയനില്
അഴസ്പീക്കലനില് നനിനയ് സരവ്വസ്പീസയ് ആരയഭനിക്കണവമനയ് ലക്ഷദസസ്പീപുകേസ്ഥാരുയ പറഞനിടണയ്.
ആ  നനിരകദ്ദേശയകൂടനി  കേണക്കനിവലടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്  തുറമുഖവെകുപ്പെയ്  ചരക്കുഗതസ്ഥാഗതവയ
യസ്ഥാത്രസ്ഥാക്കപ്പെല്  ഗതസ്ഥാഗതവയ  ആരയഭനിക്കുനതനിനയ്  തസരനിതഗതനിയനില്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.  

(2) സസസ്ഥാശയ വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ കമഖലയനിവല പരനിഷരണയ

ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദയ്  കേബസ്പീര:  സര,   കകേരളതനില് ഉനത വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ
രയഗതയ്  ഒരു  നനിരബനനിതസ്ഥാവെസയനിലസ്ഥാണയ്  സസസ്ഥാശയ  കമഖലവയ   വകേസ്ഥാണ്ടു
വെകരണനിവെനതയ്.  വപസ്ഥാതുകമഖലയനില്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്/  ബനി.എഡയ്./  മറയ്
വപ്രസ്ഥാഫഷണല്  കകേസ്ഥാകളജുകേള്  എനനിവെ  നമ്മുവട  ആവെശശ്യതനിനുണസ്ഥായനിരുനനില്ല.
വപ്രസ്ഥാഫഷണല്  കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  വെനിരലനിവലണസ്ഥാവന  സരക്കസ്ഥാര
എയ്ഡഡയ് സസ്ഥാപനങ്ങള് മസ്ഥാത്രമുള്ള ഒരു സസ്ഥാഹചരശ്യമുണസ്ഥായനിരുനതയ്. യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവെണ്വമനയ്  ഈ  പ്രതനിസനനി  മറനികേടക്കസ്ഥാന്  സസസ്ഥാശയ  കമഖലവയ
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കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിച്ചു.  എല്.ഡനി.എഫുയ  ആ  നയയ  പനിന്തുടരുകേയസ്ഥാണയ്  വചയതയ്.
പനില്ക്കസ്ഥാലതയ്  മസ്ഥാറനിമസ്ഥാറനി  വെന സരക്കസ്ഥാരുകേള് ഈ വെനിഷയതനില്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ
ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാ  മുന്കേരുതകലസ്ഥാ  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാത  ഒരു  സസ്ഥാഹചരശ്യയ  വെനകചരന.
വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  അനുവെദനിക്കുനതനില്  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങളുയ
സസസ്പീകേരനിക്കവപ്പെടനില്ല.  ഒരു  വപരവസകസ്പീവെയ്  പസ്ഥാനുമുണസ്ഥായനില്ല.   അതുവകേസ്ഥാണയ്
കകേസ്ഥാകളജനിനുകവെണനി  അകപക്ഷനിച്ചയ്  വചല്ലുനവെരക്കയ്  അനുമതനി  വകേസ്ഥാടുകക്കണ  ഒരു
സസ്ഥാഹചരശ്യയ ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട കകേസ്ഥാടതനികേളനില് വെനകചരന. 152  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്
കകേസ്ഥാകളജുകേളുയ  ഏതസ്ഥാണയ്  212  ബനി.എഡയ്.  കകേസ്ഥാകളജുകേളുമസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ഇവെനിവടയുള്ളതയ്.  ഇവെനിടവത  സനിതനിവയവന്തനസ്ഥാല്,   70%  സസ്പീറ്റുകേളസ്ഥാണയ്  ഫനില്
വചയവപ്പെടുനതയ്.   30%  സസ്പീറ്റുകേളുയ  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളനില്  ഒഴനിഞയ്
കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  നനിരഭസ്ഥാഗശ്യകേരമസ്ഥായ സസ്ഥാഹചരശ്യമസ്ഥാണനിതയ്.  ഒരു സരക്കസ്ഥാര വസല്ഫയ്
പഫനസ്ഥാന്സനിയഗയ് സസ്ഥാപനമടക്കയ 13 കകേസ്ഥാകളജുകേളനില് കകേവെലയ 30 ശതമസ്ഥാനതനിനയ്
തസ്ഥാവഴയസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അഡനിഷനുള്ളതയ്.  കേഴനിഞ  വെരഷയ  11  കകേസ്ഥാകളജുകേളനില്
പതയ്  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായനിരുന  അഡനിഷന്.   വെനിജയയ  ഏതസ്ഥാണയ്  40  ശതമസ്ഥാനവയ.
കുടനികേള് നസ്ഥാലയ ആറുയ വെരഷങ്ങള് കേഴനിഞനിടയ അവെരുവട പരസ്പീക്ഷകേള് എഴുതുന
പ്രക്രനിയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.   ഒരു  കകേസ്ഥാകളജനില്  കേഴനിഞ  പ്രസ്ഥാവെശശ്യയ
വെനിജയശതമസ്ഥാനയ രണയ് ശതമസ്ഥാനതനില് തസ്ഥാവഴയസ്ഥായനിരുന.  ഒരരത്ഥതനില് കഡസ്ഥാപയ്
ഔടകേളസ്ഥാണയ്  ഇവെനിവട  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  നനിലവെനിലള്ളതയ്.  ഒനയ  രണ്ടുയ  വസമസര
കേഴനിയുകമസ്ഥാള്തവന പഠനയ നനിരതനികപസ്ഥാകുന എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  വെനിദശ്യസ്ഥാരത്ഥനികേള്
ധസ്ഥാരസ്ഥാളമസ്ഥാണയ്.  അതനിവന വകേടുതനിവയന്തസ്ഥാവണനയ് വെച്ചസ്ഥാല് പസയ് ടു മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ് ഇനയ്
നമ്മുവട  പുതനിയ  തലമുറയയ്  ലഭനിക്കുനതയ്.  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  കുടനികേള്  കഡസ്ഥാപയ്  ഔടസ്ഥായനി
കപസ്ഥാകുന  ഗുരുതരമസ്ഥായ  ഒരു  സസ്ഥാഹചരശ്യമസ്ഥാണുള്ളതയ്.  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്
ബനിരുദധസ്ഥാരനികേളനില്  30  ശതമസ്ഥാനതനിനയ്  മസ്ഥാത്രവമ  കജസ്ഥാബയ്  മസ്ഥാരക്കറനില്  കയസ്ഥാഗശ്യത
കനടസ്ഥാന് കേഴനിയുനളവവെനയ് ഒരു പഠനയ സൂചനിപ്പെനിക്കുന. കേശ്യസ്ഥാമസയ് റനിക്രൂടയ്വമനനിവന
കേസ്ഥാരശ്യതനിലയ  കകേരളയ  വെളവര  പനിനനിലസ്ഥാണയ്.   ബനി.എഡയ്.  കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട
കേസ്ഥാരശ്യതനില്, 212  കകേസ്ഥാകളജുകേളനില്  എന്.സനി.റനി.ഇ.  വറഗുകലഷന് മസ്ഥാറനി. കനരകത
ബനി.എഡയ്.-നയ്  ഒരു  വെരഷമസ്ഥായനിരുനതയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  രണയ്  വെരഷമസ്ഥാക്കനി.  ഫലതനില്
വപണ്കുടനികേള് ധസ്ഥാരസ്ഥാളമസ്ഥായനി  പ്രകവെശനയ കനടുന ഈ കകേസ്ഥാകളജുകേളനില് പസയ് ടു-വയ
ഡനിഗനി-യുയ  കേഴനിഞയ്  നസ്ഥാലയ്  വെരഷയ  ബനി.എഡുയ  എയ.എഡുയ  പഠനികക്കണ
സസ്ഥാഹചരശ്യമസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുള്ളതയ്.  അകപ്പെസ്ഥാള്  ഇരുപതനിനസ്ഥാലയ  ഇരുപതനിയഞയ
വെയസസ്ഥാകുയ.  അങ്ങവനയസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള് സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായുയ  ഇനവെനിവട  അകപക്ഷകേരുവട
എണയ  കുറഞ.   സരക്കസ്ഥാര  കകേസ്ഥാകളജുകേളനിലയ  എയ്ഡഡയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളനിലയ
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അകപക്ഷകേരുവട എണയ കുറഞനിരനിക്കുന.  മറയ്  കകേസ്ഥാഴ്സുകേള്ക്കയ് അഡനിഷന് കേനിടസ്ഥാന്
സസ്ഥാധശ്യതയനില്ലസ്ഥാതവെരുവട അഭയ കകേന്ദ്രമസ്ഥായനി ടസ്പീച്ചര എഡത്യുകക്കഷന് രയഗയ മസ്ഥാറുന
ദുരവെസ  വെരുയ.  അടുത  ഭസ്ഥാവെനിയനില്  കയസ്ഥാഗശ്യരുയ  സമരത്ഥരുമസ്ഥായ  അദ്ധശ്യസ്ഥാപകേവര
കേനിടസ്ഥാത അവെസ വെന കചരുയ.  ഈ പ്രതനിസനനി മറനികേടക്കസ്ഥാന് എന്.സനി.ടനി.ഇ
ചനില  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  മുകനസ്ഥാട  വെച്ചനിടണയ്.   എന്.സനി.ടനി.ഇ.  വറഗുകലഷന്  മസ്ഥാറനി
വെരഷങ്ങള്  കേഴനിഞനിടയ  ഇവെനിവട  അതനിവന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതയ്  നനിരഭസ്ഥാഗശ്യകേരമസ്ഥാണയ്.  എന്.സനി.ടനി.ഇ.  നനിരകദ്ദേശനിക്കുന
കയസ്ഥാഗശ്യതയുള്ള  ബനി.എഡയ്.  കകേസ്ഥാകളജുകേളനില്  ഇനകഗറഡയ്  കകേസ്ഥാഴ്സുയ  പസ്ഥാരടയ്  പടയ
കകേസ്ഥാഴ്സുയ  തുടങ്ങുനതനിനയ്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഈ
സസ്ഥാഹചരശ്യതനിലസ്ഥാണയ്   ഈ  രയഗതയ്  ഒരഴനിച്ചുപണനി  ആവെശശ്യവപ്പെടുനതയ്.
റസ്പീ-സ്ട്രക്ചറനിയഗനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  ഹയര
എഡന്യൂകക്കഷന്  ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമനയ്  അടക്കമുള്ളവെര കേസ്ഥാണനിക്കുന നനിരുതരവെസ്ഥാദനിതസയ
സരക്കസ്ഥാരനിവന ശദ്ധയനില്വപ്പെടനിടണസ്ഥായനിരനിക്കുയ എനസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് വെനിശസസനിക്കുനതയ്.
ഇതയ് മറനികേടക്കസ്ഥാന് നമുക്കയ് എവന്തല്ലസ്ഥായ വചയസ്ഥാന് കേഴനിയുവമനയ് ആകലസ്ഥാചനിക്കുനതനിനു
കവെണനിയസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  ഈ  ശദ്ധ  ക്ഷണനിക്കല്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്.  ഒനയ്,
എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളുയ  ബനി.എഡയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളുയ.   ഇത്രയുയ  അധനികേയ
കകേസ്ഥാകളജുകേള്  നമുക്കസ്ഥാവെശശ്യമുകണസ്ഥാ?  ഉഭയ  സമതപ്രകേസ്ഥാരയ,  അതസ്ഥായതയ്
കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട   സമതകതസ്ഥാവട,   ഇവെയുവട  എണയ  കുറയണയ.   എനസ്ഥാല്
ഇങ്ങവന  കുറയ്ക്കുന  സലങ്ങളനില്  പകേരയ  സയവെനിധസ്ഥാനവമവന്തനതനിവനക്കുറനിച്ചയ്
ഗവെണ്വമനനിനയ്  ഒരു  നയമുണസ്ഥാകേണയ.   കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട  എണയ  കുറയസ്ഥാവത  ഈ
രയഗതയ് മറയ് മസ്ഥാരഗ്ഗമനില്ല. നനിലവെസ്ഥാരതകേരച്ചയുണയ്.  പകക്ഷ ഇവെനിവടയുയ ശദ്ധനികക്കണ
ഒരു കേസ്ഥാരശ്യയ,  കകേരളതനിനയ് പുറകതയയ് വെനിദശ്യസ്ഥാരത്ഥനികേള് പഠനതനിനസ്ഥായനി കപസ്ഥാകുന.
ഇവെനിവട അഡനിഷനയ് വെരുന കുടനികേളുവട എണയ കുറയുകമസ്ഥാള്തവന കകേരളതനിനയ്
പുറകതയയ്  വെനിദശ്യസ്ഥാരത്ഥനികേള്  കപസ്ഥാകുനണയ്.  ഈ  സസ്ഥാഹചരശ്യയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനി
എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  രയഗതയ്  ഒരഴനിച്ചുപണനി,  ഒരു  പുനരവെനിനശ്യസ്ഥാസയ   നടത്തുനതനിനയ്
ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ  ഒരു  പഠനയ  ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്.   ബനി.എഡയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട
കേസ്ഥാരശ്യതനില്  എന്.സനി.റനി.ഇ. ഇനകഗറഡയ്  കകേസ്ഥാഴയ്  നനിരകദ്ദേശനിച്ചനിടണയ്.   ഇതനിനയ്
പരനിഹസ്ഥാരവമവന്തനയ് വെച്ചസ്ഥാല് ഗവെണ്വമനയ് രണയ് കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില് ഇടവപടണയ.  ഒനയ്,
പസയ്  ടു  കേഴനിഞയ്  ബനി.എ.-  ബനി.എഡയ്/ബനി.എസയ്.സനി-ബനി.എഡയ്.  നസ്ഥാലയ്
വകേസ്ഥാല്ലയവകേസ്ഥാണയ് പൂരതനിയസ്ഥാകുയ.  അതുകപസ്ഥാവല എയ.എഡയ്-നയ്  രണയ് വകേസ്ഥാല്ലവമനതയ്
മസ്ഥാറസ്ഥാന്  കകേരള  ഗവെണ്വമനയ്  എന്.സനി.റനി.ഇ.-യുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെകടണതുണയ്.
എയ.സനി.എ.,  എയ.ബനി.എ.  കകേസ്ഥാഴ്സുകേളുവട  കേസ്ഥാരശ്യതനിലയ  ഇനയ്  സനിതനിഗതനികേള്
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വെശ്യതശ്യസമല്ല.   അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഉനത  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  രയഗതയ്  നനിരബനനിതമസ്ഥായ
സസ്ഥാഹചരശ്യതനിലസ്ഥാണയ് നമള് സസസ്ഥാശയ കമഖലവയ കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിച്ചതയ്.  എനസ്ഥാല്
ആ രയഗതയ് ഇനയ് ഒരഴനിച്ചുപണനികയസ്ഥാ ഒരു പുനനഃസയഘടനകയസ്ഥാ ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്.  ഒരു
പുനരവെനിനശ്യസ്ഥാസയ കവെണയ. അതനിനയ് ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ  പഠനയ നടത്തുകേയുയ   അതനിവന
അടനിസസ്ഥാനതനില്  ബനവപ്പെട  എല്ലസ്ഥാ  ആളുകേളുവടയുയ  സമതകതസ്ഥാടുകൂടനി  ഈ
രയഗതയ്  മസ്ഥാറയ വകേണ്ടുവെരനികേയുയ കവെണയ. മൂനസ്ഥായ കലസ്ഥാകേരസ്ഥാഷങ്ങളനിവല പഇൗരനസ്ഥാരക്കയ്
കുറഞ  വചലവെനില്  സമസ്ഥാധസ്ഥാനപരമസ്ഥായ ഒരന്തരസ്പീക്ഷതനില്  വെരസ്ഥാവന സലമസ്ഥാണയ്
കകേരളയ.   കവെണവമങ്കെനില്  നമുവക്കസ്ഥാരു  എഡന്യൂകക്കഷന്  ഹബസ്ഥായനി  മസ്ഥാറ്റുനതനിനുള്ള
സഇൗകേരശ്യങ്ങള്  ഇനയ്  കകേരളതനിലണയ്.   ആ  സഇൗകേരശ്യയ  ഉപകയസ്ഥാഗവപ്പെടുത്തുവെസ്ഥാന്
കേഴനിയണവമങ്കെനില് നനിലവെസ്ഥാരയ  വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കണയ.  മതനിയസ്ഥായ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളുണസ്ഥാകേണയ.
അതനിനനുസൃതമസ്ഥായനി ഈ കമഖലയനില് എത്രയുയ കവെഗയ  ഒരു പഠനയ  നടതനി അതനിവന
അടനിസസ്ഥാനതനില് എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്,  ബനി.എഡയ്.,  എയ.ബനി.എ.,  കകേസ്ഥാകളജുകേള് റസ്പീ-
സ്ട്രക്ചര  വചയസ്ഥാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനയ്  സരക്കസ്ഥാരനികനസ്ഥാടയ്,  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ
വെകുപ്പുമനനികയസ്ഥാടയ് അഭശ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ് ഈ ശദ്ധ ക്ഷണനിക്കല് വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്.

വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  വെകുപ്പുമനനി  (വപ്രസ്ഥാഫ  .    സനി  .    രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ്):  സര,  ഈ  ശദ്ധ
ക്ഷണനിക്കലനിലൂവട അങ്ങയ് പറഞ ഒരു കേസ്ഥാരശ്യയ  വെളവര ശരനിയസ്ഥാണയ്.  കകേരളതനിവല
ഉനത  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  കമഖലയനില്,  സസസ്ഥാശയ  കമഖലയനില്  നമവളവയല്ലസ്ഥായ
കവെദനനിപ്പെനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  നനിരവെധനി  പ്രശങ്ങള്  തുടരച്ചയസ്ഥായനി
ഉണസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിവന  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  കേസ്ഥാരണയ  അങ്ങയ്
പറഞതുതവനയസ്ഥാണയ്.  ഈ  കമഖലയനില്  ഒരു  വപരവസകസ്പീവെയ്  പസ്ഥാകനസ്ഥാ
ഡനിസനിപ്റസ്പീവെയ്  പസ്ഥാകനസ്ഥാ ഉണസ്ഥായനിരുനനില്ല.   അതുവകേസ്ഥാണയ്  ആ  പ്രശയ
പരനിഹരനിക്കവപ്പെടണവമനസ്ഥാണയ്  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിവന  ലക്ഷശ്യവയ  ആഗഹവയ.
ആ രസ്പീതനിയനില് തവനയസ്ഥാണയ്  ഈ കമഖലവയ നമള് സമസ്പീപനിക്കുനതയ്.  ഇതുവെവര
ഈ  കമഖലയനില്  ഒരു  വപരവസകസ്പീവെയ്  പസ്ഥാകനസ്ഥാ  ഡനിസനിപ്റസ്പീവെയ്  പസ്ഥാകനസ്ഥാ
ഉണസ്ഥായനിരുനനില്ല.  പ്രശങ്ങള് മറനികേടക്കസ്ഥാന് ആ കമഖലയനില് നനിലവെനിലള്ള അവെസ
വെച്ചയ്  ഒരു  പസ്ഥാനുണസ്ഥാക്കുകേ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥായവെഴനി.  ആ  വെനിഷയതനിവല  മൂനയ്
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്  മൂനയ്  തരതനില്  സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാര  ഇടവപട
വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   സയസസ്ഥാനവത സസസ്ഥാശയ വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ സസ്ഥാപനങ്ങളുവട
ഇകപ്പെസ്ഥാഴുള്ള  പ്രവെരതനയ  അതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെട സരവ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലകേള് യു.ജനി.സനി.
എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  കേഇൗണ്സനില്  ഓഫയ്  ആരകേനിവടക്ചര  ഇവെയുവട
മസ്ഥാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചയ്  അവെകലസ്ഥാകേനയ  വചയവെരനികേയസ്ഥാണയ്.  ഇതസ്ഥാണയ്  ഒരു  ഭസ്ഥാഗയ.
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രണസ്ഥാമവത  ഭസ്ഥാഗയ,  അങ്ങവന  അവെകലസ്ഥാകേനയവചയനിടയ  നനിരവെധനി  പ്രശങ്ങള്  ഈ
കമഖലയനില് ഉണസ്ഥായനിടണയ്.   അദ്ധശ്യസ്ഥാപകേ-വെനിദശ്യസ്ഥാരത്ഥനി പ്രശങ്ങള്,  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട
പ്രശങ്ങള്,  വകേസ്ഥാകമഴശ്യപലകസഷന്  തുടങ്ങനിയവെവയല്ലസ്ഥായ  കേണക്കനിവലടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്
ഈ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന എല്ലസ്ഥാ പ്രശങ്ങളുയ സമഗമസ്ഥായനി പഠനിച്ചയ് റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്
സമരപ്പെനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  4-2-2017-വല  ജനി.ഒ.  (എയ.എസയ്.)  37/2017  പ്രകേസ്ഥാരയ
ജസനിസയ് വകേ.  വകേ.  ദനികനശന് വചയരമസ്ഥാനുയ കഡസ്ഥാ.  വകേ.  വകേ.  എയ.  കുറുപ്പെയ്,  കഡസ്ഥാ.
ആര.  വെനി.  ജനി.  കമകനസ്ഥാന്  എനനിവെര  അയഗങ്ങളസ്ഥായുയ  ഒരു  കേമസ്പീഷന്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.   അതനിവന  സനിറനിയഗയ്  നടനവെരനികേയസ്ഥാണയ്.  ഈ  കേമസ്പീഷന്
വെനിശദമസ്ഥായ  ഒരു  പഠനയ   നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കനരകത  പറഞ
അവെകലസ്ഥാകേനതനിവന  പശ്ചസ്ഥാതലതനിലയ  കേമസ്പീഷവന  പ്രവെരതന
പശ്ചസ്ഥാതലതനിലയ കകേരളതനില് ഈ കമഖലയനില് വെളവര വെനിശദമസ്ഥായ ഒരു പസ്ഥാന്
രൂപസ്പീകേരനിക്കവപ്പെടണവമനയ് സരക്കസ്ഥാര ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഈ കേമസ്പീഷന് നസ്ഥാലയ്
മസ്ഥാസതനിനുള്ളനില്  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  സമരപ്പെനിക്കണവമനയ്  വെശ്യവെസ
വചയനിടണയ്.   ദനിശസ്ഥാകബസ്ഥാധമുള്ള  പഠനവതത്തുടരനയ്  ദനിശസ്ഥാകബസ്ഥാധമുവള്ളസ്ഥാരു  പസ്ഥാന്
ഈ രയഗത്തുണസ്ഥാകുയ.  പഠനങ്ങള് നടനവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതുവകേസ്ഥാണയ് അതനിവനപ്പെറനി
ഡസ്പീവറയനില്ഡസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന് പറയുനനില്ല.  കേമസ്പീഷന് റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് സമരപ്പെനിക്കുന മുറയയ്
തുടരനടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ് രണസ്ഥാമവത ഭസ്ഥാഗയ.   സസകേസ്ഥാരശ്യ സസസ്ഥാശയ
കമഖലകേളനില് പുതുതസ്ഥായനി കകേസ്ഥാകളജുകേള് അനുവെദനികക്കണതനിവല്ലന സമസ്പീപനമസ്ഥാണയ്
മൂനസ്ഥാമവത  ഭസ്ഥാഗയ.   ഇപ്രകേസ്ഥാരയ   മൂനയ്  തരതനിലള്ള,   അവെകലസ്ഥാകേനതനിവനയുയ
പഠനതനിവനയുയ  തസ്പീരുമസ്ഥാനതനിവനയുയ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കകേരളതനിവല  സസസ്ഥാശയ
കമഖലകേളനിവല പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള വെശ്യക്തമസ്ഥായ ഒരു വപരവസകസ്പീവെയ്
പസ്ഥാനുയ   ഡനിസനിപ്റസ്പീവെയ്  പസ്ഥാനുയ ഉണസ്ഥാകേതക്ക രസ്പീതനിയനിലള്ള ഒരു ഇടവപടലസ്ഥാണയ്
സരക്കസ്ഥാരനിവന ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനമുള്ളതയ്.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദയ്  കേബസ്പീര:  സര,  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട
എണതനില് ഇത്രയുയ വപരുപ്പെമുള്ളകപ്പെസ്ഥാള്,  ഞസ്ഥാന് വപരവസകസ്പീവെയ് പസ്ഥാനനിവനക്കുറനിച്ചയ്
പറയസ്ഥാനുള്ള കേസ്ഥാരണയ, കലസ്ഥാകേതയ് എല്ലസ്ഥായനിടത്തുയ എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ് കകേസ്ഥാകളജുകേളുവട
നമര  എത്രയസ്ഥാകണസ്ഥാ  ഒരു  കറകഷശ്യസ്ഥാ  നനിശ്ചയനിച്ചയ്  കപസ്ഥാളനിവടകനികേയ്'/ഐ.ടനി.ഐ.
കവെണയ.  നമ്മുവട  വെരക്കയ്  കഫസ്ഥാഴയ്  കുറവെസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ?  ഇവെനിവട  152  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്
കകേസ്ഥാകളജുകേളുണയ്.  കപസ്ഥാളനിവടകനിക്കനിവന  എണവമത്രയസ്ഥാണയ്;  വപസ്ഥാതുകമഖലയനില്
നമുക്കയ് സസ്ഥാപനങ്ങള് വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത സസ്ഥാഹചരശ്യമസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് ഒരു
പഠനയ  നടക്കുന  എന  പറഞതയ്  സസസ്ഥാഗതസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
മനനിവയ അഭനിനന്ദനിക്കുന. പകക്ഷ ഈ പ്രശയ ഈ നസ്ഥാല മസ്ഥാസതനിനുള്ളനില്      പഠനിച്ചയ് 
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രണ്ടുമസ്ഥാസയവകേസ്ഥാണയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയണയ. അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഈ  കപസ്ഥാളനി
വടകനിക്കുകേളുവടയുയ  ഐ.ടനി.ഐ.കേളുവടയുയ  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  തസ്പീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാകേണയ.
നമ്മുവട  മക്കള്  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേസ്ഥാകളജനികലയയ്  കപസ്ഥായനിടയ്  പസയ്  ടു-ക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി
മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.  എവന്തസ്ഥാരു ദുരന്തമസ്ഥാണയ് കകേരളതനില് നടക്കുനതയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ് ആ
ദുരന്തയ  അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന  ഈ  മനിഡനില്  പസ്ഥാരടയ് സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ്
നടപടനി ഉണസ്ഥാകുകമസ്ഥാ?

വപ്രസ്ഥാഫ  .    സനി  .    രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ്:  സര,  ഈ  പഠനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടള്ള തുടര
നടപടനികേളനില്  അതുണസ്ഥായനിരനിക്കുയ.  ഈ  പ്രവെരതനതനിവന  കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടുതവന
കപസ്ഥാളനിവടകനിക്കുയ എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ് കകേസ്ഥാകളജുയ മസ്ഥാത്രമല്ല ഇവെനിവടയുള്ള മറയ് ആരട്സയ്
ആനയ്  സയന്സയ്  കകേസ്ഥാകളജുകേളുയ  ഗവെണ്വമനയ്  വസകറുകേളനിലള്ള  കകേസ്ഥാകളജുകേളുയ
തമനില്  ഇവതല്ലസ്ഥായ  ഇനകഗറയ്  വചയയ്  എങ്ങവന  ഇതനിവന  കൂടുതല്
സസ്ഥാമൂഹശ്യവെല്ക്കരനിക്കസ്ഥായ എനള്ളതസ്ഥാണയ് .  ആ കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടനില്നനിനവകേസ്ഥാണയ് കനരകത
അങ്ങയ്  പറഞ  കപസ്ഥാളനിവടകനിക്കനിവന  പ്രശവയ  എഞനിനസ്പീയറനിയഗയ്  കകേസ്ഥാകളജുമസ്ഥായുള്ള
റനികലഷവന  പ്രശവയ  വപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാഷവന  പ്രശവവമല്ലസ്ഥായ  പഠന
വെനികധയമസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്  എനള്ളതുവകേസ്ഥാണയ്  അതനിനനിടയനില്   ഒരു
അഭനിപ്രസ്ഥായയ  ഞസ്ഥാന്  പറയുനനില്ല.  അതയ്  ശരനിയസ്ഥായനിരനിക്കനില്ല.  കേസ്ഥാരണയ  പഠനയ
നടനവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ   ആ  പഠനതനില്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  വെളവര
സൂക്ഷ്മമസ്ഥായനി  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ് ഇനകഗഷവന സസ്ഥാധശ്യത പൂരണമസ്ഥായുയ  നനിലനനിരത്തുയ.
ആ പ്രശയ പരനിഹരനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശമയ തുടര വെരഷങ്ങളനിലയ ഉണസ്ഥാകുയ.

IV.  സബ്മനിഷന്

(1) അഖനിലനിനയ് മരദ്ദേനകമറ സയഭവെയ

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല):  സര,  എവന  നനികയസ്ഥാജകേ
മണ്ഡലതനില്  ഏവൂര  സുനനില്  ഭവെനതനില്  യൂതയ്  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്
പ്രവെരതകേനസ്ഥായനിരുന  സുനനില്  കുമസ്ഥാര  കേഴനിഞ  വെരഷയ  വകേസ്ഥാല്ലവപ്പെടനിരുന.  ഈ
വകേസ്ഥാലപസ്ഥാതകേതനില്  ദൃകേയ് സസ്ഥാക്ഷനിയസ്ഥായ  കേസ്ഥാരതനികേപ്പെള്ളനി  തസ്ഥാലൂക്കനില്  കചപ്പെസ്ഥാടയ്
വെനികല്ലജനില്  ആലമള്ളനിയനില്  പുഷസ്ഥായഗദന്  മകേന്  അഖനിലനിവന  വകേസ്ഥാലകക്കസയ്
പ്രതനികേളസ്ഥായ  രസ്ഥാഖനില്,  ശരതയ്  എനനിവെരുയ  സനി.പനി.എയ.  കലസ്ഥാക്കല്  കേമനിറനി
വസക്രടറനിയസ്ഥായ എയ.വകേ. കവെണുകുമസ്ഥാറുയ കേരനിയനിലക്കുളങ്ങര കപസ്ഥാലസ്പീസയ് കസഷനനിവല
കപസ്ഥാലസ്പീസുകേസ്ഥാരസ്ഥായ  സനിയസ്ഥാദുയ  മറ്റു  കപസ്ഥാലസ്പീസുകേസ്ഥാരുയ   കൂടനി  കസഷനനില്  വെച്ചയ്
മൃഗസ്പീയമസ്ഥായനി  മരദ്ദേനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  കേഴനിഞ  28-ാം  തസ്പീയതനി  ഒരു  കകേസയ്
ഒത്തുതസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാവനന  കപരനില്  കസഷനനികലയയ്  വെനിളനിച്ചു  വെരുതനിയസ്ഥായനിരുന
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മരദ്ദേനയ.  തുടരനയ്  IPC 308  വെകുപ്പെയ് കചരതയ് മസ്ഥാകവെലനിക്കര സബയ് ജയനിലനില് റനിമസ്ഥാനയ്
വചയ.  ജയനിലനില്  വെച്ചയ്  വെസ്ഥാരഡനസ്ഥായ  ലതസ്പീഷയ്   ക്രൂരമസ്ഥായനി  ഇയസ്ഥാവള
മരദ്ദേനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സുനനില്  കുമസ്ഥാര  വെധകക്കസനിവല  മുന്  പഞസ്ഥായതയഗയ
പ്രകേസ്ഥാശവന  പ്രതനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  നസ്പീ  എത്ര ലക്ഷയ  വെസ്ഥാങ്ങനിച്ചു എനയ്  കചസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥായനിരുന
മരദ്ദേനയ. 28  ദനിവെസവയ ഇടതടവെനില്ലസ്ഥാവത മരദ്ദേനമസ്ഥായനിരുന.  ജയനിലനിവല മൃഗസ്പീയമസ്ഥായ
മരദ്ദേനതനിവന അടനിസസ്ഥാനതനില് അഖനിലനിവന നസ്ഥാവെയ് മുറനിയുകേയുയ സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാതസ്ഥാവകേയുയ  വചയ.  നസ്ഥാഭനിക്കയ്  ശക്തമസ്ഥായനി  പരനികക്കറതുമൂലയ  മൂത്ര  തടസയ
ഉണസ്ഥായനി.  വമസ്ഥാപബല്  കഫസ്ഥാണ്  പനിടനിച്ചുവെസ്ഥാങ്ങനി  സുനനില്കുമസ്ഥാര  വെധകക്കസനിവല
വതളനിവകേളുവട  വമമറനി  കേസ്ഥാരഡയ്  നശനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  വചയ.  ഇകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയതവന
നനിരന്തരമസ്ഥായ  ഭസ്പീഷണനി  ഈ  വചറുപ്പെക്കസ്ഥാരന്  കനരനിടവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഈ
സയഭവെവതക്കുറനിച്ചയ് വെനിശദമസ്ഥാവയസ്ഥാരു അകനസഷണയ നടതണയ. 

ആശുപത്രനിയനില്  അഡയ് മനിറയ്  വചയതനിവന  എല്ലസ്ഥാ  റനിക്കസ്ഥാരഡുകേളുയ  എവന
കേയനിലണയ്.  Accident  register-cum-wound  certificate-ഉയ  എവന  കേയനിലണയ്.
സബ യ്ജയനിലനില് റനിമസ്ഥാനനില് കേഴനിഞ കേസ്ഥാലഘടതനില് അവെനിടവത കപസ്ഥാലസ്പീസുകേസ്ഥാരുയ
മറ്റു ജയനില്പ്പുള്ളനികേളുയ കദകഹസ്ഥാപദ്രവെയ വചയതനിവന തുടരനയ് ശരസ്പീര കവെദനയുയ മൂത്ര
തടസവയ  നസ്ഥാക്കനിനയ്  മുറനിവയ  സയഭവെനിച്ചു  എനള്ളതനിവന  റനിക്കസ്ഥാരഡുകേളസ്ഥാണനിതയ്.
ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മുഖശ്യമനനികയസ്ഥാടയ്  എനനിക്കയ്  പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്,  ഇതുസയബനനിച്ചയ്
നനിഷക്ഷമസ്ഥായ ഒരു അകനസഷണയ നടതണയ.  ജയനിലനിലയ കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  കസഷനനിലയ
വെച്ചസ്ഥാണയ് ഈ യുവെസ്ഥാവെനിനയ് മരദ്ദേനകമറനിടള്ളതയ്.

മുഖശ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വെനിജയന്):  സര,  എവന  കേയനിലള്ള
റനികപ്പെസ്ഥാരടനുസരനിച്ചയ്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  പറഞതനില്നനിനയ്
തസ്പീരത്തുയ വെശ്യതശ്യസമസ്ഥായ ഒരു അവെസയസ്ഥാണയ് ഉണസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  ആലപ്പുഴ പള്ളനിപ്പെസ്ഥാടയ്
കകേസ്ഥാടയകേയ പതസ്ഥാലയയ വെസ്പീടനില് പ്രസസ്ഥാദനിവന 27-3-2017-നയ് പവെകേനിടയ് പ്രസസ്ഥാദനിവന
കലസ്ഥാറനി  പഡവെറസ്ഥായനിരുന  കചപ്പെസ്ഥാടയ്  അലമള്ളനി  അഖനില്,  തവന  പഡവെര
സസ്ഥാനത്തുനനിനയ  മസ്ഥാറനിയതനിലള്ള  വെനികരസ്ഥാധയ  കേസ്ഥാരണയ  ചൂണ്ടുപലകേ  ജയഗ്ഷനു
സമസ്പീപയവെച്ചയ് ഇരുമയ് കേകസരവകേസ്ഥാണയ് തലയടനിച്ചയ് ആഴതനില് പരനികക്കല്പ്പെനിച്ചനിരുന.
പ്രസസ്ഥാദനിവന  പരസ്ഥാതനി  പ്രകേസ്ഥാരയ  കേരനിയനിലക്കുളങ്ങര  കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  കസഷനനില്  28-3-
2017-നയ്  അഖനിലനിവനതനിവര  IPC  324,  308  വെകുപ്പുകേള്  പ്രകേസ്ഥാരയ  പക്രയ  നമര
384/17  ആയനി  കകേസയ്  രജനിസര  വചയനിടള്ളതുയ  തുടരനയ്  അകനസഷണയ  നടതനി
അകന ദനിവെസയതവന അഖനിലനിവന അറസയ് വചയയ്  ഹരനിപ്പെസ്ഥാടയ്  ജുഡസ്പീഷശ്യല് ഒനസ്ഥായ
ക്ലേസ്ഥാസയ്  മജനികസ്ട്രറയ്  കകേസ്ഥാടതനി  മുമസ്ഥാവകേ  ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കനിയനിടള്ളതുമസ്ഥാണയ്.  അഖനിലനികനസ്ഥാടയ്
കസഷനകേകതസ്ഥാ  പുറകതസ്ഥാവെച്ചയ്  കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസകരസ്ഥാ  മറസ്ഥാവരങ്കെനിലകമസ്ഥാ
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കമസ്ഥാശമസ്ഥായനി  വപരുമസ്ഥാറുകേകയസ്ഥാ  കദകഹസ്ഥാപദ്രവെകമല്പ്പെനിക്കുകേകയസ്ഥാ  വചയനിടനില്ല.  4-4-
2017-നയ്  കകേസ്ഥാടതനി  ജസ്ഥാമശ്യയ  അനുവെദനിച്ചതനിവന  തുടരനയ്  അനതവന  അയസ്ഥാവള
ജയനിലനില്നനിനയ വെനിടയച്ചനിടണയ്.  ജയനിലനില് പ്രകവെശനിക്കുന സമയകതസ്ഥാ ജയനിലനില്
പസ്ഥാരപ്പെനിച്ചനിരുന  കേസ്ഥാലയളവെനികലസ്ഥാ  ആരുയതവന  അകദ്ദേഹവത  മരദ്ദേനിച്ചനിടനില്ല.
ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് പരസ്ഥാതനികേവളസ്ഥാനയതവന ജയനില് അധനികൃതരക്കയ് ലഭനിച്ചനിടമനില്ല.

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല:  സര,  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  ഒരു  നനിഷയ് പക്ഷമസ്ഥായ
അകനസഷണയ നടതണയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വെനിജയന്:  സര,  അങ്ങയ്  അതുസയബനനിച്ചയ്  ഒരു  കേതയ്
നല്കേനിയസ്ഥാല് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന് ഞസ്ഥാന് ഏരപ്പെസ്ഥാടസ്ഥാക്കസ്ഥായ.

(2)     ധനസഹസ്ഥായയ

ശസ്പീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ് കുമസ്ഥാര:  സര, 13-4-2017-നയ് രസ്ഥാവെനിവല  11  മണനിക്കയ്
പതനസ്ഥാപുരത്തുനനിനയ്  വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കരയനികലയയ്  കപസ്ഥാകുന  കറസ്ഥാഡനില്  കുനനികക്കസ്ഥാടയ്
പച്ചനില  വെളവെനില്  കേലഞ്ഞൂര  എയനിയസയ്  ആശുപത്രനിയുവട ഒരു  ആയബുലന്സയ്
അപകേടതനില്വപ്പെട.  പതനസ്ഥാപുരത്തുള്ള  ഫസ്ഥാതനിമ  ബസ്പീവെനി  എന  85  വെയസ്സുള്ള
മുതശനിക്കയ്  അസുഖയ  കൂടനിയനിടയ്  അവെവര  അയബുലന്സനില്  വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര
കഹസ്ഥാസനിറലനികലയയ്  വകേസ്ഥാണ്ടു കപസ്ഥാവകേയസ്ഥായനിരുന.  വെഴനിക്കു വെച്ചയ്  ഒരു ട്രെസ്ഥാന്കസസ്ഥാരടയ്
ബസ്സുമസ്ഥായനി  കൂടനിയനിടനിച്ചു.  ആ  അയബുലന്സയ്  വെന  സസ്പീഡനില്തവന
ഇടനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന. അതനിലണസ്ഥായനിരുന അവെരുവട മകേള് 46 വെയസ്സുള്ള ഹസ്ഥാജനിറസ്ഥാ
ബസ്പീവെനി,  അവെരുവട വകേസ്ഥാച്ചുമകേന് വഷരസ്പീഫയ്  (33  വെയസയ്),  വകേസ്ഥാച്ചുമകേള് സബസ്പീന (35
വെയസയ്),  പഡവെര  സുബനിന്  കകേസ്ഥാശനി,  ഇവെര  5  കപരുയ  മരനിച്ചു.  3  കപര  ആ
കസസ്ഥാടനില്തവന  മരനിച്ചു.  ബസ്ഥാക്കനി  രണയ്  കപര  കഹസ്ഥാസനിറലനില്  കേനിടനയ്
ദനിവെസങ്ങള്ക്കുള്ളനില്  മരനിച്ചു.  ഇവെരുവടവയല്ലസ്ഥായ  കുടുയബയ  അനസ്ഥാഥമസ്ഥായനി.  33
വെയസ്സുള്ള വഷരസ്പീഫനിനയ് രണ്ടുയ നസ്ഥാലയ വെയസ്സുള്ള രണയ് കുഞങ്ങളസ്ഥാണയ്. അതുകപസ്ഥാവല
സബസ്പീനയയ് മൂനയ എടയ വെയസ്സുള്ള രണയ് വപണ് കുഞങ്ങളസ്ഥാണയ്. ഇവെരുവട സനിതനി
വെളവര  കമസ്ഥാശമസ്ഥാണയ്.  ഇവെര  തസ്ഥാമസനിക്കുനതയ്  വെളവര  വചറനിവയസ്ഥാരു  വെസ്പീടനിലസ്ഥാണയ്.
സസ്ഥാമതനികേയ  വെളവര   കുറഞ  സസ്ഥാഹചരശ്യതനില്  ജസ്പീവെനിക്കുന  ആളുകേളസ്ഥാണയ്.
അനനയ്  പണനിക്കയ്   കപസ്ഥായസ്ഥാല് അനനയ്  കേനിടന വെരുമസ്ഥാനയവകേസ്ഥാണയ്  ജസ്പീവെനിക്കുന,
ദസ്ഥാരനിദ്രശ്യയ  അനുഭവെനിക്കുന,  വെളവര ബുദ്ധനിമുടന ആളുകേളസ്ഥാണയ്.  അവെരുവട  ഈ മൂനയ്
കുടുയബങ്ങള്  അനസ്ഥാഥമസ്ഥായനി.   പഡവെര,  85  വെയസ്സുള്ള  മുതശനി  ഇവെവരല്ലസ്ഥാവെരുയ
കപസ്ഥായനി.  നസ്ഥാല  കുടുയബങ്ങളുയ  വെലനിയ  ദുനഃഖതനിലസ്ഥാണയ്.   ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
മുഖശ്യമനനിയുവട  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ  നനിധനിയനില്നനിനയ്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ   സഹസ്ഥായയ  ഈ
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കുടുയബങ്ങള്ക്കയ്  നല്കേനി  ഈ  കുഞങ്ങവള  സഹസ്ഥായനിക്കണയ.  അനസ്ഥാഥമസ്ഥായ
കുടുയബങ്ങവള  സഹസ്ഥായനിക്കണവമനയ്  ഞസ്ഥാന്  ഈ  അവെസരതനില്
അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  വെസ്ഥാഹനസ്ഥാപകേടമസ്ഥാണയ്.  സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായനിടയ  ഇന്ഷസറന്സയ്
കേനിടവമവനസ്ഥാവക്ക  പറയുയ.  പകക്ഷ  അവതസ്ഥാവക്ക  എനകേനിടയ,  എകപ്പെസ്ഥാള്
കേനിടവമവനസ്ഥാനയ പറയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല.  ഈ കുഞങ്ങളുവട സനിതനി വെളവരവെളവര
കമസ്ഥാശമസ്ഥാണയ്.  അമയുയ  കപസ്ഥായനി,  അച്ഛനുയ  കപസ്ഥായനി,  നസ്ഥാലയ്  കുഞങ്ങള്  വെളവര
വെനിഷമതനിലസ്ഥാണയ്.  ഈ  5  കപരുവടയുയ  കുടുയബങ്ങള്  വെലനിയ  ദുനഃഖമസ്ഥാണയ്
അനുഭവെനിക്കുനതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനിയുവട ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ നനിധനിയനില്നനിനയ്
കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ സഹസ്ഥായയ മരണവപ്പെടവെരുവട കുടുയബങ്ങള്ക്കയ് നല്കേണയ. 10,000  രൂപ
തഹസനില്ദസ്ഥാര  ആദശ്യ  സഹസ്ഥായയ  എനള്ള  നനിലയനില്  ഈ  വെസ്പീടുകേളനിവലല്ലസ്ഥായ
എതനിച്ചനിടണയ്. ബസ്ഥാക്കനി നവല്ലസ്ഥാരു തുകേ നല്കേനി സഹസ്ഥായനിക്കണയ എനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ്
അഭശ്യരത്ഥനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.

മുഖശ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വെനിജയന്):  സര,  വെല്ലസ്ഥാവതസ്ഥാരു  ദുരന്ത
സയഭവെമസ്ഥാണയ് ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ അയഗയ ഇവെനിവട ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതയ്.  15-4-2017-നയ്
പകേല്  പതനസ്ഥാപുരയ  കേടക്കസ്ഥാമണ്  കകേസ്ഥാളനനിയനിവല  ഫസ്ഥാതനിമസ്ഥാ  ബസ്പീവെനിവയയുയ
വകേസ്ഥാണയ്  ബന്ധുക്കള്  ചനികേനിതയയ്  കപസ്ഥാവകേയസ്ഥായനിരുന  കേലഞ്ഞൂര  എ.ഇ.എയ.
ആശുപത്രനി  വെകേ  ആയബുലന്സയ്  കുനനികക്കസ്ഥാടയ്  പച്ചനില  വെളവെനില്വെച്ചയ്
വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  ബസനില്  ഇടനിച്ചു.  ഇതനില്  ഫസ്ഥാതനിമസ്ഥാ  ബസ്പീവെനി,  വചറുമകേന്
വഷരസ്പീഫയ്,  അയബുലന്സയ്  പഡവെര  സുബനിന്  കകേസ്ഥാശനി  എനനിവെര  സയഭവെ
സലത്തുവെച്ചുയ  ഫസ്ഥാതനിമസ്ഥാ  ബസ്പീവെനിയുവട  വചറുമകേള്  സബസ്പീന  അകന  ദനിവെസവയ
അവെകരസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെമുണസ്ഥായനിരുന  ഹസ്ഥാജനിറസ്ഥാ  ബസ്പീവെനി  15-4-2017-നയ്  തനിരുവെനന്തപുരയ
വമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജയ്  ആശുപത്രനിയനില്  വെച്ചുയ  മരണവപ്പെടുകേയുണസ്ഥായനി.
ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  കുനനികക്കസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  പക്രയ  നമര  617/17  ആയനി  കകേസയ്
രജനിസര  വചയയ്  അകനസഷണയ  നടതനിവെരുന.  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  അയഗയ
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  മരണവപ്പെടവെരുവട  കുടുയബങ്ങള്ക്കയ്  ധനസഹസ്ഥായയ
നല്കുന കേസ്ഥാരശ്യയ സരക്കസ്ഥാര പരനിഗണനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.

(3)  മതസഇൗഹസ്ഥാരദ്ദേയ തകേരക്കസ്ഥാനുള്ള ശമയ
ശസ്പീ  .    വെനി  .    വകേ  .    ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ കുഞയ്:  സര,  എവന നനികയസ്ഥാജകേ മണ്ഡലതനിവല

കേരുമസ്ഥാല്ലൂര  പഞസ്ഥായതനില്  തുടവരത്തുടവര  ഉണസ്ഥായ  മൂനയ്  സയഭവെങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
അങ്ങയുവട  മുന്പനില്  സബ്മനിഷനസ്ഥായനി  അവെതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  ഏകതസ്ഥാ  ഛനിദ്ര
ശക്തനികേള്  അവെനിവട  നനിലനനില്ക്കുന  മതസഇൗഹസ്ഥാരദ്ദേവയ  സമസ്ഥാധസ്ഥാനസ്ഥാന്തരസ്പീക്ഷവയ
തകേരക്കസ്ഥാന് കേരുതനിക്കൂടനി ശമനിക്കുന എനള്ളതനിവന വതളനിവെസ്ഥാണതയ്. 



371

ഒനസ്ഥാമകതതയ്,  കേസ്ഥാരുകുനയ്  പ്രകദശതയ്  പശുവെനിവന  അറുതകപ്പെസ്ഥാള്  ചനില
ആളുകേള്  വെനയ്  അവെനിവട  മണ്ണു  വെസ്ഥാരനിയനിടയ്  സയഘരഷമുണസ്ഥാക്കനി,  പ്രശമുണസ്ഥായനി.
രണസ്ഥാമതയ്,  അവെനിവട  യു.സനി.  കകേസ്ഥാകളജനിനയ്  സമസ്പീപമുള്ള  കേസ്ഥാരമല്ഗനിരനി;
വസമനിനസ്ഥാരനിയുവട  മതനില്  നസ്ഥാല  സലതയ്,  ദസ്പീരഘമസ്ഥായനി  5-10  മസ്പീറര  നസ്പീളതനില്
വപസ്ഥാളനിച്ചു കേളഞ. മൂനസ്ഥാമകതതയ്, ഈ അടുത രണ്ടു ദനിവെസയ മുന്പയ് പൂജസ്ഥാരനിമസ്ഥാരക്കയ്
പരനിശസ്പീലനയ  വകേസ്ഥാടുക്കുന  ചനിറയതയ്  കക്ഷത്രതനിനയ്  സമസ്പീപയ  കേശസ്ഥാപ്പു  വചയ
മൃഗങ്ങളുവട അവെശനിഷങ്ങള് ചസ്ഥാക്കനില്വക്കടനി വകേസ്ഥാണ്ടുവെനയ് നനികക്ഷപനിച്ചു. അവെനിടവത
മതസഇൗഹസ്ഥാരദ്ദേവയ സമസ്ഥാധസ്ഥാനസ്ഥാന്തരസ്പീക്ഷവയ തകേരക്കുനതനിനയ് ഏകതസ്ഥാ ഛനിദ്രശക്തനികേള്
പസ്ഥാന്  വചയ്യുനണയ്.  ഈ  മൂനയ്  കകേന്ദ്രങ്ങളുയ  വെളവര  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  സലങ്ങളസ്ഥാണയ്.
അകപ്പെസ്ഥാള് അങ്ങയ് രഹസശ്യകപ്പെസ്ഥാലസ്പീസനിവന സഹസ്ഥായയ കതടണയ.  അങ്ങയ് കലസ്ഥാ ആനയ്
ഓരഡര ശക്തനിവപ്പെടുതനി ഇവെവര കേണ്ടുപനിടനിച്ചയ് നനിയമതനിവന മുമനില് വകേസ്ഥാണ്ടുവെന
കേരശനമസ്ഥായ, അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയതവന നവല്ലസ്ഥാരു  ശനിക്ഷ  കേനിടസ്ഥാവന  രസ്പീതനിയനിലള്ള
വസക്ഷനനിടയ്  കകേവസടുതയ്  നനിയമതനിവന  മുന്പനില്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരണവമനയ്  ഞസ്ഥാന്
അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

11.00 A.M.]

മുഖശ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി  വെനിജയന്):  സര,   മതസഇൗഹസ്ഥാരദ്ദേയ
തകേരക്കസ്ഥാനുളള  നസ്പീക്കവത  ഗഇൗരവെമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര  കേസ്ഥാണുനതയ്.   ഇഇൗസര
ആകഘസ്ഥാഷവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  15-4-2017-നയ്  എറണസ്ഥാകുളയ  കേസ്ഥാരക്കുനയ്  എന
സലതയ് കജക്കബയ്  എനയസ്ഥാള് തവന കൂടകേസ്ഥാരുമസ്ഥായനി  കചരനയ്  ഒരു  പശുവെനിവന
വെനിലയ്ക്കുവെസ്ഥാങ്ങനി  അടുത്തുളള  പറമനില്  വെച്ചയ്  കേശസ്ഥാപ്പെയ്  വചയയ്
ഇറച്ചനിയസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണനിരനിവക്ക ബനി.വജ.പനി.  അനുഭസ്ഥാവെനികേളസ്ഥായ പതനിനസ്ഥാകലസ്ഥാളയ കപര
കചരനയ്  കടബനിളനില്  നനിനയ  ഇറച്ചനി  വെലനിച്ചയ്  തസ്ഥാവഴയനിടയ്   മണ്ണു  വെസ്ഥാരനിയനിടയ്
നശനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി. ഇതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ് വവക്രയ 413/17 ആയനി ആലവെ വവെസയ്
കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  കകേസയ്  രജനിസര  വചയയ്  അകനസഷനിച്ചയ്  വെരുന.   ഇഇൗ  കകേസനില്  8
പ്രതനികേവള അറസയ് വചയയ്  കകേസ്ഥാടതനിയനില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.  പശുവെനിവന വെനിലയയ്
വെസ്ഥാങ്ങനിയവെരനില് എല്ലസ്ഥാ മതവെനിഭസ്ഥാഗങ്ങളനില്വപ്പെടവെരുയ ഉള്വപ്പെടനിടളളതസ്ഥാണയ്.  

ആലവെ യു.സനി. കകേസ്ഥാകളജനിനയ് സമസ്പീപമുളള കേസ്ഥാരമല്ഗനിരനി വസമനിനസ്ഥാരനി വെകേ അര
കേനികലസ്ഥാമസ്പീറര  നസ്പീളമുളള  മതനിലനിവന  ഒരു  വെശയ  എങ്ങവനകയസ്ഥാ  വപസ്ഥാളനിഞ  വെസ്പീണു
എനളള പരസ്ഥാതനി 9-4-2017-നയ് ആലവെ ഇഇൗസയ് കപസ്ഥാലസ്പീസനിനയ് ലഭനിച്ചതനിവനത്തുടരനയ്
നടതനിയ  അകനസഷണതനില്,  അതയ്  കേസ്ഥാലപ്പെഴക്കമുളള  മതനിലസ്ഥാവണനയ്
മനസനിലസ്ഥായനിടണയ്.  ആവരങ്കെനിലയ  മനനഃപൂരവ്വയ  വപസ്ഥാളനിച്ചതസ്ഥായനി  ഇതുവെവരയുളള
അകനസഷണതനില്  കേവണതസ്ഥാന്  കേഴനിഞനിടനില്ല,   കൂടുതല്  അകനസഷണയ
നടതനിവെരുന.   കകേസയ്  രജനിസര  വചയനിടനില്ല.   ഇഇൗ  ഭസ്ഥാഗതയ്  കപസ്ഥാലസ്പീസയ്
നനിരസ്പീക്ഷണവയ പകട്രെസ്ഥാളനിയഗുയ ഏരവപ്പെടുതനിയനിടണയ്. 
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കേനിഴകക്ക വവെളനിയത്തുനസ്ഥാടയ് മനില്ലുപടനി എന സലത്തുനനിനയ തടനിക്കടവെനികലയയ്
കപസ്ഥാകുന  കറസ്ഥാഡനിവന  വെശതയ്  പസ്ഥാടതനിനയ്  സമസ്പീപയ  ആവളസ്ഥാഴനിഞ  ഭസ്ഥാഗതയ്
1-5-2017-നയ്  ആകരസ്ഥാ  ഇറച്ചനി  വവെടനിയതനിവന  അവെശനിഷങ്ങള്  ഉകപക്ഷനിച്ചതസ്ഥായനി,
കേരുമസ്ഥാലൂര പഞസ്ഥായതയ്  വമമര  കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  കസഷനനില് അറനിയനിച്ചതനിന്  പ്രകേസ്ഥാരയ
കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  അവെനിവടവയത്തുകേയുയ  പഞസ്ഥായതയ്  വമമറുവട  കനതൃതസതനില്  അവെ
കുഴനിച്ചു  മൂടുകേയുയ  വചയനിടളളതസ്ഥാണയ്.  അകനസഷണതനില്  ഇറച്ചനി  അവെശനിഷങ്ങള്
അവെനിവട  ഇടവെവരപ്പെറനി  സൂചനകേവളസ്ഥാനയ ലഭനിച്ചനിടനില്ല.   ഇവെനിവടയുയ  കപസ്ഥാലസ്പീസനിവന
നനിരസ്പീക്ഷണവയ   പകട്രെസ്ഥാളനിയഗുയ  ഏരവപ്പെടുതനിയനിടളളതസ്ഥാണയ്.   ഇഇൗ  സയഭവെങ്ങള്
സസ്ഥാമുദസ്ഥായനികേ  സഇൗഹസ്ഥാരദ്ദേമനില്ലസ്ഥാതസ്ഥാക്കുനതനിനുയ  ക്രമസമസ്ഥാധസ്ഥാനയ  തകേരക്കസ്ഥാനുമുളള
ഗൂഢസ്ഥാകലസ്ഥാചനയുവട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുളള  നസ്പീക്കമസ്ഥായനി  ഇതുവെവരയുളള  അകനസഷണതനില്
വവെളനിവെസ്ഥായനിടനില്ല.  എനസ്ഥാല്  ഇതരയ  പ്രവെരതനങ്ങള്  വചറുതയ്
കതസ്ഥാല്പ്പെനിക്കുനതനിനയ്  എല്ലസ്ഥാ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മകതതര  വെനിശസസ്ഥാസനികേളുവടയുയ
ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാവടയുളള  പനിന്തുണ  ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ  പ്രശയ  സരക്കസ്ഥാര
ഗഇൗരവെകതസ്ഥാവടയസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാണുനതയ്.  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  എല്ലസ്ഥാ  നടപടനികേളുയ
ഗഇൗരവെമസ്ഥായനിതവന സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.

(4)   വറയനില്കവെ കമല്പ്പെസ്ഥാലയ നനിരമസ്ഥാണയ

ശസ്പീ  .    വെനി  .    എസയ്  .    അച്ചുതസ്ഥാനന്ദന്: സര, എവന മണ്ഡലതനിവല അകേകതതറ
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതനിവല  നടക്കസ്ഥാവെയ്  വറയനില്കവെ  കമല്പ്പെസ്ഥാലതനിവന  നനിരമസ്ഥാണ
പ്രവെരതനങ്ങള്  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കണവമനസ്ഥാവെശശ്യവപ്പെടയ്  ഞസ്ഥാന്  2-ാം
സകമളനതനില് ഉപകക്ഷപയ ഉനയനിച്ചനിരുന.  മലമഴ ഡസ്ഥാമനിവന കേവെസ്ഥാടപ്രകദശതയ്
നനിലനനില്ക്കുനതുയ  വറയനില്കവെയുവട  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്  ഡനിവെനിഷകനസ്ഥാടയ്  കചരനയ്
കേനിടക്കുനതുയ  ആയതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവന  തസ്പീവെണനി  ഗതസ്ഥാഗതതനിവന  എണവയ,
ഗതസ്ഥാഗതക്കുരുക്കനിവന സസ്ഥാന്ദ്രതയുയ ദനിനയകതസ്ഥാറുയ വെരദ്ധനിച്ചു വെരുന.  ഓകരസ്ഥാ അഞയ്
മനിനനിറനിലയ  നനിലവെനിലളള  തസ്പീവെണനിപ്പെസ്ഥാതയുവട  കേവെസ്ഥാടയ  അടയ്ക്കുനതുമൂലയ  അസുഖ
ബസ്ഥാധനിതവര ആശുപത്രനിയനില് എതനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാവത ഇഇൗ സലതയ് വെച്ചുതവന
മരണയ  സയഭവെനിക്കുനവെരുവട  എണയ  വപരുകുകേയസ്ഥാണയ്.   ആ  പ്രകദശവത
ജനങ്ങളുവട  ചനിരകേസ്ഥാല  സസപ്നമസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  കമല്പ്പെസ്ഥാലയ.   ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ
മുനണനി  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെരനികേയസ്ഥാവണങ്കെനില്  8  മസ്ഥാസയവകേസ്ഥാണയ്
കമല്പ്പെസ്ഥാലതനിവന  നനിരമസ്ഥാണതനിനയ്  തറക്കല്ലനിടസ്ഥാവമനയ്  പറഞനിരുനതസ്ഥാണയ്.
കമല്പ്പെസ്ഥാലതനിവന നനിരമസ്ഥാണതനിനസ്ഥായനി ആദശ്യയ പരനിഷരനിച്ച ബജറനില്  25  കകേസ്ഥാടനി
രൂപ  വെകേയനിരുത്തുകേയുയ  തുടരനയ്  കറസ്ഥാഡ്സയ്  &  ബ്രനിജസയ്  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന
നനിരമസ്ഥാണ  ചുമതലകയല്പ്പെനിക്കുകേയുയ  അവെര  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  സമരപ്പെനിച്ച  വെനിശദമസ്ഥായ
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കപ്രസ്ഥാജകയ് റനികപ്പെസ്ഥാരടനില് അടങ്കെല് തുകേ 38 കകേസ്ഥാടനി രൂപയസ്ഥായനി മസ്ഥാറുകേയുയ,  ആയതനിനയ്
കേനിഫ്ബനി തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേ അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ നല്കുകേയുയ വചയവവെനയ് മനസനിലസ്ഥാക്കുന.
കമല്പ്പെസ്ഥാലതനിവന  പ്രവൃതനി  യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥശ്യമസ്ഥാകേണവമങ്കെനില്  കേനിഫ്ബനിയുവട  അന്തനിമ
അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  കവെണയ.  കൂടസ്ഥാവത   ഇന്തശ്യന്  വറയനില്കവെയുവട  ഉടമസതയനിലളള
ഭസ്ഥാഗതയ് പ്രവൃതനി തുടങ്ങസ്ഥാന് വറയനില്കവെയനികലയയ് തുകേ അടയ്കക്കണതുമുണയ്. റവെനന്യൂ
അധനികേസ്ഥാരനികേള്  പസ്ഥാലതനിവന  നനിരമസ്ഥാണതനിനസ്ഥായനി  സലവമടുപ്പെയ്
തുടകങ്ങണതസ്ഥായനിടവണനയ മനസനിലസ്ഥാക്കുന.  എനസ്ഥാല് ഇഇൗ വെകേ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് ഒച്ചയ്
ഇഴയുനതുകപസ്ഥാവല മന്ദഗതനിയനിലസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ് ജനങ്ങളുവട പരസ്ഥാതനി. ജനങ്ങളുവട ഇഇൗ
അസയതൃപനി  രസ്ഥാഷസ്പീയ  മുതവലടുപ്പെനിനയ്  ചനിലര  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനമുണയ്.  ഇഇൗ
പശ്ചസ്ഥാതലതനില്  കമല്പ്പെറഞ  നടപടനിക്രമങ്ങള്  പൂരതനിയസ്ഥാക്കുനതനിനയ്
ബനവപ്പെട  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസന്മസ്ഥാരുവട  ജസ്ഥാഗതയുണസ്ഥാകകേണതസ്ഥാണയ്.  മണ്ഡലതനിവല
ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  പ്രവൃതനികേളനില്  ഒനസ്ഥായതുയ,  പ്രകദശവത  ജനങ്ങളുവട
ചനിരകേസ്ഥാല  അഭനിലസ്ഥാഷവമസ്ഥായ  അകേകതതറ  നടക്കസ്ഥാവെയ്  കമല്പ്പെസ്ഥാല  നനിരമസ്ഥാണ
പ്രവൃതനി ആരയഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  വവകേവക്കസ്ഥാളളണവമനയ്
ഞസ്ഥാന് ആവെശശ്യവപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.

വപസ്ഥാതുമരസ്ഥാമത്തുയ രജനികസ്ട്രഷനുയ വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധസ്ഥാകേരന്):  സര,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വെനി.എസയ്.  അച്ചുതസ്ഥാനന്ദന്  ഉനയനിച്ച  വെനിഷയയ  മലമഴ
മണ്ഡലതനിവല  അകേകതതറ  നടക്കസ്ഥാവെയ്  വറയനില്കവെ  കമല്പ്പെസ്ഥാലവത
സയബനനിച്ചസ്ഥാണയ്. 2016-17-വല ബജറയ് പ്രസയഗതനില് സരക്കസ്ഥാര 25  കകേസ്ഥാടനി രൂപ
ഇതനിനസ്ഥായനി  അനുവെദനിച്ചനിരുന.  എസനികമറയ്  പുതുക്കനിയകപ്പെസ്ഥാള് അതയ്   38.88  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയസ്ഥായനി വെരദ്ധനിച്ചു.  2017 വഫബ്രുവെരനി 4-ാം തസ്പീയതനിയനിവല സരക്കസ്ഥാര ഉതരവെയ്
നമര  132/2017  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  പ്രകേസ്ഥാരയ  ഇഇൗ  പദ്ധതനിക്കയ്  ഭരണസ്ഥാനുമതനി
നല്കേനിയനിടണയ്.   കേനിഫ്ബനിയനിലസ്ഥാണയ്  ഇതയ്  ഉള്വപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുനതയ്,  അതുവെഴനി
ഫണയ്  കേവണതണയ.  ഇതനിവന  വെനിശദമസ്ഥായ  രൂപകരഖ  (ഡനി.പനി.ആര.)
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  2016  ഡനിസയബര  10-ാം  തസ്പീയതനി  കറസ്ഥാഡ്സയ്  ആനയ്  ബ്രനിജസയ്
കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന   ചുമതലവപ്പെടുതനിയനിടണയ്.  അതയ് T-149/2016/1800 നമരസ്ഥാണയ്.
അതനിനുകശഷയ കൂടനിയ കേനിഫ്ബനിയുവട കയസ്ഥാഗയ (കേനിഫ്ബനിയുവട രണയ് കയസ്ഥാഗങ്ങളസ്ഥാണയ്
ഇതുവെവര  കൂടനിയതയ്)  ഇതനിനയ്  കേണസ്പീഷണലസ്ഥായനി  അപ്രൂവെല്  നല്കേനി.  21-3-2017-
ലസ്ഥാണയ്   ഉപസ്ഥാധനികേകളസ്ഥാവട  കേനിഫ്ബനിക്കയ്  അയഗസ്പീകേസ്ഥാരയ  നല്കേനിയതയ്,  ഒരു  മസ്ഥാസയ
ആയനികടയുളള.  വവഫനല്  അപ്രൂവെലനിനുകവെണനി  ആര.ബനി.ടനി.സനി.വകേ.  സമരപ്പെനിച്ച
ക്ലേസ്ഥാരനിഫനികക്കഷന്  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് കേനിഫ്ബനിയുവട പരനിഗണനയനിലസ്ഥാണയ്.  കേനിഫ്ബനി അതയ്
വവഫനലസ്ഥായനി അയഗസ്പീകേരനിച്ചു തരണയ.  വഡകപ്പെസ്ഥാസനിറയ് വെശ്യവെസയനില് നനിരമനിക്കുന
ഇഇൗ  വറയനില്കവെ കമല്പ്പെസ്ഥാലതനിവന  വറയനില്കവെ ട്രെസ്ഥാക്കനിനുമുകേളനിലളള  സസ്ഥാനറനിവന
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നനിരമസ്ഥാണതനിനുളള  വചലവെയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴവത  നനിബനന  പ്രകേസ്ഥാരയ  സയസസ്ഥാന
സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ് വെഹനികക്കണതയ്, അതയ് വെഹനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുയ, കേനിഫ്ബനിയസ്ഥാണയ് അതനിനയ്
പണയ തകരണതയ്.  വറയനില്കവെ സസ്ഥാനനിവന ജനറല് അകറയ്ഞയ്വമനയ്,  കഡസ്ഥായനിയഗയ്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  വറയനില്കവെയയ് സമരപ്പെനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞൂ.  തുടര നടപടനികേള്
ആരയഭനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  2016  ഡനിസയബര  21-നയ്   W352/J/214  നമര പ്രകേസ്ഥാരയ
16.5  ലക്ഷയ രൂപ വസകനജയ്  ചസ്ഥാരജസ്ഥായനി വറയനില്കവെ ആവെശശ്യവപ്പെടനിടണയ്.   ഇഇൗ
പണയ  വറയനില്കവെയയ്  നല്കകേണതയ്  കേനിഫ്ബനിയസ്ഥാണയ്,  അതയ്  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി
നല്കേണവമനയ് കേസ്ഥാണനിച്ചയ്  2016  ഏപ്രനില്  22-നയ് ആര.ബനി.ഡനി.സനി.വകേ.  കേനിഫ്ബനി-ക്കയ്
കേതയ് വകേസ്ഥാടുതനിടണയ്.  കൂടസ്ഥാവത വവഫനല് അപ്രൂവെല് ലഭനിക്കുനതനിനയ് മുന്പയ് തവന
ഭൂമനി ഏവറടുക്കുനതനിനയ്  അനുമതനിക്കസ്ഥായുളള വപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസലയ ഏപ്രനില് മസ്ഥാസയ  4-ാം
തസ്പീയതനി  തവന  കേനിഫ്ബനിക്കയ്  നല്കേനിയനിടണയ്.  നടപടനികേവളല്ലസ്ഥായ
സസ്ഥാധസ്ഥാരണയുളളതനികനക്കസ്ഥാള്  വെളവര  കവെഗതനിലസ്ഥാണയ്  കറസ്ഥാഡ്സയ്  &  ബ്രനിജസയ്
കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്  വചയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതനില്  രണയ്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണുളളതയ്.  ഒനയ്,
വറയനില്കവെയയ്  വകേസ്ഥാടുകക്കണ  15  ലക്ഷയ  രൂപ  കേനിഫ്ബനിയനില്  നനിനയ്  കേനിടണയ,
രണസ്ഥാമതയ്,  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കസ്ഥാനുളള  അനുവെസ്ഥാദയ  കേനിടണയ.   ഇഇൗ  രണയ്  തസ്ഥാമസയ
മസ്ഥാത്രകമയുളള,  ബസ്ഥാക്കനിവയല്ലസ്ഥായ  വറഡനിയസ്ഥാണയ്.   അതയ്  കേനിടന  മുറയയ്  അതനികവെഗയ
തവന നനിരമനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുയ. 

(5) ഇ.എസയ്.വഎ. വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ് സൂപ്പെര വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി ട്രെസ്പീറയ്വമനയ്

ശസ്പീ  .   വെനി  .   വകേ  .   സനി  .   മമതയ് കകേസ്ഥായ:  സര,  1956-ല് ആരയഭനിച്ച ഇ.എസയ്.വഎ.
പദ്ധതനിയനില് 31000 വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളസ്ഥാണുണസ്ഥായനിരുനതയ്.  കൂടുതല് വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്
ക്രകമണ ഇഇൗ പദ്ധതനിയനില് കചരന. ഇനയ് അതനില് 9 ലക്ഷകതസ്ഥാളയ അയഗങ്ങളുണയ്.
1985-ല് ഇ.എസയ്.വഎ. സയസസ്ഥാനതയ് പ്രകതശ്യകേ വെകുപ്പെസ്ഥായനി മസ്ഥാറനി.  ഇ.എസയ്.വഎ.
പദ്ധതനിയനില് രജനിസര വചയ വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുയ കുടുയബങ്ങള്ക്കുയ ആവെശശ്യമുള്ള
പരനിപൂരണ വവവെദശ്യസഹസ്ഥായയ, മരുനകേള്, വസഷശ്യലനിസയ് കഡസ്ഥാകരമസ്ഥാരുവട കസവെനയ,
ലകബസ്ഥാറടറനി  പരനികശസ്ഥാധനകേള്ക്കയ്  പുറകമ  നനിനയ്  വെസ്ഥാങ്ങുന  മരുനകേളുവട  വെനിലയുയ
ഇന്ഷസറന്സനിവന മുഴുവെന് വചലവയ നലനി വെരുന.  കകേരളതനില് തൃശ്ശൂരനില് കമഖലസ്ഥാ
ഓഫസ്പീസുയ  53  ബ്രസ്ഥാഞയ്  ഓഫസ്പീസുകേളുയ  പ്രവെരതനിക്കുനണയ്.   ഇഇൗ  ബ്രസ്ഥാഞയ്
ഓഫസ്പീസുകേള്  വെഴനിയസ്ഥാണയ്  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുവട  രജനികസ്ട്രഷനുയ  ധനസഹസ്ഥായ
വെനിതരണവയ  നടത്തുനതയ്.  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുയ അവെരുവട  കുടുയബസ്ഥായഗങ്ങള്ക്കുയ
ഇ.എസയ്.വഎ. ഡനിവസന്സറനികേളനിലയ ആശുപത്രനികേളനിലയ ലഭശ്യമല്ലസ്ഥാത ചനികേനിത മറയ്
ആശുപത്രനികേളനില്  വചയസ്ഥാല്  റസ്പീ-ഇയകബഴയ്വമന്റുയ  സൂപ്പെര  വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി
സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  എയപസ്ഥാനല്  വചയ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിതസ്ഥാ  സഇൗകേരശ്യവയ
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ലഭനിക്കുനണയ്.  78  ആശുപത്രനികേള്   എയപസ്ഥാനല് വചയനിടണയ്.   ഇഇൗ സഇൗകേരശ്യയ
കുടുയബസകമതയ ലഭനിക്കുനതനിനയ് 3 മസ്ഥാസവത കസവെനവയ 39 ദനിവെസവത വെനിഹനിതയ
അടയ്ക്കുകേയുയ  വചയസ്ഥാല്  മതനിയസ്ഥായനിരുന.   ഇ.എസയ്.വഎ.  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന
7 -11-16-വല  5(14)/11/5/2012   എന  സരക്കുലര  പ്രകേസ്ഥാരയ  രണയ്  വെരഷയ
തുടരച്ചയസ്ഥായ കസവെനവയ 186 ദനിവെസവത വെനിഹനിതയ അടയ്ക്കുകേയുയ വചയസ്ഥാല് മസ്ഥാത്രകമ
ഇതുവെവര  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  ലഭശ്യമസ്ഥായനിരുന  എല്ലസ്ഥാ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  ലഭനിക്കൂ
എനതസ്ഥാണയ്   സനിതനി.  രണയ്  വെരഷ  കേസ്ഥാലസ്ഥാവെധനിയുയ  186  ദനിവെസവത  വെനിഹനിതയ
അടയലയ  പല  കമഖലകേളനിലയ  സസ്ഥാധശ്യമല്ലസ്ഥാത  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.  ഇതയ്  വതസ്ഥാഴനില്
കമഖലയനില് ഗുരുതരമസ്ഥായ പ്രശങ്ങളുണസ്ഥാക്കുയ. വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനിക്കുയ കുടുയബസ്ഥായഗങ്ങള്ക്കുയ
കേനിടനിവക്കസ്ഥാണനിരുന  വെനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിതയുയ  സൂപ്പെര  വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി  ചനികേനിതയുയ
നനികഷധനിക്കവപ്പെടുയ.  തനികേച്ചുയ  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  വെനിരുദ്ധമസ്ഥായ  സരക്കുലര  പ്രകേസ്ഥാരമുള്ള
വെശ്യവെസകേള്  നനിരബനമസ്ഥാക്കനി  ഇ.എസയ്.ഐ.  റസ്പീജനിയണല്  ഡയറകര  എല്ലസ്ഥാ
സൂപ്രണ്ടുമസ്ഥാരക്കുയ നനിരകദ്ദേശയ നല്കേനിയനിരനിക്കുന.  പുതുതസ്ഥായനി വതസ്ഥാഴനില് കമഖലയനില്
വെരുന  ഒരു  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനിക്കുയ  ചനികേനിത  ലഭശ്യമല്ലസ്ഥാത  ഗുരുതരമസ്ഥായ  സനിതനി
സയജസ്ഥാതമസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ആയതനിനസ്ഥാല്  11-4-2017-വന  സരക്കുലര  റദ്ദേയ്
വചയനിക്കുനതനിനുകവെണനി സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര ഇടവപടയ് ഈ വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി വെനിരുദ്ധ
നനിലപസ്ഥാടയ് തനിരുതണവമനയ് അഭശ്യരത്ഥനിക്കുന. 

വതസ്ഥാഴനിലയ  എവവകസുയ  വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രസ്ഥാമകൃഷ്ണന്):  സര,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അയഗയ  വെനി.  വകേ.  സനി.  മമതയ്  കകേസ്ഥായ  ഇവെനിവട  ഉനയനിച്ചനിടള്ളതയ്
കകേരളതനിവല അതസ്പീവെ ഗഇൗരവെമസ്ഥായ പ്രശങ്ങളനിവലസ്ഥാനസ്ഥാണയ്.   ഇ.എസയ്.വഎ.-യനില്
അയഗങ്ങളസ്ഥായ  കകേരളതനിവല  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  വെരുന  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേവള
ബസ്ഥാധനിക്കുന ഗഇൗരവെമസ്ഥായ പ്രശമസ്ഥാണയ് സഭയുവട മുമസ്ഥാവകേ  ഉനയനിച്ചനിടള്ളതയ്. കൂടുതല്
വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേവള ഇ.എസയ്.വഎ. പദ്ധതനിയുവട പരനിധനിയനില് ഉള്വപ്പെടുതണവമനതയ്
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി  സരക്കസ്ഥാരനിവന  നയമസ്ഥാണയ്.   ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരകമറതനിനുകശഷമുള്ള ഗവെരണറുവട നയപ്രഖശ്യസ്ഥാപന പ്രസയഗതനില്തവന
ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  ഉള്വപ്പെടുതനിയനിരുന.   1-2-2017   മുതല്  സയസസ്ഥാനയ  മുഴുവെന്
ഇ.എസയ്.വഎ.  പദ്ധതനിയുവട  പരനിധനിയനില്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെനനിടണയ്.  പകതസ്ഥാ
അതനിലധനികേകമസ്ഥാ  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  കജസ്ഥാലനിവചയ്യുന   ഫസ്ഥാകറനികേള്,  കേച്ചവെട
സസ്ഥാപനങ്ങള്, സനിനനിമസ്ഥാ തനികയററുകേള്, പത്ര-മസ്ഥാധശ്യമ സസ്ഥാപനങ്ങള്, കഹസ്ഥാടലകേള്,
റകസസ്ഥാറന്റുകേള്  എനനിവെവയല്ലസ്ഥായ  ഇ.എസയ്.വഎ.  പദ്ധതനിയുവട  പരനിധനിയനില്
ഉള്വപ്പെടുന.  ഇ.എസയ്.വഎ.  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന പുതനിയ നനിബനന പ്രകേസ്ഥാരയ  ഒരു
ഗുണകഭസ്ഥാക്തസ്ഥാവെനിനയ്  സൂപ്പെര വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി  ചനികേനിത  ലഭശ്യമസ്ഥാകേണവമങ്കെനില് ചനികേനിത
ആവെശശ്യമസ്ഥായ  അസുഖയ  കേവണത്തുനതനിനയ്  വതസ്ഥാടമുന്പുള്ള  രണയ്  വെരഷയ
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തുടരച്ചയസ്ഥായനി  കജസ്ഥാലനി  വചയനിരനിക്കണവമനയ്  വെശ്യവെസ  വചയനിടണയ്.   കരസ്ഥാഗയ
ആരയഭനിക്കുനതനിനയ്   മുമസ്ഥായനി  നസ്ഥാലയ്  അയശദസ്ഥായ  കേസ്ഥാലയളവകേളനിലസ്ഥായനി  156
ദനിവെസവത അയശദസ്ഥായയ അടയ്ക്കുകേയുയ കമല്പ്പെറഞ നസ്ഥാലയ് അയശദസ്ഥായ കേസ്ഥാലയളവെനില്
ഏവതങ്കെനിലയ  രവണണതനില് കരസ്ഥാഗസ്ഥാനുകൂലശ്യതനിനയ്   അരഹതയുണസ്ഥായനിരനിക്കുകേയുയ
കവെണയ.   ഇഇൗ  നനിബനനകേള്  പരമസ്ഥാവെധനി  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  ഇ.എസയ്.വഎ.
ആനുകൂലശ്യയ  നനികഷധനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷശ്യയ  വെച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുള്ളതസ്ഥാണയ്.   കേശുവെണനി
കമഖലയനിലടക്കയ  വതസ്ഥാഴനില്  ദനിനങ്ങള്  കുറഞ  കമഖലകേളനില്  ഫലതനില്
ഇ.എസയ്.വഎ.  സൂപ്പെര വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി  ചനികേനിത  നനികഷധനിക്കവപ്പെടുയ.  ഇ.എസയ്.വഎ.
പദ്ധതനിയുവട പരനിധനിയനില് പുതുതസ്ഥായനി ഉള്വപ്പെടുതവപ്പെട വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ് സൂപ്പെര
വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി ചനികേനിതസ്ഥാ ആനുകൂലശ്യയ ലഭനിക്കുനതനിനയ്  രണയ് വെരഷയ തുടരച്ചയസ്ഥായനി
വതസ്ഥാഴനില്  ലഭനികക്കണനി  വെരുയ.   ഇതരതനില്  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  തസ്ഥാല്പരശ്യങ്ങള്ക്കയ്
വെനിരുദ്ധമസ്ഥായ  തസ്പീരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്  ഇ.എസയ്.വഎ.  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്
വവകേവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.  വെനിഷയതനിവന  ഗഇൗരവെസ്ഥാവെസ  ഉള്വക്കസ്ഥാണയ്  പ്രസ്തുത
തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  റദ്ദേസ്ഥാക്കണവമനയ  ആനുകൂലശ്യങ്ങള്  പുനനഃസസ്ഥാപനിക്കണവമനയ
അഭശ്യരത്ഥനിച്ചയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട കകേന്ദ്ര വതസ്ഥാഴനില് വെകുപ്പുമനനിക്കയ് സയസസ്ഥാന വതസ്ഥാഴനിലയ
എവവകസുയ വെകുപ്പുമനനി കേതയച്ചനിടണയ്.  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ പുനനഃപരനികശസ്ഥാധനിക്കണവമനയ്
ഇ.എസയ്.വഎ.  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്  ഡയറകര  ജനറലനികനസ്ഥാടുയ  ആവെശശ്യവപ്പെടനിടണയ്.
സൂപ്പെര  വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി  ചനികേനിതയയ്  റഫര  വചയ്യുന  അകത  മസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങളസ്ഥാണയ്
കകേരളതനില്  വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി  ചനികേനിതയ്ക്കുയ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥായനിടള്ളതയ്.   വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി
ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സയബനനിച്ചയ്  കസറയ്  എകനികേന്യൂടസ്പീവെയ്  കേമനിറനിയനില്
തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  വവകേവക്കസ്ഥാള്ളുവെസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുനതനിനസ്ഥാല്,  വസഷശ്യസ്ഥാലനിറനി
എയപസ്ഥാനല്വമനയ് അരഹത നനിലവെനിലണസ്ഥായനിരുന പ്രകേസ്ഥാരയ നനിലനനിരത്തുന കേസ്ഥാരശ്യയ
സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര പരനികശസ്ഥാധനിച്ചു വെരനികേയസ്ഥാണയ്.      

(6)  വചക്കയ് ഡസ്ഥായ നനിരമസ്ഥാണയ

ശസ്പീ  .    ബനി  .    സതശ്യന്:  സര,  വെളവര  ഗഇൗരവെമുള്ള  ഒരു  വെനിഷയമസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ഇവെനിവട  സബ്മനിഷനസ്ഥായനി  ഉനയനിക്കുനതയ്.   കേനിളനിമസ്ഥാനൂര,  പഴയകുനമല്,  മടവൂര
പ്രകദശങ്ങളനില് കുടനിവവെള്ളവമതനിക്കുനതനിനുകവെണനി  31  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  വചലവെഴനിച്ചയ്
നനിരമസ്ഥാണയ  പൂരതസ്പീകേരനിച്ചനിരുന  കേനിളനിമസ്ഥാനൂര  കുടനിവവെള്ള  പദ്ധതനി  കേമസ്പീഷന്
വചയസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാവത  പ്രതനിസനനിയനിലസ്ഥായനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ചനിറയനിന്കേസ്പീഴയ്, വെരക്കല,
വനടുമങ്ങസ്ഥാടയ്  തസ്ഥാലൂക്കനിവന  ചനില  ഭസ്ഥാഗങ്ങള്  എനനിവെ   ഉള്വപ്പെടുന  കുടനിവവെള്ള
പദ്ധതനികേളുവട പ്രധസ്ഥാന കകേന്ദ്രയ വെസ്ഥാമനപുരയ നദനിയസ്ഥാണയ്.  പ്രതനിദനിനയ 6 കകേസ്ഥാടനി ലനിറര
വവെള്ളയ പമയ് വചയനിരുന നദനിയസ്ഥാണയ് ഇനയ്  ഒരു കേസ്ഥാലത്തുമനില്ലസ്ഥാത രസ്പീതനിയനില് വെറനി
വെരണയ്,  പല ഭസ്ഥാഗങ്ങളനിലയ കുടനികേള് ഫുട്കബസ്ഥാളുയ ക്രനിക്കറ്റുയ കേളനിക്കുന പ്രകദശമസ്ഥായനി



377

മസ്ഥാറനിയനിരനിക്കുനതയ്.  ഇതയ്  വെളവര ഗഇൗരവെകതസ്ഥാവട കേസ്ഥാകണണനിയനിരനിക്കുന.  നമ്മുവട
സയസസ്ഥാനതയ്  വെനിവെനിധങ്ങളസ്ഥായ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനണയ്.  ഡനിസസ്ഥാസര
മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്,  റനിവെര മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്,  അമൃതയ പദ്ധതനി തുടങ്ങനി പലതുമുണയ്.  ഇവെനിവട
കമജര ഇറനികഗഷന് ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമനയ്,  പമനര ഇറനികഗഷന് ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമനയ്,  വെസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനി  ഇവെവയല്ലസ്ഥാമുണയ്.  115  വെരഷതനിനനിടയനില്  ഇത്രയുയ  അതനിരൂക്ഷമസ്ഥായ
വെരള്ച്ച ഉണസ്ഥായനിടനില്ല.   നദനികേള് വെറനി  വെരണയ്  കേനിടനനിടയ്  ആ നദനികേളനിലള്ള മണയ്
നസ്പീക്കയ വചയസ്ഥാനുയ,  മഴ വെരുവമനയ് കേണയ് അടനിയന്തരമസ്ഥായനി മുന്കേരുതല് നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുയ   കേഴനിഞനിടനില്ല.   ജൂണനില്  മഴ  വെരസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  അതയ്
മുന്കൂടനിക്കണയ് എവന്തങ്കെനിലയ മുന്കേരുതകലസ്ഥാ,  തയസ്ഥാവറടുപ്പുകേകളസ്ഥാ നടതനിയനിടകണസ്ഥാ?
ഇതയ്  ആ  പ്രകദശതസ്ഥാവകേയുളള  ജനങ്ങവള  ഉത്ക്കണസ്ഥാകുലരസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് അടനിയന്തരമസ്ഥായ ഇടവപടല് ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്.  ഏതസ്ഥാണയ്  31  കകേസ്ഥാടനി
രൂപകയസ്ഥാളയ  വചലവെഴനിച്ചയ്  നനിരമസ്ഥാണയ  പൂരതനിയസ്ഥാക്കനിയനിടയ,  മൂനയ്
ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകേളനില് കുടനിവവെള്ളവമതനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാതതനിവന ദയനസ്പീയ ദൃശശ്യയ
അവെനിവട കേസ്ഥാണുകേയസ്ഥാണയ്.  എല്ലസ്ഥാ പണനികേളുയ പൂരതനിയസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ് വവെള്ളയ പമയ്
വചയസ്ഥാന്  പറ്റുനനിവല്ലന  നനിലയനികലയയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  കപസ്ഥായതയ്.   ഒരു
ദസ്പീരഘവെസ്പീക്ഷണവമനില്ലസ്ഥാവതയസ്ഥാണയ്  വെസ്ഥാടര  അകതസ്ഥാറനിറനിയുയ  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട
ഗകവെഷണ  നനിരസ്പീക്ഷണങ്ങള്  നടത്തുന  സസ്ഥാപനങ്ങളുയ  ശസ്ഥാസ-സസ്ഥാകങ്കെതനികേ
സസ്ഥാപനങ്ങളുയ  പ്രവെരതനിച്ചതയ്.  ഇഇൗ  സസ്ഥാപനങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  ഒരു
മുന്ധസ്ഥാരണയുമനില്ലസ്ഥാവതയസ്ഥാണയ്  പദ്ധതനികേള്  ആരയഭനിക്കുനതയ്.  പദ്ധതനികേള്
ആരയഭനിച്ചതനിവന  പണയ  സരക്കസ്ഥാര  ഖജനസ്ഥാവെനിനയ്  നഷമുണസ്ഥാക്കനിയ  കേസ്ഥാരശ്യയ
മസ്ഥാധശ്യമങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  തുടരച്ചയസ്ഥായനി  എഴുതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഈ  കുടനിവവെളള
പദ്ധതനി കേമസ്പീഷന് വചയ്യുനതനിനസ്ഥായനി,  ഇകപ്പെസ്ഥാള് വെറനിവെരണ്ടു കേനിടക്കുന നദനികേളനിവല
മണയ്  നസ്പീക്കയ  വചയയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  തടയണകേള്  നനിരമനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  വെളവര
ഗഇൗരവെമസ്ഥായ  ഇടവപടലകേള്  നടകതണതുണയ്.  അതനിനയ്  സസ്ഥാധനിക്കുന   ശസ്ഥാസ-
സസ്ഥാകങ്കെതനികേ  സസ്ഥാപനങ്ങവളയുയ  മറയ്  ഏജന്സനികേവളയുയ  തകദ്ദേശ  സസയയഭരണ
സസ്ഥാപനങ്ങവളയുയ  ഗവെണ്വമനനിവന  വെനിവെനിധ  ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമന്റുകേവളയുവമല്ലസ്ഥായ
കയസ്ഥാജനിപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് അടനിയന്തര  നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണവമന   ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ
വെനിഷയമസ്ഥാണയ് അങ്ങയുവട ശദ്ധയനില്വപടുത്തുനതയ്.

(അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

ജലവെനിഭവെ  വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മസ്ഥാതത്യു  ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്):  സര   ഇഇൗ  വെരഷയ
അപ്രതസ്പീക്ഷനിതമസ്ഥായുണസ്ഥായ  രൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ചയനില്  ഏറവമധനികേയ
ബുദ്ധനിമുടനുഭവെനിക്കുന  നദനിയസ്ഥാണയ്  വെസ്ഥാമനപുരയ  നദനി.  ഭസ്ഥാരതപ്പുഴയനിലയ
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കേടലണനിപ്പുഴയനിലയ ചന്ദ്രഗനിരനിപ്പുഴയനിലയ ഇഇൗ പ്രശമുണയ്.  ആറനിങ്ങല് മണ്ഡലതനിവല
കേനിളനിമസ്ഥാനൂര,  പഴയകുനമല്,  മടവൂര  പഞസ്ഥായത്തുകേള്ക്കസ്ഥായുള്ള തസരനിത ഗസ്ഥാമസ്പീണ
ശുദ്ധജല വെനിതരണ പദ്ധതനിയുവട  നനിരമസ്ഥാണയ പൂരതസ്പീകേരനിച്ചു.  കേടുത കവെനലനില്
വെസ്ഥാമനപുരയ  നദനിയനിവല  വവെള്ളയ  ക്രമസ്ഥാതസ്പീതമസ്ഥായനി  കുറഞതനിനസ്ഥാല്  പദ്ധതനി
പ്രവെരതനയ ആരയഭനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞനിടനില്ല.  തനിരുവെനന്തപുരയ ജനില്ലയനിവല ശുദ്ധജല
വെനിതരണ പദ്ധതനികേളുവട പ്രവെരതനയ അവെകലസ്ഥാകേനയ വചയ്യുനതനിനയ് 17-11-2016-ല്
കൂടനിയ കയസ്ഥാഗതനില് വെസ്ഥാമനപുരയ നദനിക്കയ്   കുറുകകേ കേസ്ഥാകരറയ്  പസ്ഥാലതനിനയ്  സമസ്പീപയ
തടയണ  നനിരമനിക്കുനതനിനയ്  ജലകസചന  വെകുപ്പെനിവന  ചുമതലവപ്പെടുതസ്ഥാന്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരുന.   പ്രസ്തുത  റഗുകലറര  കേനിഫ്ബനിയുവട  ധനസഹസ്ഥായകതസ്ഥാവട
നനിരമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  ജലകസചന  വെകുപ്പെയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരുന.
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ധനകേസ്ഥാരശ്യ വെകുപ്പുമനനി ബജറനില് പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ച 600 കകേസ്ഥാടനി രൂപയനില്
ഇതനിനുകവെണനി  പണയ  കേവണതസ്ഥാനുള്ള  ശമമസ്ഥാണയ്  നടക്കുനതയ്.  ഇതയ്
പ്രസ്ഥാവെരതനികേമസ്ഥായസ്ഥാല്  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലതനിവല  കേനിളനിമസ്ഥാനൂര,  പഴയകുനമല്,
മടവൂര  പഞസ്ഥായത്തുകേളനിവല  കുടനിവവെള്ള  ക്ഷസ്ഥാമയ  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുവമനസ്ഥാണയ്
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്. 

(7)  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-യനിവല വപന്ഷന് വെനിതരണയ

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്:  സര,  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-യുവട  മരണമണനി
മുഴങ്ങുകേയസ്ഥാണയ്. 44000  വപന്ഷന്കേസ്ഥാരക്കയ് മൂനയ് മസ്ഥാസമസ്ഥായനി വപന്ഷന് നല്കേസ്ഥാന്
കേഴനിഞനിടനില്ല.  എല്ലസ്ഥായ  ശരനിയസ്ഥാകുവമനയ്  പറഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരതനില് വെനകപ്പെസ്ഥാള് ഒനയ ശരനിയസ്ഥായനിവല്ലനയ് മസ്ഥാത്രമല്ല  വപന്ഷന് കപസ്ഥാലയ
വകേസ്ഥാടുക്കുനനില്ല. യു.ഡനി.എഫയ്. സരക്കസ്ഥാര എവന്തല്ലസ്ഥായ പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുവണങ്കെനിലയ എല്ലസ്ഥാ
മസ്ഥാസവയ  മുടങ്ങസ്ഥാവത   കൃതശ്യമസ്ഥായനി  വപന്ഷന്  വകേസ്ഥാടുതനിരുന.  ഏവതങ്കെനിലയ  ഒരു
മസ്ഥാസയ  ഞങ്ങള്  വപന്ഷന്  വകേസ്ഥാടുതനിവല്ലനയ്  പറ   ഞസ്ഥാല്  ഞസ്ഥാന്  മസ്ഥാപ്പെയ്  പറയസ്ഥായ.
വപന്ഷവന   ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ  സരക്കസ്ഥാര  ഏവറടുക്കുകേ  എനളളതസ്ഥായനിരുന
എല്.ഡനി.എഫയ്.-വന  മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യയ.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  അധനികേസ്ഥാരതനില് വെനകപ്പെസ്ഥാള്
വപന്ഷന് ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥായനി. 'നയസ്ഥാ പപസ ഇല്ല കേയനില്..  നയസ്ഥാ പപസ ഇല്ല'  എന
പഴയ  പസ്ഥാടകപസ്ഥാവല  അരലക്ഷകതസ്ഥാളയ  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  വപന്ഷന്കേസ്ഥാര
നസ്ഥാടനിലൂവട വതക്കുവെടക്കയ് നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതയ് സരക്കസ്ഥാര കേണ്ണു തുറനയ് കേസ്ഥാണണയ.
മഹസ്ഥാഭൂരനിപക്ഷയ  വപന്ഷന്കേസ്ഥാരുയ  കരസ്ഥാഗനികേളസ്ഥാണയ്.  അവെരക്കയ്  മരുനവെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്
കപസ്ഥാലയ  കേസ്ഥാശനില്ല.  വപന്ഷന്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതതയ്  മഹസ്ഥാപസ്ഥാപമസ്ഥാണയ്.  1954-വല
ട്രെസ്ഥാന്കസസ്ഥാരടയ്  സമരയ  ഒരു  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാരനുയ  മറക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനതല്ല.  ഒരു
കേമന്യൂണനിസയ്  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-ക്കസ്ഥാരക്കയ്  വപന്ഷന്
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന് പറ്റുകമസ്ഥാ?  36 വെരഷയ കേമന്യൂണനിസയ് പസ്ഥാരടനി ഭരനിച്ച ബയഗസ്ഥാളനില്
മൂവെസ്ഥായനിരയ ബസ്സുകേള് ഉണസ്ഥായനിരുനകപ്പെസ്ഥാള് നമുക്കയ്  4200  ബസ്സുകേള് ഉണസ്ഥായനിരുന.



379

എല്.ഡനി.എഫയ്.  കേണ്വെസ്പീനര  ശസ്പീ.  പവെക്കയ  വെനിശസനസ്ഥാണയ്  ആ  സയഘടനയുവട
പ്രസനിഡനയ്.  അകദ്ദേഹയ പറഞനിടകപസ്ഥാലയ കകേള്ക്കസ്ഥാവത വമയയ് ഒനനിനയ് വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി
ദനിനതനില്  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  പണനിമുടക്കനി.  പണനിമുടക്കനിയ
വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുകനവര  കേരനിനനിയമയ  പ്രസ്ഥാഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചുവവെനയ്  മസ്ഥാത്രമല്ല,  സവസന്റുയ
വചയ.  പണ്ഡനിറയ്  ജവെഹരലസ്ഥാല്  വനഹ്റുവെനിവന  ദസ്പീരഘവെസ്പീക്ഷണതനിവന
ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണയ് രസ്ഥാജശ്യയ മുഴുവെനുമുളള ട്രെസ്ഥാന്കസസ്ഥാരടയ് കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്.  കകേരളതനിവന
ആദശ്യ  മുഖശ്യമനനിയസ്ഥാകുവമനയ്  നമവളല്ലസ്ഥായ  കേരുതനിയനിരുന  ടനി.  വെനി.  കതസ്ഥാമസയ്
ആയനിരുന കകേരളതനിവല ആദശ്യവത ഗതസ്ഥാഗത വെകുപ്പുമനനി. കകേരളതനിവല എല്ലസ്ഥാ
പ്രധസ്ഥാന  പടണങ്ങളനിലയ  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-ക്കയ്  സസന്തമസ്ഥായനി  വകേടനിടങ്ങളുയ
സലങ്ങളുമുണയ്.  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-യുവട  ഇനവത  സനിതനി  എന്തസ്ഥാണയ്?
ക്രനിസ്തുമസയ്,  വെനിഷ,  റയസസ്ഥാന്  തുടങ്ങനിയ  വെനികശഷ  ദനിവെസങ്ങളനില്  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കയ്
അഡസസ്ഥാന്സയ്  തുകേ  വകേസ്ഥാടുതനിരുന.  2016  ജൂണ്  14-നയ്  വപന്ഷന്കേസ്ഥാര
പനിരനിച്ചുണസ്ഥാക്കനിയ  കേസ്ഥാശയ്  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  വപന്ഷന്  ഭവെന്  പണനിയുകേയുണസ്ഥായനി.
അതനിവന ഉദ്ഘസ്ഥാടനകവെളയനില് ഒരു ദനിവെസയ കപസ്ഥാലയ വപന്ഷന് മുടങ്ങനിവല്ലനസ്ഥാണയ്
മുഖശ്യമനനി  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചതയ്.  അവെരക്കയ്  മൂനമസ്ഥാസമസ്ഥായനി  വപന്ഷന്  വകേസ്ഥാടുതനിടനില്ല.
ദയവെസ്ഥായനി  വപന്ഷന്  നല്കേസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അങ്ങയ്  പുതനിയ
മനനിയസ്ഥാണയ്. ഞങ്ങള് അങ്ങയനില് പ്രതസ്പീക്ഷ അരപ്പെനിക്കുന. വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-
വയ   പനിരനിച്ചുവെനിടസ്ഥാനുള്ള  ഒരു  സയരയഭതനിനുയ  അങ്ങയ്  കൂടനനില്ക്കനിവല്ലനയ്
ഞങ്ങള്ക്കറനിയസ്ഥായ. ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് അടനിയന്തര നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ. 

ഗതസ്ഥാഗത വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതസ്ഥാമസയ്  ചസ്ഥാണനി):  സര,   ഇമനിച്ചനിബസ്ഥാവെയുവട
ഭരണതനിനുകശഷയ  ഇനവെവര  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.  എന  വപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ
സസ്ഥാപനയ  ലസ്ഥാഭതനില്  പ്രവെരതനിച്ചനിടനില്ല.  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാലതയ്
വപന്ഷന്  മുടങ്ങനിയനിടനിവല്ലനയ്  അങ്ങയ്  പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  2014  ജൂണ്-ജൂപല
മസ്ഥാസങ്ങളനില് പകുതനി വപന്ഷന് വെനിതരണയ വചയ കേസ്ഥാരശ്യയ അങ്ങയ്  മറനകപസ്ഥാകയസ്ഥാ?
നസ്ഥാണകക്കടുള്ളതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഞങ്ങള്  പകുതനി വപന്ഷന് വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതനിരുനതയ്.  

വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-യനിവല  വപന്ഷന്  വെനിതരണവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട
പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിച്ചയ് സുഗമമസ്ഥായനി വപന്ഷന് വെനിതരണയ വചയ്യുനതനിനസ്ഥായനി 2015
ഏപ്രനില് ഒനയ് മുതല് വപന്ഷന് ഫണയ് രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുയ   കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷനുയ
സരക്കസ്ഥാരുയ  തുലശ്യമസ്ഥായ  വെനിഹനിതയ  ഫണനില്  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനുയ
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ആയതനിന് പ്രകേസ്ഥാരയ വപന്ഷന് തുകേയുവട പകുതനി തുകേ
സരക്കസ്ഥാര  അനുവെദനിച്ചുവെരുന.  വപന്ഷന്  തുകേയുവട  50  ശതമസ്ഥാനയ  സരക്കസ്ഥാര
ഗസ്ഥാനസ്ഥായനി നല്കുവമനയ് ഇഇൗ ബജറനിലയ ഉറപ്പെയ് നല്കേനിയനിടണയ്. കേടുത സസ്ഥാമതനികേ
പ്രതനിസനനിമൂലയ 2017 മസ്ഥാരച്ചയ്, ഏപ്രനില്, വമയയ് മസ്ഥാസങ്ങളനിവല വപന്ഷന് വെനിതരണയ
വചയനിടനില്ല.  വപന്ഷന്  കുടനിശനികേ  നല്കുനതനിനുള്ള   വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.
വെനിഹനിതയ   വെസ്ഥായസ്ഥായനി  സമസ്ഥാഹരനിക്കുനതനിനയ്  ധനകേസ്ഥാരശ്യ  സസ്ഥാപനങ്ങവള
സമസ്പീപനിച്ചനിടണയ്.   വപന്ഷന്  നല്കേസ്ഥാനുള്ള  തുകേ  വെസ്ഥായയസ്ഥായനി  ഉടന്തവന
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ലഭനിക്കുവമനയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-വയ  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനി
ക്കുനതനിനുയ  പുനരു ദ്ധരനിക്കുനതനിനുമസ്ഥായനി  വെനിശദമസ്ഥായ  പഠനയ  നടതനി  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്
സമരപ്പെനിക്കുനതനിനയ് കേല്ക്കടയനിവല ഇന്തശ്യന് ഇന്സനിറന്യൂടയ് ഓഫയ് മസ്ഥാകനജയ് വമനയ് എന
സസ്ഥാപനതനിവല  റനിടകയരഡയ്  വപ്രസ്ഥാഫസര  ശസ്പീ.  സുശസ്പീല്  ഖനവയ
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചനിടണയ്.  പ്രസ്തുത  പഠനതനിവന  പ്രസ്ഥാഥമനികേ  നനിരകദ്ദേശങ്ങളനികനല്
നടപടനികേവളടുതയ്  തുടങ്ങുയ.  അന്തനിമ  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  ലഭശ്യമസ്ഥായതനിനുകശഷയ
ആയതുപ്രകേസ്ഥാരമുള്ള നടപടനികേള് പകേവക്കസ്ഥാള്ളുകമസ്ഥാള് എല്ലസ്ഥാ  മസ്ഥാസവയ  കൃതശ്യമസ്ഥായനി
വപന്ഷന് വെനിതരണയ വചയസ്ഥാന് കേഴനിയുന രസ്പീതനിയനില് വകേ.എസയ്.ആര.ടനി.സനി.-യുവട
സസ്ഥാമതനികേ  സനിതനി  വമച്ചവപ്പെടുത്തുന  പ്രയത്നതനിലസ്ഥാണയ്  മസ്ഥാകനജയ് വമന്റുയ
ഗവെണ്വമന്റുയ.  രണയ് ദനിവെസതനിനകേയ ഏപ്രനില് മസ്ഥാസവത ശമളയ വകേസ്ഥാടുക്കുകമസ്ഥാള്
മസ്ഥാരച്ചയ്  മസ്ഥാസതനിവല  വപന്ഷന്  കുടനിശനികേകൂടനി  വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.

(8)    പരകച്ചസയ് ടസ്ഥാക യ് പനിന്വെലനിക്കുനതയ് സയബനനിച്ചയ്

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള:  സര,  കകേരളതനിവല  സസരണ  വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര  കമഖല
കനരനിടുന  ഗുരുതരമസ്ഥായ  പ്രതനിസനനി  സഭയുവടയുയ  സരക്കസ്ഥാരനിവനയുയ  ശദ്ധയനില്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരുനതനിനുകവെണനിയസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ സബ്മനിഷന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  പ്രസ്തുത
വെനിഷയയ  കേഴനിഞ  സഭസ്ഥാ  സകമളനതനില്  സഭയുവടയുയ   അങ്ങയുവടയുയ
ശദ്ധയനില്വക്കസ്ഥാണ്ടുവെനകപ്പെസ്ഥാള്  സബ്ജകയ്  കേമനിറനിയനില്  ചരച്ച  വചയയ്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാവമനസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്  മറുപടനി  നല്കേനിയതയ്.  തുടരനയ്,  സസരണ
വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേള് കേടയടച്ചയ് സമരയ സയഘടനിപ്പെനിച്ചു. അനനടന ചരച്ചയനിലയ അങ്ങയ് ഇഇൗ
വെനിഷയയ  പരനിഗണനിക്കസ്ഥാവമനയ്   ഉറപ്പെയ്  നല്കേനിവയനസ്ഥാണയ്  അറനിയുനതയ്.
സസരണവെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര  കമഖലയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  കുടുയബങ്ങള്
നമ്മുവട സയസസ്ഥാനതയ് ഉപജസ്പീവെനയ നടത്തുന. ഒരു സസയയവതസ്ഥാഴനില് സയരയഭവമന
നനിലയനില് ബസ്ഥാങ്കുകേളനില്നനിനയ് വെസ്ഥായവയടുത്തുയ മറ്റുമസ്ഥാണയ് സസരണവെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര രയഗത്തുള്ള
സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  വചറുകേനിട  വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേള്  കേടനവെനതയ്.  അവെരവക്കസ്ഥാവക്ക
പനിടനിച്ചുനനില്ക്കസ്ഥാന്  പറസ്ഥാവതസ്ഥാരു  അവെസയസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുള്ളതയ്.  സസരണവെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര
രയഗത്തുള്ള  നനികുതനി  വെരുമസ്ഥാനയ  വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാവട  1994-ല്
ആരയഭനിച്ച കകേസ്ഥാമഇൗണനിയഗയ് സമ്പ്രദസ്ഥായതനില് നനികുതനി അടച്ചുവെരുന വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേള്
2013-14  വെരഷയ മുതല് മുന്കേസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലശ്യകതസ്ഥാവട  5  ശതമസ്ഥാനയ പരകച്ചസയ് ടസ്ഥാകയ്
അടയണവമനയ്  കേസ്ഥാണനിച്ചയ്  ധനകേസ്ഥാരശ്യ  വെകുപ്പെയ്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസര  കനസ്ഥാടസ്പീസയ്
നല്കേനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  2014-വല  ധനകേസ്ഥാരശ്യ  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ  വെസ്ഥാറയ്
നനിയമതനിവല  വെകുപ്പെയ്  8(F1)-ല്  കകേസ്ഥാമഇൗണനിയഗയ്  നനികുതനിയനില്  കഭദഗതനി
വെരുതനിയകപ്പെസ്ഥാള്  ഒരു  പദപ്രകയസ്ഥാഗതനില്  വെന  പനിശകേനിവനത്തുടരനസ്ഥാണയ്  പഴയ
സസരണസ്ഥാഭരണങ്ങള്ക്കയ്  ഇതുവെവരയുമനില്ലസ്ഥാത  പരകച്ചസയ്  ടസ്ഥാകയ്
ചുമതനിയനിരനിക്കുനവതനസ്ഥാണയ്  അറനിയുനതയ്.   2013-14  മുതല്  ഇതുവെവര  അടച്ച
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നനികുതനിയുവട ഏകേകദശയ അഞനിരടനികയസ്ഥാളയ വെരുന തുകേയസ്ഥാണയ് ഇങ്ങവന പരകച്ചസയ്
ടസ്ഥാകസ്ഥായനി അടയസ്ഥാന് ആവെശശ്യവപ്പെടുനതയ്.  വെസ്ഥാറയ് നനിയമയ പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല് പരകച്ചസയ്
ടസ്ഥാകനിനയ്  സസന്തമസ്ഥായനി  നനിലനനില്പ്പെനിവല്ലനയ്  മനസനിലസ്ഥാകുയ.  എത്ര  ഭസ്പീമമസ്ഥായ
സയഖശ്യയസ്ഥാണയ് അവെര  മുന്കേസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലശ്യകതസ്ഥാവട അടവെസ്ഥാക്കനിയതയ്? സസ്ഥാപനങ്ങള്
നടതനിവക്കസ്ഥാണയ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാവത ഇടതരയ വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേള് ഇഇൗ രയഗത്തുനനിനയ്
പനിന്മസ്ഥാറനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യയ  സഇൗകേരശ്യമുള്ള  വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേളസ്ഥാ
വണങ്കെനില്  അവെര  സയസസ്ഥാനതനിനയ്  പുറത്തുയ  വെനികദശങ്ങളനിലയ  കപസ്ഥായനി  പുതനിയ
കഷസ്ഥാറൂമുകേള്  തുറക്കുകേയസ്ഥാണയ്  വചയസ്ഥാറുള്ളതയ്.  സസരണ  വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര  കമഖലയനില്,
സസരണസ്ഥാഭരണ  നനിരമസ്ഥാണതനില്  പരനിശസ്പീലനയ  ലഭനിച്ച  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  യുവെസ്ഥാക്കളടക്കയ
നമ്മുവട  സയസസ്ഥാനത്തുണയ്.  അതരയ  യുവെസ്ഥാക്കള്ക്കയ്    വതസ്ഥാഴനിലവെസരയ
നഷവപ്പെടുകേയുയ   നമ്മുവട സയസസ്ഥാനതനിനയ് ലഭശ്യമസ്ഥാകകേണ വെരുമസ്ഥാനതനില് വെലനിയ
ഇടനിവെയ്  സയഭവെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സസ്ഥാകങ്കെതനികേ  പനിഴവെനിവന  കപരനില്  സസരണ
വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാരനികേളനില്നനിനയ് ഇഇൗടസ്ഥാക്കുന വെസ്ഥാങ്ങല് നനികുതനി മുന്കേസ്ഥാല പ്രസ്ഥാബലശ്യകതസ്ഥാവട
തനിരനിവച്ചടുക്കസ്ഥാനുള്ള  വെശ്യസ്ഥാണനിജശ്യ  നനികുതനി  വെകുപ്പെനിവന  നടപടനി  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
പഹകക്കസ്ഥാടതനി  കസ  വചയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  തനികേച്ചുയ  അനശ്യസ്ഥായമസ്ഥായ  ഈ  നനികുതനി
നനിയമവെനിരുദ്ധമസ്ഥാവണനയ  പഹകക്കസ്ഥാടതനി  അഭനിപ്രസ്ഥായവപ്പെടുകേയുണസ്ഥായനി.  ഇഇൗ
സസ്ഥാഹചരശ്യതനില് സസരണ വെശ്യസ്ഥാപസ്ഥാര  കമഖല കനരനിടുന ഗുരുതരമസ്ഥായ പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ്  നനിയമ  കഭദഗതനിയനില്  വെന പനിശകേയ്  തനിരുതസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര
തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണവമനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് വെസ്പീണ്ടുയ അകപക്ഷനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.

ധനകേസ്ഥാരശ്യവയ കേയറുയ വെകുപ്പുമനനി (കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് വഎസകേയ്): സര,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട വമമര ഉനയനിച്ച പ്രശങ്ങകളസ്ഥാടയ് എനനിക്കയ് എതനിരഭനിപ്രസ്ഥായമനില്ല.  ഈ
പനിശകേയ്  നനിയമസഭയനില്  പറയണയ,  എങ്കെനില്  പരനിഗണനിക്കസ്ഥാവമനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
പറഞതയ്.  ബസ്ഥാക്കനിയുളള  പ്രതനിപക്ഷസ്ഥായഗങ്ങളുയ  അതനിവന  അനുകൂലനിച്ചു.   പ്രസ്തുത
വെനിഷയവതക്കുറനിച്ചയ് വെരസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുന സബ്ജകയ് കേമനിറനിയനില്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാവമനയ്
ഞസ്ഥാന്  അനയ്   നനിയമസഭയനില്  ഉറപ്പു  നല്കേനിയതസ്ഥാണയ്.  ഒരനിക്കല്  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ
നനിയമസഭയനില്  പറഞസ്ഥാല്  പറഞതുതവനയസ്ഥാണയ്,  അതയ്  പനിനസ്പീടയ്   മസ്ഥാറസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല.  നനിശ്ചയമസ്ഥായുയ  ഇതയ്  സബ്ജകയ്  കേമനിറനിയുവട  പരനിഗണനയയ്
വെരുകമസ്ഥാള്  കൂടസ്ഥായനി ചരച്ച വചയയ് തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുക്കസ്ഥായ. 

(9) മലബസ്ഥാര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട കസവെന വെശ്യവെസകേള്

ശസ്പീ  .   വകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന്: സര, 2008-ല് ഹനിന്ദുമത ധരമ സസ്ഥാപന ഭരണ
വെകുപ്പെയ്  നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെടതനിവനത്തുടരനയ്  നനിരവെധനി  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാര  അനുഭവെനിക്കുന
പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹസ്ഥാരയ  കതടുനതസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന്.  നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട
പ്രസ്തുത  വെകുപ്പെനിവല  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവര  സരക്കസ്ഥാര  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി  തുടരുനതനിനയ്
അനുവെദനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  കസവെന-കവെതന  വെശ്യവെസകേള്  സയരക്ഷനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  ഇതര
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വെകുപ്പുകേളനികലയയ്  മസ്ഥാറനി  നനിയമനിക്കുനതനിനയ്  വെശ്യവെസ  വചയനിരുന.  ഇപ്രകേസ്ഥാരയ  മറയ്
വെകുപ്പുകേളനികലയയ്  മസ്ഥാറയ  ലഭനിക്കുനതനിനയ്  ഓപ്ഷന്  നല്കേനിയതനില്  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ
അനന്തമസ്ഥായനി  നസ്പീണ്ടുകപസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരശ്യതനില്   മലബസ്ഥാര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനില്
പ്രകതശ്യകേ  വെനിഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  തുടരസ്ഥാന്  അനുവെദനിച്ചനിരുന.  എനസ്ഥാല്  ഇവെരക്കയ്
നനിയമസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായനി ലഭനികക്കണ വപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന്,  ഹയര കഗഡയ് എനനിവെ ലഭനിക്കസ്ഥാന്
കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ  കനരനിടുകേയസ്ഥാണയ്.  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  വപ്രസ്ഥാകമസ്ഥാഷന്  ലഭനിക്കസ്ഥാവത
വപന്ഷന് പറനിയവെരക്കയ് ആജസ്പീവെനസ്ഥാന്ത വപന്ഷനനിലയ ഗണശ്യമസ്ഥായ കുറവെയ് വെരുനണയ്.
തങ്ങളുവട  മസ്ഥാതൃവെകുപ്പെയ്  നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട  ഇവെര  ലസ്ഥാവെണമനില്ലസ്ഥാവത
അക്ഷരസ്ഥാരത്ഥതനില്  അനന്തവെനിഹസ്ഥായസനിലസ്ഥാണയ് കേഴനിയുനതയ്.  അതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവന
ആശനിത   നനിയമനവെശ്യവെസ  പ്രകേസ്ഥാരയ  കജസ്ഥാലനി   കേനിടസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാധശ്യതയുയ
നഷവപ്പെടനിരനിക്കുന.  നനിലവെനില്  മരണവപ്പെട  രണ്ടുകപരുവട  ആശനിതരക്കയ്  ഇതുവെവര
കജസ്ഥാലനി ലഭനിച്ചനിടനില്ല. ഇതരയ നസ്പീതനിനനികഷധയ  പരനിഹരനിക്കണയ. നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട
ഹനിന്ദുമത   ധരമ  സസ്ഥാപന  ഭരണവെകുപ്പെനില്നനിനയ  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കവപ്പെടയ്  മലബസ്ഥാര
കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനില് പ്രകതശ്യകേ വെനിഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി തുടരുന സരക്കസ്ഥാര ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കയ്
2008-ല്  നല്കേനിയ  ഓപ്ഷന്  അനുസരനിച്ചയ്  ഇതര  വെകുപ്പുകേളനികലയയ്  നനിയമനയ
നല്കുനതനിനുയ  മുന്കേസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലശ്യകതസ്ഥാവട  കസവെന-കവെതന  വെശ്യവെസകേള്
ലഭശ്യമസ്ഥാകുനതനിനുയ അടനിയന്തര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണവമനഭശ്യരത്ഥനിക്കുന. 

സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവെസസവയ  വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര,  വെളവര  സങ്കെസ്പീരണമസ്ഥായ  ഒരു  പ്രശമസ്ഥാണനിതയ്.
2008-വല സരക്കസ്ഥാര ഉതരവെയ്   പനി.നമര 301/2008/ആര.ഡനി.  പ്രകേസ്ഥാരയ ഹനിന്ദുമത
ധരമ സസ്ഥാപന ഭരണ വെകുപ്പെയ് നനിരതലസ്ഥാക്കനി പകേരയ മലബസ്ഥാര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ്
നനിലവെനില്  വെരനികേയുയ  പ്രസനിഡനയ്  ഉള്വപ്പെവട  9  അയഗങ്ങള്  2-10-2008-ല്
ചുമതലകയല്ക്കുകേയുയ  വചയ.  നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട  വെകുപ്പെനിവല  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട
ശമളവയ മറയ്  അലവെന്സുകേളുയ  സയരക്ഷനിക്കുകേയുയ മറയ് വെകുപ്പുകേളനികലയയ് ഓപ്ഷന്
അനുവെദനിക്കുകേയുയ  വചയണവമന  വെശ്യവെസയനില്  സരക്കസ്ഥാര  അനയ്  ഉതരവെയ്
പുറവപ്പെടുവെനിച്ചനിരുന.  എനസ്ഥാല്  മറയ്  വെകുപ്പുകേളനിവല  സമസ്ഥാന  തസനികേകേളുവട  ലഭശ്യത,
പുനരവെനിനശ്യസ്ഥാസയ  മുകഖന   പുതനിയ  വെകുപ്പുകേളനില്  ഉണസ്ഥാകുന  സസ്പീനനികയസ്ഥാറനിറനി
ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  സരവ്വസ്പീസയ്  പ്രശങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവെ  കേണക്കനിവലടുക്കുകമസ്ഥാള്
ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവര  പുനരവെനിനശ്യസനിക്കുകേ  എനള്ളതയ്  ലളനിതമസ്ഥായ  പ്രക്രനിയയല്ല.
അതനിനസ്ഥാല്   നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട  ഹനിന്ദുമത  ധരമ  സസ്ഥാപന  ഭരണ  വെകുപ്പെനിവല
നനിലവെനിലണസ്ഥായനിരുന  തസനികേകേള്  വെസ്ഥാനനിഷനിയഗയ്  കേസ്ഥാറഗറനിയസ്ഥായനി  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചയ്
പ്രസസ്തുത  തസനികേയനിവല ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവര  മലബസ്ഥാര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിവന കേസ്പീഴനില്
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ഒരു  പ്രകതശ്യകേ  യൂണനിറസ്ഥായനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുയ  ടനി  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട  വപന്ഷന്
ഉള്വപ്പെവടയുള്ള എല്ലസ്ഥാ സരവ്വസ്പീസയ് ആനുകൂലശ്യങ്ങളുയ സയരക്ഷനിച്ചയ് നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട
വെകുപ്പെനില്  ഉണസ്ഥായനിരുനതുകപസ്ഥാവല  സരക്കസ്ഥാര  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനിതവന
തുടരസ്ഥാവനതസ്ഥാവണനയ്  വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനി  സരക്കസ്ഥാര  8-6-2010-വല  (എയ.എസയ്.)
222/2010/ആര.ഡനി.  പ്രകേസ്ഥാരയ  ഒരു  ഉതരവെയ്  പുറവപ്പെടുവെനിക്കുകേയുമുണസ്ഥായനി.
ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കയ്  ഓപ്ഷന്   അനുവെദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനയ്
വെസ്പീണ്ടുയ  മലബസ്ഥാര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്   ആവെശശ്യവപ്പെടവവെങ്കെനിലയ  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട
സരവ്വസ്പീസുയ സസ്പീനനികയസ്ഥാറനിറനിയുയ സയരക്ഷനിക്കുനതടക്കമുള്ള സങ്കെസ്പീരണമസ്ഥായ പ്രശങ്ങള്
ഉണസ്ഥാകുവമനതനിനസ്ഥാല് ഓപ്ഷന് അനുവെദനിക്കുന കേസ്ഥാരശ്യതനില് അന്തനിമ തസ്പീരുമസ്ഥാനയ
ഇതുവെവര  പകേവക്കസ്ഥാണനിടനില്ല.  നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട   വെകുപ്പെനിവല  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി
നനിലവെനില്  കബസ്ഥാരഡനില്  71  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ഇവെരക്കയ്  നനിയമസ്ഥാനുസൃതയ
ലഭനികക്കണ എല്ലസ്ഥാ സസ്ഥാനക്കയറങ്ങളുയ കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളനില് അനുവെദനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.  കൂടസ്ഥാവത ഇഇൗ കേസ്ഥാലയളവെനില് കബസ്ഥാരഡനില്  ആശനിത
നനിയമന  വെശ്യവെസയനില്  2  നനിയമനങ്ങള്  നടതനിയനിടണയ്.  പ്രസ്തുത  നനിയമനയ
ലഭനിച്ചവെര നനിരതലസ്ഥാക്കവപ്പെട ഹനിന്ദുമത ധരമ സസ്ഥാപന ഭരണ വെകുപ്പെനികലസ്ഥാ മറനിതര
വെകുപ്പുകേളനികലസ്ഥാ നനിയമനയ ലഭനിക്കണവമനയ് ആവെശശ്യവപ്പെടയ് കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രറസ്പീവെയ്
ട്രെനിബന്യൂണലനില്   വെശ്യവെഹസ്ഥാരങ്ങള്  ഫയല്  വചയനിടണയ്.  ട്രെനിബന്യൂണലനിവന  അന്തനിമ
വെനിധനിക്കനുസരനിച്ചയ്  സരക്കസ്ഥാര  ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.

(10)  സ്കൂള് പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേവള  സ്കൂള് ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി
അയഗസ്പീകേരനിക്കല് 

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടനി  .   പടസണ് മസ്ഥാസര: സര, കകേന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാരനിവന സസ്പീയ വെരകക്കഴനിവന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  കകേരളതനില്  പണനിവയടുക്കുന  സ്കൂള്  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്
വെനിവെരണസ്ഥാതസ്പീതമസ്ഥായ  ദുരനിതങ്ങള്  അനുഭവെനിച്ചുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  കജസ്ഥാലനി  വചയ്യുനതയ്.
അശസ്ഥാസസ്പീയവയ  കേടുത  അദ്ധസസ്ഥാനഭസ്ഥാരതസ്ഥാല്  അപ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേവമസ്ഥായനിടള്ള
വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി ക്രമസ്പീകേരണയ,  വെനിജസ്ഥാപനയ വചയവപ്പെടനിടയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാകേസ്ഥാത മനിനനിമയ
കൂലനി  വെശ്യവെസകേള്,   3 0-40  വെരഷയ  കജസ്ഥാലനി  വചയയ്  വെനിരമനിക്കുനവെരക്കുകപസ്ഥാലയ
ഗസ്ഥാറ്റുവെനിറനികയസ്ഥാ  മകറവതങ്കെനിലയ  റനിവടയരവമനയ്  ആനുകൂലശ്യങ്ങള്കക്കസ്ഥാ  അരഹത
അനുവെദനിക്കസ്ഥാത സനിതനി, യസ്ഥാവതസ്ഥാരുവെനിധ വതസ്ഥാഴനില് നനിയമങ്ങളുയ ഇ.എസയ്.വഎ.-യുയ
കപ്രസ്ഥാവെനിഡനയ്  ഫണ്ടുയ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാകേസ്ഥാത  അവെസ,  മസ്ഥാകനജയ് വമന്റുകേളുവട
ദയസ്ഥാദസ്ഥാക്ഷണശ്യതനിനയ്  വെനിനസ്പീത വെനികധയരസ്ഥായനി നനിനസ്ഥാല്മസ്ഥാത്രയ ലഭനിക്കുന വതസ്ഥാഴനില്
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സനിരത,  കൂവട  കജസ്ഥാലനിവചയ്യുന വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  തവന
കൂലനി  നല്കകേണ  ദുരവെസ  തുടങ്ങനി  നനിരവെധനി  ഗഇൗരവെതരമസ്ഥായ  പ്രശങ്ങള്
കകേരളതനിവല  സ്കൂള്  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  കനരനിടുനണയ്.  ഇന്തശ്യയനില്തവന
ആദശ്യമസ്ഥായനി  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്   മനിനനിമയ  കൂലനി  നനിശ്ചയനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുള്ള
വെനിജസ്ഥാപനയ 2016 ആഗസയ് 8-നയ്  കകേരള സരക്കസ്ഥാരനിവന വതസ്ഥാഴനിലയ പനപുണശ്യവയ
(ഇ) വെകുപ്പെയ്  പുറവപ്പെടുവെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി. എനസ്ഥാല് വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ വെകുപ്പെനിവന ഉതരവെയ്
പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാണയ്  നനിലവെനില്  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  കവെതനയ  ലഭനിച്ചു
വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.   വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  വെകുപ്പെനിവന  ഉതരവയ  വതസ്ഥാഴനില്  വെകുപ്പെനിവന
പുതനിയ  വെനിജസ്ഥാപനവയ  വപസ്ഥാരുതവപ്പെടുതസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല്
സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനിവന യശസയ്   ഉയരതസ്ഥാവനതുയ വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ് ഏവറ
ആശസസ്ഥാസകേരവമസ്ഥായ  മനിനനിമയ  കൂലനി  വെനിജസ്ഥാപനയ  ഇതുവെവര  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞനിടനില്ല.  വപസ്ഥാതു  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസരയഗയ  നവെസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ഇടതുപക്ഷ
സരക്കസ്ഥാരനിവന  ശമവയ  പ്രസ്ഥാകദശനികേ  സരക്കസ്ഥാരുകേള്,  പനി.ടനി.എ.  എനനിവെരുവട
ഇടവപടലകേള്മൂലവയ  നനിരവെധനി  വെനിദശ്യസ്ഥാലയങ്ങളനില്  സമൃദ്ധമസ്ഥായ  ഉച്ചഭക്ഷണവയ
പ്രഭസ്ഥാത  ഭക്ഷണവയ  നല്കുനണയ്.  ഇതനിവന  അധനികേഭസ്ഥാരവയ  വെനകചരുനതയ്
പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളനിലസ്ഥാണയ്.  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളനില്  99  ശതമസ്ഥാനവയ
ഗസ്ഥാമസ്പീണ സസ്പീകേളസ്ഥാണയ്.  കൂടസ്ഥാവത ഇവെരനില് കൂടുതല്കപരുയ പടനികേജസ്ഥാതനി-പടനികേവെരഗ്ഗ
നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭസ്ഥാഗങ്ങളനില്വപ്പെടവെരസ്ഥാണയ്.   ഇവെരുവട   സസ്ഥാമൂഹനികേ  പരനിരക്ഷയുയ
സസ്ഥാമതനികേ  സുരക്ഷയുയ  ഉറപ്പുവെരുകതണതയ്  ഇടതുപക്ഷ  സരക്കസ്ഥാരനിവന
കേരതവെശ്യമസ്ഥാണയ്.  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  ഒഴനിവകേ  അദ്ധശ്യസ്ഥാപകേ-അനദ്ധശ്യസ്ഥാപകേ
ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവരവയല്ലസ്ഥായ സ്കൂള് ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി അയഗസ്പീകേരനിച്ചയ്  അവെരക്കയ്  സരക്കസ്ഥാര
ശമളവയ  അനുബന  ആനുകൂലശ്യങ്ങളുയ  12  മസ്ഥാസവയ  കൃതശ്യമസ്ഥായനി  നല്കുനണയ്.
എനസ്ഥാല്   പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുമസ്ഥാത്രയ  കജസ്ഥാലനിക്കുവെരുന  ദനിവെസങ്ങളനില്
ദനിവെസക്കൂലനിയസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  നല്കുനതയ്.  കവെനലവെധനിക്കസ്ഥാലത്തുയ   മറയ്  അവെധനി
ദനിവെസങ്ങളനിലയ  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  കവെതനയ ലഭനിക്കസ്ഥാറനില്ല.  ഇതയ്  കേടുത
അവെഗണനയുയ  വെനികവെചനവമസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ്  കകേരളതനിവല  സ്കൂളുകേളനിവല
പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേവള  സ്കൂള്  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥായനി  അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുകമസ്ഥാ
എന കേസ്ഥാരശ്യയ പരനികശസ്ഥാധനിക്കണവമനയ് സരക്കസ്ഥാരനികനസ്ഥാടയ് അഭശ്യരത്ഥനിക്കുന; മസ്ഥാത്രമല്ല,
ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  അധനികേസ്ഥാരതനില്   വെനതനിനുകശഷയ  8-7-2016-ല്  ആദശ്യ
ബജറനിലൂവട   പ്രതനിമസ്ഥാസയ  500  രൂപയുയ  3-3-2017-ല്  രണസ്ഥാമവത  ബജറനിലൂവട
പ്രതനിദനിനയ  50  രൂപയുയ  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുവട  കവെതനതനില്  വെരദ്ധനവെയ്
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പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  വെരദ്ധനിപ്പെനിച്ച  സയഖശ്യ  മുന്കേസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലശ്യകതസ്ഥാവട
കുടനിശനികേ  സഹനിതയ  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  നല്കേസ്ഥാന്  നടപടനി
ഉണസ്ഥാകേണവമനഭശ്യരത്ഥനിക്കുന. 

വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  വെകുപ്പുമനനി  (വപ്രസ്ഥാഫ  .    സനി  .    രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ്):  സര,  കകേരള
സയസസ്ഥാനതയ്  ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതനിയനിന്  കേസ്പീഴനില്  12327  സ്കൂളുകേളസ്ഥാണുള്ളതയ്.
ഇവെയനിവലല്ലസ്ഥാമസ്ഥായനി  13664  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്  കജസ്ഥാലനി  വചയ്യുന.  സ്കൂള്
ഉച്ചഭക്ഷണ  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേവള   നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേസ്ഥാരയ  സ്കൂള്
നൂണ്ഫസ്പീഡനിയഗയ്  കേമനിറനിയനിലസ്ഥാണയ്  നനിക്ഷനിപമസ്ഥായനിരനിക്കുനതയ്.   സ്കൂള്  തലതനില്
ഉച്ചഭക്ഷണ  പദ്ധതനി   കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥായനി  നടത്തുനതുയ  ഇതുസയബനനിച്ച  മുഴുവെന്
പ്രവെരതനങ്ങള് അവെകലസ്ഥാകേനയ  വചയ്യുനതുയ പദ്ധതനി നടതനിപ്പെനിവന കമല്കനസ്ഥാടയ
നനിരവ്വഹനിക്കുനതുയ  സ്കൂള്  തലതനില്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ള  സ്കൂള്   നൂണ്ഫസ്പീഡനിയഗയ്
കേമനിറനിയസ്ഥാണയ്.  പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡനയ്  വചയരമസ്ഥാനുയ  പ്രധസ്ഥാന  അദ്ധശ്യസ്ഥാപകേന്
കേണ്വെസ്പീനറുമസ്ഥായ പ്രസ്തുത കേമനിറനിയനില് സ്കൂള് സനിതനിവചയ്യുന സലവത  വെസ്ഥാരഡയ്
വമമര,  അദ്ധശ്യസ്ഥാപകേ പ്രതനിനനിധനികേള്, മദര പനി.ടനി.എ. അയഗയ,  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി.
വെനിഭസ്ഥാഗതനില്വപ്പെട  രക്ഷകേരതസ്ഥാക്കളുവട  പ്രതനിനനിധനികേള്  എനനിവെര  ഉള്വപ്പെടുന.
പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുവട  നനിയമനതനില് സമൂഹതനില് പനിനസ്ഥാക്കയ നനില്ക്കുന
സസ്പീകേള്,  എസയ്.സനി./എസയ്.ടനി./ഒ.ബനി.സനി./നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭസ്ഥാഗതനില്വപ്പെടുനവെര
എനനിവെരക്കയ് മുന്ഗണന നല്കുന. കൂടസ്ഥാവത പ്രസ്ഥാകദശനികേ പ്രസ്ഥാതനിനനിധശ്യയ, ആകരസ്ഥാഗശ്യയ,
ശുചനിതസയ  എനനിവെയനിലള്ള  ശദ്ധ,  പസ്ഥാചകേതനിലള്ള  പ്രസ്ഥാവെസ്പീണശ്യയ  എനനിവെ
കേണക്കനിവലടുതസ്ഥാണയ്  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേവള  നനിയമനികക്കണതയ്
എനതനിനസ്ഥാലസ്ഥാണയ്  ടനി  ചുമതല  ബനവപ്പെട  സ്കൂള്  നൂണ്ഫസ്പീഡനിയഗയ്  കേമനിറനിക്കയ്
നല്കേനിയനിടളളതയ്.  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേളുവട  നനിയമനതനില്  ഉപജനില്ല/ജനില്ല/
സയസസ്ഥാന  തലങ്ങളനിവല  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  കേസ്ഥാരശ്യസ്ഥാലയങ്ങള്ക്കയ്  നനിലവെനില്
പവങ്കെസ്ഥാനമനില്ല.  എനസ്ഥാല്  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുള്ള  ഓണകററനിയയ
വപസ്ഥാതുവെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  ഡയറകകററനില്  നനിനമസ്ഥാണയ്  നല്കുനതയ്.  സ്കൂളുകേളനില്
ഉച്ചഭക്ഷണ  പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്  പ്രതനിമസ്ഥാസയ  600  രൂപയസ്ഥാണയ്
ഓണകററനിയയ  ഇനതനിലളള  കകേന്ദ്രവെനിഹനിതയ.  സയസസ്ഥാന  വെനിഹനിതമസ്ഥായ  400
രൂപയുയ  കചരതയ്   ആവകേ  1,000  രൂപയസ്ഥാണയ്  പ്രതനിമസ്ഥാസയ  ഓണകററനിയമസ്ഥായനി
നല്കേസ്ഥാന്  കകേന്ദ്രയ  നനിഷരഷനിച്ചനിടളളതയ്.  എനസ്ഥാല്   ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്
അധനികേസ്ഥാരതനില് വെനതനിനുകശഷയ സ്കൂള് ഉച്ചഭക്ഷണ പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്
5-9-2016  മുതല്  400  രൂപ മുതല്  475  രൂപവെവര പ്രതനിദനിനയ ഓണകററനിയമസ്ഥായനി
നല്കേനിവെരുന. ഇതനിന്പ്രകേസ്ഥാരയ ഒരു പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനിക്കയ് പ്രതനിമസ്ഥാസയ ശരസ്ഥാശരനി
9,000 രൂപ വെവര ഓണകററനിയമസ്ഥായനി ലഭനിക്കുന. ഇതയ് മതനിയസ്ഥായ കവെതനമസ്ഥാവണനയ്
സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  അഭനിപ്രസ്ഥായമനില്ല.  ഉയരന  നനിരക്കനില്  ഓണകററനിയയ  നല്കുനതനിനയ്
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സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  പ്രതനിവെരഷയ  100  കകേസ്ഥാടനി  രൂപകയസ്ഥാളയ  അധനികേ
ബസ്ഥാധശ്യതവെരുയ.  ഇതനിനുപുറകമ  2017-18-വല ബജറനില് പസ്ഥാചകേവതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കയ്
പ്രതനിമസ്ഥാസയ 500 രൂപകൂടനി ഓണകററനിയയ വെരദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്. ഇവെരുവട മറയ് പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കസ്ഥാര സരക്കസ്ഥാര ശമനിക്കുനതസ്ഥാണയ്. 

V.  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് സമരപ്പെണയ

അനഇൗകദശ്യസ്ഥാഗനികേ  ബനില്ലുകേളുയ പ്രകമയങ്ങളുയ സയബനനിച്ച സമനിതനിയുവട ആറസ്ഥാമതയ്
റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ് :  സര,  അനഇൗകദശ്യസ്ഥാഗനികേ   ബനില്ലുകേളുയ പ്രകമയങ്ങളുയ
സയബനനിച്ച സമനിതനിയുവട അദ്ധശ്യക്ഷനസ്ഥായ ഞസ്ഥാന് സമനിതനിയുവട ആറസ്ഥാമതയ് റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്
സമരപ്പെനിക്കുന. 

VI.  ധനകേസ്ഥാരശ്യയ

2017-18   സസ്ഥാമതനികേ വെരഷകതയ്ക്കുള്ള ബജറനിവല ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേളനികനലള്ള
ചരച്ചയുയ കവെസ്ഥാവടടുപ്പുയ

ധനകേസ്ഥാരശ്യവയ കേയറുയ വെകുപ്പുമനനി (  കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,

കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന  നനികുതനിയുയ  എന  V-ാം  നമര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്

പ്രസ്തുത ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേള്ക്കുകനവര  7-ാം കകേസ്ഥാളതനില് യഥസ്ഥാക്രമയ കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള

തുകേ  2017-18  സസ്ഥാമതനികേ വെരഷവത വചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി

അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവെനന്യൂവയ  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണവയ  വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്)  :  സര,

ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവടയുയ  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ  പലവെകേയുയ

എന  XI-ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവടയുയ ഭവെനനനിരമസ്ഥാണവമന  XXI-ാം നമര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവടയുയ പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിവനന  XXVI- ാം

നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവടയുയ  കപരനില്  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള

ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേള്ക്കുകനവര  7-ാം  കകേസ്ഥാളതനില്  യഥസ്ഥാക്രമയ

കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേകേള്   2017-18  സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷവത  വചലവകേള്

പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ധനസ്ഥാ
ഭശ്യര

ത്ഥന
നമര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന
യുവട കപരയ്

ബജറയ് എസനികമറയ് 2017-2018

14-3-2017-ല് സഭയുവട
കവെസ്ഥാടനിനയ് സമരപ്പെനിച്ച
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന തുകേ

സഭയുവട കവെസ്ഥാടനിനയ്
സമരപ്പെനിക്കുന

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട തുകേ

റവെനന്യൂ
(₹)

മൂലധനയ
(₹)

റവെനന്യൂ
(₹)

മൂലധനയ
(₹)

ആവകേ
(₹)

V

കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ

നനികുതനിയുയ

വെനില്പ്പെന

നനികുതനിയുയ

88,93,25,000 ...… 266,79,73,000 ..… 266,79,73,000

VI ഭൂനനികുതനി 165,38,25,000 ....… 496,14,76,000 ...… 496,14,76,000

XI
ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ

പലവെകേയുയ
164,50,02,000 ...… 493,50,07,000

..…
493,50,07,000

XXI
ഭവെന 

നനിരമസ്ഥാണയ
24,45,27,000

19,12,75,

000
73,35,80,000

57,38,25,

000
130,74,05,000

XXVI

പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയ

മൂലമുള്ള

ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ

തനിനയ് 

103,40,25,000 ...… 310,20,77,000 ....… 310,20,77,000
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സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവെസസവയ  വെകുപ്പുമനനി
(  ശസ്പീ  .   കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര, ഞസ്ഥാന് പ്രകമയവത പനിന്തസ്ഥാങ്ങുന.

ധനകേസ്ഥാരശ്യവയ കേയറുയ വെകുപ്പുമനനി (  കഡസ്ഥാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ്  ): സര,
കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന  നനികുതനിയുയ  എന  V-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയയുയ  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയയുയ
ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ  പലവെകേയുയ  എന  XI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയയുയ  ഭവെന
നനിരമസ്ഥാണവമന  XXI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയയുയ  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള
ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിവനന XXVI- ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയയുയ സയബനനിക്കുന
സബ്ജകയ് കേമനിറനി റനികപ്പെസ്ഥാരടകേളനിവല ശനിപസ്ഥാരശകേളനികനല് ചടയ  236 (3)  പ്രകേസ്ഥാരമുളള
പ്രസസ്ഥാവെന ഞസ്ഥാന് കമശപ്പുറത്തുവെയ്ക്കുന.

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര   V   കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ നനികുതനിയുയ വെനില്പ്പെനനനികുതനിയുയ

(  നയനനിരസ്ഥാകേരണതനിനുള്ള വവെടനിക്കുറയല്  )
ശസ്പീ  .    ടനി  .    വെനി  .    ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ:  സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന

നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ
നനികുതനി  നനിയമതനിവല   പടനികേയനില് വെന  പനിഴവെയ്  തനിരുതനി  നനികുതനിഭസ്ഥാരയ
കുറയ്ക്കുനതനിനയ്  പകേരയ  അതയ്  വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന  നയയ  സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥായനി
പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര : സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ
നനികുതനി  മുന്കേസ്ഥാല  പ്രസ്ഥാബലശ്യകതസ്ഥാവട  പനിരനിവച്ചടുക്കസ്ഥാനനിടയസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരശ്യയ
സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷസ്പീര  :  സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (കേസ്ഥാരഷനികേ
രയഗവത തകേരച്ചയുയ വെനില്പ്പെന നനികുതനി പനിരനിവെനിവല വെസ്പീഴ്ചകേളുയമൂലയ ഉണസ്ഥായതസ്ഥായനി
പറയവപ്പെടുന  സയഭവെവെനികേസ്ഥാസങ്ങവള  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള: സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (നനികുതനികചസ്ഥാരച്ച
തടയുനതനിനയ് ക്രനിയസ്ഥാതകേമസ്ഥായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന
വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വെനി  .    വകേ  .    ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ  കുഞയ്:  സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ
വെനില്പ്പെന  നനികുതനിയുയ   എന  V  -ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്
വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 266,79,73,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ്
(വെനില്പ്പെന  നനികുതനി  കുടനിശനികേ  ഇളവകേള്  നല്കേനി  സമയബനനിതമസ്ഥായനി
പനിരനിവച്ചടുക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)
എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   വകേ  .   എയ  .   ഷസ്ഥാജനി    : സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ നനികുതനിയുയ വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ജനി.എസയ്.ടനി
പ്രസ്ഥാബലശ്യതനില്  വെരുകമസ്ഥാള്  നനികുതനി  വെകുപ്പെനിനയ്  ഉണസ്ഥാകുന  മസ്ഥാറങ്ങവളക്കുറനിച്ചുള്ള
ചരച്ചകേള്ക്കയ്  തുടക്കയ  കുറനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായ  നയയ  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദയ് കേബസ്പീര: സര, കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ നനികുതനിയുയ വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ജനി.എസയ്.ടനി.
നനിയമയ  പ്രസ്ഥാബലശ്യതനില്  വെരുകമസ്ഥാള്  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാവന  മസ്ഥാറങ്ങവളക്കുറനിച്ചയ്
നനിലനനില്ക്കുന  ആശങ്കെ  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാത  വെനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പസ്ഥാറക്കല്  അബ്ദുല്ല  :  സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്
(വചക്കുകപസ്ഥാസ്റ്റുകേളനില്  നനിരസ്പീക്ഷണ  കേശ്യസ്ഥാമറ  ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  ആധുനനികേ
സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങള്  ഏരവപ്പെടുതസ്ഥാതനിരനിക്കുനതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ്   ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്   .   പനി  .: സര,  കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ നനികുതനിയുയ വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  എന V -ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
266,79,73,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (വചറുകേനിട
കേരഷകേരക്കയ്  ധനസഹസ്ഥായയ  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

സൂചകേ വവെടനിക്കുറയല്

കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന  നനികുതനിയുയ   എന  V  -ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 266,79,73,000  രൂപയനില്നനിനയ്
നൂറയ്  രൂപ  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായനി  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ തസ്ഥാവഴപ്പെറയുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങള് അവെതരനിപ്പെനിച്ചു.

1. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

2. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ് 

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര   VI   ഭൂനനികുതനി

(  നയനനിരസ്ഥാകേരണതനിനുള്ള വവെടനികുറയല്  )

ശസ്പീ  .    സണനി  കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഒരു  മനനിയുവട  ബന്ധുക്കളുയ  പസ്ഥാരടനി
പ്രവെരതകേരുയ  മൂനസ്ഥാറനില്  നൂറുകേണക്കനിനയ്  ഏക്കര  ഭൂമനി  കേകയറനിയനിടയ  അവെ
ഒഴനിപ്പെനിക്കുവെസ്ഥാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ   ചരച്ച
വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (റവെനത്യു  ഭൂമനികേളനിവല  കേകയറങ്ങള്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വകേ  .    എയ  .    ഷസ്ഥാജനി:  സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (റസ്പീസരകവ്വ  നടന  പ്രകദശങ്ങളനിവല  റവെനത്യു
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റനിക്കസ്ഥാരഡുകേളനില്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാറങ്ങള്  വെരുതസ്ഥാതതുമൂലയ  ഭൂ  ഉടമകേള്
കനരനിടുനതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന  ബുദ്ധനിമുടകേള്  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)
എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള: സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭൂമനി  ഏവറടുക്കലനിനുള്ള സരകവ്വ നടപടനികേള്
അനന്തമസ്ഥായനി നസ്പീളുനതുമൂലമുള്ള പ്രശങ്ങള് സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   വനല്ലനിക്കുനയ്  : സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (തകദ്ദേശസസയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള് വെസ്പീടകേരയ
സസസ്പീകേരനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  ഭൂനനികുതനി  പനിരനിവച്ചടുക്കുനതനിനയ്  കേശ്യസ്ഥാമയ്  കേളക്ഷന്
കപസ്ഥാലള്ള  രസ്പീതനികേള്  അവെലയബനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുനതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച
വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര: സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ചനില  സരകവ്വ  നമരുകേളനില്  യഥസ്ഥാരത്ഥ
ഉടമകേളനില്നനിനയ  ഭൂനനികുതനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ
പരനിഹരനിക്കണവമനതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്  .  പനി: സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭൂനനികുതനി   അടയ്ക്കുനതനിനയ്  ഓണ്പലന്
സയവെനിധസ്ഥാനയ ഏരവപ്പെടുത്തുനതനില് കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ വെരുത്തുനതസ്ഥായനി പറയവപ്പെടുനതയ്
സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമദയ് കേബസ്പീര: സര,  ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭൂനനികുതനി  അടയ്ക്കുനതനിനയ്  ഓണ്പലന്
സയവെനിധസ്ഥാനയ  ഏരവപ്പെടുത്തുനതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ വവെടനിക്കുറയല്

ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്
വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  496,14,76,000  രൂപയനില്  നനിനയ്  നൂറയ്  രൂപ  കുറവ
വചകയണതസ്ഥാണയ്  (വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായനി  ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)  എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
തസ്ഥാവഴപ്പെറയുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങള് അവെതരനിപ്പെനിച്ചു. 

1. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

2. ശസ്പീ.പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ

4. കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര   XI    ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ

(നയനനിരസ്ഥാകേരണതനിനുള്ള വവെടനിക്കുറയല്)

കഡസ്ഥാ  .   എയ  .   വകേ  .   മുനസ്പീര: സര, ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ്  (വപസ്ഥാതുമുതല് സയരക്ഷണതനിനയ് ആവെശശ്യമസ്ഥായ
സഹസ്ഥായയ  ജനില്ലസ്ഥാഭരണകൂടതനിനയ്  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ
സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   വകേ  .   എയ  .   ഷസ്ഥാജനി: സര, ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ശബ്ദശലശ്യയ  നനിയനനിക്കുനതനിനയ്
സമകയസ്ഥാചനിതമസ്ഥായനി  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന് വെനിമുഖത കേസ്ഥാടനതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന
വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്: സര,  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ  പലവെകേയുയ  എന
XI-ാം നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000
രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (CMDRF  അകപക്ഷകേളനില്
സമയബനനിതമസ്ഥായനി  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  പകേവക്കസ്ഥാള്ളസ്ഥാവത  നനിരദ്ധന  കരസ്ഥാഗനികേവള
നനിതശ്യദുരനിതതനികലയയ്  തള്ളനി  വെനിടുനതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ   ചരച്ച
വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദയ്  കേബസ്പീര :  സര,  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന

XI-ാം നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (നഗര  പ്രകദശങ്ങളനിവല

ഗതസ്ഥാഗതക്കുരുക്കുയ അനധനികൃത പസ്ഥാരക്കനിയഗുയ ശക്തമസ്ഥായനി നനിയനനിക്കുനതനിനയ് ജനില്ലസ്ഥാ

ഭരണകൂടയ  അരഹനിക്കുന  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യയ  നല്കേസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ

ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്  .   പനി  .: സര,  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ  പലവെകേയുയ  എന

XI-ാം നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (സരക്കസ്ഥാര  ഭൂമനി

കേകയറങ്ങള്വക്കതനിവര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന  ജനില്ലസ്ഥാഭരണസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനികേള്ക്കയ്

കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  സഹസ്ഥായയ  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്

ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷസ്പീര: സര, ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ജനില്ലസ്ഥാഭരണകൂടങ്ങവള  അടനിച്ചമരതസ്ഥാന്

ശമനിക്കുനതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര: സര,  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകരമസ്ഥാരക്കുള്ള  അധനികേസ്ഥാരതനില്

റവെനത്യു റനിക്കവെറനി ഗഡുക്കളസ്ഥായനി നല്കുന തുകേയുവട പരനിധനി വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി

പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്

അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള: സര,  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000  രൂപ  ഒരു

രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ് (മലപ്പുറയ സനിവെനില് കസഷന് വെളപ്പെനില് പനിടനിച്ചനിട

വെസ്ഥാഹനങ്ങളുവട  കേണവക്കടുതയ്  അവെയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  കകേസ്സുകേള്

തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാതതുമൂലയ  ഉണസ്ഥാകുനതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന  ബുദ്ധനിമുടകേള്  ചരച്ച

വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ വവെടനിക്കുറയല്

ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില്
വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  493,50,07,000   രൂപയനില്  നനിനയ്  നൂറയ്  രൂപ  കുറവ
വചകയണതസ്ഥാണയ്  (വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായനി  ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)  എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
തസ്ഥാവഴപ്പെറയുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങള് അവെതരനിപ്പെനിച്ചു. 

1. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ്

4. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര   XXI    ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ

(നയനനിരസ്ഥാകേരണതനിനുള്ള വവെടനിക്കുറയല്)

ശസ്പീ  .   വകേ  .   മുരളസ്പീധരന്: സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഈ  ഗവെണ്വമനയ്  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ച  സമ്പൂരണ
പസ്ഥാരപ്പെനിട  പദ്ധതനിയസ്ഥായ  LIFE-വന  നടതനിപ്പെനിനയ്  പ്രസ്ഥാരയഭ  നടപടനികേള്
പകേവക്കസ്ഥാള്ളസ്ഥാതതസ്ഥായനി പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)
എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ്  (സമ്പൂരണ പസ്ഥാരപ്പെനിട സുരക്ഷസ്ഥാപദ്ധതനി  (LIFE)
നടപ്പെസ്ഥാക്കുനതനില്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന
വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ  ഞസ്ഥാന്
അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള: സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (നന്യൂനപക്ഷ  വെനിഭസ്ഥാഗതനില്വപ്പെട
വെനിധവെകേള്ക്കുള്ള ഭവെന നനിരമസ്ഥാണ ധനസഹസ്ഥായയ സമയബനനിതമസ്ഥായനി വെനിതരണയ
വചയസ്ഥാതതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭവെന നനിരമസ്ഥാണ രയഗതയ് വെനിപവെയ സൃഷനിച്ച
പ്രസ്പീ-ഫസ്ഥാബ്രനികക്കറഡയ്  സസ്ഥാകങ്കെതനികേ  വെനിദശ്യ  പ്രകയസ്ഥാജനവപ്പെടുതസ്ഥാതതസ്ഥായനി
പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വകേ  .    എയ  .    ഷസ്ഥാജനി  :  സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ് (ഭവെന നനിരമസ്ഥാണതനിനയ് ആവെശശ്യമസ്ഥായ വചലവെയ്
കുറഞ  നനിരമസ്ഥാണ  സസ്ഥാമഗനികേള്  കേവണതസ്ഥാന്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  ഗകവെഷണ
പ്രവെരതനങ്ങള് നടതസ്ഥാതതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച
വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്  .    പനി  .:  സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ എന  XXI-ാം നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭവെന  രഹനിതരക്കയ്  ഭവെനയ  നനിരമനിച്ചു
നല്കുനതനിനുള്ള പദ്ധതനികേള് നനിശ്ചലമസ്ഥായതയ് സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)
എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   വകേ  .   ബഷസ്പീര: സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം
നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 130,74,05,000 രൂപ ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭവെന  രഹനിതരുവട  പ്രശങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുനതനില് വെസ്പീഴ്ച ഉണസ്ഥായനിടള്ളതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ സയബനനിച്ചയ്
ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമദയ് കേബസ്പീര: സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം
നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 130,74,05,000 രൂപ ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഭവെന  നനിരമസ്ഥാണതനിനയ്  വപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ
ബസ്ഥാങ്കുകേളനില്നനിനയ  സഹകേരണ  ബസ്ഥാങ്കുകേളനില്നനിനയ  അനുവെദനിക്കുന  വെസ്ഥായയുവട
പലനിശ  നനിരക്കുകേള്  കുറവവചയ്യുനതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

കഡസ്ഥാ  .    എയ  .    വകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000  രൂപ  ഒരു
രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (സയസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാര  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കയ്
ഭവെനനനിരമസ്ഥാണതനിനയ് പലനിശ രഹനിത വെസ്ഥായ ലഭശ്യമസ്ഥാക്കുനതയ്  സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച
വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ വവെടനിക്കുറയല്

ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്
വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  130,74,05,000   രൂപയനില്  നനിനയ്  നൂറു  രൂപ  കുറവ
വചകയണതസ്ഥാണയ്  (വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായനി  ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)  എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
തസ്ഥാവഴപ്പെറയുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങള് അവെതരനിപ്പെനിച്ചു. 

1. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

2. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ

3. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ്

ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര   XXVI-   പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ് 

(നയനനിരസ്ഥാകേരണതനിനുള്ള വവെടനിക്കുറയല്)

കഡസ്ഥാ  .    എയ  .    വകേ  .    മുനസ്പീര:  സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്
എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
310,20,77,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (കേഴനിഞ
കേസ്ഥാലവെരഷതനില്  കേനിടപ്പെസ്ഥാടയ  നഷമസ്ഥായവെരക്കയ്  അരഹമസ്ഥായ  നഷപരനിഹസ്ഥാരയ
നല്കേസ്ഥാതതസ്ഥായനി    പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)
എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്: സര, പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്
എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
310,20,77,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്
(പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ  നനിധനിയനില്നനിനയ  തുകേ  വെനിതരണയ
നടത്തുനതനിനയ്  കേസ്ഥാലവെനിളയബയ  ഉണസ്ഥാകുനതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ   ചരച്ച
വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    അനൂപയ് കജക്കബയ്:  സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്
എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള
310,20,77,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്
(പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസയ  അരഹതവപ്പെടവെരക്കയ്  കൃതശ്യമസ്ഥായനി
ലഭനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി    പറയവപ്പെടുന  വെനിഷയയ  ചരച്ച  വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമദയ്  കേബസ്പീര:  സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള
ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്  എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്
വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 310,20,77,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ്
(പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലയ  ഉണസ്ഥായ  നസ്ഥാശനഷങ്ങള്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹസ്ഥാര  തുകേ
വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതയ് സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)  എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ
ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്  എന

XXVI-ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില് വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള 310,20,77,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (കേസ്ഥാലവെരഷവക്കടുതനിക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര

സഹസ്ഥായയ  കനടനിവയടുക്കുനതനിനയ്  സരക്കസ്ഥാര  പരസ്ഥാജയവപ്പെടതസ്ഥായനി  പറയവപ്പെടുന

വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)  എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന്

അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    വകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്

എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള

310,20,77,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ഡനിസസ്ഥാസര

മസ്ഥാകനജയ് വമനയ് വെകുപ്പെയ് കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമല്ലസ്ഥാവയനയ്  പറയവപ്പെടുനതയ്  സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച

വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്  .   പനി  .: സര, പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്

എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള

310,20,77,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയസ്ഥായനി  കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ

പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആധുനനികേ  സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങളുവട  അപരശ്യസ്ഥാപതവയക്കുറനിച്ചയ്

ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   വകേ  .   എയ  .   ഷസ്ഥാജനി: സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്

എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള

310,20,77,000  രൂപ ഒരു രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ്  വചകയണതസ്ഥാണയ്  (അതനികേഠനിനമസ്ഥായ

വെരള്ച്ച  മുന്കൂടനി  പ്രവെചനിക്കവപ്പെടനിടയ  യഥസ്ഥാസമയയ  പരനിഹസ്ഥാര  നടപടനികേള്

സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥായനി പറയവപ്പെടുന വെനിഷയയ  സയബനനിച്ചയ് ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)

എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള:  സര,  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്

എന  XXVI-ാം  നമര   ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള

310,20,77,000 രൂപ ഒരു രൂപയസ്ഥായനി കുറവെയ് വചകയണതസ്ഥാണയ് (റനിവെര മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്

ഫണനില്നനിനള്ള  തുകേ  ക്രനിയസ്ഥാതകേമസ്ഥായുയ  സമയബനനിതമസ്ഥായുയ

വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുനതനിനയ്  ജനില്ലസ്ഥാ  കമധസ്ഥാവെനികേള്ക്കയ്  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേസ്ഥാതതുമൂലയ

പ്രയസ്ഥാസങ്ങള്  ഉണസ്ഥായനിടള്ളതസ്ഥായനി   പറയവപ്പെടുനതുസയബനനിച്ചയ്  ചരച്ച

വചയ്യുനതനിനയ്) എന ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ ഞസ്ഥാന് അവെതരനിപ്പെനിക്കുന.
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സൂചകേ വവെടനിക്കുറയല്

പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനയ്  എന  XXVI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  വെകേവകേസ്ഥാള്ളനിച്ചനിടള്ള  310,20,77,000    രൂപയനില്
നനിനയ് നൂറയ് രൂപ കുറവവചകയണതസ്ഥാണയ്  (വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായനി ചരച്ച വചയ്യുനതനിനയ്)  എന
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപയ തസ്ഥാവഴപ്പെറയുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങള് അവെതരനിപ്പെനിച്ചു. 

1. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ്

4. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി.

ശസ്പീമതനി പനി  .    അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി :  സര,  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള അനുകൂലനിക്കുന.
ഐകേശ്യ  കകേരളതനിവല  ആദശ്യ  മനനിസഭയുവട  അറുപതസ്ഥായ  വെസ്ഥാരഷനികേ  ആകഘസ്ഥാഷ
കവെളയനില് നടക്കുന ഈ സഭസ്ഥാ സകമളനതനിനയ് ചരനിത്ര പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യമുണയ്. ആ ചരനിത്ര
പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യവത  ഉചനിതമസ്ഥായ  രസ്പീതനിയനില്  സ്മരനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനിവയടുത
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സസ്പീക്കവറ  പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
സമസ്ഥാനതകേളനില്ലസ്ഥാത ചരനിത്ര പശ്ചസ്ഥാതലതനില് നനിലവെനില് വെന ആദശ്യ മനനിസഭ,
മഹസ്ഥാനസ്ഥായ  സഖസ്ഥാവെയ്  ഇ.എയ.എസയ്.  കനതൃതസയ  നല്കേനിയ,  സരക്കസ്ഥാര  ചരനിത്രയ
തനിരുതനിക്കുറനിച്ച  സഭയസ്ഥാണനിതയ്.  ചരനിത്ര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യമുള്ള  ഈ  കവെളയനിലയ
കകേരളതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനിയുവട  കനതൃതസതനിലള്ള
സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  ഭരനിക്കുനതയ്  എനതയ്  കേസ്ഥാവെശ്യനസ്പീതനിയസ്ഥാണയ്.  ജസ്ഥാതനി-മത-വെരഗ്ഗസ്പീയ
ചനിന്തകേളനില്നനിനയ  കമസ്ഥാചനിതരസ്ഥായനി  വെനികേസനിത  കകേരളയ  വകേടനിപ്പെടുക്കുനതനിനുയ
കകേരളതനിവന  ജനകേസ്പീയ  വെനികേസന  ബദല്  മുകനസ്ഥാടവകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുനതനിനുയ
സമൂഹതനില്നനിനയ  അഴനിമതനിയുയ  വകേടുകേസ്ഥാരശ്യസതയുയ  തുടച്ചുനസ്പീക്കുനതനിനുയ
പ്രതനിജസ്ഥാബനമസ്ഥായ  ഒരു  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  ഇനയ്  കകേരളയ  ഭരനിക്കുനതയ്.
കകേരളതനിവന  സമഗ  വെനികേസനതനിനയ്  കേസ്ഥാരണമസ്ഥാകുന  ഭസ്ഥാവെനസ്ഥാസമനമസ്ഥായ
പദ്ധതനികേള്  ജനങ്ങളുവട  സമ്പൂരണമസ്ഥായ  പങ്കെസ്ഥാളനിതകതസ്ഥാവട  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്
ഈ സരക്കസ്ഥാര തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടള്ളതയ്.  ഞസ്ഥാന് മറയ് ചരച്ചകേളനികലയയ് കേടക്കുനതനിനുമുമയ്
കദവെസസവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ദനിവെകസന  പത്രങ്ങളനില്  വെനവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന
വെസ്ഥാരതയുവട  അടനിസസ്ഥാനതനിലള്ള  ചനില  വെനിഷയങ്ങള്  ഇവെനിവട ഗവെണ്വമനനിവന
ശദ്ധയനില്വപ്പെടുതസ്ഥാന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. 
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ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനി  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലയളവെനില്  കദവെസസയ
ഭരണയ  കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥായുയ  സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായുയ  നടക്കുനവവെനതയ്  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുയ
നനിരസ്പീക്ഷനികക്കണ  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന
കേസ്ഥാലയളവെനിലയ ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് മനനിയസ്ഥായനിരുന കേസ്ഥാലത്തുയ ഒകടവറ
ശകദ്ധയമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിലയ  കദവെസസയ  ഭരണതനിലയ
നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയനിടവണനള്ളതയ്  ഈ  അവെസരതനില്  ഓരക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനതസ്ഥാണയ്.
നനിലവെനിവല  കദവെസസയ  വെകുപ്പുമനനിയസ്ഥായ  ശസ്പീ.  കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രനുയ
അകതപസ്ഥാതയനിലൂവട  കൂടുതല്  ഊരജസസലമസ്ഥായനി  ഈ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
ശദ്ധനിക്കുനവണനള്ളതുയ  ഈ  അവെസരതനില്  ഓരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അഴനിമതനിക്കയ്
തടയനിടയ്  കദവെസസയ  ഭരണയ  സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര  അതസ്പീവെ  ജസ്ഥാഗത
പുലരത്തുകേയസ്ഥാണനികപ്പെസ്ഥാള്.  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡുകേള്ക്കയ്  കേസ്പീഴനിലള്ള  കക്ഷത്ര
കജസ്ഥാലനികേളനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനങ്ങള് സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാക്കനി നനിയമന അഴനിമതനി തടയസ്ഥാനസ്ഥായനി
കേഴനിഞ  സരക്കസ്ഥാര  രൂപസ്പീകേരനിച്ച  ജയകബസ്ഥാ  റനിക്രൂടയ്വമനയ്  കബസ്ഥാരഡനിനുപകേരയ
 കയസ്ഥാഗശ്യതയുള്ള  മൂനയ്  അയഗങ്ങവള  ഉള്വപ്പെടുതനി  ഈ  സരക്കസ്ഥാര  കബസ്ഥാരഡയ്
പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിച്ചു.

(അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില് പസ്ഥാനല് ഓഫയ് വചയരമസ്ഥാന് ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള)

മലബസ്ഥാര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് ആകയ് കഭദഗതനി വചയസ്ഥാന് മൂനയഗ കേമനിറനിവയ
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചു.   അനശ്യസ്ഥാധസ്പീനവപ്പെട  കദവെസസയ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കസ്ഥാന്  ശക്തമസ്ഥായ
നടപടനികേള്  ആരയഭനിച്ചു.   ശബരനിമല  വെനികേസനതനിനസ്ഥായനി  150  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുവട
പദ്ധതനി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി കേനിഫ്ബനിയനില് സമരപ്പെനിച്ചു.  കദവെസസയ കക്ഷത്രങ്ങളനിവല ആയുധ
പരനിശസ്പീലനയ  വെനിലക്കുനതനിനയ്  വെകുപ്പെയ്  സസസ്പീകേരനിച്ച  നടപടനി  വെളവര  ധസ്പീരമസ്ഥാവണനയ്
പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാവെനില്ല.  ഞസ്ഥാനുയ  മുമയ്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  ശദ്ധയനില്വപ്പെടുതനിയതസ്ഥാണയ്.
പല  കക്ഷത്രങ്ങളുവടയുയ  കകേസ്ഥാമഇൗണ്ടുകേള്    ചനില  സയഘടനകേളുവട  ആയുധ
പരനിശസ്പീലനതനിനുകവെണനി ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കുനതയ് ഒഴനിവെസ്ഥാക്കുനതനിനയ് ശക്തമസ്ഥായ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുവവെനതയ് ശകദ്ധയമസ്ഥാണയ്.  ശബരനിമലയനിവല വെരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണയ് കബസ്ഥാരഡനിവന
നനിലനനില്പ്പെനിനയ് ആധസ്ഥാരവമനയ് നമുവക്കല്ലസ്ഥാമറനിയസ്ഥായ.  എനസ്ഥാല് നനിലവെനില് കദവെസസയ
കബസ്ഥാരഡനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനണസ്ഥാകുന  പല  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങളുയ  ഒരു  കേസ്ഥാരണവെശസ്ഥാലയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥാവണനയ്  പറയസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന്വെയ.
സരക്കസ്ഥാരുമസ്ഥായനി  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  കൂടനിയസ്ഥാകലസ്ഥാചനകേളനില്ലസ്ഥാവത  ഒവരസ്ഥാറ  കപസ്ഥാക്കു
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ശബരനിമല കക്ഷത്രതനിവന  കപരയ്  അതസ്പീവെ രഹസശ്യമസ്ഥായനി  മസ്ഥാറനിയ
നടപടനി  അതനിവനസ്ഥാരു  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണയ്.  വചറനിയ  കക്ഷത്രങ്ങളുവട  കപരയ്
മസ്ഥാറസ്ഥാന്കപസ്ഥാലയ കബസ്ഥാരഡനിനയ് അധനികേസ്ഥാരമനിവല്ലനതസ്ഥാണയ് വെസ്ഥാസവെയ. 2016  ഒകകസ്ഥാബര
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5-വന കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് കയസ്ഥാഗയ ശബരനിമല  'ശസ്പീധരമ ശസ്ഥാസസ്ഥാ കക്ഷത്രയ' എന
കപരയ്  'ശസ്പീ  അയപ്പെ  സസസ്ഥാമനി  കക്ഷത്രയ'  എനസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറനി.   ആദശ്യവത  കപരനിനയ്
എന്തസ്ഥായനിരുന  കുഴപ്പെയ;  കക്ഷത്രയ  ഉണസ്ഥായ  കേസ്ഥാലയമുതല്  ആ  കപരകല്ല
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചുവെനനിരുനതയ്;  എന്തനിനുകവെണനിയസ്ഥാണയ്  അങ്ങവനവയസ്ഥാരു
മസ്ഥാറമുണസ്ഥാക്കനിയതയ്?  ഇവതസ്ഥാവക്ക ഒടയ അയഗസ്പീകേരനിച്ചു വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാകുന കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളല്ല.
ഇവതല്ലസ്ഥായ ഗവെണ്വമനയ് ഗഇൗരവെമസ്ഥായനി കേസ്ഥാണണവമനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.

വപസ്ഥാനമലകമടനില്  കക്ഷത്രയ  നനിരമനിക്കസ്ഥാന്  ഒകരക്കര  വെനഭൂമനി
വെനിടനല്കേണവമനയ്  കബസ്ഥാരഡയ്  പ്രസനിഡനയ്  കകേന്ദ്ര  വെനയ-പരനിസനിതനി
മനസ്ഥാലയതനികനസ്ഥാടയ്  ആവെശശ്യവപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതയ്  സരക്കസ്ഥാരനികനസ്ഥാടയ്
കചസ്ഥാദനിക്കകണ;  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ഇതനില്  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യവമനികല്ല?   ഇതരതനിലള്ള
നനിരവെധനിയസ്ഥായ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ് അവെനിവട നടക്കുനതയ്.  സയസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരനികനസ്ഥാടയ്
ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ ആകലസ്ഥാചനിച്ചനിടകപസ്ഥാലമനില്ല.  ഇതയ് സസ്ഥാമസ്ഥാനശ്യ ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ മരശ്യസ്ഥാദയവല്ലനയ്
മസ്ഥാത്രകമ പറയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുകേയുള.

അഴനിമതനി തടയസ്ഥാന് സരക്കസ്ഥാര തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനില് ചസ്പീഫയ്
വെനിജനിലന്സയ്  ഓഫസ്പീസവറ  നനിയമനിച്ചയ്  വെനിജനിലന്സയ്  വെനിഭസ്ഥാഗവത
ശക്തനിവപ്പെടുതനിയനിടണയ്.  എനസ്ഥാല് തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനില് നനിനയ
എണനിയസ്ഥാവലസ്ഥാടുങ്ങസ്ഥാത  അഴനിമതനിക്കഥകേളസ്ഥാണയ്  നനികതശ്യന  പുറത്തുവെരുനതയ്.
'അമലയ വെനിഴുങ്ങനികേള്' എന പരമരതവന പത്രങ്ങളനിലണയ്.  എല്ലസ്ഥാ പത്രങ്ങളനിലയ
ഇതയ്  സയബനനിച്ചുള്ള  വെസ്ഥാരതകേളസ്ഥാണയ്.   ശബരനിമലയനില്  പസ്ഥാത്രങ്ങള്
വെസ്ഥാങ്ങനിയതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  1.87  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുവട  അഴനിമതനി  മസ്ഥാധശ്യമങ്ങള്
പുറത്തുവകേസ്ഥാണ്ടുവെന.  ഇക്കഴനിഞ  ദനിവെസങ്ങളനില്  പരമരയസ്ഥായനി  വെന
വെസ്ഥാരതയസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാനനിവെനിവട  പറയുനതയ്.   ഈ  അഴനിമതനികയസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ
കേമന്യൂടരവെത്കേരണതനിവല  അഴനിമതനിയുയ,  പമയനിവല  വമസയ്  ക്രമകക്കടുയ
പുറത്തുവകേസ്ഥാണ്ടുവെന.   

ശബരനിമലയനിവല  മഹസ്ഥാഭണ്ഡസ്ഥാര  ചുമതല  സസകേസ്ഥാരശ്യ  ഏജന്സനിവയ
ഏല്പ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ള  നസ്പീക്കയ  നടക്കുനവവെനതുയ  അതനികനക്കസ്ഥാള്  ഗഇൗരവെമുള്ളതസ്ഥാണയ്.
ശബരനിമലയനികലതടക്കയ  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന  എല്ലസ്ഥാ
അക്കഇൗണ്ടുകേളുയ  ധനലക്ഷ്മനി  ബസ്ഥാങ്കെനില്നനിനയ  മവറസ്ഥാരു  ബസ്ഥാങ്കെനികലയയ്  മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള
നസ്പീക്കവയ  ഗഇൗരവെകതസ്ഥാവട  കേസ്ഥാണണയ.   ഇവെനിവടവയസ്ഥാരു  ഗവെണ്വമന്റുള്ളകപ്പെസ്ഥാള്
അതനിവന പമനയ് വചയസ്ഥാവത മവറസ്ഥാരു രസ്പീതനിയനില് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതരയ വെഴനിവെനിട
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുവടവയല്ലസ്ഥായ  കകേന്ദ്രബനിന്ദു  നനിലവെനില്  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  വസക്രടറനി
സസ്ഥാനയ  വെഹനിക്കുന  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാവണനയ്  മസ്ഥാധശ്യമങ്ങള്വെഴനി  പുറത്തുവെനനിടണയ്.
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വെനിജനിലന്സനിവന  തസരനിതസ്ഥാകനസഷണയ  കനരനിടുന  ഈ  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസന്
അകദ്ദേഹതനിവനതനിരസ്ഥായ പരസ്ഥാതനികേള് അകദ്ദേഹതനിവന ജൂനനിയറസ്ഥായ ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവന
വകേസ്ഥാണയ്  അകനസഷനിപ്പെനിച്ചയ്  തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കുന  വെനിചനിത്ര  രസ്പീതനിയുയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.
ഏറവയ  ഒടുവെനിലസ്ഥായനി  ഈ  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവന  കബസ്ഥാരഡനിവന  കേമസ്പീഷണറസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കബസ്ഥാരഡയ്  ശനിപസ്ഥാരശ  വചയതസ്ഥായനി  മനസനിലസ്ഥാക്കുന.   ഇവതല്ലസ്ഥായ  ഗവെണ്വമനയ്
ഗഇൗരവെകതസ്ഥാവട  കേസ്ഥാണണയ.   പുറവമയുള്ള  ചനിലരുവട  ശക്തമസ്ഥായ  ഇടവപടലകേള്
ഇവെനിവട നടക്കുനതസ്ഥായുയ കകേള്ക്കുനണയ്.  സുനനില് സസസ്ഥാമനി എനയസ്ഥാള് ശബരനിമല
കക്ഷത്രതനിവന ഭരണതനില് ഇടവപടുനതസ്ഥായനി പറഞകകേള്ക്കുനണയ്.  അതുകൂടനി
ഗവെണ്വമനയ്  അകനസഷനികക്കണതസ്ഥാണയ്.  ഇതരയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്  സരക്കസ്ഥാര
ഇടവപടുവമനയ് കേരുതുന.  

അഴനിമതനി  തുടച്ചുനസ്പീക്കസ്ഥാന്  ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനി  കവെണയ.    വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര
ഗണപതനി കക്ഷത്രയ ഏറവയ പ്രസനിദ്ധമസ്ഥായ ഒരു കക്ഷത്രമസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട കക്ഷത്രയ വെകേ
കുകറ  ഭൂമനി  നനിരവെധനി  കേസ്ഥാലങ്ങളസ്ഥായനി  കേസ്ഥാടുകേയറനിക്കനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   കേഴനിഞ
ഇടതുപക്ഷ  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്  അഡസ.  രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്  നസ്ഥായരുവട
കനതൃതസതനില്  അവെനിവടവയസ്ഥാരു  മസ്ഥാസര  പസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിരുന.  പവക്ഷ
അകദ്ദേഹതനിവന  കേസ്ഥാലസ്ഥാവെധനി  കേഴനിഞകപസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്  അവതങ്ങുവമതസ്ഥാവത
കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാഴവത പ്രസനിഡനയ് ഒരു മസ്ഥാസര പസ്ഥാനുവണനയ് പറയുനണയ്.
പവക്ഷ ഒരു ചുവെടുകപസ്ഥാലയ മുകനസ്ഥാട വെച്ചനിടനില്ല.  ഇതരയ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില് ഗവെണ്വമനയ്
കുറച്ചുകൂടനി  ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാവട  ഇടവപടയ്  ആ  കക്ഷത്രതനിനയ്  കൂടുതല്  മസ്ഥാറമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
ശമനിക്കണവമനയ്  അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ശബരനിമല  സസ്പീസണനില്
ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ഭക്തര  അവെനിവട  വെനകപസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  കൂടുതല്  മസ്ഥാറവയ  മകനസ്ഥാഹസ്ഥാരനിതയുയ
ഭക്തനിസസ്ഥാന്ദ്രമസ്ഥായ  അന്തരസ്പീക്ഷതനിനുള്ള  സസ്ഥാഹചരശ്യങ്ങളുയ  ഒരുക്കുനതനിനുള്ള
ഇടവപടലകേള്കൂടനി  നടതണവമനസ്ഥാണയ്  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.

കകേരളതനിവന  വപസ്ഥാതുഭൂമനി  സസന്തക്കസ്ഥാരക്കുയ  ഇഷക്കസ്ഥാരക്കുയ  റനികസസ്ഥാരടയ്
മസ്ഥാഫനിയകേള്ക്കുയ  തസ്പീവറഴുതനി  വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനയ്  ജനങ്ങള്  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലങ്ങളനില്
സസ്ഥാക്ഷശ്യയ  വെഹനിച്ചനിടണയ്.   പറഞസ്ഥാല്  തസ്പീരസ്ഥാതത്ര  അഴനിമതനിക്കഥകേളസ്ഥാണയ്
ഇവെനിവടയുള്ളതയ്.  വമത്രസ്ഥാന് കേസ്ഥായലനില്  378  ഏക്കറുയ കേടമക്കുടനിയനില്  47  ഏക്കറുയ
വെയല് നനികേതസ്ഥാനുള്ള ശമയ പഹകക്കസ്ഥാടതനി തടഞ.  സമയമനില്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണയ്
പത്രവെസ്ഥാരതകേവളസ്ഥാനയ  വെസ്ഥായനിക്കുനനില്ല.   വമത്രസ്ഥാന്  കേസ്ഥായലനില്  എല്.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കസ്ഥാര  വനല്ക്കൃഷനി  വചയയ്  വെനിളവവെടുപ്പെയ്  നടതനിവയനള്ളതയ്  അകങ്ങയറയ
ശകദ്ധയമസ്ഥായ കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.  ആറന്മുള മവറസ്ഥാരു ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണയ്.  പവെക്കയ വചമനില്
150  ഏക്കര നനിലയ മുന് മുഖശ്യമനനിയുവട ഉപകദഷസ്ഥാവെസ്ഥായനിരുന ഷസ്ഥാഫനി കമതറനിനയ്
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പതനിച്ചുനല്കേനിവയന  വെസ്ഥാരത  വെനനിടണയ്.   കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാലതയ്
കകേസ്ഥാടയയ  കകേസ്ഥാടനിമത  വമസ്ഥാബനിലനിറനി  ഹബനിനുകവെണനി  100-125  ഏക്കര  ഭൂമനി
നനികേതസ്ഥാന് ഉതരവെയ് നല്കേനി.

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്: ...(… പമക്കയ് ഓഫയ്)......  ആ ഉതരവെനിവന
കകേസ്ഥാപ്പെനി കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ?

ശസ്പീമതനി പനി  .   അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി: പത്രതനില് വെനനിടള്ള വെസ്ഥാരതയസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന്
വെസ്ഥായനിക്കുനതയ്.   കഹസ്ഥാപയ് പസ്ഥാകനഷന്സനിനയ്  724  ഏക്കര  ഭൂമനി  ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ
നനിയമതനില്  നനിനയ്  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കനി  നല്കേനി.   ഇതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  എത്രകയസ്ഥാ
വെസ്ഥാരതകേള്  ഇവെനിവട  വെനനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  അതനിവന  അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണയ്
പറയുനതയ്.  വനല്ലനിയസ്ഥാമതനിയനില് 900 ഏക്കര ഭൂമനി കപസ്ഥാബ്സയ് ഗ്രൂപ്പെനിനയ് നല്കേസ്ഥാന്
കേഴനിഞ  സരക്കസ്ഥാര  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചു.   അവതല്ലസ്ഥായ  വതറസ്ഥാവണനയ്   പഹകക്കസ്ഥാടതനി
പറഞ.  കകേസ്ഥാനനിയനില്  ജസ്ഥാതനിമത  സയഘടനകേള്ക്കുകപസ്ഥാലയ  18  ഏക്കര
പതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുതനികല്ല;  ഞസ്ഥാന് പറയുനതല്ലകല്ലസ്ഥാ,  ഇവതല്ലസ്ഥായ പത്രങ്ങളനില് വെനനിടള്ള
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്.   വെനിവെസ്ഥാദ  സനശ്യസ്ഥാസനി  സകന്തസ്ഥാഷയ്  മസ്ഥാധവെവന  ഇടനനിലക്കസ്ഥാരസ്ഥായ
സസകേസ്ഥാരശ്യ  കേമനനിക്കയ്   നൂറനി  ഇരുപതനിവയകടസ്ഥാളയ  ഏക്കര ഭൂമനി  പതനിച്ചുനല്കേസ്ഥാന്
കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാര ഉതരവെനിട.  കേരഭൂമനിക്കയ് പുറകമ കചരതല തസ്ഥാലൂക്കനില്വപ്പെടുന
1.5 ഏക്കകറസ്ഥാളയ.... 

(അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില്  പസ്ഥാനല് ഓഫയ് വചയരമസ്ഥാന് ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള)

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  കപസ്ഥായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര,  കകേസ്ഥാടനിമത
വമസ്ഥാബനിലനിറനി ഹബനിനയ് 100 കേണക്കനിനയ് ഏക്കര ഭൂമനി പതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുത്തുവവെനയ് ഇവെനിവട
പറയുകേയുണസ്ഥായനി.   നനിയമസഭയനില് പറയുന കേസ്ഥാരശ്യയ സബ്സസ്ഥാന്കഷശ്യറയ്  വചയസ്ഥാന്
കേഴനിയുന  വെനിധതനില്  നനിയമപരമസ്ഥായ  ബസ്ഥാക്കനിയഗയ്  കവെണയ.   അങ്ങവനവയസ്ഥാരു
ഉതരവവണങ്കെനില് ആ ഉതരവെനിവന നമര പറയണയ,  അവല്ലങ്കെനില് ആ ഉതരവെയ്
കടബനിള് വചയണയ, അതുമവല്ലങ്കെനില് അതനിവന ബസ്ഥാക്കനി ഡസ്പീപറയനില്സയ് പറയണയ.
ഞസ്ഥാന് അതനിവന വതസ്ഥാടപ്പുറതയ് തസ്ഥാമസനിക്കുന ആളസ്ഥാണയ്,  കൂടസ്ഥാവത ആ നനിയമസഭസ്ഥാ
മണ്ഡലവത  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുകേയുമസ്ഥാണയ്.   എനനിക്കയ്  അങ്ങവനവയസ്ഥാരു  അറനിവെയ്
കേനിടനിയനിടനില്ല.  ഞങ്ങള്ക്കസ്ഥാരക്കുയ ഒരു അറനിവമനില്ലസ്ഥാവത,  അവെനിവടനനിനയ്  150  കേനി.മസ്പീ.
അകേവല തസ്ഥാമസനിക്കുന ഒരസ്ഥാള് ആകരസ്ഥാ എഴുതനിവക്കസ്ഥാടുതതനിവന അടനിസസ്ഥാനതനില്
ഇങ്ങവനവയസ്ഥാരു കേസ്ഥാരശ്യയ  നനിയമസഭയനില്  പറയുനതയ്  ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ;  അതുവകേസ്ഥാണയ്
ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  സഭസ്ഥാകരഖകേളനില്നനിനയ്  മസ്ഥാറണയ.   അതവല്ലങ്കെനില്  സബ്സസ്ഥാന്കഷശ്യറയ്
വചയസ്ഥാനുള്ള കരഖ വെച്ചസ്ഥാലയ മതനി.   ഒനമനില്ലസ്ഥാവത തനിരുനക്കര പമതസ്ഥാനത്തുനനിനയ്
പ്രസയഗനിക്കുനതുകപസ്ഥാവല നനിയമസഭവയ കേയനിവലടുക്കുനതയ് ശരനിയല്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ്
ഇതയ് കരഖകേളനില് കേസ്ഥാണരുതയ്.
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മനി  .    വചയരമസ്ഥാന്:  അങ്ങയ്  ഉനയനിച്ച  കേസ്ഥാരശ്യയ  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.*

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷസ്ഥാ  കപസ്ഥാറനി:  വവെറുകത  ആവരങ്കെനിലയ  എഴുതനിതരുനതയ്
പറയുന  ആളല്ല  ഞസ്ഥാന്.   "വപസ്ഥാതുഭൂമനി  വെനിറ്റുതുലയ്ക്കുന  സരക്കസ്ഥാര"  -
പത്രവെസ്ഥാരതയസ്ഥാണയ്.   ഇതയ്  വതറസ്ഥാവണങ്കെനില്  പത്രങ്ങള്വക്കതനിവര  കകേസയ്
വകേസ്ഥാടുക്കണയ. "കകേസ്ഥാടനിമത വമസ്ഥാബനിലനിറനി ഹബനില് ഇകക്കസ്ഥാ ടൂറനിസയ പദ്ധതനികേവളന
കപരനില്  ആരയഭനിക്കുനതയ്  ബസയ്  വടരമനിനല്  കകേസ്ഥായപകയ  മറ്റുയ"  -  ഇതയ്
പത്രവെസ്ഥാരതയസ്ഥാണയ്.  ഒനയകേസ്ഥാണസ്ഥാവത  പറയുനയസ്ഥാളല്ല  ഞസ്ഥാന്,  കനസ്ഥാക്കനിയനികട
പറയുകേയുള. സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനി അനശ്യസ്ഥാധസ്പീനവപ്പെടുനതയ് തടയുകേ മസ്ഥാത്രമല്ല, അനധനികൃത
ഭൂമനികേകയറയ  തടയുനതനിനുയ  അനശ്യസ്ഥാധസ്പീനവപ്പെട  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുയ
ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനികേളസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.
മൂനസ്ഥാറനില്  നടക്കുന  നടപടനികേള്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-വല  തരക്കമസ്ഥായസ്ഥാണയ്
യു.ഡനി.എഫയ്. വെശ്യസ്ഥാഖശ്യസ്ഥാനനിക്കുനതയ്.   കൂടതരവെസ്ഥാദനിതസകതസ്ഥാടുകൂടനി തവനയസ്ഥാണയ് ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര പ്രവെരതനിക്കുനവതനയ് മുഖശ്യമനനി മറുപടനി നല്കേനിയനിടണയ്.  കുടനികയറവയ
കേകയറവയ രണസ്ഥായനി കേസ്ഥാണുകേവയനതയ് തവനയസ്ഥാണയ് എല്.ഡനി.എഫയ്. നനിലപസ്ഥാവടനയ്
അകദ്ദേഹയ ഇവെനിവട പറഞനിടണയ്.  1977  ജനുവെരനി  1-നുമുമയ് അവെനിവട കുടനികയറനിയ
ഒരു  ലക്ഷയ  കപരക്കയ്  ഉടന്  പടയയ  വകേസ്ഥാടുക്കുവമനയ  അകദ്ദേഹയ
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.   റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിയുയ അതയ് പറഞനിടള്ളതസ്ഥാണയ്.  ടസ്ഥാറസ്ഥാ
ഉള്വപ്പെവട  വെന്കേനിട  കതസ്ഥാടമുടമകേള്  അനധനികൃതമസ്ഥായനി  പകേവെശയ  വെച്ചനിടള്ള  ഭൂമനി
തനിരനിവകേ  പനിടനിക്കുവമനയ  അകദ്ദേഹയ  വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
സരക്കസ്ഥാരനിവനകപ്പെസ്ഥാവല  വെസ്ഥാചകേമടനി  മസ്ഥാത്രമല്ല,  പ്രവൃതനികൂടനി  വചയസ്ഥാനസ്ഥാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന  ശമയ  എനള്ളതയ്  ഇഇൗ  പ്രവെരതനങ്ങളനില്നനിനയ്
മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുയ.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിയുവട കനതൃതസതനില്
റവെനന്യൂ വെകുപ്പെനില് തനികേച്ചുയ മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥായ പ്രവെരതനങ്ങളസ്ഥാണയ് നടത്തുനതയ്.

കേഴനിഞ ഒരു നൂറസ്ഥാണനിനനിവടയുള്ള ഏറവയ രൂക്ഷമസ്ഥായ വെരള്ച്ചയസ്ഥാണയ് നമള്
കനരനിടുനതയ്.   അതയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കുറയവകേസ്ഥാണല്ലകല്ലസ്ഥാ.   വെരള്ച്ചവയ
പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥായ  നടപടനികേളസ്ഥാണയ്  സരക്കസ്ഥാര  സസസ്പീകേരനിക്കുനതയ്.
അതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ  എനനിക്കയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുണയ്,  ടസ്ഥാങ്കെര
കലസ്ഥാറനികേളനിലൂവട  വകേസ്ഥാടുക്കുന  വവെള്ളയ  ഇഇൗ  മസ്ഥാസയകൂടനി  തുടരസ്ഥാനുള്ള  നടപടനി
ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനയ്  ബഹു.  മനനികയസ്ഥാടയ്  അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അഴനിമതനിവക്കതനിവര  കേരശനമസ്ഥായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാരനിവന

* ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട സഭസ്ഥാദ്ധശ്യക്ഷവന ഉതരവെനിന്പ്രകേസ്ഥാരയ (ഫയല് നമര .2007/ ഇ.ബനി./2017/ 

നനി.വസ.തസ്പീയതനി 5-5-2017) സഭസ്ഥാകരഖയനില് നനിലനനിരതസ്ഥാന് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചു.
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കനടങ്ങളനിവലസ്ഥാനസ്ഥാണയ്.  മവറസ്ഥാനയ്,  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിനുള്ള തുകേ അനുവെദനിക്കുകമസ്ഥാള്
ബനവപ്പെട  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസര  കൃതശ്യമസ്ഥായനി  അതയ്  വെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനുയ  അവല്ലങ്കെനില്  അതനിവന
സരടനിഫനിക്കറയ്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുമുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര
പറഞവെനിടുനവെരക്കയ്  സരടനിഫനിക്കറയ്  വകേസ്ഥാടുതയ്  കേക്ഷനികേവള  തനിരനിവകേവെനിടസ്ഥാനുള്ള
ഇടവപടല്കൂടനി ഉണസ്ഥാകേണയ.  എവന മണ്ഡലവമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ് പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട ഒരു
കേസ്ഥാരശ്യയ കൂടനി പറയസ്ഥാനുണയ്.  നനിരന്തരമസ്ഥായ ആവെശശ്യങ്ങള്ക്കുകശഷമസ്ഥാണയ് വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര
കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി  വകേസ്ഥാല്ലയ  ജനില്ലയനില്  ഒരു  റവെനന്യൂ  ഡനിവെനിഷന്   കവെണവമനയ്
ആവെശശ്യവപ്പെടതയ്.   പ്രസ്തുത  ഡനിവെനിഷവന  ആസസ്ഥാനയ  വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര  തവനയസ്ഥാണയ്
ഏറവയ  നല്ലതയ്.   ഇതയ്  പ്രസ്ഥാകദശനികേവെസ്ഥാദമല്ല.   പുതനിയ  ഡനിവെനിഷവന  മധശ്യഭസ്ഥാഗയ
വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര  തവനയസ്ഥാണയ്.   ഡനിവെനിഷന്  പ്രവെരതനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  എല്ലസ്ഥാ  പശ്ചസ്ഥാതല
സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കരയനില്  ഉണയ്.   റൂറല്  എസയ്.പനി.  ഓഫസ്പീസുയ  വെസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനി  ഡനിവെനിഷന്  കപസ്ഥാലള്ള  ജനില്ലസ്ഥാ  ഓഫസ്പീസുകേളുയ  കകേസ്ഥാടതനി  സമുച്ചയവയ
വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കരയനിലണയ്.  ജനങ്ങള്ക്കയ്   ഒരുമനിച്ചയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  സസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാവന
സഇൗകേരശ്യയ കൂടനി പരനിഗണനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് അവെനിവടതവന  ഇതയ് തരണവമനള്ളതസ്ഥാണയ്
എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.  വവെളനിയയ, ഓടനസ്ഥാവെടയ  വെനികല്ലജയ് ഓഫസ്പീസുകേള്ക്കയ് പുതനിയ
വകേടനിടയ  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സഹസ്ഥായയ  ഗവെണ്വമനനില്  നനിനണസ്ഥാകേണയ.
എഴുകകേസ്ഥാണ്,  വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര,  വവമലയ  വെനികല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസുകേള്  കേസ്ഥാകലസ്ഥാചനിതമസ്ഥായനി
നവെസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  സഹസ്ഥായമുണസ്ഥാകേണയ.  ജനില്ലസ്ഥാ  ഭരണകൂടതനിവന  പ്രവെരതനയ
കൂടുതല് സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാക്കനി വമച്ചവപ്പെടുതനി കവെഗതനില്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് നസ്പീങ്ങുനതനിനുള്ള
ഇടവപടല് ഉണസ്ഥാകേണയ.  സമ്പൂരണ പസ്ഥാരപ്പെനിട  പദ്ധതനി നനസ്ഥായനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ് നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.    നസ്ഥാലയ് വകേസ്ഥാല്ലക്കസ്ഥാലയ വകേസ്ഥാണയ് മുഴുവെന്
കപരക്കുയ  വെസ്പീടുയ  ജസ്പീവെനിത  സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  ഉണസ്ഥാക്കുന  ഏറവയ  ശകദ്ധയമസ്ഥായനിടള്ള
വവലഫയ് പദ്ധതനി.  ഇവതല്ലസ്ഥായ കചരനയ്  വെരുകമസ്ഥാള് കകേരളതനിനയ് പുതനിയ ഒരു മുഖയ
ഉണസ്ഥാകുവമനയ്   വെരതമസ്ഥാനതനില്  മസ്ഥാത്രമല്ല പ്രവൃതനിയനില്കൂടനി കേസ്ഥാണനിച്ചുതരസ്ഥാന്
കേഴനിയണവമനയ്  ആവെരതനിച്ചയ്  പറഞവകേസ്ഥാണ്ടുയ  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള
പനിന്തസ്ഥാങ്ങനിവക്കസ്ഥാണ്ടുയ ഞസ്ഥാവനവന വെസ്ഥാക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന.

12.00 Noon]     

ശസ്പീ  .    വകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര,  ഞസ്ഥാന്   ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള
എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനി  അടുത കേസ്ഥാലങ്ങളനില് വവകേവക്കസ്ഥാണനിടള്ള
ചനില  ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനികേവള  അഭനിനന്ദനിക്കസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാന്  ഇഇൗ  അവെസരയ
വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേസ്ഥാലസ്ഥാകേസ്ഥാലങ്ങളസ്ഥായനി  കകേരളതനില്  ചരച്ച  വചയ്യുവനസ്ഥാരു
വെനിഷയമസ്ഥാണയ്  കുടനികയറവയ,  കേകയറവയ.   എത്രകയസ്ഥാ  വെരഷങ്ങള്ക്കു  മുമയ്,
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നമവളസ്ഥാവക്ക  ജനനിക്കുനതനിനുമുമയ്,  കുടനികയറയ  ഉണസ്ഥായനിരുന  ഒരു
കേസ്ഥാലഘടമുണസ്ഥായനിരുന.   മധശ്യതനിരുവെനിതസ്ഥായകൂറനില്നനിനയ  വെളവര  കേഷവപ്പെടയ്
കേസ്ഥാളവെണനിയനിലയ,  നടനയ  സഞരനിച്ചയ്  പഴയ  മലബസ്ഥാര,  ഇടുക്കനി  പ്രകദശങ്ങളനിലയ
കുടനികയറനിപസ്ഥാരത  ജനതയുണസ്ഥായനിരുന.   അങ്ങവന  കുടനികയറനി  പസ്ഥാരതവെരസ്ഥാണയ്
അവെനിവട  കൃഷനി  ഇറക്കനിയതുയ  ആ മണനിവന  വപസ്ഥാനസ്ഥാക്കനിയതുയ.   പകക്ഷ പനിനസ്പീടയ്
അതനിവന മറവെനില് കേകയറങ്ങളസ്ഥാണുണസ്ഥായതയ്.   1 -1-77  വെവരയുളളതയ്   സഭ തവന
അയഗസ്പീകേരനിച്ച കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്. അതനിനുകശഷയ ഉണസ്ഥായനിടള്ളതയ് മുഴുവെന് കേകയറങ്ങളസ്ഥാണയ്.
കേകയറയ എന പറയുകമസ്ഥാള് പരസരയ കുറവപ്പെടുതനിയനിടയ് കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.  അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യയ
എല്ലസ്ഥാവെരുയ കേകയറനിയനിടണയ്.   മൂനസ്ഥാറനില് ബനി.വജ.പനി. ഒഴനിവകേ എല്ലസ്ഥാ പസ്ഥാരടനിക്കസ്ഥാരുയ
സലയ   കേകയറനിയനിടണയ്.   കേസ്ഥാരണയ  ബനി.വജ.പനി.  അവെനിവടയനില്ല.    ഇലക്ഷന്
കേസ്ഥാലതയ്  മസ്ഥാത്രകമ  അവെനിവട  മതരയ  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാറുളളു.   അതയ്  കേഴനിഞസ്ഥാല്  ആ
പ്രകദശങ്ങളനിവലസ്ഥാവക്ക  'അപ്നസ്ഥാ  അപ്നസ്ഥാ'   ആണയ്.   അതുവകേസ്ഥാണയ്   ആരയ്  ഭൂമനി
കേകയറനിയസ്ഥാലയ  കേകയറക്കസ്ഥാവര  ഒഴനിപ്പെനിച്ചയ്   ഭൂമനി  സരക്കസ്ഥാരനികലക്കയ്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരണയ.
മൂനസ്ഥാറനില്   മസ്ഥാത്രമല്ല,   വനയസ്ഥാരഡസ്ഥാമനിലയ  കേകയറയ  നടനനിടണയ്.  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന   കേസ്ഥാലതയ്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെന  സസ്പീകറസ്ഥാ  ലസ്ഥാനയ് വലസയ്
കപ്രസ്ഥാഗസ്ഥായ   എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  പൂരതനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാതതയ്?   സരക്കസ്ഥാര
ഉടമസതയനിലള്ള  ഭൂമനി  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കേസ്ഥാണസ്ഥാനനില്ല.   കേസ്ഥാരണയ  പലയനിടത്തുയ  ഭൂമനി
കേകയറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കരഖ കനസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനി,  എനസ്ഥാല് വചനയ്
കനസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് മറ്റുള്ള ആളുകേള് അവെനിവട തസ്ഥാമസനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-  വന
കേസ്ഥാലതയ് ഒരു നനിയമയ വകേസ്ഥാണ്ടുവെനസ്ഥാല് യു.ഡനി.എഫയ്. -വന കേയപയനിനയ്, യു.ഡനി.എഫയ്
വന  കേസ്ഥാലതയ്  ഒരു  നനിയമയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെനസ്ഥാല്  എല്.ഡനി.എഫയ്-വന  കേയപയനിനയ്.
ഇങ്ങവന  പരസരയ  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാലതയ്  അങ്ങവനയകല്ലവയനയ്
പറയുകമസ്ഥാള്  കേകയറക്കസ്ഥാര പനിവനയുയ  കേകയറനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുയ.  ബനവപ്പെട
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരക്കയ് അതനികനതസ്ഥായ  കകേസ്ഥാണ്ഫനിഡന്സയ് നല്കുകേ എനളളതസ്ഥാണയ്
കേകയറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കുകമസ്ഥാഴുളള പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട ഒരു ഘടകേയ.    കേകയറയ ആരയ് വചയസ്ഥാലയ
ഒഴനിപ്പെനിക്കണയ.   ഏതയ്  പസ്ഥാരടനി  വെനസ്ഥാലയ   എയ.എല്.എ.  ആവണങ്കെനിലയ  എയ.പനി.
ആവണങ്കെനിലയ ആരയ് ഭൂമനി കേകയറനിയസ്ഥാലയ കേകയറയ കേകയറയ തവനയസ്ഥാണയ്.  വവെറുവത
റനിക്കസ്ഥാരഡയ്  ഇല്ലസ്ഥാവത  ഞസ്ഥാന്  ആരുകടയുയ  കപരയ്  പറയുനനില്ല.   ശസ്പീ.  തനിരുവെഞ്ചൂര
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്  പറഞകപസ്ഥാവല  തനിരുനക്കര  വവമതസ്ഥാനകതസ്ഥാ  പുതരനിക്കണയ
വവമതസ്ഥാനകതസ്ഥാ  സയസസ്ഥാരനിക്കുന  കപസ്ഥാവലയല്ലകല്ലസ്ഥാ  സയസസ്ഥാന  നനിയമസഭയനില്
സയസസ്ഥാരനികക്കണതയ്.   അതുവകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് ഉഇൗഹസ്ഥാകപസ്ഥാഹങ്ങവളസ്ഥാനയ പറയുനനില്ല.
പകക്ഷ  കേകയറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരുവട കയസ്ഥാഗതനില് രണയ് ഭരണകേക്ഷനി എയ.എല്.എ.- മസ്ഥാകരസ്ഥാടയ്, ഒനയ്
മനനിയുയ  മവറസ്ഥാനയ്  അകദ്ദേഹതനിവന  പസ്ഥാരടനി  എയ.എല്.എ  ആയ  ശസ്പീ.  എസയ്.
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രസ്ഥാകജന്ദ്രകനസ്ഥാടുയ  കചസ്ഥാദനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  മസ്ഥാത്രകമ  കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള്ളു  എനയ്
പറഞതസ്ഥായനി  പത്രങ്ങളനില്  വെസ്ഥായനിച്ചു.   അതയ്  ശരനിയസ്ഥായ രസ്പീതനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?   എവന
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനില്  ആവരങ്കെനിലയ  ഭൂമനി  കേകയറനിയനിടവണങ്കെനില്  അതയ്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  ഒരനിക്കലയ  എകനസ്ഥാടയ്  ആകലസ്ഥാചനികക്കണ  ആവെശശ്യമനില്ല.  മറനിച്ചയ്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  സസ്ഥാകങ്കെതനികേ  തടസവമവന്തങ്കെനിലയ  ഉണസ്ഥായസ്ഥാല്  സലയ
എയ.എല്.എ.-  കയസ്ഥാടയ്  പ്രശതനില്  ഇടവപടയ്  അതയ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  പറയണയ.
ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില് എല്.ഡനി.എഫയ് -നയ് മൂനയ് എയ.എല്.എ.മസ്ഥാരുണയ്.  അതനില് രണയ്
എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാകരസ്ഥാടയ് മസ്ഥാത്രയ കചസ്ഥാദനിച്ചയ് നടപടനിവയടുക്കണവമനയ് ഭരണതലവെനസ്ഥായ
മുഖശ്യമനനി  പറയുകമസ്ഥാള്  അതനിനയ്  എങ്ങവനയസ്ഥാണയ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  രസ്പീതനിയനില്
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരക്കയ്  എവന്തങ്കെനിലയ  എതനിരപ്പെയ്  പറയസ്ഥാന്  കേഴനിയുകേ.   കേസ്ഥാരണയ
മുഖശ്യമനനി എന പറയുനതയ് വഹഡയ് ഓഫയ് ദ കസറയ് ആണയ്.   വഹഡയ് ഓഫയ് ദ കസറയ്
കേരശന  നനിരകദ്ദേശയ  വകേസ്ഥാടുക്കുകമസ്ഥാള്  ഒരു  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനയ്  മറനിച്ചയ്  വചയസ്ഥാന്
വവധരശ്യമുണസ്ഥാകുകമസ്ഥാ? ഒരസ്ഥാകളസ്ഥാടയ് കൂടനിയസ്ഥാകലസ്ഥാചനിച്ചയ് ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് വചനസ്ഥാല് ഒരനിക്കലയ
അതയ് വചയസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ് റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിയുവട ഉകദ്ദേശമനുസരനിച്ചയ്
കേകയറക്കസ്ഥാവര  മുഴുവെന്  ഒഴനിപ്പെനിക്കണവമങ്കെനില്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരക്കയ്  ഒരു
കകേസ്ഥാണ്ഫനിഡന്സയ് ഉണസ്ഥാകേണയ.  പകക്ഷ ഇവെനിവട മൂനസ്ഥാര വെനിഷയതനില്...,  ഓകരസ്ഥാ
സരക്കസ്ഥാര  വെരുകമസ്ഥാഴുയ  അവെരുവട  നയങ്ങള്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സരക്കസ്ഥാര
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാര  ബസ്ഥാധശ്യസരസ്ഥാണയ്.   അതയ്  ചസ്പീഫയ്  വസക്രടറനി  ആവണങ്കെനിലയ
ഡനി.ജനി.പനി  ആവണങ്കെനിലയ  അതസ്ഥാതയ്  ഗവെണ്വമനനില്  ആരസ്ഥാകണസ്ഥാ  അധനികേസ്ഥാരതനില്
വെരുനതയ്  അവെരുവട  ഉതരവകേള്  പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാന്  ആ  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാര
ബസ്ഥാധശ്യസരസ്ഥാണയ്.  എനസ്ഥാല്   ഒരു സരക്കസ്ഥാരനിവന കേസ്ഥാലതയ് ഡനി.ജനി.പനി ആയനിരുന
വെശ്യക്തനിവയ  മവറസ്ഥാരു  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്  മസ്ഥാറ്റുന  ഒരു  പ്രവെണത  ഉണസ്ഥായനി.
കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന കേസ്ഥാലതയ് ഡനി.ജനി.പനി ആയനിരുന വെശ്യക്തനി
യു.ഡനി.എഫയ്  ഗവെണ്വമനയ്  വെനകപ്പെസ്ഥാഴുയ  ഡനി.ജനി.പനി  ആയനിരുന.   ആ രസ്പീതനിയനില്
തവനയകല്ല  കേളകരമസ്ഥാകരയുയ  സബ്കേളകരമസ്ഥാകരയുവമസ്ഥാവക്ക  കേസ്ഥാകണണതയ്.
കകേരളതനില്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പത്രമസ്ഥാധശ്യമങ്ങളനില്  മസ്ഥാത്രയ  കേസ്ഥാണുന   തല്ക്കസ്ഥാലവത
മഴയനില് കുരുത,  ഭസ്ഥാവെനിയനില് അടഞകപസ്ഥാകുന  ,കൂമയ്  ചസ്പീഞയ് കപസ്ഥാകുന ചനില
ആളുകേളുണകല്ലസ്ഥാ,  ആര.എസയ്.എസയ്.  കപസ്ഥാലള്ളവെ,  അതനികലയ്വക്കസ്ഥാവക്ക
എന്തനിനസ്ഥാണയ് ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവര റനിക്രൂടയ്  വചയയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുനതയ്?  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ് ഇടുക്കനി
കേളകരവക്കസ്ഥാവക്ക  ഏവതങ്കെനിലയ  രസ്ഥാഷസ്പീയ  പസ്ഥാരടനിയുകണസ്ഥാ.  സബയ്  കേളകര  ഒരു
വചറുപ്പെക്കസ്ഥാരനസ്ഥാണയ്.   മനനി കേകയറക്കസ്ഥാവര ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് പറഞ.  കേകയറക്കസ്ഥാവര
ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് വചനകപ്പെസ്ഥാള് ആ പസ്ഥാവെതനികനയുയ ആര.എസയ്.എസയ്. ആകക്കണ വെല്ല
കേസ്ഥാരശ്യവമുകണസ്ഥാ.   സതശ്യപ്രതനിജ  വചയ മനനി  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാകരസ്ഥാടയ്  വെളവര  നല്ല
രസ്പീതനിയനില്  വപരുമസ്ഥാകറണതകല്ല.   ഇനനി  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാര  എവന്തങ്കെനിലയ  വതറയ്
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വചയസ്ഥാല്  അതനിനയ്  നനിയമപരമസ്ഥായ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ.   അതനിനയ്  പകേരയ
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാവര  ചസ്പീത  പറയുകേയുയ  അവെവരവയസ്ഥാവക്ക  ഏവതങ്കെനിലയ  രസ്ഥാഷസ്പീയ
പസ്ഥാരടനികേളുവട ചടകേങ്ങളസ്ഥാക്കുകേയുയ വചയസ്ഥാല് ഇഇൗ പറയുന കപസ്ഥാലള്ള ഉകദ്ദേശങ്ങള്
നമുക്കയ്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.   അങ്ങവന  വെനസ്ഥാല്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരക്കയ്
എങ്ങവനയസ്ഥാണയ് സതശ്യസനമസ്ഥായനി കജസ്ഥാലനി വചയസ്ഥാന് കേഴനിയുകേ.  അവെരക്കയ് കവെണ
സയരക്ഷണയ വകേസ്ഥാടുക്കകണ?  അതുകപസ്ഥാവല എന്തയ് ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് വചനസ്ഥാലയ അവെനിവട
ജസ്ഥാതനിയുയ  മതവയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരനികേയസ്ഥാണയ്.   ഇവെനിവട  ഇകപ്പെസ്ഥാള് കുരനിശനിവന  വെനിഷയയ
പറഞ.   ഇങ്ങവനയുളള  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  പല  സലത്തുയ  ഉണയ്.   ചനില  സലതയ്
കുരനിശസ്ഥായനി വെരുനണയ്.  ചനില സലതയ് ശൂലതനിവന രൂപതനില് വെരുനണയ്. എവന
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനിവല കപരൂരക്കട-വെഴയനില കറസ്ഥാഡനില്  ഫുട്പസ്ഥാതയ് വകേടനി നല്ല
രസ്പീതനിയനില്  അകറയ്ഞയ്  വചയകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  അവെനിവട  ആകരസ്ഥാ  ശൂലയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെച്ചതയ്.
എകപ്പെസ്ഥാള്  ശൂലയ  വെച്ചുവവെനയ്  ആരക്കുമറനിയനില്ല.   ശൂലതനിവന  കപരനില്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ചനിലര  വെനയ്  ഇവെനിവട  ഇനനി  മറ്റു വെനികേസനവമസ്ഥാനയ  പസ്ഥാടനില്ല,  ഇതയ്  ഞങ്ങള്
ആരസ്ഥാധനിക്കുന  സലമസ്ഥാവണനയ്  പറയുന.  അങ്ങവന  എവന്തങ്കെനിലയ
ആരസ്ഥാധനയുകണസ്ഥാ? മുമയ് നമള് വെസ്ഥായനിച്ചനിടണയ്, നമവളല്ലസ്ഥാവെരുയ ജനനിക്കുനതനിനുമുമയ്
ആര.എസയ്.എസയ്.-കേസ്ഥാര  ബസ്ഥാബ്റനി  മസ്ജനിദനില്  കുകറ  വെനിഗഹങ്ങള്  വകേസ്ഥാണ്ടു
വെച്ചുവവെനയ  ഇവതസ്ഥാനയ  വെശ്യവെസസ്ഥാപനിതമസ്ഥായനി  മതപരമസ്ഥായനി  സസ്ഥാപനിച്ചതവല്ലനയ
അതുവകേസ്ഥാണയ് അവതസ്ഥാവക്കവയടുതയ്  സരയു നദനിയനില് ഒഴുക്കനിക്കളയസ്ഥാന് അനവത
പ്രധസ്ഥാനമനനിയസ്ഥായനിരുന  പണ്ഡനിറയ്  ജവെഹരലസ്ഥാല്  വനഹ്റു  പറഞ  എനയ.
അതുകപസ്ഥാവല  ഇവെനിവടയുയ  കുരനിശനിവന  കപരനിലയ  ശൂലതനിവന  കപരനിലവമസ്ഥാവക്ക
കേകയറങ്ങവള  നശ്യസ്ഥായസ്പീകേരനിക്കുനതയ്  നനിയനനികക്കണതുണയ്.  കുരനിശയ്
വപസ്ഥാളനിച്ചതനിവനക്കുറനിച്ചയ് പറയുകമസ്ഥാള് ആ കുരനിശനിവന മസ്ഥാഹസ്ഥാതശ്യയ ഇകപ്പെസ്ഥാള് പലരുയ
എടുത്തുപറയുനണയ്.  പകക്ഷ  ആകറഴയ്  വെരഷങ്ങള്ക്കയ്  മുമയ്  ഇകത  കുരനിശയ്  ധരനിച്ച
ബനിഷപ്പുമസ്ഥാവര  നനികൃഷജസ്പീവെനികേള്  എനവെനിളനിച്ച  ഒരു  കേസ്ഥാലഘടമുണസ്ഥായനിരുന.
അതുവകേസ്ഥാണയ്  കുരനിശനികനസ്ഥാടയ്  ബഹുമസ്ഥാനയ  കവെണയ.  കുരനിശുയ  ശൂലവവമസ്ഥാവക്ക
കേകയറതനിനയ് ആയുധമസ്ഥാക്കുന രസ്പീതനി ശരനിയല്ല.   ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് കേരശനമസ്ഥായനിടള്ള
നനിലപസ്ഥാടയ്  ഗവെണ്വമനനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനണസ്ഥാകേണയ.   ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുമനനി  വെളവര  ശസ്ഥാന്തനസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  ഇരനിക്കുനവതങ്കെനിലയ  അകദ്ദേഹതനിനയ്
ശക്തമസ്ഥായനി പ്രവെരതനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുനവവെനതയ് ഒരു നല്ല കേസ്ഥാരശ്യയ തവനയസ്ഥാണയ്.  ആ
രസ്പീതനിയനില്  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരക്കുകവെണ  വപ്രസ്ഥാടക്ഷന്
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുയ.......,  അനയ്  സബയ്  കേളകര  കേകയറഭൂമനി  ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  വചനകപ്പെസ്ഥാള്
അകദ്ദേഹതനിവന അക്രമനിക്കസ്ഥാന് വചന കുകറയസ്ഥാളുകേളുണയ്.  അവെരുവട  പരസ്ഥാതനിയുവട
കപരനില് സബയ്  കേളകരവക്കതനിവര  കകേവസടുത്തുവവെനയ്  ഇനവല  ചസ്ഥാനലനില്  കേണ്ടു.
അതയ്  ശരനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ  എനയ്  എനനിക്കറനിയനില്ല.   ഇങ്ങവനവയസ്ഥാവക്ക  യസ്ഥാവണങ്കെനില്
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ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാരക്കയ്  എങ്ങവനയസ്ഥാണയ്  ഒരു  സലതയ്  വചനയ്  ശക്തമസ്ഥായനിടള്ള
നടപടനികേവളടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുകേ?   അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനിവലസ്ഥാവക്ക
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാവര  കേരശനമസ്ഥായനി  സയരക്ഷനിക്കുന  നനിലപസ്ഥാടയ്  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായനിടയ
മനനിയുവട  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനണസ്ഥാകേണയ.   ഇനയ്  രസ്ഥാവെനിവല   ജനി.എസയ്.ടനി.-യനിവല
വെരുമസ്ഥാനവതക്കുറനിച്ചയ്  പറയുകമസ്ഥാള്,  വപകട്രെസ്ഥാളനിയയ  വഎറങ്ങവളവയസ്ഥാവക്ക  ഇതനില്
നനിനയ് ഒഴനിവെസ്ഥാക്കനിവയനയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ധനകേസ്ഥാരശ്യ വെകുപ്പുമനനി പറയുകേയുണസ്ഥായനി.
നമുക്കയ്  ഒരു കേസ്ഥാരശ്യതനില് ഉറപ്പെനില്ലസ്ഥാതതയ്,  ഇതയ്  നസ്ഥാവള കകേന്ദ്രയ മസ്ഥാറനിക്കൂടസ്ഥായ്കയനില്ല.
കേസ്ഥാരണയ,  കകേന്ദ്രതനികലതയ് നകരന്ദ്ര കമസ്ഥാദനി സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.  അങ്ങവന വചയ്യുകമസ്ഥാള്
എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയ നമ്മുവട വെരുമസ്ഥാനതനില് കുകറ മസ്ഥാറങ്ങളുണസ്ഥാകുമകല്ലസ്ഥാ:  നനിയമസഭയനില്
കേഴനിഞ  ബജറനില്  അങ്ങയ്  പ്രതനിപസ്ഥാദനിച്ച  എവന  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനിവല
വെടനിയൂരക്കസ്ഥാവെയ്  ജയഗ്ഷന്  വെനികേസനയ  ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  ഒരുപസ്ഥാടയ്  വെനികേസനങ്ങള്
കേനിഫ്ബനിയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടതസ്ഥാണയ്.  നസ്ഥാവള  കകേന്ദ്ര  ഗവെണ്വമനയ്  നനിലപസ്ഥാടയ്
മസ്ഥാറ്റുകമസ്ഥാള് നമ്മുവട  വെരുമസ്ഥാനതനിവന അതയ്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനി  ബസ്ഥാധനിക്കുയ.    അകദ്ദേഹയ
അനയ്  പറഞതനില്   പ്രതസ്പീക്ഷയുണയ്.   പകക്ഷ  കകേന്ദ്രയ  ഭരനിക്കുനതയ്  നകരന്ദ്ര
കമസ്ഥാദനിയസ്ഥായതുവകേസ്ഥാണയ്  വെലനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷവയസ്ഥാനയ  കവെണ.   കകേന്ദ്രയ  തനിരനിവച്ചസ്ഥാരു
തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുതസ്ഥാല്  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ  നമ്മുവട  വെരുമസ്ഥാനവത  ബസ്ഥാധനിക്കുയ.
അക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  സയസസ്ഥാന  ഗവെണ്വമനനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ്  വെളവര
ജസ്ഥാഗതയുണസ്ഥാകേണയ.   ഞസ്ഥാന്  രസ്ഥാഷസ്പീയയ  പറയുനനില്ല.   പകക്ഷ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  സസ്പീറനിലനിവല്ലങ്കെനിലയ  ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ബസ്ഥാലന്
അകദ്ദേഹതനിവനയടുത്തുണയ്.  എവന്തല്ലസ്ഥായ  ആകക്ഷപങ്ങള്  പറഞസ്ഥാലയ
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനി സസന്തമസ്ഥായനി അഴനിമതനി വചയ്യുവമനയ് ആരുയ കേരുതുനനില്ല.
പകക്ഷ ഇകപ്പെസ്ഥാള് ചനിലവരസ്ഥാവക്ക അകദ്ദേഹതനികനസ്ഥാടുകൂവട കൂടകൂടസ്ഥാന് വെരുനണയ്.  ചനില
കനസ്ഥാടടനിക്കുന  യനങ്ങവളസ്ഥാവക്ക  ചുറ്റുയ  കേറങ്ങുനണയ്.   അതനിവലസ്ഥാനയ  അകദ്ദേഹയ
വെസ്പീണുകപസ്ഥാകേരുതയ്.   കേസ്ഥാരണയ  ചനിലതനിവന  ചുമനസ്ഥാല്  ചുമക്കുനവെരക്കയ്  എന്തയ്
സയഭവെനിക്കുവമനള്ളതനിവനക്കുറനിച്ചയ്  ഞസ്ഥാന്  പറയുനനില്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള ഒരനിക്കല് കൂടനി ഞസ്ഥാന് എതനിരക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    വകേ  .    വെനിജയന്:  സര,  2017-18  സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷകതയ്ക്കുള്ള
V,  VI,  XI,  XXI,  XXVI  എനസ്പീ  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള  ഞസ്ഥാന്
പനിന്തസ്ഥാങ്ങുകേയസ്ഥാണയ്.   കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാലതയ്
കകേരളതനിവല വപസ്ഥാതു സലങ്ങള് കേകയറതനിവന കകേന്ദ്രമസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറനിയ അനുഭവെയ
നമുക്കയ്  ഓരമയുള്ളതസ്ഥാണയ്.  അതനിവന  വവെളനിച്ചതനിലസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-വന
പ്രകേടനപത്രനികേയനില്  കേകയറങ്ങള്  തടയുയ  എനയ  അതയ്  പനിടനിവച്ചടുക്കുവമനയ
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചതയ്.  തദവെസരതനില്  കകേരളതനില്  വെലനിയ  കതസ്ഥാതനിലള്ള
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കേകയറങ്ങളസ്ഥാണയ്  നടനവതങ്കെനില്കപ്പെസ്ഥാലയ  അനവത  മുഖശ്യമനനി  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ
ഉമന്ചസ്ഥാണനി  ഇഇൗ  അടുത  ദനിവെസങ്ങളനിലസ്ഥായനി  പറഞതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതയ് ഒരു കേകയറവയ നടനനിവല്ലനസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാന് അതനിവന മറയ്
വെനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലയയ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുനനില്ല.   കനരകത  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
അയഗയ  ശസ്പീമതനി  പനി.  അയനിഷസ്ഥാകപസ്ഥാറനി  അതനിവന  ഏകേകദശ
രൂപയ  ഇവെനിവട  വവെളനിവപ്പെടുത്തുകേയുണസ്ഥായനി.   ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിവല  പള്ളനിവെസ്ഥാസല്
പഞസ്ഥായതനില്  മസ്ഥാത്രയ  കേഴനിഞ  അഞയ്  വെരഷയ  വകേസ്ഥാണയ്  62  റനികസസ്ഥാരടകേളസ്ഥാണയ്
ഉയരനവെനതയ്.   ഞങ്ങളുവട ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതയ് കേകയറയ നടനനില്ല എനയ്
ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മുന്  മുഖശ്യമനനി  ഇടുക്കനിയനില്  വെച്ചസ്ഥാണയ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചതയ്.   മറനിതര
ജനില്ലകേളുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടുതനി  സൂചനിപ്പെനിച്ചസ്ഥാലയ  നമുക്കനിതയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ,
കേഴനിഞ  നനിയമസഭയനില്  ഇതുസയബനനിച്ചയ്  വെളവര  വെനിശദമസ്ഥായ  ചരച്ചകേള്
നടനതസ്ഥാണയ്.  പലതുയ   പനിടനിവച്ചടുക്കസ്ഥാനുള്ള  ശമയ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  നടക്കുനണയ്,
തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില് അതയ് പനിടനിക്കണയ.  ഇതുകപസ്ഥാവല തവന
പുഴ  പുറകമസ്ഥാക്കുയ  വെലനിയ  കതസ്ഥാതനില്  കേകയറനിയനിടണയ്.  ആ  രണയ്  പ്രശങ്ങളസ്ഥാണയ്
അതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടള്ളതയ്.   ഒനയ്  പുറകമസ്ഥാക്കയ്  നമുക്കയ്  നഷവപ്പെടുന,  രണയ്  പുഴ
കേകയറുനതനിവന  ഫലമസ്ഥായനി  അവെയുവട  വെനിസസ്ഥാരയ  കുറയുന  സമസ്പീപനയ  കൂടനിയുണയ്.
പുഴകേവള  സയരക്ഷനിക്കുന  പ്രവെരതനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി;  അതയ്  ടൂറനിസവമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെടുതനി   നടപ്പെസ്ഥാതകേളസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറനി  സയരക്ഷനിക്കണയ.   കേകയറനിയവെര  അതയ്
ഗവെണ്വമനയ് ഭൂമനിവയനയ് തനിടവപ്പെടുതനിവക്കസ്ഥാണയ് ...........

 (അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില് പസ്ഥാനല് ഓഫയ് വചയരമസ്ഥാന് ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല്)

പസ്ഥാടതനിനയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുന  നനിലപസ്ഥാടുകേളുയ  സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.  ഇതനിവന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  പുഴ  കേകയറവയ  തടയസ്ഥാനുള്ള  സയവെനിധസ്ഥാനയ  ഒരുകക്കണതുണയ്.
അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ   പസ്ഥാടവെശ്യവെസയനില്  വവകേവെശയ  വെച്ച  ഭൂമനികേളുണയ്.   അതയ്
കുടനിശനികേയസ്ഥാണയ്.   അതയ്  പനിടനിവച്ചടുക്കസ്ഥാനുയ കുടനിശനികേ വെന ഭൂമനി  ഏവറടുക്കസ്ഥാനുമുള്ള
സയവെനിധസ്ഥാനവയ  ഇതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായുണസ്ഥാകേണവമനയ്  ഞസ്ഥാന്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  റവെനന്യൂ
വെകുപ്പുമനനികയസ്ഥാടയ്  അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.    കേഴനിഞ ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതയ്
കഗസ്ഥാള്ഫയ്  ക്ലേബ്ബുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  വെലനിയ  ചരച്ചകേള്  ഇവെനിവട  നടനതസ്ഥാണയ്.
ശക്തനസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  ഇതരയ  ഭൂമനികേള്  വവകേവെശവപ്പെടുതനിയനിടള്ളതയ്,  അതയ്
തടയവപ്പെകടണതുണയ്.   കേസ്ഥാരണയ  ഒരു  വസനയ്  ഭൂമനിക്കുകവെണനി  പ്രയസ്ഥാസവപ്പെടുന
ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  മനുഷശ്യരുള്ള  ഒരു  സയസസ്ഥാനതസ്ഥാണയ്  നസ്ഥായ  ജസ്പീവെനിക്കുനതയ്.
അകപ്പെസ്ഥാള്  കേയ്യൂക്കുള്ളവെന്  ഇതയ്  വവകേവെശവപ്പെടുത്തുന  അവെസ   ഒരനിക്കലയ
അനുവെദനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല.   ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന  നനിലപസ്ഥാടുകേള്
തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ സസസ്ഥാഗതസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.  അതനിനയ് പ്രകതശ്യകേ പ്രനിന്സനിപ്പെല് വസക്രടറനിയുയ
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ലസ്ഥാനയ്  റവെനന്യൂ  കേമസ്പീഷണവറയുയ  കജസ്ഥായനിനയ്  കേമസ്പീഷണകറയുയ  ഉള്വപ്പെടുതനി  ഒരു
ഉനതതല  സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  അനശ്യസ്ഥാധസ്പീനവപ്പെട
ഭൂമനിതനിരനിവച്ചടുക്കുനതനിനുള്ള  നല്ല  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുനണയ്.   അതയ്
സസസ്ഥാഗതസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.    തസ്ഥാവഴതടനിലയ  ജനില്ലസ്ഥാ,  തസ്ഥാലൂക്കയ്  സസസ്ഥാഡുകേള് രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്
പ്രവെരതനങ്ങള് ആരയഭനിച്ചനിടണയ്.  ശക്തമസ്ഥായ നനിലയനില് അതനിവന പ്രവെരതനങ്ങള്
മുകനസ്ഥാട വകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേണയ.   അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ വനല്പ്പെസ്ഥാടയ നനികേതല് നനിയനണയ
സയബനനിച്ചയ്  സഭയനില്  മസ്ഥാറനി  മസ്ഥാറനി  ചരച്ച  നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
യഥസ്ഥാരത്ഥതനില്  ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന  സമയതയ്  വെന  ഒരു
പനിശകേയ്,  എവന  വെശ്യക്തനിപരമസ്ഥായ  അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്-കതസ്ഥാടങ്ങള്
സയരക്ഷനിക്കവപ്പെടതുകപസ്ഥാവല വെയലകേള് സയരക്ഷനിക്കവപ്പെടസ്ഥാന് ഒരു കക്ലേസ്ഥാസയ് അതനില്
വെയസ്ഥാത സസ്ഥാഹചരശ്യയ വെനതനിവന തുടരനസ്ഥാണയ് വെയലകേള് വെലനിയ കതസ്ഥാതനില് നമുക്കയ്
നഷവപ്പെടകപസ്ഥായതയ്.  വെയല്  എനപറയുനതയ്  ജലകസസ്ഥാതസ്സുകേളസ്ഥാണയ്.  അതനിവന
സയരക്ഷകേര  കൃഷനിക്കസ്ഥാരസ്ഥാവണനയ്  കേണ്ടുവകേസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാരഷനികേ  കമഖലയനില്,
വനല്ക്കൃഷനിയനില് വെരുന നഷയ കേണക്കസ്ഥാക്കനി അവെരക്കയ്  സഹസ്ഥായങ്ങള് നല്കേസ്ഥാന്
ആ  ഗവെണ്വമനയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണതസ്ഥായനിരുന.  തുടരനള്ള  ഗവെണ്വമന്റുകേളുയ
അതനിനയ് തുനനികയണതസ്ഥായനിരുന.  അങ്ങവന വചയസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഇതരവമസ്ഥാരു
പ്രശയ കനരനികടണനി വെനതയ്. ഇനയ് വെസ്ഥാടര അകതസ്ഥാറനിറനിക്കയ് നല്കുന പണകതക്കസ്ഥാള്
എത്രകയസ്ഥാ ലസ്ഥാഭമസ്ഥായനിരുന അവെനിടവത കേനിണറുകേള് റസ്പീ-ചസ്ഥാരജയ് വചയ്യുകേവയനതയ്.
ഏറവയ  വെലനിയ  സയഭരണനികേള്  എന  നനിലയസ്ഥായനിരുന  അതയ്  നമ്മുവട
പസ്ഥാടകശഖരങ്ങളനില്   ഉണസ്ഥായനിരുനതയ്.  വനല്ക്കൃഷനിയുവട  നഷതനിവന
അടനിസസ്ഥാനതനില്,   കൃഷനിക്കസ്ഥാവര  കുറയ  പറഞനിടയ്  കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.   ഭൂപരനിഷരണ
നനിയമയ  വെനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി   വനല്വെയലകേള്  തുണ്ടുതുണ്ടു  ഭൂമനികേളസ്ഥായനി
മസ്ഥാറനികപ്പെസ്ഥായനി.  ഉള്ള  വനല്വെയലകേള്  സയരക്ഷനിക്കുന  പ്രവെരതനങ്ങള്  ഇനയ്
ആരയഭനിച്ചനിടണയ്.   ഇതനിനുമസ്ഥാത്രമല്ല,  വവെകസണ്  കഫസ്ഥാറസനിലള്ളതനികനക്കസ്ഥാള്  മരയ
നമ്മുവട നസ്ഥാടനിലണയ്. യഥസ്ഥാരത്ഥതനില് ഇഇൗ മരയ വെച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കുകമസ്ഥാള് ഇന്വസനസ്പീവെയ്
എന നനിലയയ് ഇഇൗ മരങ്ങള് നടവെളരത്തുന കൃഷനിക്കസ്ഥാരവന സഹസ്ഥായനികക്കണതസ്ഥാണയ്.
അതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വമമര  ഇവെനിവട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  ഒരു
സഹസ്ഥായയ  അനയ്  വചയനിരുനവവെങ്കെനില്  ഇതയ്  നമുക്കയ്  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കനിവയടുക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുമസ്ഥായനിരുന. ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ ഉള്ള വെയലകേള് സയരക്ഷനിക്കുന പ്രവെരതനങ്ങളനില്
വെളവര  ജസ്ഥാഗതകയസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണയ്  ഇനവത  ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാട  കപസ്ഥാകുനതയ്.
അതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ആറന്മുളയനില്  നനിനള്ള  ബ്രസ്ഥാന്ഡഡയ്  അരനി  മസ്ഥാരക്കറനില്
ഇറക്കസ്ഥാന് കേഴനിഞ.  കേഴനിഞ ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതയ് ഇതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്
നമള് ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ ചരച്ചകേള് നടതനി.  ഒരു ഗവെണ്വമനനിവന ഇച്ഛസ്ഥാശക്തനിവയയസ്ഥാണയ്
അതയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതയ്.   അവെനിവട  കൃഷനിയനിറക്കനി;  വനല്ലുല്പസ്ഥാദനിപ്പെനിച്ചയ്;  ആ  അരനി
മസ്ഥാരക്കറനില്  ബ്രസ്ഥാന്ഡയ്  വചയസ്ഥാന്  കേഴനിയുന  നനിലയനികലയയ്  വെന.  അതുകപസ്ഥാവല
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തവനയസ്ഥാണയ് വമത്രസ്ഥാന് കേസ്ഥായലനിലയ.  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ ഇഇൗ സമസ്പീപനവമസ്ഥായനി നമുകക്കവറ
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകകേണതുണയ്.  എനസ്ഥാല് അതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ് ഒകടവറ പ്രശങ്ങളുണയ്.
കനരകത  വെയല്  നനികേതനികപ്പെസ്ഥായ  ആളുകേള്ക്കയ്  വെസ്പീടയ്  വെയസ്ഥാനുള്ള  സഇൗകേരശ്യങ്ങള്
വചയ വകേസ്ഥാടുക്കണവമനതനിവന അടനിസസ്ഥാനതനിലള്ള നനിലപസ്ഥാടുകേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന
ചരച്ചകേള് ഇവെനിവട  നടന.  വനല്വെയല് തണസ്പീരതട സയരക്ഷണ നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ
ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെയ്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇനയ്  അഞ്ഞൂറനി  അറുപതനിയകഞസ്ഥാളയ
പഞസ്ഥായത്തുകേളനില് ഡസ്ഥാറസ്ഥാ ബസ്ഥാങ്കെയ് പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച്ചു കേഴനിഞനിടവണനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ്
കതസ്ഥാനനതയ്.എനസ്ഥാല് അതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെട പ്രശങ്ങള് യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്
പരനിഹരനിച്ചയ് അവെവര സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാനുള്ള നനിലപസ്ഥാടുകേള് കൂടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  128
പഞസ്ഥായത്തുകേളനില്  കൂടനി  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെയ്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  പ്രവെരതനങ്ങള്
നടക്കുനവണനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.   തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ  ചുരുങ്ങനിയ
മസ്ഥാസങ്ങള്ക്കുള്ളനിലസ്ഥാവണങ്കെനില്കപ്പെസ്ഥാലയ  യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില്  ആ
പ്രവെരതനവമസ്ഥായനി നസ്പീങ്ങസ്ഥാന് റവെനന്യൂ വെകുപ്പെയ് ഏവറ തസ്ഥാല്പരശ്യവമടുതനിടണയ്.  അതനിവന
ഞസ്ഥാന്  പ്രകതശ്യകേയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഭൂമനി  വെനിതരണവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
ജനില്ലകേളനില്  ലസ്ഥാനയ്  അവവസന്വമനയ്  കേമനിറനിക്കയ്  രൂപയ  നല്കേനി  അതനിവന
പ്രവെരതനങ്ങള്  തസ്ഥാവഴതടയ്  വെവര  എതനിയനിടണയ്.   ലസ്ഥാനയ്  ട്രെനിബന്യൂണലകേളനില്
വകേടനിക്കനിടക്കുന  കകേസ്സുകേള്  വവകേകേസ്ഥാരശ്യയ  വചയസ്ഥാന്  29  പ്രകതശ്യകേ  വസഷശ്യല്
ട്രെനിബന്യൂണലകേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കവപ്പെടനിടണയ്.  അതനിവന  അടനിസസ്ഥാനതനില്  ഇഇൗ
പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ  അതയ്
സസസ്ഥാഗതസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.

അരഹതവപ്പെടവെരവക്കല്ലസ്ഥായ  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  പടയയ  വെനിതരണയ
വചയണയ.    മസ്ഥാറനിയുയ തനിരനിഞയവെന ഗവെണ്വമന്റുകേള് പടയയ നല്കേനിയകപ്പെസ്ഥാള്,
പടയയ ലഭനിച്ചനിടവണങ്കെനിലയ പലരക്കുയ ഭൂമനി ലഭനിച്ചനിടനില്ല.  പടയയ നല്കുകമസ്ഥാള് ഭൂമനി
കൂടനിയുവണനയ്  ഉറപ്പുവെരുത്തുന  കമസ്ഥാണനിററനിയഗയ്  സയവെനിധസ്ഥാനയകേടനി  ഉണസ്ഥാകേണയ.
മനനിമസ്ഥാര  പവങ്കെടുതയ്  വെലനിയ  പടയ  കമളകേള്  നടതനിയ  വെസ്ഥാരതകേള്  കേഴനിഞ
നനിയമസഭയനില് ഞസ്ഥാന് കകേടതസ്ഥാണയ്.  പവക്ഷ,  ഭൂമനി അവെരക്കയ് കേനിടനിയനില്ല,  കേടലസ്ഥാസയ്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ് കേനിടനിയതയ്.  അവെരക്കയ്  എത്ര വസനയ് ഭൂമനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ വകേസ്ഥാടുക്കുനതയ്,  അതയ്
അഞയ് വസനയ് ആയസ്ഥാലയ  മൂനയ് വസനയ് ആയസ്ഥാലയ പതയ് വസനസ്ഥായസ്ഥാലയ ശരനി, ആ ഭൂമനി
ആവെനിവടയുവണനയ്  ഉറപ്പുവെരുതനിവക്കസ്ഥാണസ്ഥായനിരനിക്കണയ   പടയയ  നല്കകേണതയ്.
ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ സയസസ്ഥാനതയ് ഇനയ് അങ്ങവന വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുളള സയവെനിധസ്ഥാനതനികലയയ്
വെരുകമസ്ഥാള് ഇടുക്കനിയനില് ഉള്വപ്പെവട പസ്ഥാവെവപ്പെട ഭൂരഹനിതരസ്ഥായ കൃഷനികേസ്ഥാരക്കയ് പടയയ
നല്കേസ്ഥാനുളള  സയവെനിധസ്ഥാനയ  അതനികവെഗയ  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുളളതയ്.  ഏപ്രനില്  30 -നയ്  പടയയ  നല്കുനതനിവനക്കുറനിച്ചയ്  മുഖശ്യമനനി
സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.
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വെരള്ച്ചസ്ഥാ  ദുരന്തനനിവെസ്ഥാരണവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഇനയ്  രസ്ഥാവെനിവല
കുടനിവവെളളതനിവന  കേസ്ഥാരശ്യയ  ചരച്ച  വചയ.  അതനിനുളള  ഹൃസസകേസ്ഥാല  ദസ്പീരഘകേസ്ഥാല
പദ്ധതനികേള് ആവെനിഷരനിക്കണയ.  ഏറവയ കേടുത വെരള്ച്ച വെന ഇഇൗ കേസ്ഥാലയളവെനില്,
ഏറവയ വെരള്ച്ച അനുഭവെനിക്കുന പ്രകദശങ്ങള് ഏവതനയ് കേണയ് അതനിവനസ്ഥാരു മസ്ഥാപ്പെയ്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണയ. കുറച്ചയ് വവെളളയ അവെനിവടനനിനയ ഇവെനിവടനനിനയ എതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കുന
സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങളല്ല  കവെണതയ്.  ഇതനികനക്കസ്ഥാള്  കേടുത  വെരള്ച്ച  വെരസ്ഥാന്
സസ്ഥാധശ്യതയുവണനയ്  കേണ്ടുവകേസ്ഥാണയ്  ഇതരയ  ഏരനിയകേവള  മസ്ഥാരക്കയ്  വചയയ്  ഇതനിനയ്
ശസ്ഥാശസതമസ്ഥായ പരനിഹസ്ഥാരയ   കേസ്ഥാണസ്ഥാനുളള സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങള് ഒരുക്കസ്ഥാന് ഗവെണ്വമനയ്
സതസര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.   നൂറയ്  കേണക്കനിനയ്  വെസ്പീടുകേള്,  മലയുവട
മുകേളനിലളള  എത്ര  വെനികല്ലജുകേളുണയ്;  വവെളളമുളള  സമയത്തുതവന  വെസ്ഥാടര
അകതസ്ഥാറനിറനിയുവട  വവെളളയ  അവെനിവട  അടനിവച്ചതനിക്കസ്ഥാന്  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു
സസ്ഥാധശ്യതയുമനില്ലസ്ഥാത  പ്രകദശങ്ങളസ്ഥാണവെ.  അതനിനയ്  പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണുന  നനില
സസസ്പീകേരനിക്കണവമങ്കെനില് ഇഇൗ വകേസ്ഥാടുയ വെരള്ച്ചയുവട ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഇതരയ പ്രശങ്ങള്ക്കയ്
പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാണസ്ഥാനുളള സയവെനിധസ്ഥാനമസ്ഥാണയ് ഒരുകക്കണതയ്.

പ്രകൃതനി  ദുരന്തവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  പ്രശതനില്  എനനിക്കയ്  ഒരു  വെനിഷയയ
സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുളളതയ്,   എല്ലസ്ഥാ ഗവെണ്വമനയ് ഏജന്സനികേളുയ ഒരുമനിച്ചയ് പ്രവെരതനിച്ചസ്ഥാല്
മസ്ഥാത്രകമ  ഇതനിനയ്  പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുകേയുളള.  സമസ്പീപകേസ്ഥാലതയ്
അതരവമസ്ഥാരു  മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥായ  പ്രവെരതനയ  നടനതയ്  തമനിഴസ്ഥാടനിലസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട
വവവെദത്യുതനി കബസ്ഥാരഡയ്, വെസ്ഥാടര അകതസ്ഥാറനിറനി, പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി., കൃഷനി വെകുപ്പെയ്, കപസ്ഥാലസ്പീസയ്,
എവവകസയ്,  കഫസ്ഥാറസയ്  തുടങ്ങനി എല്ലസ്ഥാ  വെകുപ്പുകേളുയ  കചരനയ്   ശമകേരമസ്ഥായ കജസ്ഥാലനി
നടതനിയനിടണയ്.  അതയ്  മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥാണയ്.  അതരവമസ്ഥാരു നനില സസസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്
പ്രകൃതനിദുരന്ത  നനിവെസ്ഥാരണ  പ്രവെരതനങ്ങളനികലയയ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  കേഴനിയുനണയ്.  ഇഇൗ
സമയതനിനകേയ  ഏവറ  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  കേഴനിഞ.  എവന  മണ്ഡലതനിവല
പശുക്കടവെനില്  ഒകടവറ  വചറുപ്പെക്കസ്ഥാര  ഒഴുകേനി  മരനിച്ച  സസ്ഥാഹചരശ്യമുണസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള്,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അഞയ് മനനിമസ്ഥാര അവെനിവട എതനികച്ചരനയ് ഇഇൗ വെകുപ്പുകേവളവയല്ലസ്ഥായ
കൂടനികയസ്ഥാജനിപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  പ്രവെരതനയ  നടത്തുന  നനിലപസ്ഥാടയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്
മസ്ഥാതൃകേസ്ഥാപരമസ്ഥാണയ്.  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ ഭസ്ഥാവെനിയനിലയ   ഇതരയ ദുരന്തങ്ങള് ഒകടവറ വെരസ്ഥാന്
സസ്ഥാധശ്യതയുവണനയ്  കേണ്ടുവകേസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  പ്രവെരതനവത  ശക്തനിവപ്പെടുതണവമനയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കുന.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  കേഴനിഞ ബജറ്റുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഒകടവറ  റവെനന്യൂ
ഡനിവെനിഷണല്   ഓഫസ്പീസുകേള്  അനുവെദനിക്കവപ്പെടനിടണയ്.  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനിവല
വെടകേര  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചയ്  ആര.ഡനി.  ഓഫസ്പീസയ്  അനുവെദനിക്കസ്ഥാന്  സനനസയ്  കേസ്ഥാണനിച്ച
ഗവെണ്വമനനിവനയുയ  മനനിവയയുയ  എല്ലസ്ഥാ  അരത്ഥതനിലയ  അഭനിനന്ദനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്
ഒരനിക്കല് കൂടനി ഇഇൗ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ പനിന്തസ്ഥാങ്ങനിവകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് എവന വെസ്ഥാക്കുകേള്
അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉവവബദുളള:  സര,  ഞസ്ഥാന്  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള
എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ  പതനിവനസ്ഥാനര  മസ്ഥാസമസ്ഥായനി  പുതനിയതസ്ഥായനി  ഒരു
പദ്ധതനിക്കുയ തുടക്കയ കുറനിക്കസ്ഥാന് ഇഇൗ ഗവെണ്വമനനിനയ് കേഴനിഞനിടനില്ല.  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ മുന്
ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  മനനിമസ്ഥാരുയ  അപ്പുറത്തുനനിനയ്
സയസസ്ഥാരനിക്കുന  എയ.എല്.എ.മസ്ഥാരുയ   പറഞവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.   ജനങ്ങള്
കുടനിവവെളളതനിനുകവെണനി  വനകടസ്ഥാടയ  ഓടുകേയസ്ഥാണയ്.  കുടനിവവെളളയ  ലഭനിക്കസ്ഥാവത
ജനങ്ങള്  പലസ്ഥായനയ  വചകയണനി  വെരുനതയ്  കകേരള  ചരനിത്രതനില്  ആദശ്യമസ്ഥാണയ്.
എനനിടസ്ഥാണയ്   2588  കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള് സസ്ഥാപനിച്ചുവവെനയ്  മനനി  രസ്ഥാവെനിവല പറഞതയ്.
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിച്ചതുവകേസ്ഥാണയ്  ജനങ്ങള്ക്കയ്  വവെളളയ  കേനിടകമസ്ഥാ?  കേഴനിഞ
ശനനിയസ്ഥാഴ്ച്ച  മലപ്പുറതയ്  കചരന  ഡനി.ഡനി.സനി.  കയസ്ഥാഗതനില്  ഞങ്ങള്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ
ഉനയനിച്ചു. സസ്ഥാപനിച്ചനിടളള കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളനില് വവെളളമുകണസ്ഥാവയനയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്
കേനികലസ്ഥാമസ്പീറകറസ്ഥാളയ  സഞരനിക്കണയ.  കുടവവമടുതയ്  ടസ്ഥാകനി/  ഓകടസ്ഥാറനിക്ഷ  പനിടനിച്ചയ്
കേനികയസ്ഥാസനില് കപസ്ഥായനി കനസ്ഥാക്കണയ, വവെളളമനിവല്ലങ്കെനില് തനിരനിച്ചുവെരണയ. കേനികയസ്ഥാസനില്
വവെളളമുകണസ്ഥാവയനയ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാനുളള   ഒരു  സയവെനിധസ്ഥാനയ  കപസ്ഥാലയ
ഏരവപ്പെടുതനിയനിടനില്ല.  മനനിമസ്ഥാരക്കയ്  ചുമതല  വകേസ്ഥാടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്  അവെരുവട
കനതൃതസതനില്  കയസ്ഥാഗയ  കചരനവവെനയ്  പറഞ.   കയസ്ഥാഗയ  കചരുകേയല്ലസ്ഥാവത  ഒരു
സയഗതനിയുയ ഫലപ്രദമസ്ഥായനി നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്   ഗവെണ്വമനനിനയ് കേഴനിഞനിടനില്ല.  ഇവെനിവട
ഭരണമുകണസ്ഥാ എനസ്ഥാണയ്  ജനങ്ങള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള് കചസ്ഥാദനിച്ചുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.  പനിവന
എങ്ങവനയസ്ഥാണയ് ഇഇൗ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ നമുക്കയ് പനിന്തുണയസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുനതയ്.  

ശസ്പീ  .   മുഹമദയ് മുഹസനിന് പനി  . : സര, .....

ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉവവബദുളള: സര,  ജനങ്ങളനികലയയ് ഇറങ്ങണയ, അകപ്പെസ്ഥാള് മസ്ഥാത്രകമ
കകേള്ക്കുകേയുളള.  റനിവെര  മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്  ഫണനില്  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ
വകേടനിക്കനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  റനിവെര  മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്  ഫണയ്  ഫലപ്രദമസ്ഥായനി
വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന് ഒരു നടപടനിയുയ സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന് നമുക്കയ് കേഴനിഞനിടനില്ല.  റനിവെര
മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്  ഫണ്ടുപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയ  പദ്ധതനികേവളക്കുറനിച്ചയ്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  യു.  പ്രതനിഭ  ഹരനി  ഉള്വപ്പെവടയുളള  എയ.എല്.എ.മസ്ഥാരുവട
കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ്,  മൂനയ്  ജനില്ലകേളനില് മസ്ഥാത്രയ  ചുരുക്കയ ചനില സയരക്ഷണ ഭനിതനികേളുവട
പ്രവൃതനി  നടനവതസ്ഥാഴനിച്ചസ്ഥാല്  മറയ്  ജനില്ലകേളനില്  റനിവെര  മസ്ഥാകനജയ് വമനയ്  ഫണയ്
ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  പദ്ധതനികേവളസ്ഥാനയതവന  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയനിടനില്ല  എനസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്
മറുപടനി നല്കേനിയതയ്.  വെസ്ഥായനിക്കസ്ഥാന് സമയമനില്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് വെസ്ഥായനിക്കുനനില്ല.
കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ്  രൂപ  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  വകേടനിക്കനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മലപ്പുറയ
ജനില്ലയനില് മസ്ഥാത്രയ  54  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയസ്ഥാണയ്  വകേടനിക്കനിടക്കുനതയ്.  ഇതനിനനിടയനില്  20
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കകേസ്ഥാടനി രൂപ പതനയതനിടയനികലയയ് വകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാനുളള ശമയ നടന. അതനികപ്പെസ്ഥാള്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള് ഇടവപടയ് തടഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   റനിവെര മസ്ഥാകനജയ് വമനയ് ഫണയ്
കുടനിവവെളളയ കപസ്ഥാലളള ജനകേസ്പീയ പ്രശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ് ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കണയ.
മവറസ്ഥാരു  ജനില്ലയനികലയയ്  ട്രെസ്ഥാന്സ്ഫര  വചയ്യുന  നടപടനി  ഒരനിക്കലയ  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന്
പസ്ഥാടനിവല്ലനയ് സസ്ഥാന്ദരഭനികേമസ്ഥായനി പറയുകേയസ്ഥാണയ്. 

നമ്മുവട  പുഴകേളനിലയ  കതസ്ഥാടുകേളനിലവമസ്ഥാവക്ക  റഗുകലറര  കേയ  ബ്രനിജുകേള്
സസ്ഥാപനിക്കണയ.  പരമസ്ഥാവെധനി  കതസ്ഥാടുകേളനില് തടയണകേള് സസ്ഥാപനിക്കണയ.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
ടസ്ഥാങ്കെര കലസ്ഥാറനികേളനില് വവെളളവമതനിക്കുന നടപടനികേവളസ്ഥാവക്ക ശരനിയസ്ഥാണയ്.  എനസ്ഥാല്
കപസ്ഥാലയ  വെരുയനസ്ഥാളുകേളനില്  ദസ്പീരഘവെസ്പീക്ഷണകതസ്ഥാടുകൂടനി  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  രൂപയ
നല്കേസ്ഥാന്  കേഴനിഞസ്ഥാല്  മസ്ഥാത്രകമ  ഇതനിനയ്  ശസ്ഥാശസത   പരനിഹസ്ഥാരയ  ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കൂ. റനിവെര മസ്ഥാകനജയ് വമനയ് ഫണനില് ആരസ്ഥാണയ് വപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസല് സമരപ്പെനിച്ചവതനയ്
കചസ്ഥാദനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  അതനിനയ്  ഒരു  എകയ്വപരടയ്  കേമനിറനി  ഉവണനസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.
എകയ്വപരടയ്  കേമനിറനി  സമരപ്പെനിച്ച  വപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസലകേള്  എവന്തസ്ഥാവക്കയസ്ഥാണയ്;
ഏവതസ്ഥാവക്ക  പദ്ധതനികേളസ്ഥാണയ്  ഗവെണ്വമനനിനയ്  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  സമരപ്പെനിച്ചതയ്  തുടങ്ങനിയ
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളസ്ഥാനയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  അറനിയുനനില്ല.  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കയ്
ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങള് അറനിയസ്ഥാനുളള സയവെനിധസ്ഥാനയകൂടനി ഉണസ്ഥാക്കണയ.  

കേനികയസ്ഥാസ്കുകേളനില്  വവെളളമനില്ല.  എനസ്ഥാല്  വകേയ്സുകേളനില്  മദശ്യയ  സുലഭമസ്ഥായനി
എതനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   പസ്ഥാതകയസ്ഥാരവത  മദശ്യ  ഷസ്ഥാപ്പുകേള്  അടച്ചുപൂടണവമനയ്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സുപ്രസ്പീയകകേസ്ഥാടതനി  പറഞ.  അതനിവനത്തുടരനയ്  ആ  മദശ്യ
ഷസ്ഥാപ്പുകേവളസ്ഥാവക്ക  ജനവെസ്ഥാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പുനനഃസസ്ഥാപനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ജനങ്ങള്
ആവകേ പ്രയസ്ഥാസവപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്. മലപ്പുറയ ജനില്ലയനിവല എവന നനികയസ്ഥാജകേണ്ഡലതനില്
മുണ്ടുപറമയ്- കേസ്ഥാവങ്ങല് വവബപ്പെസ്ഥാസനില് പുതനിയ ഷസ്ഥാപ്പെയ് തുറന.  ഇകപ്പെസ്ഥാള് അതനിവല
വെഴനിനടക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.  ജനങ്ങള്ക്കയ്  തസ്ഥാമസനിക്കസ്ഥാന്  വെയ.  അവെനിവട  വെമനിച്ച
ജനക്കൂടമസ്ഥാണയ്.   വപസ്ഥാതുസകമളനയ  നടക്കുനവവെനയ്  കതസ്ഥാനനി  കപസ്ഥാകുയ.  ആളുകേള്
മദശ്യയ  വെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്  വെനതസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  എ.  പനി.  അനനില്  കുമസ്ഥാര  കേഴനിഞ
ദനിവെസയ  കചസ്ഥാകദശ്യസ്ഥാതരകവെളയനില്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  പറഞകപ്പെസ്ഥാള്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
എവവകസയ്  വെകുപ്പുമനനി  പറഞതയ്  എല്ലസ്ഥായ  നനിയമ  വെനികധയമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്
നടക്കുനവതനസ്ഥാണയ്.  നനിയമയ ജനങ്ങള്ക്കു കവെണനിയകല്ല;  ജനങ്ങവള കദ്രസ്ഥാഹനിക്കസ്ഥാന്
കവെണനി  നനിയമമുകണസ്ഥാ?   വവെളളയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത  ഗവെണ്വമനയ്  ഇഷയ
കപസ്ഥാവല  കേളളയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മദശ്യയ  ഓണ്വവലനനില്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാവകേയസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  കേണ്സന്യൂമര  വഫഡനിവന  പുതനിയ  പ്രസനിഡനയ്  പറഞതയ്.
മദശ്യയ കേഴനിച്ചയ് ജനങ്ങള്ക്കയ് ജസ്പീവെനിക്കസ്ഥാന് പറ്റുകമസ്ഥാ? കുടനിവവെളളയ കവെകണ? കുടനിവവെളളയ
ഓണ്വവലന്  വെഴനി  എതനിക്കസ്ഥാനുളള  സയവെനിധസ്ഥാനയ  ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാവമനയ്  പറഞസ്ഥാല്
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നമുക്കയ് അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാമസ്ഥായനിരുന. മുന് ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതയ് മദശ്യശസ്ഥാലകേള്ക്കയ്
അനുമതനി  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുളള  അധനികേസ്ഥാരയ  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കയ്
നല്കേനിയനിരുന. ആ അധനികേസ്ഥാരയ ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ് എടുതയ് കേളഞനിടകണസ്ഥാ എനയ്
പറയണയ.  മലപ്പുറയ  നഗരസഭ  പുതനിയതസ്ഥായനി  ആരയഭനിച്ച  മദശ്യശസ്ഥാല  നനിരതല്
വചയസ്ഥാന്  കസസ്ഥാപയ്  വമകമസ്ഥാ  വകേസ്ഥാടുതനിടയ  നനിരതനിവെയസ്ഥാവത  അതനിവന
പ്രവെരതനങ്ങളുമസ്ഥായനി  തുടരനയ്  കപസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.  ഇവെനിവട  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
തകദ്ദേശസസയയഭരണ വെകുപ്പുമനനിയുവട  മണ്ഡലതനിവല  വെടയകുളതയ്  കുറനിപ്പെസ്ഥാലയനില്
മദശ്യഷസ്ഥാപ്പെനിവനതനിരസ്ഥായനി  ജനകേസ്പീയ  പ്രകക്ഷസ്ഥാഭയ  നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  നസ്ഥാടസ്ഥാവകേ
മദശ്യഷസ്ഥാപ്പുകേള്വക്കതനിരസ്ഥായനി ജനകേസ്പീയ പ്രകക്ഷസ്ഥാഭങ്ങള് നടക്കുകമസ്ഥാഴുയ,  ആ ജനകേസ്പീയ
പ്രകക്ഷസ്ഥാഭയ  കേണനിവല്ലനയ്  നടനിച്ചയ്  ജനങ്ങവള  മദശ്യപസ്ഥാനനികേളസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറസ്ഥാനുളള
ശമങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഇവെനിവട  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.  'നമള്
വകേസ്ഥായ്യുയ  വെയവലല്ലസ്ഥായ  നമ്മുകടതസ്ഥാകുയ  വവപങ്കെനിളനിവയ  '  എനസ്ഥായനിരുന  പഴയ
മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യയ.   'നമള്  കേസ്ഥാണുയ  പുറകമസ്ഥാവക്കല്ലസ്ഥായ  നമ്മുകടതസ്ഥാക്കൂ  സഖസ്ഥാക്കവള'
എനതസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴവത  മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യയ.   ഇവെനിവട  എനനിക്കയ്  മുമയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ച
ബഹുമസ്ഥാനശ്യയസ്ഥായ  പനി.  അയനിഷസ്ഥാ  കപസ്ഥാറനി  പറഞതയ്,  ഇതയ്  കൂടതരവെസ്ഥാദനിതസമുളള
ഗവെണ്വമനസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ശസ്പീ.  വകേ.  മുരളസ്പീധരന് പറഞതുകപസ്ഥാവല
ഞസ്ഥാന് റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിവയ അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. അകദ്ദേഹയ ധസ്പീരമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്. 'വവധരശ്യമസ്ഥായനി ഒഴനിപ്പെനിക്കൂ'  സബയ് കേളകേയ് ടകറസ്ഥാടയ് മനനി, 'എതനിരക്കുയ'
എനയ് എയ.എല്.എ.,  നല്ല കൂടതരവെസ്ഥാദനിതസമകല്ല?  സബയ് കേളകകറസ്ഥാടയ്  മൂനസ്ഥാറനിവല
കേകയറയ  വവധരശ്യമസ്ഥായനി  ഒഴനിപ്പെനിക്കൂവവെനയ്  മനനി  പറഞകപ്പെസ്ഥാള്  എതനിരക്കുവമനയ്
എയ.എല്.എ.പറഞ.  'റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനിവന  നനിരകദ്ദേശവയ  കകേസ്ഥാടതനി  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുയ
ചടങ്ങളുയ അനുസരനിച്ചയ് പ്രവെരതനിക്കുന സബയ് കേളകര പ്രസ്ഥാകദശനികേ കനതസ്ഥാക്കളുവടയുയ
ഭൂമസ്ഥാഫനിയകേളുവടയുയ  എതനിരപ്പെയ്  തുടരച്ചയസ്ഥായനി  കനരനിടുകേയസ്ഥാണയ്.  'സബയ്  കേളകറുവട
മടക്കയ  നസ്ഥാലയ്  കേസ്ഥാലനിലസ്ഥായനിരനിക്കുയ'  എനവെവര  എയ.എല്.എ.
ഭസ്പീഷണനിവപ്പെടുതനിയകപ്പെസ്ഥാള്  'കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാവമനയ്  ഒരു  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനുയ
കേരുകതണസ്ഥാ' എനയ് ഒരു മനനി പറഞ. ഇതയ് എവന അഭനിപ്രസ്ഥായമല്ല, ഒരു പത്രതനില്
വെന എഡനികറസ്ഥാറനിയലസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് വെസ്ഥായനിച്ചതയ്. 'കേകയറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന് വെനസ്ഥാല് നസ്ഥാലയ്
കേസ്ഥാലനിവല തനിരനിച്ചുകപസ്ഥാവകേയുളള' എനയ് എയ.എല്.എ. പറയുകേയസ്ഥാണയ്.

ശസ്പീമതനി  സനി  .    വകേ  .    ആശ:  സര,  പുറകമസ്ഥാക്കുകേവളല്ലസ്ഥായ  സഖസ്ഥാക്കള്
കേകയറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാവണനള്ള  ഒരു  പരസ്ഥാമരശയ  ഇവെനിവടയുണസ്ഥായനി.   കേഴനിഞ
സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്  പരനിസനിതനികലസ്ഥാല  പ്രകദശവമനയ്  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ച
പള്ളനിവെസ്ഥാസല്  പഞസ്ഥായതനില്  മസ്ഥാത്രയ  61  റനികസസ്ഥാരടകേള്  പുതുതസ്ഥായനി  പണനിതതയ്
ശദ്ധയനില്വപ്പെടനിടകണസ്ഥാ?
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള  : സര,  ഇവെനിവട  പറയുനതയ്  അതല്ല,
കൂടതരവെസ്ഥാദനിതസമുള്ള  ഗവെണ്വമനസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്.  'ഇവെനിവട  എന്തു
വചയണവമനയ്  ഞങ്ങള്ക്കറനിയസ്ഥായ.  ഇടുക്കനിക്കസ്ഥാര  വകേസ്ഥാഞസ്ഥാണനസ്ഥാരസ്ഥാവണനയ്
വെനിചസ്ഥാരനിക്കരുതയ് ',   'മൂനസ്ഥാറനില് മസ്ഥാധശ്യങ്ങള്ക്കയ് നനിക്ഷനിപ തസ്ഥാല്പരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്.  ടൂറനിസയ
തകേരസ്ഥാറനിലസ്ഥാക്കുയവെനിധയ  ചസ്ഥാനല്  ദനിവെശ്യനസ്ഥാര  അകങ്ങസ്ഥാവടഴുവനള്ളനിയസ്ഥാല്
ജനപനിന്തുണകയസ്ഥാവട  എന്തു  വചയണവമനയ്  ഞങ്ങള്ക്കറനിയസ്ഥായ.   വെരഷതനില്
6  ലക്ഷയ  കപര  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരതനിനസ്ഥായനി  എത്തുന  നസ്ഥാടനില്  കേകയറമുവണനയ്
പറഞയ്  മുകേളനില്  നനിനയ്  വപസ്ഥാടനിവെസ്പീണ  ചനില  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസര  രയഗതയ്  വെരുനണയ്.
നൂറസ്ഥാണസ്ഥായനി  പകേവെശമുള്ളതയ്  കേകയറ  ഭൂമനിയസ്ഥാവണനയ്  പറഞ  വെരുനവെര
വെരുനതുകപസ്ഥാവല തനിരനിച്ചു കപസ്ഥാകേണവമനനില്ല.'  എനയ് പവെദത്യുതനി വെകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.
എയ.  എയ.  മണനി.      'പധരശ്യമസ്ഥായനി  വപസ്ഥായ്കക്കസ്ഥാ'  എനയ്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി
പറയുകമസ്ഥാള്  'വെനതുകപസ്ഥാവല തനിരനിച്ചു  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് കേഴനിയനില്ല'  എനസ്ഥാണയ്  പവെദത്യുതനി
വെകുപ്പു മനനി പറയുനതയ്.  ആവെശശ്യമുള്ള കപസ്ഥാലസ്പീസയ്  കസനവയ ലഭനിച്ചസ്ഥാല് കേകയറയ
ഒഴനിപ്പെനിക്കലമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാട  കപസ്ഥാകുവമനസ്ഥാണയ്  സബ്കേളകര  പറയുനതയ്.
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരക്കയ് സയരക്ഷണയ വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയണയ.  പസ്ഥാതകയസ്ഥാരങ്ങളനിവലസ്ഥാവക്ക
വകേടനിയുണസ്ഥാക്കനിയനിടള്ള  പസ്ഥാരടനി  സ്തൂപങ്ങളുയ  വകേസ്ഥാടനിമരങ്ങളുയ  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേ
വഷഡ്ഡുകേളുയ  വെലനിയ  അപകേടമുണസ്ഥാക്കുനണയ്.  കേസ്ഥാല്നട  യസ്ഥാത്രക്കസ്ഥാരക്കയ്  നടക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുനനില്ല.  പല  വഷഡ്ഡുകേവളയുയ  കേഞസ്ഥാവെനിവനയുയ  മദശ്യതനിവനയുയ
ഉപകയസ്ഥാഗതനിനസ്ഥായസ്ഥാണയ്  വചറുപ്പെക്കസ്ഥാര  വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുനതയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ്
പസ്ഥാതകയസ്ഥാരങ്ങളനില്  അനുമതനിയനില്ലസ്ഥാവത  വകേടനിയുണസ്ഥാക്കനിയ  വഷഡ്ഡുകേള്,  പസ്ഥാരടനി
സ്തൂപങ്ങള്,  വകേസ്ഥാടനിമരങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവെ  നസ്പീക്കയ  വചയസ്ഥാന്കൂടനി  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഈ  പറഞതയ്   എല്ലസ്ഥാ  പസ്ഥാരടനികേള്ക്കുയ  ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാണയ്.
അങ്ങവനയസ്ഥാവണങ്കെനില് കകേരള  ചരനിത്രതനിവല ശകദ്ധയനസ്ഥായ   റവെനന്യൂ മനനിയസ്ഥായനി
അകങ്ങയയ് മസ്ഥാറസ്ഥാന് കേഴനിയുയ.    

മനി  .    വചയരമസ്ഥാന്:  ദയവെസ്ഥായനി  ചുരുക്കണയ.  അകങ്ങയയ്  അനുവെദനിച്ച  സമയയ
കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ഉപബദുള്ള  :  സര, ഇവെനിവട കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളസ്ഥാവക്ക വെളവര സസ്പീഡനിലസ്ഥാണയ്
കപസ്ഥാകുനവതനസ്ഥാണയ്  ഇനവല  ഒരു  മനനി  പ്രസയഗതനില്  പറഞതയ്.  എന്തയ്
സസ്പീഡസ്ഥാണയ്?  മുഖശ്യമനനിയുവട ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ നനിധനിയനികലക്കയ് അകപക്ഷ വകേസ്ഥാടുതസ്ഥാല്
അതയ്  'വെനികല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസറുവട  റനികപ്പെസ്ഥാരടനിനയച്ചു'  എന മറുപടനിയല്ലസ്ഥാവത  ഇതുവെവര
നയസ്ഥാപപസ കേനിടനിയനിടനില്ല.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ഒരു വമമരക്കയ്  അതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്
ഇവെനിവട സബ്മനിഷന് അവെതരനിപ്പെനികക്കണനി വെന. 

മനി  .    വചയരമസ്ഥാന്:  അങ്ങയ്  ചുരുക്കണയ....  രണയ്  മനിനനിറയ്  അധനികേമസ്ഥായനി.....
വെഴങ്ങനിയതനിനയ്  സമയയ അനുവെദനിക്കസ്ഥാന് പറനില്ല.  
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉപബദുള്ള  :  സര,  ഒരു മനിനനിറ്റുകൂടനി.  ലസ്ഥാന്ഡയ് അകേസനിസനിഷനുമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെട  വെനിഷയയ  കേസ്ഥാരണമസ്ഥാണയ്  പല  വെനികേസന  പദ്ധതനികേളുയ
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതയ്.  സലവമടുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  പ്രശതനില്  ഇതുവെവര  ഒരു
പരനിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞനിടനില്ല.  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനിവന  മറവെനില്  ലസ്ഥാന്ഡയ്
അകേസനിസനിഷന്  നടപടനികേളനില്  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനസ്ഥാര  കവെണത്ര  ശദ്ധനിക്കുനനില്ല.
അതുവകേസ്ഥാണയ് ലസ്ഥാന്ഡയ്  അകേസനിസനിഷന് നടപടനികേളനില് ഒരു തസ്പീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കണയ.
രണയ് മനനിമസ്ഥാര സസ്പീഡനില് രസ്ഥാജനിവെച്ചു;  ഒരു മനനി രസ്ഥാജനി വെയസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാവണന
പറയുന;  എനല്ലസ്ഥാവത കവെണത്ര സസ്പീഡനില് ഒനയ നടക്കുനനില്ല. അതുവകേസ്ഥാണയ് ഈ
ഗവെണ്വമനനിവന ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ ഞസ്ഥാന് ശക്തമസ്ഥായനി എതനിരക്കുന.

ശസ്പീ  .   എന്  .   വെനിജയന് പനിള്ള: സര, ഇവെനിവട അവെതരനിപ്പെനിച്ച ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള
ഞസ്ഥാന്  പനിന്തസ്ഥാങ്ങുന.  സഖസ്ഥാവെയ്  പനിണറസ്ഥായനി  വെനിജയവന  കനതൃതസതനിലള്ള
ഗവെണ്വമനയ്  അധനികേസ്ഥാരതനില് വെനനിടയ്  ഏതസ്ഥാനുയ ദനിവെസങ്ങള് കൂടനി  കേഴനിയുകമസ്ഥാള്
ഒരു  വെരഷയ  തനികേയുകേയസ്ഥാണയ്.  കകേരളതനിവല  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ജനങ്ങവള
സയബനനിച്ചനിടകതസ്ഥാളയ  അവെരുവട  ജസ്പീവെനിത  ദുരനിതങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  ഈ  ഗവെണ്വമനയ്  അധനികേസ്ഥാരകമല്ക്കുകമസ്ഥാള്
ഗുരുതരമസ്ഥായ സസ്ഥാമതനികേ പ്രതനിസനനിയസ്ഥായനിരുനവവെങ്കെനിലയ  ആദശ്യ കേശ്യസ്ഥാബനിനറനില്
തവന  കുടനിശനികേയുണസ്ഥായനിരുന  കക്ഷമ  വപന്ഷനുകേള്  വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാന്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചു  എനള്ളതയ്  ഗവെണ്വമനനിവന  ഭസ്ഥാവെനി  പ്രവെരതനവത  സയബനനിച്ച
സൂചനയസ്ഥായനിരുന.  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയ  കനസ്ഥാട  നനികരസ്ഥാധനതനിവന
ഫലമസ്ഥായുയ  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സുപ്രസ്പീയകകേസ്ഥാടതനി   വെനിധനിയുവട  അടനിസസ്ഥാനതനില്
മദശ്യശസ്ഥാലകേള്  പൂടനിയതുമൂലമുണസ്ഥായ  വെരുമസ്ഥാന  നഷതനിനനിടയനിലയ  സയസസ്ഥാനവത
കക്ഷമ പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കയ് ഒരു കുറവയ വെരുതസ്ഥാവത വമച്ചവപ്പെട ധനമസ്ഥാകനജുവമനയ്
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന  ധനകേസ്ഥാരശ്യ  വെകുപ്പുമനനിവയ  ഞസ്ഥാന്  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കകേരളതനിവന നനികുതനി ഘടന,  ജനി.എസയ്.ടനി.  നനിരക്കയ് ഇവെവയസ്ഥാവക്ക മസ്ഥാറുനകതസ്ഥാവട
നനികുതനി  വെരുമസ്ഥാനതനില്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാറമുണസ്ഥാകുവമനയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.
കകേരളതനിവല  വചക്കയ്  കപസ്ഥാസ്റ്റുകേവള  ആധുനനികേവെല്ക്കരനിക്കുനതനിനുയ  അഴനിമതനി
വെനിമുക്തമസ്ഥാക്കുനതനിനുയ  ഈ  ഗവെണ്വമനയ്  പ്രകതശ്യകേ  തസ്ഥാല്പരശ്യവമടുക്കുനതയ്
അഭനിനന്ദനമരഹനിക്കുനതസ്ഥാണയ്. 

കകേരളതനിവല   വെനിദശ്യസ്ഥാരത്ഥനികേളുവട  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  വെസ്ഥായ  തനിരനിച്ചടയസ്ഥാനുള്ള
സഹസ്ഥായയ,  സയസസ്ഥാന  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കുയ  അദ്ധശ്യസ്ഥാപകേരക്കുയ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ
ഇന്ഷസറന്സയ്,  നഷതനിലസ്ഥായ  വപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങവള  ലസ്ഥാഭതനിലസ്ഥാക്കല്,
വകേസ്ഥാടുയ  വെരള്ച്ചയനിലയ  പവെരകേടനില്ലസ്ഥാത  സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി  കകേരളയ  നനില്ക്കുനതയ്,
സയസസ്ഥാന പസ്ഥാതകേളനിവല കടസ്ഥാള് നനികരസ്ഥാധനയ,   കക്ഷമവപന്ഷനുകേള് വെസ്പീടുകേളനില്
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എതനിക്കല്   തുടങ്ങനി  ഒടനവെധനി  ജകനസ്ഥാപകേസ്ഥാരപ്രദമസ്ഥായ  തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങവളടുത
ഗവെണ്വമനയ്  ജനവെനിശസസ്ഥാസയ  ആരജനിക്കുനവവെനയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
പ്രതനിപക്ഷയ  കകേരളതനിവല  ചനില  മസ്ഥാധശ്യമങ്ങളുവട  സഹസ്ഥായകതസ്ഥാവട
ഗവെണ്വമനനിവനതനിവരയുയ  കകേരളതനിവല  മുഖശ്യമനനിവക്കതനിവരയുയ  ആകക്ഷപങ്ങള്
വചസ്ഥാരനിയുനതയ്.  ഒറവക്കടസ്ഥായനി  നനിനവകേസ്ഥാണയ്  കകേരളതനിവല  ഇടതുപക്ഷ
ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനി  ഇതനിവന  കനരനിടുകേതവന  വചയ്യുയ.  അഞവെരഷയ
പൂരതനിയസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് ഇന്തശ്യയനിവല മറ്റു  സയസസ്ഥാനങ്ങള്വക്കല്ലസ്ഥായ  മുനനിലസ്ഥായനിരനിക്കുയ
കകേരളതനിവന സസ്ഥാനയ എനയ് എനനിക്കുറപ്പുണയ്.  

ഐകേശ്യ  കകേരളതനിവല  ആദശ്യ  മനനിസഭയുവട  60-ാം  വെസ്ഥാരഷനികേയ  നമള്
ആകഘസ്ഥാഷനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ആധുനനികേ  കകേരളതനിനയ്  വെഴനിവയസ്ഥാരുക്കനിയ  ചരനിത്ര
നനികയസ്ഥാഗമസ്ഥായനിരുന  1957-വല ഇ.എയ.എസയ്.  ഗവെണ്വമനയ്.   കകേവെലയ  28  മസ്ഥാസയ
വകേസ്ഥാണയ്  കകേരളതനിവന  അടനിതറ  പണനിതുയരത്തുനതനിനയ്  ആ  ഗവെണ്വമനനിനയ്
സസ്ഥാധനിച്ചു.  വപസ്ഥാതുവെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസതനിനുയ  ജനകേസ്പീയ  ആകരസ്ഥാഗശ്യ  സയരക്ഷണതനിനുയ
ദരനിദ്ര-ദുരബല ജനവെനിഭസ്ഥാഗങ്ങളുവട ഉനമനതനിനുയ ഈനല് നല്കേനിവക്കസ്ഥാണയ് അനയ്
ആവെനിഷരനിച്ച കവെറനിട  വെനികേസന മസ്ഥാതൃകേ  'കകേരള കമസ്ഥാഡല്  'എനയ്  കലസ്ഥാകേ പ്രശസനി
കനടനി.  ആ മനനിസഭയുവട കനര പപതൃകേയ അവെകേസ്ഥാശവപ്പെട പനിണറസ്ഥായനി സരക്കസ്ഥാര
ആവെനിഷരനിക്കുന 'ഹരനിത കകേരളയ' പദ്ധതനി, കകേരളതനിവല കേരഷകേരക്കയ് ആശസസ്ഥാസയ
നല്കേനിവക്കസ്ഥാണ്ടുയ  കകേരളതനിവന  നഷവപ്പെട  കേസ്ഥാരഷനികേ  സയസ്കൃതനി  മടക്കനി
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാനുയ  അനശ്യമസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന  മണ്ണുയ  വവെള്ളവയ  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കസ്ഥാനുമുള്ള  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനി  സരക്കസ്ഥാരനിവന  പുതന്
കേസ്ഥാല്വെയസ്ഥാണയ്.  വെനികകേന്ദ്രസ്പീകൃത  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യതനിവന  സുവെരണകേസ്ഥാലയ  തനിരനിച്ചു
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന് നടത്തുന ശമങ്ങളുയ കകേരള മസ്ഥാതൃകേ വെസ്പീണ്ടുയ ശക്തനിവപ്പെടുത്തുനതനിനയ്
കേസ്ഥാരണമസ്ഥായനിടണയ്.  അടുത  അഞവെരഷയവകേസ്ഥാണയ്  സയസസ്ഥാനതയ്
വെസ്പീടനില്ലസ്ഥാതവെരവക്കല്ലസ്ഥായ  വെസ്പീടയ്  നനിരമനിച്ചുനല്കുന  'പലഫയ്'  പദ്ധതനിക്കയ്  സരക്കസ്ഥാര
ആരയഭയ  കുറനിച്ചുകേഴനിഞ.  1971-ല്  സയസസ്ഥാന  ഭവെന  നനിരമസ്ഥാണ  കബസ്ഥാരഡയ്
നനിലവെനില്  വെവനങ്കെനിലയ  സയസസ്ഥാനവത  പസ്ഥാരപ്പെനിട  പ്രശതനിനയ്  പൂരണമസ്ഥായനി
പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിഞനില്ല.  2006-വല  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനയ്
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയ  'ഇ.എയ.എസയ്.  ഭവെനനനിരമസ്ഥാണ  പദ്ധതനി'  പസ്ഥാരപ്പെനിട  പ്രശതനിനയ്
പരനിഹസ്ഥാരമസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുനവവെങ്കെനിലയ  2011-ല് ഗവെണ്വമനയ് മസ്ഥാറനിയകതസ്ഥാടുകൂടനി പദ്ധതനി
തടസവപ്പെട.  ഐ.എ.പവെ  പദ്ധതനിക്കസ്ഥാകേവട  പസ്ഥാരപ്പെനിട  പ്രശയ  പൂരണമസ്ഥായനി
പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞതുമനില്ല.  പസ്ഥാതനിവെഴനിയനില്  പണനിനനിരകതണനിവെന
പതനിനസ്ഥായനിരക്കണക്കനിനയ്  വെസ്പീടുകേളുവട  പൂരതസ്പീകേരണയ  'പലഫയ്'
ലക്ഷശ്യമനിടുനവവെനതയ്   സകന്തസ്ഥാഷകേരമസ്ഥാണയ്. 

ജനില്ലസ്ഥാ  ഭരണകൂടങ്ങളുവട കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമത വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുയ  പദ്ധതനികേളുവട
സമയബനനിതമസ്ഥായ  പൂരതസ്പീകേരണതനിനുമസ്ഥായനി  സയസസ്ഥാനതയ്  ഐ.എ.എസയ്.
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ഓഫസ്പീസരമസ്ഥാരക്കയ്  ഓകരസ്ഥാ  ജനില്ലയുവടയുയ  ചുമതല  വകേസ്ഥാടുതയ്  എല്ലസ്ഥാ  മസ്ഥാസവയ
അവെകലസ്ഥാകേന  കയസ്ഥാഗയ  കൂടസ്ഥാവനടുത  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  ശകദ്ധയമസ്ഥാണയ്.  ജനില്ലസ്ഥാ
കേളകരമസ്ഥാരുവട കനതൃതസതനില് നടക്കുന അദസ്ഥാലത്തുകേളനിലൂവട ജനങ്ങളുവട ഒകടവറ
പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുനണയ്.  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമനനിവന
കേസ്ഥാലതയ്  മുഖശ്യമനനിയുവട  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസ  നനിധനിയനില്നനിനയ്  സഹസ്ഥായയ
ലഭനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  ജനില്ലസ്ഥാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ജനങ്ങള്  മണനിക്കൂറുകേകളസ്ഥാളയ  വെരനിനനിനയ്
വെലയുകേയസ്ഥായനിരുന. എനസ്ഥാല് 'CMDRF Online'  പദ്ധതനിയനിലൂവട അകപക്ഷകേരക്കയ്
അക്ഷയ  കകേന്ദ്രതനില്  അകപക്ഷ  നല്കുവെസ്ഥാനുയ  അകപക്ഷകേളുവട  തല്സനിതനി
അറനിയുനതനിനുയ  കേഴനിയുന.  ആരവെങ്ങളുയ  ബഹളങ്ങളുമനില്ലസ്ഥാവത
മുന്വെരഷങ്ങകളക്കസ്ഥാള്  കൂടനിയ  തുകേ  CMDRF-ല്  നനിനയ്  വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാന്
കേഴനിഞവവെനള്ളതയ്  ഈ  ഗവെണ്വമനനിവന  കനടമസ്ഥാണയ്.   നമ്മുവട  സയസസ്ഥാനയ
വകേസ്ഥാടുയവെരള്ച്ച  കനരനിടുകേയസ്ഥാണയ്.  വെരള്ച്ച മുന്കൂടനി കേണ്ടുവകേസ്ഥാണയ് ഈ ഗവെണ്വമനയ്
വെളവര  കനരകതതവന  പ്രതനികരസ്ഥാധ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇതനിനസ്ഥായനി
ജനില്ലകേളനില്  ഓകരസ്ഥാ  മനനിമസ്ഥാരുവടയുയ  കനതൃതസതനില്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുവട
സഹസ്ഥായകതസ്ഥാവട ആവെനിഷരനിച്ച കേരമ പരനിപസ്ഥാടനികേളുയ വെനിലയനിരുതല് കയസ്ഥാഗങ്ങളുയ
മുഖശ്യമനനി  കനരനിടയ്  നടതനിയ  ഇടവപടലകേളുയ  വെനിജയയ  കേണ്ടു.  റവെനന്യൂ,  കൃഷനി,
ജലവെനിഭവെയ,  വെനയ  എനസ്പീ  വെകുപ്പുകേളുവട  ഏകകേസ്ഥാപനതനിലൂവടയുള്ള  പ്രവെരതനയ
വെരള്ച്ചവയ  കനരനിടസ്ഥാന്  സഹസ്ഥായകേമസ്ഥായനിടണയ്.  ഇന്തശ്യയനില്   അഴനിമതനി  ഏറവയ
കുറഞ സയസസ്ഥാനയ കകേരളമസ്ഥാവണനയ് അടുതയ് നടതനിയ സരവവ്വ സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
ഈ  ഗവെണ്വമനയ്  അഞയ്  വെരഷയ  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്  അഴനിമതനിയനില്ലസ്ഥാത
സയസസ്ഥാനമസ്ഥായനി,  വെനികേസനതനില്  ഇന്തശ്യയയ്  മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥാകുവമന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്
സയശയമനില്ല.  ഇക്കസ്ഥാരണങ്ങള് വകേസ്ഥാണയ് തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ നമ്മുവട ഗവെണ്വമനയ് അഞയ്
വെരഷയ  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്  സയസസ്ഥാനതനിവന  തസ്ഥാകഴതടനിലള്ള  ജനങ്ങളുവട
വെനികേസനമസ്ഥാണയ്  സസപ്നയ  കേസ്ഥാണുനതയ്.  അതസ്ഥാണയ്   നവെകകേരള  മനിഷന്.   ആ
മനിഷനനിലൂവട 5 വെരഷയ വകേസ്ഥാണയ്  പസ്ഥാവെവപ്പെട വെസ്പീടനില്ലസ്ഥാത നസ്ഥാലര ലക്ഷയ ആളുകേള്ക്കയ്
വെസ്പീടയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുകേയുയ  ഹരനിത  സയസസ്ഥാരമുവള്ളസ്ഥാരു   സയസസ്ഥാനവത
വെസ്ഥാരവതടുക്കുകേയുയ  വചയ്യുയ.   അതുകപസ്ഥാവല  ആരദ്രയ  പദ്ധതനിയനിലൂവട  പസ്ഥാവെവപ്പെട
ആളുകേള്ക്കയ്  ആധുനനികേ  സയവെനിധസ്ഥാനതനിലൂവടയുള്ള  ചനികേനിതസ്ഥാ  സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങള്
ഏരവപ്പെടുത്തുകേയുയ  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസതനില്  ഒരു  വെലനിയ  മസ്ഥാറയ  വെരുത്തുകേയുയ
വചയവകേസ്ഥാണയ്,  ആവരല്ലസ്ഥായ  എവന്തല്ലസ്ഥായ  പറഞസ്ഥാലയ,  അഞയ്  വെരഷയ
പൂരതസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്  എല്.ഡനി.എഫയ്-വന  കനതൃതസതനിലള്ള  ഈ  ഗവെണ്വമനയ്
ഈ  രസ്ഥാജശ്യവത മൂനരകകേസ്ഥാടനി  ജനങ്ങളുവട  കേണനിലണനിയസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുയ  എനയ്  ഞസ്ഥാന്
വെനിശസസനിക്കുന.   അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഈ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള  ഞസ്ഥാന്  പൂരണമസ്ഥായുയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുന. നനിരത്തുന. 
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ശസ്പീ  .    പുരുഷന്  കേടലണനി:   സര,  കകേരള  വെനികേസന  മസ്ഥാതൃകേ  കലസ്ഥാകേ
പ്രസനിദ്ധമസ്ഥാണയ്.  അതയ് സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാനുള്ള ചരനിത്ര നനികയസ്ഥാഗയ ഏവറടുത്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
സഖസ്ഥാവെയ്  പനിണറസ്ഥായനി  വെനിജയന്  കകേരളതനിവല  മുഖശ്യമനനിയസ്ഥായതയ്.
കലസ്ഥാകേതനിനുതവന  മസ്ഥാതൃകേയസ്ഥായ  1957-വല  ഇ.എയ.എസയ്.  മനനിസഭയുവട
തുടരച്ചയസ്ഥാണനിതയ്.  കകേരള  ജനതയുവട  ശസ്ഥാപകമസ്ഥാക്ഷയ.  ആ  ദഇൗതശ്യമസ്ഥാണയ്  ഈ
ഗവെണ്വമനയ് ഏവറടുതനിടള്ളതയ്.   'മുറയ വകേസ്ഥാണയ് സൂരശ്യവന മറയസ്ഥാന് കേഴനിയനിവല്ല'നയ്
പറഞതുകപസ്ഥാവല  എന്തയ്  ദുരസ്ഥാകരസ്ഥാപണങ്ങള്  എവെനിവടനനിനയ്  ഉണസ്ഥായസ്ഥാലയ  ഈ
അശസയ  മുകനസ്ഥാടതവന  കപസ്ഥാകുയ.  ചനിന്തയുയ  പ്രകയസ്ഥാഗവയ  സയകയസ്ഥാജനിപ്പെനിക്കുകേ
എനതസ്ഥാണയ്  ദസ്ഥാരശനനികേ  രയഗതയ്  മസ്ഥാരകനിസയ-വലനനിനനിസയ  നനിരവ്വഹനിച്ച
വെനിപവെകേരമസ്ഥായ പരനിവെരതനയ.  കേസ്ഥാലഘടയ ആവെശശ്യവപ്പെടുന ഈ മനനിസഭ ഭസ്ഥാവെനി
കകേരളതനിവന അടനിതറ പസ്ഥാകേനിക്കഴനിഞ.  അഴനിമതനിയനിലയ വകേടുകേസ്ഥാരശ്യസതയനിലയ
മുങ്ങനിക്കുളനിച്ച യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന പനിടനിയനില് നനിനയ കേനിടനിയ കമസ്ഥാചനയ,
വെനികേസനിത  കകേരളയ,  എല്ലസ്ഥായ  ശരനിയസ്ഥാകുയ.  ഏതയ്   പ്രതനിസനനിയനിലയ
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുന  ഈ  ഗവെണ്വമനനിവന  ജനകേസ്പീയ  വെനികേസന  ബദല്  എല്ലസ്ഥാവെരുയ
ഇതനിനകേയ  അയഗസ്പീകേരനിച്ചു  കേഴനിഞ.  ശസ്ഥാസസ്പീയ  ചനിന്തയനിലൂവടയുയ
പ്രകയസ്ഥാഗതനിലൂവടയുമസ്ഥാണയ്  നവെകകേരള  മനിഷന്  നസ്ഥാടനിവന  സമഗ  വെനികേസനയ
ലക്ഷശ്യമസ്ഥാക്കനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുനതയ്.  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനി  വെരഗ്ഗതനിവന
ദരശനമസ്ഥാണനിതയ്.   നസ്ഥാടനിവന  ശരനിയസ്ഥായ  ദനിശയനില്  മസ്ഥാറ്റുന  ദരശനയ.   കനരകത,
മനുഷശ്യനയ്  എന്തയ്  സയഭവെനിച്ചസ്ഥാലയ  നസ്ഥാടയ്  എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയ  എനനിക്കയ്  എന്തുകേനിടയ  എന
ചനിന്തയനിലസ്ഥായനിരുന.  ആ  ദരശനമല്ല  ഇതയ്.  ജനകേസ്പീയസ്ഥാസൂത്രണയ  ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായനി
തുടരുവമന  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനയ,  കകേരളതനിനു  മുനനില്  വെസ്ഥാതനില്  വകേസ്ഥാടനിയടയസ്ഥാന്
കേഴനിയനിവല്ലനയ്  കകേന്ദ്രവത  കബസ്ഥാധശ്യവപ്പെടുതസ്ഥാന്  ശസ്ഥാസസ്പീയ  കബസ്ഥാധകതസ്ഥാവട
മുകനസ്ഥാടവെന ഗവെണ്വമനയ് നനിശ്ചയദസ്ഥാരഢശ്യവയ ആകവെശവമുണസ്ഥാക്കുനതസ്ഥാണയ്.  

റവെനന്യൂ -  ഭൂമനി  സയബനമസ്ഥായ  നനിയമങ്ങവളയുയ  നടപടനികേവളയുയ  കുറനിച്ചയ്
ജനങ്ങളനില്  അവെകബസ്ഥാധയ  സൃഷനിക്കസ്ഥാനുള്ള  ഭൂ-സസ്ഥാക്ഷരത  കേസ്ഥാവമയനിന്  എന
സകന്ദശയ  സസസ്ഥാഗതസ്ഥാരഹമസ്ഥാണയ്.  റസ്പീസരവവ്വ  നടതനിയ  സയസസ്ഥാനവത  854
വെനികല്ലജുകേളനില്  551  വെനികല്ലജുകേളനിവല  ജനങ്ങള്ക്കയ്  സഇൗജനശ്യമസ്ഥായനി  തങ്ങളുവട
വെസ്തുവെനിവന  വസച്ചയ്  നല്കേസ്ഥാന്  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചതുയ  ഈ  ഗവെണ്വമനസ്ഥാണയ്.
ഈ  ഗവെണ്വമവനന  പറഞസ്ഥാല്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ് വമനസ്ഥാണയ്.
വെളവരക്കസ്ഥാലമസ്ഥായനി  മലമനനികയസ്ഥാടയ് മല്ലനിടയ കേസ്ഥാടമൃഗങ്ങളുവട ഉപദ്രവെയ സഹനിച്ചുയ നസ്ഥാടയ്
വപസ്ഥാനസ്ഥാക്കനി   ജസ്പീവെനിതവൃതനിക്കസ്ഥായനി  കൃഷനിവയ  വകേടനിപ്പുണരനയ്   വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി
ജസ്പീവെനിച്ചുകപസ്ഥാനനിരുനവെരുവട വനഞതയ് വജണവകേടനി ജസ്പീവെനിതയ  അസസസമസ്ഥാക്കനിയ
ഒരു  കേസ്ഥാലഘടയ  കേഴനിഞ.  ഒരു  ജനതയുവട  ജസ്പീവെനിതയ  വജണ  വകേടനി



421

അസസസമസ്ഥാക്കസ്ഥാന് അനുവെദനിക്കനില്ല  എന നനിലവെന.  കൂരസ്ഥാച്ചുണനിവല കേരഷകേരുവട
പ്രശതനിവന  ഗഇൗരവെയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനി  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  വെനിളനിച്ചുകചരത
കയസ്ഥാഗതനില്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയുയ  വെനയവെകുപ്പുമനനിയുയ
സലവത  മതസ്ഥാദ്ധശ്യക്ഷരുയ  കനതസ്ഥാക്കളുയ  എല്ലസ്ഥാവെരുയ  കചരനയ്  വപവടവനസ്ഥാരു
തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുത്തു.  ആ  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  ഈ  ഗവെണ്വമനനിവന  തനിളക്കയ  വെരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു.
അതയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥായനി.  സയയുക്ത  സരവവ്വ  നടതനി  അരഹതവപ്പെടവെരക്കയ്,  1977
വെവരയുള്ള നനികുതനി അടച്ചവെരക്കയ് പടയയ നല്കേനി. അതസ്ഥാണയ് എല്ലസ്ഥായ ശരനിയസ്ഥാകുവമനയ്
പറഞതയ്.  ഇവെനിവടവയല്ലസ്ഥായ  ശരനിയസ്ഥാകുവമനയ്  പറഞതയ്  യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥശ്യമസ്ഥാക്കനി.
എനസ്ഥാല്  ഇനനിയുയ  ചനില  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്  വെശ്യക്തത  വെരസ്ഥാനുണയ്.  തങ്ങളുവട  ജസ്പീവെനിത
വൃതനിക്കുകവെണനി ഇവെനിവട വെരനികേയുയ നസ്ഥാലയ് മുതല് എടയ് വെവര വസനയ് സലങ്ങളനില്
തസ്ഥാമസനിക്കുകേയുയ  വചയവെര  ഇതനില്വപ്പെടനിവല്ലവനസ്ഥാരു  സനിതനിയുണയ്.   അതുകൂടനി
തസ്പീരുമസ്ഥാനനികക്കണതുണയ്.    മുഖശ്യമനനിയുവട  പ്രസസ്ഥാവെന  ആശസസ്ഥാസകേരയ  തവന.
ഇതുതവനയസ്ഥാണയ് വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാണസ്ഥാവത ആകേസ്ഥാശയ കനസ്ഥാക്കനി നനിന
കേരഷകേ  ജനതയയ്  പ്രതസ്പീക്ഷ  നല്കേനിയ  അവെസയുണസ്ഥാക്കനിയതയ്.  മുഖശ്യമനനിയുവട
ഇടവപടല് ഇരുടനിവന ശക്തനികേവള മസ്ഥാളതനില് ഒളനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ് സഹസ്ഥായനിച്ചതയ്. കേക്ഷനി
രസ്ഥാഷസ്പീയ വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമനില്ലസ്ഥാവതയുള്ള ജനങ്ങളുവട ആകവെശയ ആ പ്രകദശങ്ങളനില് ഇനയ
അലയടനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഭൂമനി  കേകയറയ  തടയുനതനിനുയ  കേകയറ  ഭൂമനി
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുയ  കേരശന  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെയ്
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ആവരയുയ  സഹസ്ഥായനിക്കസ്ഥാനല്ല,  കേസ്ഥാശയ്  വെസ്ഥാങ്ങസ്ഥാനല്ല,
അവെരക്കുകവെണനി  വെനികധയതസയ  കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനുമല്ല.  ജനില്ലകേളനില്  വഡപന്യൂടനി  കേളകര,
ലസ്ഥാന്ഡയ്  റവെനന്യൂവെനിവന  കനതൃതസതനില്  തഹസസ്പീല്ദസ്ഥാരമസ്ഥാര  ഉള്വപ്പെടുന  ജസ്പീല്ലസ്ഥാ
തസ്ഥാലൂക്കയ്  സസസ്ഥാഡുകേള്  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള്  തടയുനതനിനുയ  ഭൂമസ്ഥാഫനിയകേള്
സയഘടനിച്ചയ്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാവര  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതുയ  കേകയറുനതുയ  തടയുനതനിനുമുള്ള
തസ്പീവ്രശമയ  നടനവെരനികേയസ്ഥാണയ്.  Land  Grabbing  Act-വന  കേരടയ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി
വെരുന.  സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനി പസ്ഥാടവെശ്യവെസയനില് പകേവെശയ വെച്ചനിടള്ളവെര വെശ്യവെസകേള്
ലയഘനിക്കുനണയ്.  ഭൂമനി  ദുരുപകയസ്ഥാഗയ  വചയ്യുനതുയ  അനശ്യസ്ഥാധസ്പീനവപ്പെടുനതുയ
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ് സരക്കസ്ഥാരനികലക്കയ് തനിരനിവച്ചടുക്കണവമനസ്ഥാണയ് എവന അഭനിപ്രസ്ഥായയ.  

നനിലവെനിലണസ്ഥായനിരുന  ഇന്ദനിരസ്ഥാ  ആവെസ്ഥാസയ്  കയസ്ഥാജന  (ഐ.എ.പവെ)
പനിന്വെലനിച്ചു. അതനിനുപകേരയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെന പ്രധസ്ഥാനമനനി ആവെസ്ഥാസയ് കയസ്ഥാജന. 2015-
16  സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷതനില്  31864  വെസ്പീടുകേളുവട  കുറവണസ്ഥായനി.  കകേന്ദ്രഭവെന
പദ്ധതനിയനിലൂവട  കകേന്ദ്രയ  കകേരളകതസ്ഥാടയ്  അവെഗണനയസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാണനിക്കുനതയ്.
വപസ്ഥാതുവെനിഭസ്ഥാഗതനിവല ജനങ്ങള്ക്കയ് കകേരളതനില് വെസ്പീടനില്ലസ്ഥാത അവെസയുണസ്ഥാക്കുയ.
ഇതയ്  കേണ്ടുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് സരക്കസ്ഥാര ഇനയ് മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുനതയ്.  എല്ലസ്ഥായ ശരനിയസ്ഥാകുയ.
വനല്പ്പെസ്ഥാടയ  നനികേത്തുനതയ്  നനിയനനിക്കുകേയുയ  37  ഏക്കര  പൂരവ്വ



422 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  4, 2017

സനിതനിയനിലസ്ഥാക്കുകേയുയ  വചയ.  വെയല്  നനികേതനിയ  മുന്നൂറനിലധനികേയ  കകേസ്സുകേളനില്
കേരശന നനിയമങ്ങള് സസസ്പീകേരനിച്ചതയ് ഈ സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.  ആറന്മുള എയരകപസ്ഥാരടനിവന
കപരനില്  നനികേതവപ്പെട  പുഴയനിവല  മണയ്  നസ്പീക്കനി  പൂരവ്വസനിതനിയനികലയയ്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതുയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരക്കയ്  വെസ്പീടയ്  നനിരമനിക്കസ്ഥാന്  സലമനില്ലസ്ഥാതതനിനയ്
കേളകരക്കയ്  മസ്ഥാരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിയതുയ  ആശസ്ഥാവെഹയ  തവന.  2008-നുമുന്പയ്
തകേരനകേനിടനതുയ  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെനില്  ഉള്വപ്പെടനിടനില്ലസ്ഥാതതുമസ്ഥായ  ഭൂമനിയനില്  വെസ്പീടയ്
വെയ്ക്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി  13105/പനി1/2017/റവെനന്യൂ  തസ്പീയതനി  1-3-2017   പ്രകേസ്ഥാരയ
പുറവപ്പെടുവെനിച്ചനിടണയ്.  

മഴയുവട  ലഭശ്യതയനിലണസ്ഥായ  കുറവമൂലയ  ഏറവയ  രൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ചയസ്ഥാണയ്
സയസസ്ഥാനയ  കനരനിടുനതയ്.  ഇതയ്  കനരനിടുനതനിനയ്  ഒകകസ്ഥാബര  മസ്ഥാസതനില്തവന
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുവവെനതസ്ഥാണയ് ഈ സരക്കസ്ഥാരനിവന പ്രകതശ്യകേത. 

റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനില്  അഴനിമതനിവക്കതനിവര  കേരശന  നടപടനി  തുടരുകേയസ്ഥാണയ്.
അഴനിമതനി  സയബനനിച്ച  പരസ്ഥാതനികേളനികനല്  54  കപവര  സവസന്ഡയ്  വചയ,  130
കപരവക്കതനിവര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  നനിരഭയമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയുയ
വചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്. 

കകേന്ദ്രതനിവന  സഇൗജനശ്യ  ഭവെന  നനിരമസ്ഥാണ  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  കകേരളതനിനയ്
തനിരനിച്ചടനിയസ്ഥാകുനണയ്.  കചരനി  നനിരമസ്ഥാരജന  പദ്ധതനിക്കുയ  കകേന്ദ്രസഹസ്ഥായയ
നഷമസ്ഥാകുന  അവെസയുണയ്.  ഇതനിനസ്ഥാണയ്  നമള്  ഒനനിച്ചു  കപസ്ഥാരസ്ഥാകടണതയ്.  ഈ
പശ്ചസ്ഥാതലതനിലസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  ഭൂമനിയുയ  വെസ്പീടുയ  നല്കുന
പലഫയ്  പദ്ധതനിയുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുനതയ്.  ഈ  സയസസ്ഥാനതയ്  നസ്ഥാലയ്
ലക്ഷതനിലധനികേയ   ഭവെനരഹനിതരുണയ്.  ഭവെനരഹനിതരക്കയ്  നസ്ഥാലയ്  ലക്ഷയ  വെസ്പീടുകേള്
100-ാം  ദനിവെസയ  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചു  കേഴനിഞ.  പസ്ഥാവെങ്ങവള  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനവെകരസ്ഥാവടസ്ഥാ
പ്പെമസ്ഥായനിരുന കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്.  എനസ്ഥാല് അന്തനിയുറങ്ങസ്ഥാന് കൂര  വകേടസ്ഥാന് ഇടവയ കൂരയുയ
വെച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കുനവെരസ്ഥാണയ്  ഇടതുപക്ഷയ.   അനയ്  പസ്ഥാവെങ്ങവള  രക്ഷനിക്കസ്ഥാന്
കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാര മസ്ഥാത്രകമ ഉണസ്ഥായനിരുനള.  ഭൂരഹനിതരുയ ഭവെനരഹനിതരുമസ്ഥായ ഒരു
കുടുയബയകപസ്ഥാലയ  കകേരളതനില്  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിവല്ലന  നനിരബനയ  ഈ
സര ക്കസ്ഥാരനിനുണയ്. ഇതനിവന ശസ്ഥാശസത പരനിഹസ്ഥാരമസ്ഥാണയ് ഈ ഗവെണ് വമനയ് ആവെനിഷരനിച്ച
'പലഫയ്' പദ്ധതനി. ഈ പദ്ധതനി കകേരള സമൂഹയ വനകഞറനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. 

''സഫലമസ്ഥാകുയ വെസ്പീവടന സസപ്നയ, 

വതളനിയുന അറനിവെനിവന വവെളനിച്ചയ കൂരകേളനില്'' 

ഭൂമനിയനില്ലസ്ഥാതവെരക്കയ്  ഭൂമനി  നല്കേസ്ഥാനുയ  ഭൂമനിയുള്ളവെരക്കയ്  വെസ്പീടയ്  നല്കേസ്ഥാനുയ
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പദ്ധതനി  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കണവമനയ്  പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവെരഗ്ഗ  കക്ഷമവെകുപ്പെനിവനയുയ
പനികനസ്ഥാക്ക  സമുദസ്ഥായ  കക്ഷമവെകുപ്പെനിവനയുയ  പദ്ധതനി  അവെകലസ്ഥാകേന  കയസ്ഥാഗതനില്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനി  ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ബസ്ഥാലന്  നനിരകദ്ദേശനിച്ചതയ്  അധനഃസനിത
വെരഗ്ഗക്കസ്ഥാരുവടയനിടയനില് വെലനിയ പ്രതസ്പീക്ഷയസ്ഥാണയ്  ഉണസ്ഥാക്കനിയനിടള്ളതയ്. ഭൂരഹനിതരുവട
ഭവെന  പദ്ധതനി  ആനുകൂലശ്യയ  വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുവമന  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനവയ  ആകവെശയ
തരുനതസ്ഥാണയ്.  സസയയപരശ്യസ്ഥാപ  ഗസ്ഥാമയ പദ്ധതനിയനില് വെസ്പീടുകേളുവട എണയ  40  ആക്കനി
നനിജവപ്പെടുതനിയതുയ അത്ഭുതമല്ല. ഒരു നനിയമസഭസ്ഥാ മണ്ഡലതനില് രണയ് കകേസ്ഥാളനനികേള്
വെസ്പീതയ  വതരവഞടുക്കസ്ഥാനുയ  മനനി  നനിരകദ്ദേശനിച്ചതയ്  ആശസസ്ഥാസകേരമസ്ഥാണയ്.  50,  60
എനപറഞയ് വെനികേസനയ മുരടനിച്ചുനനിനനിരുന ഒരു കേസ്ഥാലഘടതനില് ഇങ്ങവനവയസ്ഥാരു
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനയ  വെനതയ്  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  വെളവര  ആശസസ്ഥാസയ  നല്കുനതസ്ഥാണയ്,
സരക്കസ്ഥാരനിവന തനിളക്കയ കൂടനതസ്ഥാണയ്. സയസസ്ഥാനവത എല്ലസ്ഥാ ഭൂരഹനിത ഭവെനരഹനിത
കുടുയബങ്ങള്ക്കുയ  അഞവെരഷയവകേസ്ഥാണയ്  വെസ്പീടയ്  ഉറപ്പെസ്ഥാക്കുന  സമ്പൂരണ  പസ്ഥാരപ്പെനിട
സമുച്ചയ പദ്ധതനിക്കയ് ഏവറ സവെനികശഷതയുണയ്.  വവെള്ളവയ വവെളനിച്ചവയ കേക്കൂസുമുള്ള
പസ്ഥാരപ്പെനിടങ്ങള്,  വതസ്ഥാഴനില്  പരനിശസ്പീലനയ,  പ്രസ്പീ-പപ്രമറനിതലയ  വെവരയുള്ള  മനികേച്ച
വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  സഇൗകേരശ്യയ,  ഇയഗ്ലസ്പീഷയ്  ഭസ്ഥാഷ  പഠനിക്കസ്ഥാനുയ  ഐ.ടനി.  പഠനതനിനുമുള്ള
സഇൗകേരശ്യയ, ഇവതസ്ഥാവക്ക കൂരകേളനികലയസ്ഥാണയ് വെരുനതയ്. കസവെന കക്ഷമ പദ്ധതനികേളുവട
പ്രകയസ്ഥാജനയ ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള സയവെനിധസ്ഥാനയ ഒരുക്കുവമനയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനി
മനനിസഭസ്ഥാ  കയസ്ഥാഗതനിനുകശഷയ അറനിയനിച്ചതുയ  നമള് കകേടതസ്ഥാണയ്.  ഇ.എയ.എസയ്.
ഭവെന  പദ്ധതനികയസ്ഥാടയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  അലരജനിയസ്ഥായനിരുന.  നമ്മുവട  രസ്ഥാജശ്യതയ്
അധനഃസനിതകരസ്ഥാടയ്  ഇത്രയുമധനികേയ  വപരുമസ്ഥാറനിയ  ഒരു  ഗവെണ്വമനയ്
ഇതനിനുമുമണസ്ഥായനിടനില്ല.  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരനിക്കുകമസ്ഥാള്  അധ:സനിതകരസ്ഥാടയ്
അലരജനിയസ്ഥായനിരുന. അവതസ്ഥാവക്ക ഇനയ് പരനിഹരനിക്കവപ്പെട. ഇ.എയ.എസയ്.  പസ്ഥാരപ്പെനിട
പദ്ധതനി,  എയ.എന്.  ലക്ഷയ  വെസ്പീടയ്  പദ്ധതനി  എനനിവെ  പുനരുജസ്പീവെനിപ്പെനിച്ചയ്
അഞവെരഷയവകേസ്ഥാണയ്  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  വെസ്പീടയ്,  കേക്കൂസയ്  എനനിവെ  ഉറപ്പുവെരുത്തുന.
ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമയ  സയരക്ഷനിക്കുവമന  ഉറപ്പെസ്ഥാണയ്  വെനിപുലമസ്ഥായ  കേരമ
പരനിപസ്ഥാടനിയനിലൂവട  എല്.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.
അധനികേസ്ഥാരതനില്  എത്തുകമസ്ഥാള്  പസ്ഥാവെവപ്പെടവെരുവട  ഭവെന  പദ്ധതനികേള്
അടനിമറനിക്കവപ്പെടുന.  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹവമനയ്  അവെകേസ്ഥാശവപ്പെടുന  നമള്,
സസ്ഥാക്ഷരതയനില് മുനനിലസ്ഥാവണനയ് ഈറയ വകേസ്ഥാള്ളുന നമള് സസന്തയ വെസ്പീടനില്കപസ്ഥാലയ
സുരക്ഷനിതരവല്ലനയ് വെസ്ഥാരതകേള് വെരുന വെരതമസ്ഥാനകേസ്ഥാലതയ്, ഇതനിവനതനിവര സമൂഹ
മനസസ്ഥാക്ഷനി  ഉണരകതണ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  വെജ്രജൂബനിലനി  ആകഘസ്ഥാഷതനിവന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  നനിയമസഭസ്ഥാ  മന്ദനിരതനിവല  ഗസ്ഥാനനിജനി,  അയകബദ്കേര,   ജവെഹരലസ്ഥാല്
വനഹ്റു,  വകേ.  ആര.  നസ്ഥാരസ്ഥായണന്  തുടങ്ങനിയ  പൂരവ്വസൂരനികേളുവട  പ്രതനിമയനില്
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പുഷസ്ഥാരച്ചന  നടതനിയകപ്പെസ്ഥാള്,  ഈ  കകേരളതനിനയ്  ഒരു  ദനിശസ്ഥാകബസ്ഥാധയ  നല്കേനിയ,
പ്രഥമ  മുഖശ്യമനനിയസ്ഥായ  ഇ.എയ.എസയ്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെസ്ഥാടനിവന  പ്രതനിമയ്ക്കുമുമനില്
പുഷസ്ഥാരച്ചന നടതസ്ഥാന് ചനിലര അറച്ചുനനിന,  മടനിച്ചുനനിന.  എന്തസ്ഥാണയ് ഈ വെനികേസ്ഥാരയ?
ഒരു  പുതനിയ  സകന്ദശമസ്ഥാണയ്  പുതനിയ  തലമുറയയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുനതയ്.  രസ്ഥാഷസ്പീയ
മസ്ഥാനശ്യതയനില്ലസ്ഥാതസ്ഥാകുന  ഈ  അവെസ  മസ്ഥാറനിവയടുക്കണയ.  അങ്ങവനയസ്ഥാണയ്
നനിയമനനിരമസ്ഥാണസഭയുയ  നനിയമനനിരമസ്ഥാണ  സഭയനിവല  അയഗങ്ങളുയ
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകകേണതയ്.   പകേകകേസ്ഥാരതയ്   ഒകര  മനകസസ്ഥാവട  ഒകര  ചനിന്തകയസ്ഥാവട
ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായ വെനികേസന പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കയ് ആക്കവയ തൂക്കവയ വകേസ്ഥാടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്
ജനങ്ങവള  കസവെനിക്കസ്ഥാന്  എല്ലസ്ഥാവെരുയ  മുകനസ്ഥാടവെരണയ.  ഇവെനിവട  വെനിഭസ്ഥാഗസ്പീയതയുയ
വെരഗ്ഗസ്പീയതയുയ തുടച്ചുമസ്ഥാറണയ. ഇത്രയുയ പറഞയ് ഞസ്ഥാന് നനിരത്തുന.

കഡസ്ഥാ  .    എന്  .    ജയരസ്ഥാജയ്:  സര,  ഞസ്ഥാന്  ഈ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള
എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേള്  വെനിവെനിധ  വെകുപ്പുകേളുമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെടതസ്ഥാവണങ്കെനിലയ  ഏറവയ  കൂടുതല്  ചരച്ച  വചയവപ്പെടുനതയ്  റവെനന്യൂ
ഡനിപ്പെസ്ഥാരടയ്വമന്റുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെട വെനിഷയങ്ങളസ്ഥാണയ്. മനുഷശ്യകുലതനിവന കേസ്ഥാലയ മുതല്
ഭൂമനിയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  അധനിനനികവെശതനിവനയുയ  അക്രമതനിവനയുയ  കേഥകേളുയ
ചരനിത്രങ്ങളുവമസ്ഥാവക്കയുണയ്. ഒരുപകക്ഷ പഴയ കേസ്ഥാലഘടതനിവന  ചരനിത്രതനില് നനിനയ്
കേഥയുയ  കേഥസ്ഥാപസ്ഥാത്രങ്ങളുയ  മസ്ഥാറുനവവെനതനിനയ്  അപ്പുറകതയയ്   അധനിനനി
കവെശതനിവനയുയ  അക്രമതനിവനയുയ  അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്ക്കയ്  മസ്ഥാറമനില്ല
എനള്ളതസ്ഥാണയ് ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനയ. പുരസ്ഥാണതനിവല മഹസ്ഥാഭസ്ഥാരത യുദ്ധയ ഭൂമനിക്കുകവെണനി
ഉണസ്ഥായ  യുദ്ധയകൂടനിയസ്ഥാണയ്.  അനയ്  കേഇൗരവെകരയുയ  പസ്ഥാണ്ഡവെകരയുയ  തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന്
മസ്ഥാരഗ്ഗമുണസ്ഥായനിരുന. അവെരുവട കതരുകേളുവട വകേസ്ഥാടനികേള്ക്കയ് വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമുണസ്ഥായനിരുന.
ശത്രു  ആരസ്ഥാവണനയ  മനിത്രമസ്ഥാരസ്ഥാവണനയ  സയരക്ഷകേനസ്ഥാരസ്ഥാവണനയ  സയഹസ്ഥാരകേ
നസ്ഥാരസ്ഥാവണനയ  തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന്  കേഴനിയുന  ഒരു  കേസ്ഥാലഘടമസ്ഥായനിരുന.  ഇനയ്  ഭൂമനി
കേകയറതനിവന കേഥകേളനികലയയ് കേടനവെരുകമസ്ഥാള്,  യഥസ്ഥാരത്ഥതനില് പസ്ഥാണ്ഡവെനസ്ഥാര
ആരസ്ഥാവണനയ  കേഇൗരവെനസ്ഥാര  ആരസ്ഥാവണനയ  തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത  ഒരു
അവെസയുണയ്.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  എവെനിവടയസ്ഥാണയ്   ധരമവമനയ  എവെനിവടയസ്ഥാണയ്
അധരമവമനയ  തനിരനിച്ചറനിയസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാത  ഒരവെസയുയ  നനിലനനില്ക്കുന.
അരജ്ജുനനയ് വെനിജയന് എനകൂടനി പരശ്യസ്ഥായമുണയ്. ഒരുപകക്ഷ മഹസ്ഥാഭസ്ഥാരത യുദ്ധതനിവന
കേസ്ഥാലഘടതനില്  വെനിജയനയ്  ആരസ്ഥാണയ്  ശരനിവയനയ്  കേസ്ഥാണനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  ഭഗവെസ്ഥാന്
കൃഷ്ണനുണസ്ഥായനിരുന.  പകക്ഷ ഇനയ് വെനിജയനയ് ശരനി എവന്തനയ് കേസ്ഥാണനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
അങ്ങവനവയസ്ഥാരു  കൃഷ്ണനനില്ലസ്ഥാവതകപസ്ഥായനി  എനള്ളതസ്ഥാണയ്  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട
കേസ്ഥാരശ്യയ.  തൃക്കണ്ണുള്ള ആളസ്ഥാണയ് ചന്ദ്രകശഖരന്.  മൂനസ്ഥായ കേണയ് തുറനകപ്പെസ്ഥാള് ഞങ്ങള്
ഓരതതയ്  മൂനസ്ഥാറനിവല  കുടനികയറമുള്വപ്പെവടയുള്ളവതല്ലസ്ഥായ  അവെസസ്ഥാനനിച്ചയ്  അവതല്ലസ്ഥായ
ഭസ്മമസ്ഥായനി തസ്പീരുവമനസ്ഥാണയ്. പകക്ഷ അകദ്ദേഹവതക്കസ്ഥാള് തപശക്തനിയുള്ള ആളുകേളസ്ഥാണയ്
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കേകയറക്കസ്ഥാരുവട  പനിനനിലള്ളവതനള്ളതസ്ഥാണയ്  സതശ്യയ.  അതുവകേസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
അകദ്ദേഹകതസ്ഥാടയ്  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്,  കൂടുതല്   തപശക്തനി  ആരജനിച്ചകശഷയ
മസ്ഥാത്രകമ  കേകയറക്കസ്ഥാവര  പൂരണമസ്ഥായുയ  ഒഴുവെസ്ഥാക്കനിവയടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയൂ.  ഇതരയ
കേകയറങ്ങവള  ഒരു  ഭസ്ഥാഗതയ്  തകലസ്ഥാടുകേയുയ  മറുഭസ്ഥാഗതയ്  അതനിവന  പ്രഹരനിക്കുകേയുയ
വചയ്യുന  ഒരവെസയസ്ഥാണുളളതയ്.  യഥസ്ഥാരത്ഥതനില്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  മനുഷശ്യരക്കയ്
എവെനിവടയസ്ഥാണയ്  ഇതനിവന  ശരനിവയനയ്  അറനിയനില്ല.  ഇവെനിവട  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപസ്ഥാവല
ഏകേകദശയ  രണര  ലക്ഷയ  ആളുകേള്  സസന്തമസ്ഥായനി  ഭൂമനികയസ്ഥാ  വെസ്പീകടസ്ഥാ  ഇല്ലസ്ഥാവത
അലയുന  ഈ  സയസസ്ഥാനതയ്  ഏക്കരകേണക്കനിനയ്  ഭൂമനിയസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ
വെന്കേനിടക്കസ്ഥാരുവട  പകേവെശമനിരനിക്കുനതയ്.  എല്ലസ്ഥാക്കസ്ഥാലത്തുയ  ചരച്ച  വചയ്യുന
വെനിഷയമസ്ഥാണനിതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഭൂമനി  ഉള്ളവെവര  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കുവമനയ്  പറയുകമസ്ഥാഴുയ
അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ ആ പ്രശതനിനയ് പരനിഹസ്ഥാരയ കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കേഴനിയുനനില്ല.
നസ്പീതനിയുവട  ഭസ്ഥാഗയ  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  മസ്ഥാറനിനനില്ക്കുകമസ്ഥാള്  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ  ഒ.എന്.വെനി.
സസ്ഥാറനിവന  ഭൂമനിവക്കസ്ഥാരു  ചരമഗസ്പീതയ  എന  കേവെനിതയനില്  ആസന  മൃതത്യുവെസ്ഥായ
ഭൂമനികയസ്ഥാടയ്,  ഇനനിയുയ  മരനിക്കസ്ഥാത  ഭൂമനി  എനയ്  പറഞസ്ഥാണയ്  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതയ്.
അകദ്ദേഹയ  ഇനയ്  ജസ്പീവെനിച്ചനിരുവനങ്കെനില്   കേവെനിത  മസ്ഥാറനിവയഴുതുമസ്ഥായനിരുന.  'ഇനനിയുയ
മരനിക്കസ്ഥാത  മൂനസ്ഥാര   നനിനക്കയ്  ആതശസ്ഥാന്തനി'  എനപറഞയ്  ഒരുപകക്ഷ  വെസ്പീണ്ടുയ
കേവെനിത എഴുതുമസ്ഥായനിരുന.  അങ്ങവന അനന്തമസ്ഥായനി നസ്പീളുനതസ്ഥാണയ് നമ്മുവട നസ്ഥാടനിവല
കേകയറങ്ങളുവട  കേഥ  എനപറയസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ
റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ്  ചനില  ശമങ്ങള്  ആരയഭനിക്കുനവണങ്കെനിലയ  ഇതയ്
എങ്ങുവമതസ്ഥാവത  നനില്ക്കുന  അവെസയസ്ഥാണയ്.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  അങ്ങയുവട
വെകുപ്പെനിവല റസ്പീസരകവ്വ പ്രശങ്ങള് പസ്ഥാഞസ്ഥാലനിയുവട കചലകപസ്ഥാവലയസ്ഥാണയ്, ഒരുകേസ്ഥാലത്തുയ
ഇതയ് അവെസസ്ഥാനനിക്കുകേയനില്ല.  ഇങ്ങവന നനിരന്തരമസ്ഥായ ഒരു പ്രക്രനിയയസ്ഥായനി,  ഒരനിക്കലയ
പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാത വെനിഷയമസ്ഥായനി  റസ്പീസരവവ്വ  വെനിഷയയ  നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സസന്തയ
ഭൂമനിയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  കരഖകേള്  പലകപ്പെസ്ഥാഴുയ  കൃതശ്യമവല്ലനള്ളതയ്   സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
ആളുകേള്  ഓകരസ്ഥാ  ആവെശശ്യങ്ങള്ക്കസ്ഥായനി   വചല്ലുകമസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്   മനസനിലസ്ഥാക്കുനതയ്;
അതുവകേസ്ഥാണയ്  അക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  ഒരു  തസ്പീരുമസ്ഥാനമുണസ്ഥാകേണവമനസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.   

നമ്മുവട  പഞസ്ഥായതയ്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്  ഫ്രൈണയ്  ഓഫസ്പീസയ്  വെനകതസ്ഥാടുകൂടനി
കൂകറക്കൂടനി  കമസ്ഥാടനിയസ്ഥായ  അവെസയസ്ഥാണുളളതയ്.  പകക്ഷ  വെനികല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസുകേളുവട
സനിതനി വെളവര ദയനസ്പീയമസ്ഥാണയ്.  വെനികല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസുകേള് ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ ഏറവയ കൂടുതല്
ജനങ്ങള് കേടനവെരുന ഒരു സലമസ്ഥാണയ്. എനസ്ഥാല് അവെനിവട ഇരനിക്കസ്ഥാനുളള സലയ
കപസ്ഥാലമനില്ലസ്ഥാത അവെസയസ്ഥാണുളളതയ്. ഇതനിവലസ്ഥാരു മസ്ഥാറയ തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ ഉണസ്ഥാകേണയ.
മസ്ഥാത്രമല്ല,  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കയ്  വെരക്കയ്  കലസ്ഥാഡുണയ്.   പലകപ്പെസ്ഥാഴുയ  കൃതശ്യമസ്ഥായനി  കജസ്ഥാലനി
വചയസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാത ഒരവെസയുണയ്.  കേസ്ഥാലതനിനയ് ഒരുപസ്ഥാടയ് മസ്ഥാറങ്ങള് വെവനങ്കെനിലയ
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ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  വെനികല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസുകേളനില്   വെനിസനികറഴയ്  റൂയ  ഉള്വപ്പെവടയനില്ല  എനതസ്ഥാണയ്
വെസ്തുത. ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ രസ്ഥാവെനിവല വെരസ്ഥാന്തയനില് വെനയ് നനില്ക്കുന സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാവരയസ്ഥാണയ്
ഏതയ്  വെനികല്ലജയ്  ഓഫനിസനിനുമുനനില്  വചനസ്ഥാലയ  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുനതയ്.
കേസ്ഥാകലസ്ഥാചനിതമസ്ഥായ മസ്ഥാറയ തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ ഈ രയഗത്തുണസ്ഥാകേണയ. 

ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ  കൂടനി  പറഞവകേസ്ഥാണയ്  അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കസ്ഥായ.  കേസ്ഥാഞനിരപ്പെളളനി
നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനിവല  പബപ്പെസ്ഥാസുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഞസ്ഥാന്  പലതവെണ
ഇവെനിവട  പറഞ  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.  2013-വല  പുതനിയ  കകേന്ദ്ര  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ
കസസ്ഥാഷശ്യല് ഇയപസ്ഥാകയ് സഡനിയുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടളള ഉതരവകേള് ഇറങ്ങനിവയനസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാന്  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ   അതനിവല  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  ഒരു  വെനിഷയയ,
സയസസ്ഥാന  തലതനിലളള  കേമനിറനിയസ്ഥാണയ്  രൂപവപ്പെടുകതണതയ്  എനളളതസ്ഥാണയ്.
പകക്ഷ  കൃതശ്യമസ്ഥായനി  രൂപവപ്പെട  കേസ്ഥാഞനിരപ്പെളളനി   പബപ്പെസ്ഥാസയ്  നനിരമസ്ഥാണവമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെട  ഭൂമനി  ഏവറടുക്കല്  നടപടനികേള്  കപസ്ഥാലയ  ഇതുവെവര  ആയനിടനില്ല.
ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് അടനിയന്തര പരനിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയണയ. കേസ്ഥാഞനിരപ്പെളളനിയുവട
മസ്ഥാത്രമല്ല  കേനിഴക്കന്  കമഖലയനികലക്കയ്,  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  പനി.  സനി.  കജസ്ഥാരജനിനയ്
അകദ്ദേഹതനിവന  മണ്ഡലതനികലക്കയ്  കപസ്ഥാകേണവമങ്കെനിലയ,  കേസ്ഥാഞനിരപ്പെളളനി  വെഴനി
മസ്ഥാത്രകമ കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുകേയുളള.  മണനിക്കൂറുകേകളസ്ഥാളയ കേന്യൂ നനില്കക്കണനി വെരുന
വെസ്ഥാഹനങ്ങള്മൂലയ  ഗതസ്ഥാഗതക്കുരുക്കയ്  ഉണസ്ഥാകുനണയ്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കസ്ഥായനി
ഏകേകദശയ  20  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  ധനകേസ്ഥാരശ്യ  വെകുപ്പുമനനി  സയസസ്ഥാന  ബജറനില്
അനുവെദനിക്കുകേയുയ വചയതസ്ഥാണയ്.  അതനിനസ്ഥാല് ആ കേസ്ഥാരശ്യതനില് കസസ്ഥാഷശ്യല് ഇയപസ്ഥാകയ്
സഡനി  നടത്തുനതനിനയ്  അടനിയന്തര   നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനി,  കേസ്ഥാഞനിരപ്പെളളനിയുവട
മസ്ഥാത്രമല്ല,  കേനിഴക്കന്  കമഖലയുവട  ഈ  പ്രശതനിനയ്  അടനിയന്തര
പരനിഹസ്ഥാരമുണസ്ഥാക്കണയ. 

മവറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരശ്യയകൂടനി  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുളളതയ്,  ലസ്ഥാന്ഡയ്  അവസസ് വമനയ്
കേമനിറനികേള്  പല  സലങ്ങളനിലയ  റസ്പീ-കകേസ്ഥാണ്സനിറന്യൂടയ്  വചയനിടനില്ല  എനളളതസ്ഥാണയ്.
അതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവന കേഴനിഞ കേസ്ഥാലവത കേമനിറനികേളുവട കേസ്ഥാലസ്ഥാവെധനി കേഴനിഞകശഷയ,
പടയയ  വകേസ്ഥാടുക്കുന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  ഒതനിരനി  തടസങ്ങള്  അതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
നനില്ക്കുനണയ്.  കകേസ്ഥാടയയ  ജനില്ലയനികലതുള്വപ്പെവടയുളള  ലസ്ഥാന്ഡയ്  അവസസ് വമനയ്
കേമനിറനികേള്  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  റസ്പീ-കകേസ്ഥാണ്സനിറന്യൂടയ്  വചയസ്ഥാനുളള  നടപടനികേള്
ഗവെണ്വമനനിവന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ്  ഉണസ്ഥാകേണവമനയ്  ഒരനിക്കല്  കൂടനി
അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ഞസ്ഥാന് എവന വെസ്ഥാക്കുകേള് നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    ഡനി  .    വകേ  .    മുരളനി:   സര,  ഈ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള ഞസ്ഥാന് ശക്തമസ്ഥായനി
അനുകൂലനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   കലസ്ഥാകേചരനിത്രതനിവന  വനറുകേയനില്  തനിലകേച്ചസ്ഥാരതസ്ഥായനി
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മസ്ഥാറനിയ  വകേസ്ഥാച്ചുകകേരളതനിവന   ആദശ്യ  സരക്കസ്ഥാരനിവന  60-ാം  വെസ്ഥാരഷനികേയ
ആകഘസ്ഥാഷനിക്കുന  കവെളയസ്ഥാണനിതയ്.  അനവത  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിച്ച
നടപടനികേളസ്ഥാണയ്  കകേരളതനില്  വെലനിയ  മസ്ഥാറങ്ങള്ക്കയ്   തുടക്കയ  കുറനിച്ചവതനയ്  ഇനയ്
എല്ലസ്ഥാവെരുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  എനസ്ഥാല്  ആ  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  വെന
വെനിധനിവയന്തസ്ഥാണയ്;  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യയ  തങ്ങള്ക്കയ് അനുകൂലമവല്ലനയ് കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാവഴസ്ഥാവക്ക
തങ്ങളുവട  സയസസ്ഥാരതനില്  ഉള്കച്ചരത  കസസച്ഛസ്ഥാധനിപതശ്യ  പ്രവെണത  പുറത്തു
കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന്  മടനിയനില്ലസ്ഥാത  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  അനയ്  ആ  സരക്കസ്ഥാരനിവന
പനിരനിച്ചുവെനിടുകേയസ്ഥാണയ് വചയതയ്.  എങ്കെനിലയ ചുരുങ്ങനിയ നസ്ഥാളുകേള്വകേസ്ഥാണയ്  ആ സരക്കസ്ഥാര
കകേരളതനിവന  നനിരവെധനി  അടനിസസ്ഥാന  പ്രശങ്ങള്ക്കയ്  മസ്ഥാറതനിവന  തുടക്കയ
കുറനിച്ചുവവെനള്ളതയ് നമള് കേണതസ്ഥാണയ്.  ആ സരക്കസ്ഥാരനിവന പനിരനിച്ചുവെനിടസ്ഥാന് പനിനസ്പീടയ്
ചരനിത്രയ തള്ളനിപ്പെറഞ, കകേസ്ഥാണ്ഗസനിവന കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാര തള്ളനിപ്പെറഞ വെനികമസ്ഥാചന
സമരയ  സയഘടനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്   വചയതയ്.  'നമള്  വകേസ്ഥായ്യുയ  വെയലകേവളല്ലസ്ഥായ
നമ്മുകടതസ്ഥാകുയ  വവപങ്കെനിളനിവയ'  എനയ്  ഇവെനിവട   ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ
പനി.  ഉവവബദുള്ള പസ്ഥാടുകേയുണസ്ഥായനി.   അതയ്  നനിസസവെരഗ്ഗതനിവന കമസ്ഥാഹമസ്ഥായനിരുന.
കചസ്ഥാര കേനിനനിയുന സമരങ്ങളനിവല മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യമസ്ഥായനിരുന.  അതയ് സഫലസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്
ആ  വെരഗ്ഗകതസ്ഥാടയ്  ഇനനി  നനിങ്ങള്  കുടനിയനിറകങ്ങണ  എനപറയസ്ഥാന്  അനവത
സരക്കസ്ഥാരനിനയ് കേഴനിഞവവെനള്ളതസ്ഥാണയ് ഏറവയ വെലനിയ കനടയ.   നടനകപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്
ഉടുമുണനില്  ഒരു  ഓണപ്പുലയ് ല്ല്  കകേസ്ഥാരതസ്ഥാല്  അതുകപസ്ഥാലയ  സസന്തമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത   ഒരു  വെരഗ്ഗകതസ്ഥാടസ്ഥാണയ്  'നനിങ്ങളുവട  കേനിടപ്പെസ്ഥാടങ്ങളനില്  കേനിടക്കസ്ഥാനുള്ള
അവെകേസ്ഥാശയ  നനിങ്ങള്ക്കുവണനയ്'  നനിയമയമൂലയ  സസ്ഥാപനിവച്ചടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞതയ്.
ആ  സരക്കസ്ഥാരനിവനയസ്ഥാണയ്   മതചനിഹ്നങ്ങവള   വതരുവെനിലനിറക്കനി   കകേസ്ഥാപ്രസ്ഥായങ്ങള്
കേസ്ഥാണനിച്ചയ്,  സസ്ഥാമസ്ഥാജശ്യതസതനിവന  സഹസ്ഥായയ  വവകേപ്പെറനി   വെനികമസ്ഥാചന  സമരയ
സയഘടനിപ്പെനിച്ചയ്   പുറതസ്ഥാക്കനിയതയ്.  സമസ്ഥാനമസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരശ്യങ്ങള്  വെളരതനി
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  പരനിശമനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.    ഭൂമനിയുവട  ഉടമസതവയ
സയബനനിച്ചയ്  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാരക്കയ്  എനയ  മസ്ഥാനവെനികേതയനില്  ഊനനിയ  ഒരു
കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടുണയ്.   ആ  കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടയ്   1957-ലയ  2017-ലമുണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്
ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്.  അതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  ഇനയ  ഇടതുപക്ഷ
ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനി  ഗവെണ്വമനയ്  ഭൂമനി  വവകേമസ്ഥാറങ്ങള്  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കുവമനയ്
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുനതയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  കൂടതരവെസ്ഥാദനിതസയ  നഷവപ്പെടകപസ്ഥായനി  എനയ്
വെല്ലസ്ഥാവത കവെവെലസ്ഥാതനിവപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്. എന്തയ് അടനിസസ്ഥാനതനിലസ്ഥാണയ് ഇതയ് പറയുനതയ്;
ഭൂമനി കേകയറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കുവമനയ് പറയുനതനില് മുഖശ്യമനനിക്കുയ റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിക്കുയ
അഭനിപ്രസ്ഥായ  വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമുകണസ്ഥാ;   കുടനികയറവയ  കേകയറവയ  രണസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണണവമനയ്
പറയുനതനില് റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിക്കുയ മുഖശ്യമനനിക്കുയ അഭനിപ്രസ്ഥായ വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമുകണസ്ഥാ;
പനിവന  എവെനിവടയസ്ഥാണയ്  കൂടതരവെസ്ഥാദനിതസയ  നഷവപ്പെട  എനയ്  പറയുനതയ്;
ഇടുക്കനിയനിവല  ജനങ്ങളുവട  ആശങ്കെകേള്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാന്  ആ  പ്രകദശവത
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കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാര ചനില കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്  പ്രതനികേരനിച്ചുവവെനയ് വെരുയ.  പകക്ഷ സരക്കസ്ഥാര ഒരു
നനിലപസ്ഥാവടടുതയ് മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുകേയകല്ല;  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ കേകയറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കുവമനതനില്
യസ്ഥാവതസ്ഥാരു സയശയവമനില്ല.  മുഖശ്യമനനിയുയ റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയുയ ഈ സരക്കസ്ഥാരുയ
അസനനിഗ്ദ്ധമസ്ഥായനി  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുന.  ഇടുക്കനിയനിവല,  മൂനസ്ഥാറനിവല  കേകയറങ്ങള്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുയ. അകപ്പെസ്ഥാള് ആരക്കുയ കവെദനനിക്കരുതയ്.  അതനിവന കപരനില്  എന്തയ് സമര
കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലമസ്ഥാണയ് ഇവെനിവട നടക്കുനതയ്? ഒന കചസ്ഥാദനികച്ചസ്ഥാവട,  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ എയ.
എയ. മണനിവക്കതനിവര ഒരു സമരയ  ശസ്പീമതനി കഗസ്ഥാമതനിയുവട കനതൃതസതനില് മൂനസ്ഥാറനില്
അരകങ്ങറനി.  അതനിനയ് പറയുന ആകരസ്ഥാപണവമന്തസ്ഥാണയ്;  സസ്പീതസവത അധനികക്ഷപനിച്ചു
വവെനസ്ഥാണയ്  പറയുനതയ്.  സസ്പീതസവത  അധനികക്ഷപനിച്ചുവവെനയ്  പറയുകമസ്ഥാള്
അകദ്ദേഹതനിവന  പ്രസയഗതനില്  എവെനിവടവയങ്കെനിലമതയ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടകണസ്ഥാ;   ഒനയ്
കനസ്ഥാക്കകണ;   അകദ്ദേഹതനിവന  പ്രസയഗതനിവന  ഫുള്  വടകയ്റയ്  ഈയസ്ഥാഴ്ചയനിവല
കേലസ്ഥാകേഇൗമുദനിയനില്  വെനനിടണയ്.   അതനിവല  പ്രസക്ത  ഭസ്ഥാഗയ  വെസ്ഥായനിച്ചസ്ഥാല്  അതയ്
മനസനിലസ്ഥാകുമകല്ലസ്ഥാ;  അകദ്ദേഹയ പറഞതയ് ഇങ്ങവനയസ്ഥാണയ്   'പണയ് സുകരഷയ് കുമസ്ഥാര
വെനനിടയ്  കേള്ളുകുടനി,  വകേയ്സയ് കേണക്കനിനസ്ഥായനിരുന ബ്രസ്ഥാന്ഡനി,  പഴയ നമ്മുവട പൂച്ച,
ഗവെണ്വമനയ് ഗസയ് ഹഇൗസനില് കുടനിയുയ സകേല പണനിയുമുണസ്ഥായനിരുന.  വപമനിവവള
ഒരുവവമ  നടന.  അനയ  കുടനിയുയ  സകേല  വൃതനികകേടുയ  നടനനിടണയ്,  അവെനിവട
മനസനിലസ്ഥായനികല്ല;  അടുത്തുള്ള കേസ്ഥാടനിലസ്ഥായനിരുന പണനിവയനയ്'.  വപമനിവവള ഒരുവവമ
സമരവമനയ്  പറഞതയ്  ആ  കേസ്ഥാലവത  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്.
അതനിവലവന്തങ്കെനിലയ വതറനിദ്ധസ്ഥാരണയുവണങ്കെനില്,   ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി പറഞകല്ലസ്ഥാ
എവന  പ്രസയഗതനില്  എവന്തങ്കെനിലയ  തരതനില്  വതറനിദ്ധസ്ഥാരണയുവണങ്കെനികലസ്ഥാ,
ആരവക്കങ്കെനിലയ  കവെദനനിച്ചനിടവണങ്കെനികലസ്ഥാ  ഞസ്ഥാന്  നനിരവെശ്യസ്ഥാജയ  കഖദനിക്കുന.   പ്രശയ
അവെനിവട  തസ്പീകരണതകല്ല;   ഞസ്ഥാന്  കചസ്ഥാദനിക്കവട,  ഈ  നനിയമസഭയനില്  ഒരു
പ്രസയഗമകധശ്യ  നസ്ഥാവെയ്  പനിഴവെയ്  വെന.  ആരക്കസ്ഥാണയ്;  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  തനിരുവെഞ്ചൂര
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനയ്.  കേഴനിഞ  ദനിവെസയ  അകദ്ദേഹയ  പറഞ.   എവന  ഷഗര
ഡഇൗണസ്ഥായതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്  അതയ്  സയഭവെനിച്ചുകപസ്ഥായതയ്.   എന്തസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്;
'വപസ്ഥാമനിവവള ഒരുവവമ'  എനയ് പറഞവെനകപ്പെസ്ഥാള് 'വപമനിവവള എരുമ'  ആയനിമസ്ഥാറനി.
സസ്പീകേവള  ആകക്ഷപനിച്ചതസ്ഥാണയ്  എനപറഞയ്  ഞങ്ങളസ്ഥാവരങ്കെനിലയ
ബഹളമുണസ്ഥാക്കനികയസ്ഥാ;  ആ സമരയ ആവരങ്കെനിലയ ഏവറടുകതസ്ഥാ; ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില് ഒരു
നസ്പീതനികബസ്ഥാധയ കവെകണ;  ഒരുപകദശയ എനനിക്കുണയ്.   ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ തനിരുവെഞ്ചൂര
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്   ഒരു  കചസ്ഥാകക്ലേറയ്  എകപ്പെസ്ഥാഴുയ  വകേസ്ഥാണ്ടുനടക്കണയ.  കേസ്ഥാരണയ  ഒരുപസ്ഥാടയ്
തവെണ  അകദ്ദേഹതനിവന  ഷഗര  ഡഇൗണസ്ഥായനി  നസ്ഥാവെയ്  പനിഴവെനിനയ്  കകേരളയ  സസ്ഥാക്ഷശ്യയ
വെഹനിച്ചനിടണയ്.   എകപ്പെസ്ഥാഴുയ  കേരനിക്കനിന്  വവെള്ളയ  കേനിടനതല്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ്  ഒരു
കചസ്ഥാകക്ലേറയ്  വകേസ്ഥാണ്ടുനടക്കുനതയ്  നനസ്ഥായനിരനിക്കുയ.   ഇങ്ങവനയുള്ള  സമരങ്ങളസ്ഥാണയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാള് അരകങ്ങറുനതയ്.  
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ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീയ: സര,  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  സയസസ്ഥാരനിച്ചുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വമമര  ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  മണനിയുവട  കകേസനിവനക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്
പറഞതയ്.  ഒരു  വപസ്ഥാതുകയസ്ഥാഗതനില്  പ്രസയഗനിച്ചതനിവന  കപരനില്  അകദ്ദേഹവത
കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാര ജയനിലനിലടച്ചു.  ആ  കകേസനില് അകദ്ദേഹവത ഡനിസ്ചസ്ഥാരജയ് വചയ
വെനിവെരയ അങ്ങയുവട ശദ്ധയനില്വപ്പെടനിടകണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി:  സര,   ഞസ്ഥാന് അതനികലയയ് വെരനികേയസ്ഥാണയ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്ഥാരജയ്:  സര,   ശസ്പീ.  തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനയ്  നസ്ഥാവെയ്
പനിഴച്ചുവവെനയ്  ഞസ്ഥാന്  സമതനിക്കുന.  അനവത  ദനിവെസയ  പനിഴവെനിവന
ദനിവെസമസ്ഥായനിരുന. ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനിക്കയ് നസ്ഥാവെയ് പനിഴച്ചനികല്ല;  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
വകേ. എയ. മസ്ഥാണനി സസ്ഥാറനിനയ് നസ്ഥാവെയ് പനിഴച്ചനികല്ല; ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണവന മസ്ഥാത്രയ
പറയരുതയ്.  അനയ് പനിഴവെനിവന ദനിനമസ്ഥായനിരുനവവെനയ് പറയണയ. 

ശസ്പീ  .   ഡനി  .   വകേ  .   മുരളനി:  സര,  അങ്ങവന നസ്ഥാവെയ് പനിഴച്ചസ്ഥാല്  അതനിവന കപരനില്
ഒരു സമര കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലയ നടകതണതുകണസ്ഥാ എനസ്ഥാണയ്  എവന കചസ്ഥാദശ്യയ.  ഇവെനിവട
സസ്പീതസവത  ആകക്ഷപനിക്കുന  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യവയ  പ്രസയഗതനില്  പറഞനില്ല.   കുകറ
ചസ്ഥാനലകേള്  പ്രചരനിപ്പെനിച്ചു,  അതുവകേസ്ഥാണയ്  എടുത്തുചസ്ഥാടനി.  ശസ്പീമതനി  കഗസ്ഥാമതനി
എടുത്തുചസ്ഥാടുകമസ്ഥാള് ശസ്പീമതനി കശസ്ഥാഭസ്ഥാ സുകരന്ദ്രവന വവകേകകേസ്ഥാരക്കസ്ഥാന്  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്
കനതസ്ഥാവെയ്  ശസ്പീമതനി  ബനിന്ദുകൃഷ്ണ  കപസ്ഥാകകേണതുകണസ്ഥാ;  ആ  സമരതനിവന  പനിനനില്
ആരുണയ്;  ആ സമരതനിവന ഗതനി ഇനയ് എന്തസ്ഥായനി;  നനിങ്ങള് മവറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരശ്യയ കൂടനി
ഓരക്കണയ.  ഇവെനിവട  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  പനി.ടനി.എ.  റഹസ്പീയ  എയ.എല്.എ.
സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  കേഴനിഞ  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്   പസ്ഥാവെയ  ശസ്പീ.  എയ.എയ.
മണനിവയ കവെടയസ്ഥാടസ്ഥാന് കവെണനി മണക്കസ്ഥാടയ്   വെണ്-ടു-ത്രസ്പീ പ്രസയഗതനിവന കപരനില്
എടുത  കകേസ്സുണകല്ലസ്ഥാ;  അകദ്ദേഹവത  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്  പ്രകവെശനിക്കസ്ഥാന്
അനുവെദനിച്ചനില്ല.   ഈ  സഭ  അറനിയണയ,  അകദ്ദേഹവത  ജയനിലനിലനിട.  ആ  കകേസയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാള് വതസ്ഥാടുപുഴ കകേസ്ഥാടതനിയനില്  കുറപത്രയ ഡനിസ്ചസ്ഥാരജയ്  വചയനിരനിക്കുന.  ശസ്പീ.
എയ.  എയ.  മണനിവക്കതനിവര  കകേവസടുക്കസ്ഥാന്  ശസ്പീ.  പനി.ടനി.  കതസ്ഥാമസനിവന
ചുമതലവപ്പെടുതനിയനിടവണനയ് കേഴനിഞ നനിയമസഭയനില് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ
കനതസ്ഥാവെയ് പറഞ. ആ സമരയ ചസ്പീറനികപ്പെസ്ഥായതുകപസ്ഥാവല ഇതുയ ചസ്പീറനികപ്പെസ്ഥാകുയ.  ഇവെനിവട
ഈ  സരക്കസ്ഥാരനികനസ്ഥാടയ് ക്രനിയസ്ഥാതകേമസ്ഥായനി  പ്രതനികേരനിക്കുകേ,  സഹകേരനിക്കുകേ,
ക്രനിയസ്ഥാതകേമസ്ഥായനി വെനിമരശനിക്കുകേ എന നനിലപസ്ഥാടനില് നനിനമസ്ഥാറനി  രസ്ഥാഷസ്പീയ സങ്കുചനിത
ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാടുകൂടനി  ഇതരയ  സമരസ്ഥാഭസ്ഥാസങ്ങള്  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന  നനിലയനികലയയ്
യു.ഡനി.എഫയ്.  കപസ്ഥാകുന.   അതസ്ഥാണയ്  എവന  വെനിമരശനയ.   ചരനിത്രയ  നനിങ്ങള്ക്കയ്
മസ്ഥാപ്പുതരസ്ഥാന് കപസ്ഥാകുനനില്ല.  ഈ സരക്കസ്ഥാര എന്തസ്ഥാണയ് വചയ്യുനതയ്;   ഭൂമനി പ്രശതനില്
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കേകയറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുവമനയ്  നനിശ്ചയദസ്ഥാരഢശ്യകതസ്ഥാവട  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുന.
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനയ  മസ്ഥാത്രമല്ല  അതനിനുകവെണനിയുള്ള  നടപടനികേളുയ  സസസ്പീകേരനിച്ചയ്  മുകനസ്ഥാട
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്
അതുണസ്ഥായനിരുകനസ്ഥാ;   അനയ്   നനിങ്ങള്  കേകയറങ്ങവള  കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിക്കുകേയകല്ല
വചയതയ്.  അവെസസ്ഥാന  കേസ്ഥാലവത  സനി.ആനയ്.എ.ജനി.  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്   നമ്മുവട   മുമനില്
വെനതകല്ല;  ഞസ്ഥാന് അതനിവന വെനിശദസ്ഥായശങ്ങളനികലവക്കസ്ഥാനയ കപസ്ഥാകുനനില്ല.  വമത്രസ്ഥാന്
കേസ്ഥായലനിവന  കേസ്ഥാരശ്യയ  കേടുയവവെടയ്  വവെടകേയകല്ല  വചയതയ്.  ആ  വെശ്യതശ്യസ്ഥാസയ
മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കണയ. 

ബനി.വജ.പനി.  കൂടവണനയ്  പറഞയ്  എന്തയ്  സമരസ്ഥാഭസ്ഥാസങ്ങളനികലയ്ക്കുയ  വെരസ്ഥാന്
മുതനിരരുവതനസ്ഥാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-കനസ്ഥാടയ്,   ഞങ്ങള്ക്കയ്  നനിരകദ്ദേശനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്.
നനസ്ഥായസ്ഥാല് വകേസ്ഥാള്ളസ്ഥായ.  അതയ് മുസസ്പീയലസ്പീഗനിനുയ ബസ്ഥാധകേമസ്ഥാണയ്.  

മവറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരശ്യയ  പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്,  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന സയബനനിച്ചസ്ഥാണയ്.
കദവെസസയ  കബസ്ഥാര ഡനിവന  ഭരണയ  സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനി,  അഴനിമതനി  രഹനിതമസ്ഥായനി
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.   ഇതയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കണവമങ്കെനില്  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലതയ്
നടനവതന്തസ്ഥാവണനകൂടനി  പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതുണയ്.   വെനിശസസ്ഥാസതനിവന  വെനിശുദ്ധനി
കേസ്ഥാത്തുസൂക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെകരണ
സനിതനിയസ്ഥാണുള്ളതയ്.    ശബരനിമല തസ്പീരത്ഥസ്ഥാടന കേസ്ഥാലതയ് മുഖശ്യമനനിയുയ കദവെസസയ
വെകുപ്പുമനനിയുയ  പല  പ്രസ്ഥാവെശശ്യയ  ശബരനിമലയനില്  കപസ്ഥായനികല്ല;  നനസ്ഥായനി  പസ്ഥാന്
വചയനികല്ല;  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  ഭയഗനിയസ്ഥായനി  നടനനികല്ല;  മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായനി  ആ
തസ്പീരത്ഥസ്ഥാടന കേസ്ഥാലയളവെയ് പൂരതനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഈ സരക്കസ്ഥാരനിനയ് കേഴനിഞ.  എനസ്ഥാല്
കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  പ്രസനിഡനയ്  വെരഗ്ഗസ്പീയ  വെനിഷയ  ചുരത്തുന  പ്രസയഗങ്ങള്
നടത്തുകേയസ്ഥാണയ്.   മതസസ്ഥാപനങ്ങളനില്  പഠനതനിനയ്  കപസ്ഥാകുനവെര  മസ്ഥാത്രയ
ആരസ്ഥാധനസ്ഥാലയങ്ങളനില്  വെനസ്ഥാല്  മതനിവയനയ്  പ്രസസ്ഥാവെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   കദവെസസയ
കബസ്ഥാരഡയ് വസക്രടറനിയുവട രസ്ഥാഷസ്പീയ ബനവമസ്ഥാവക്ക എല്ലസ്ഥാവെരക്കുമറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണയ്.
അകദ്ദേഹയ  കേസ്ഥാണനിക്കുന  അഴനിമതനികേള്  വെനിജനിലന്സയ്  അകനസഷണതനിലസ്ഥാണയ്.
ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  വെളവര  ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  എടുക്കണവമനസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്ക്കയ്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  കദവെസസയ  വെകുപ്പുമനനികയസ്ഥാടയ്  ആവെശശ്യവപ്പെടസ്ഥാനുള്ളതയ്.   കദവെസസയ
വെകുപ്പുമനനി  ഊരജസസലമസ്ഥായ   കനതൃതസയ  വകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ഒരു  കേഥയസ്ഥാണയ്
ഓരത്തുകപസ്ഥാകുനതയ്.   ആദസ്ഥാമനിവന  മകേന്  അബുവെനിവന  കേഥ   നമുവക്കല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ
അറനിയസ്ഥാവനതസ്ഥാണയ്.  പകരസ്ഥാപകേസ്ഥാരനി,  എല്ലസ്ഥാ  വനറനികകേടുകേള്ക്കുവമതനിവര
പ്രതനികേരനിക്കുനയസ്ഥാള്,  പവക്ഷ  അനവത  പഇൗകരസ്ഥാഹനിതശ്യയ  അകദ്ദേഹവത
നനികഷധനിവയനസ്ഥാണയ്  വെനികശഷനിപ്പെനിച്ചതയ്.   സനിരമസ്ഥായനി  കേരമനനിരതനസ്ഥായ അകദ്ദേഹയ
ഒരു പകേല് അദ്ധസസ്ഥാനനിച്ചയ് രസ്ഥാത്രനി തളരനയ് കേനിടനറങ്ങുകമസ്ഥാള് സസപ്നതനില് മസ്ഥാലസ്ഥാഖ
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വെന.  മസ്ഥാലസ്ഥാഖയുവട കേയനില് നനിവെരതനിപ്പെനിടനിച്ച ഒരു പടനികേയുണസ്ഥായനിരുന.  

അബു : ഇവതന്തസ്ഥാണയ്? 

മസ്ഥാലസ്ഥാഖ : അതയ് കുവറകപ്പെരുവട കപരുകേളസ്ഥാണയ്.  

അബു : ആരയ് പറഞനിടയ് എഴുതനിയ കപരുകേളസ്ഥാണയ്?

മസ്ഥാലസ്ഥാഖ : പുകരസ്ഥാഹനിതനസ്ഥാര പറഞനിടയ് എഴുതനിയ കപരുകേളസ്ഥാണയ്.  

അബു : ആ കപരുകേള് ഒനയ് വെസ്ഥായനിക്കസ്ഥാകമസ്ഥാ? 

മസ്ഥാലസ്ഥാഖ  ആ  കപരുകേള്  വെസ്ഥായനിച്ചു.   ആ  പടനികേയനില്  അബുവെനിവന  കപരനില്ല.
അബു  ഉറങ്ങനി.   പനികറനയ  രസ്ഥാവെനിവല  എഴുകനറയ്   കേരതവെശ്യനനിരതനസ്ഥായനി  അബു
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥായനി.   രണസ്ഥായ  ദനിവെസവയ അബുവെനിവന സസപ്നതനികലയയ്  മസ്ഥാലസ്ഥാഖ വെന.
അകപ്പെസ്ഥാഴുമുണയ് ഒരു പടനികേ.  

അബു : ഇതനിവല  കപരുകേള്  ആരയ്  നനിരകദ്ദേശനിച്ചനിടസ്ഥാണയ്
എഴുതനിയനിരനിക്കുനതയ്? 

മസ്ഥാലസ്ഥാഖ : ഈശസരന് പറഞനിടയ്.  

അബു : അവതസ്ഥാനയ് വെസ്ഥായനിക്കുകമസ്ഥാ? 

മസ്ഥാലസ്ഥാഖ  കപരയ്  വെസ്ഥായനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  അതനിവല  ആദശ്യവത  കപരയ്
അബുവെനികനതസ്ഥായനിരുന.   ഞസ്ഥാന്   സൂചനിപ്പെനിക്കുനതയ്,   സമകേസ്ഥാലനികേ  കകേരളതനില്
അങ്ങവനവയസ്ഥാരു മസ്ഥാലസ്ഥാഖ ഇറങ്ങനിവെനസ്ഥാല്, വെനിശസസ്ഥാസവത രക്ഷനിക്കുവെസ്ഥാന് ഈശസരന്
പടനികേ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  അതനിവല  ആദശ്യവത  കപരയ്  ശസ്പീ.  കേടകേയപള്ളനി
സുകരന്ദ്രകനതസ്ഥായനിരനിക്കുയ. ചരനിത്രപരവയ പവെരുദ്ധശ്യസ്ഥാതകേവമസ്ഥായ ഭഇൗതനികേവെസ്ഥാദതനില്
വെനിശസസനിക്കുന  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാര  കവെണയ  കുരനിശനിനയ്  സയരക്ഷണയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്,
വെനിശസസ്ഥാസങ്ങള്ക്കയ്  സയരക്ഷണയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്,  പ്രസ്ഥാരത്ഥനയയ്  സയരക്ഷണയ
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്, തസ്പീരത്ഥതനിനയ് സയരക്ഷണയ വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്.  

മവറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരശ്യയകൂടനി  പറയസ്ഥാവത  കപസ്ഥാകുനതയ്  ശരനിയല്ല.     നമുവക്കസ്ഥാവക്ക
സുപരനിചനിതമസ്ഥായ ഒരു പസ്ഥാടണയ്, 

"പസ്ഥാമകേള്ക്കയ് മസ്ഥാളമുണയ്, പറവെകേള്ക്കസ്ഥാകേസ്ഥാശമുണയ്

മനുഷശ്യപുത്രനയ്  തലചസ്ഥായസ്ഥാന്  മണനിലനിടമനില്ല.”-  ഈ  കകേരളതനില്  ഒരു
കേവെനിക്കുയ ഇനനി അങ്ങവന പസ്ഥാകടണനി വെരനില്ല.  ഈ സരക്കസ്ഥാര  14  ജനില്ലകേളനിവലയുയ
ഭവെനരഹനിതരസ്ഥായ  മുഴുവെന്  ആളുകേള്ക്കുയ   ഭവെനസമുച്ചയയ  നനിരമനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.   എങ്ങവന  ഈ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ  പനിന്തുണയസ്ഥാതനിരനിക്കുയ.
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ  ആവെരതനിച്ചയ്  പനിന്തുണച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാവനവന  വെസ്ഥാക്കുകേള്
അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്ഥാരജയ്  : സര,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ഡനി.  വകേ.  മുരളനി പറഞ ഒരു
കേസ്ഥാരശ്യമുണയ്,  കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ്.   ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  വകേസ്ഥാടസ്ഥാരക്കര എയ.എല്.എ.-യുമസ്ഥായനി
സയസസ്ഥാരനിച്ചനിരുന.  നനിയമപ്രകേസ്ഥാരയ  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  പ്രസനിഡനനിവന
മസ്ഥാറനിവല്ലങ്കെനിലയ  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  വെല്ല  നനിയമവയ  ഉകണസ്ഥാ  എനയ്  കനസ്ഥാക്കണവമന
അഭനിപ്രസ്ഥായക്കസ്ഥാരനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനിയുയ  6  മനനിമസ്ഥാരുയ
പവങ്കെടുത കയസ്ഥാഗതനില് ഞസ്ഥാനുയ പവങ്കെടുതതസ്ഥാണയ്.  മുഖശ്യമനനി വെളവര മസ്ഥാനശ്യമസ്ഥായനി
ശബരനിമല  തസ്പീരത്ഥസ്ഥാടനയ  എങ്ങവന  നല്ല  രസ്പീതനിയനില്  നടതസ്ഥാവമനതനിവനപ്പെറനി
അഭനിപ്രസ്ഥായയ  പറഞകപ്പെസ്ഥാള്  ഹസ്ഥാലനിളകേനി  വെടനസ്ഥാവരകപ്പെസ്ഥാവലയസ്ഥാണയ്  കദവെസസയ
കബസ്ഥാരഡയ്  പ്രസനിഡനയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചതയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്  എന്തുപറനിവയനയ്  അവെനിവടവെച്ചു
തവന  ഞസ്ഥാന്  കചസ്ഥാദനിക്കുകേയുയ  വചയതസ്ഥാണയ്.   എവന  അടുതസ്ഥാണയ്  ഇരുനതയ്.
അതുവകേസ്ഥാണയ് കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് പ്രസനിഡനസ്ഥായസ്ഥാല് കലസ്ഥാകേയ അയസ്ഥാളുകടതസ്ഥാവണനയ്
കേണ്ടുകേഴനിഞസ്ഥാല് ശബരനിമല ശസ്ഥാസസ്ഥാവെയ് അയസ്ഥാളുകടതസ്ഥാവണനയ് കതസ്ഥാനയ.  ശബരനിമല
ശസ്ഥാസസ്ഥാവെനിവന  അയല്വെസ്ഥാസനി  ഞസ്ഥാനസ്ഥാണയ്.   അതുവകേസ്ഥാണയ്  പറയുകേയസ്ഥാണയ്.   വെല്ല
നനിയമവയ  ഉവണങ്കെനില്  അകദ്ദേഹവത മസ്ഥാറണയ.   അധനികേയ  തസ്ഥാമസമനില്ല.   പവക്ഷ,
കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ്  കവെവറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരശ്യയകൂടനി  ആകലസ്ഥാചനിക്കണയ.   മകേരകജശ്യസ്ഥാതനിയുയ
മകേരവെനിളക്കുമുണയ്. മകേരകജശ്യസ്ഥാതനിവയനയ് പറയുനതയ് നക്ഷത്രയ വതളനിഞ വെരുനതസ്ഥാണയ്.
വെനിശസസ്ഥാസപരമസ്ഥായനി  അതയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാനുമുണയ്.  ഞസ്ഥാന്  കേണനിടനില്ല.   മകേരവെനിളവക്കനയ്
പറയുനതയ്  1950  വെവര പസ്ഥാവെവപ്പെട ആദനിവെസ്ഥാസനി കുടുയബങ്ങള് വതളനിയനിച്ചനിരുനതസ്ഥാണയ്.
ആ  മകേരവെനിളക്കയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഇലകനിസനിറനി  കബസ്ഥാരഡുയ  കഫസ്ഥാറസയ്  ഡനിപ്പെസ്ഥാരടവമന്റുയകൂടനി
പസ്ഥാവെവപ്പെട  ആദനിവെസ്ഥാസനികേവള  അടനികച്ചസ്ഥാടനിച്ചയ്   സസന്തമസ്ഥായനി  വെനിളക്കുകേതനിക്കലസ്ഥാണയ്.
മരശ്യസ്ഥാദയുവണങ്കെനില്,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  കദവെസസയ  വെകുപ്പുമനസ്പീ,  നനിങ്ങള്  ആ  പസ്ഥാവെവപ്പെട
ആദനിവെസ്ഥാസനികേള്ക്കയ്  ആ  വെനിളക്കയ്  വതളനിയനിക്കസ്ഥാനുള്ള  അവെകേസ്ഥാശയ,  അതനിവന
പസഡനിവലസ്ഥാനയ് പനിടനിക്കസ്ഥാവനങ്കെനിലയ അവെവര അനുവെദനിക്കണയ.   കൂടുതവലസ്ഥാനയ കവെണ.
അവെരുവട  കേയനിലനിരുനതകല്ല;  നമവളന്തനിനസ്ഥാണയ്  ആദനിവെസ്ഥാസനികേകളസ്ഥാടയ്
പനിടനിച്ചുപറനിക്കുനതയ്.   അവെര  പസ്ഥാവെങ്ങളകല്ല;   ശബരനിമല  കക്ഷത്രമുള്പ്പെവട  പസ്ഥാവെവപ്പെട
ആദനിവെസ്ഥാസനികേളുവട  കകേന്ദ്രമകല്ല;  ആ   നസ്പീതനി  കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന്  ഇടതുപക്ഷ  സരക്കസ്ഥാര
തയസ്ഥാറസ്ഥാകുകമസ്ഥാവയനയ് അറനിയസ്ഥാന് എനനിക്കയ് ആഗഹമുണയ്.  

1:17 PM]

[അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില് മനി. വഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര   ]

മവറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരശ്യയ,  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി  നല്ലവെനസ്ഥാണയ്.   നനിങ്ങവളകപ്പെസ്ഥാവല
പരനിശുദ്ധന്  കവെവറ  എവെനിവടയുണയ്.   പവക്ഷ  നനിങ്ങവളസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരശ്യയ  വചയണയ.
കബസ്ഥാധവയ  വപസ്ഥാക്കണവമുള്ള  കേളകരമസ്ഥാവര  നനിയമനിച്ചസ്ഥാല്  നനിങ്ങള്ക്കുവകേസ്ഥാള്ളസ്ഥായ.
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നനിങ്ങളുവട  ഏവതങ്കെനിലയ  മനനിമസ്ഥാരുവടകയസ്ഥാ  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുവടകയസ്ഥാ
ബനതനിവനയുയ  സസന്തതനിവനയുയ  അടനിസസ്ഥാനതനില്  മണനിനുയ  ചുണസ്ഥാമനിനുയ
വകേസ്ഥാള്ളസ്ഥാത  കേളകരമസ്ഥാവര  നനിയമനിക്കുനതയ്  അപമസ്ഥാനകേരമസ്ഥാണയ്.   ഞസ്ഥാന്  ഒരു
കേളകറുവടയുയ  കപവരടുതയ്  പറയുനനില്ല.   4  കേളകരമസ്ഥാരുവട കപരയ്   ഞസ്ഥാന് പറയസ്ഥായ.
പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  വെളവര  കമസ്ഥാശമസ്ഥായനി  വപരുമസ്ഥാറുന,  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യതനിനുയ,  മണനിനുയ
ചുണസ്ഥാമനിനുയ  വകേസ്ഥാള്ളസ്ഥാത  കേളകമസ്ഥാവര  നനിയമനിച്ചസ്ഥാല്  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  കമസ്ഥാശമസ്ഥാണയ്.
ഇതയ്  കേശ്യസ്ഥാബനിനറയ്  മനനിമസ്ഥാര  ചരച്ച  വചയണയ.   വെനിവെരമുള്ളവെവര  നനിയമനിക്കണയ.
എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര  പറഞസ്ഥാല്കപ്പെസ്ഥാലയ  കകേള്ക്കസ്ഥാതവെരസ്ഥാണയ്.  ഭരണപക്ഷത്തുയ
പ്രതനിപക്ഷത്തുമുള്ള എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരുവട കേമനസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന്  പറയുനതയ്.  ഞസ്ഥാന്
ഇവെകരസ്ഥാവടല്ലസ്ഥാവെകരസ്ഥാടുയ സയസസ്ഥാരനിച്ചു.  അവെരുവടയസ്ഥാരുവടയുയ കപരയ് ഞസ്ഥാന് പറയുനനില്ല.
കേളകരമസ്ഥാവര  പലവരയുയ  മസ്ഥാറനികയ  മതനിയസ്ഥാകൂ.  കേളകരമസ്ഥാര  കേയറനി  ഭരനിക്കസ്ഥാന്
എയ.എല്.എ. ഫണയ് ഇവെരുവടവയസ്ഥാവക്ക കുടുയബസസതസ്ഥാകണസ്ഥാ; രണയ് കേളകരമസ്ഥാര ആ
പരനിപസ്ഥാടനി നടതനിയതയ് എനനിക്കറനിയസ്ഥായ.  അതയ് എവന്തസ്ഥാരു കമസ്ഥാശമസ്ഥാണയ്.  അതനിനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  മസ്ഥാനശ്യത  കേസ്ഥാണനിക്കണവമനയ്  ഞസ്ഥാന്
അകപക്ഷനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  

അതുകപസ്ഥാവലതവന  ഇവെനിവട  കേകയറവതക്കുറനിച്ചയ്  രണയ്  കൂടരുയ
സയസസ്ഥാരനിക്കുന.   എനനിക്കയ്  സകന്തസ്ഥാഷമുണയ്.   കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനികച്ച  മതനിയസ്ഥാകൂ.
കേകയറക്കസ്ഥാരന്  ആരസ്ഥാവണങ്കെനിലയ  വെന്കേനിടക്കസ്ഥാരനസ്ഥായസ്ഥാലയ  വചറുകേനിടക്കസ്ഥാരനസ്ഥായസ്ഥാലയ
ആരയ് കേകയറനിയസ്ഥാലയ ഇറക്കനിവെനിടസ്ഥാനുള്ള തകനടയ ഒരു സരക്കസ്ഥാരനിനുണസ്ഥാകേണയ.  ഒരു
സയശയവയ കവെണ.  നനിങ്ങള് ഒരു നനിയമസഭസ്ഥാ കേമനിറനിവയ വെയ.  അവെര കനതൃതസയ
വകേസ്ഥാടുക്കവട.  1-1-1977-നുകശഷയ  കേകയറനിയതയ്  ആരസ്ഥായസ്ഥാലയ  അവെവര
അടനിച്ചനിറക്കസ്ഥാനുള്ള  ആരജവെയ  കേസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാന്  ഈ  കകേരളതനിവല  ജനസമൂഹയ
നനിങ്ങകളസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെമുണയ്.  നനിങ്ങള്  തമനില്  തരക്കമുണസ്ഥാകേരുതയ്.  വെന്കേനിട
കേകയറക്കസ്ഥാരവന  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കുനതനിനുള്ള  സസ്ഥാഹചരശ്യയ  സൃഷനിക്കസ്ഥാന്,  അവെവന
സയരക്ഷനിക്കണവമന  ഉകദ്ദേശശ്യകതസ്ഥാടുകൂടനി  കുരനിശുയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെനയ്,  ആ  കുരനിശനിവന
കപരനില് കേകയറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കല് നടപടനി നനിരതനിവെയസ്ഥാനുള്ള നനിങ്ങളുവട ഗൂഢസ്ഥാകലസ്ഥാചന
കകേരളതനിവല  ജനങ്ങള്  സയശയകതസ്ഥാടുകൂടനി  കനസ്ഥാക്കനിക്കസ്ഥാണുവമനയ്
മനസനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണയ്  അതനില്  നനിനയ്  പുറകകേസ്ഥാടകപസ്ഥായനി.  നനിങ്ങളുവട  കനതസ്ഥാവെയ്
ശസ്പീ.  കേസ്ഥാനയ രസ്ഥാകജന്ദ്രന് പറഞതുകപസ്ഥാവല,  കേകയറയ ഒഴനിപ്പെനിക്കണയ,  ഒരു തരക്കവയ
കവെണ.  ആ കേസ്ഥാരശ്യതനില് നടപടനിയുണസ്ഥാകേണയ. 

ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  വഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര   വെനതയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  കേണതയ്.
അങ്ങകയസ്ഥാടയ് ഒരകപക്ഷയുണയ്.
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മനി  .   വഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര  : വയസയ്.... പസ്പീസയ്...... ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ് 3 മനിനനിടയ്
കൂടുതവലടുത്തു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്ഥാരജയ്  :  അങ്ങകയസ്ഥാടയ്  പറയസ്ഥാനുള്ളതസ്ഥാണയ്.   മയഗലപുരയ
പഞസ്ഥായതനിവല മുരുക്കുയപുഴയനില് ഞസ്ഥാന് ഇനവല  കപസ്ഥായനിരുന.  ഇരുന്നൂകറസ്ഥാളയ
സസ്പീകേള് കേരഞവകേസ്ഥാണയ് സതശ്യസ്ഥാഗഹമനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  7  വെസ്പീടകേസ്ഥാര തസ്ഥാമസനിക്കുന
രണയ് നനില വകേടനിടതനിനയ് തസ്ഥാവഴയസ്ഥാണയ് ബനിവെകറജസയ് കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന ഔടയ് വലറയ്
തുടങ്ങസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുനതയ്.   അവെനിവട  പള്ളനിയുണയ്,  കമസ്ഥാസ്കുണയ്,  കക്ഷത്രമുണയ്.
7  കുടുയബങ്ങള്  തസ്ഥാമസനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.അങ്ങയുവട  നനികയസ്ഥാജകേ  മണ്ഡലതനില്
വപ്പെടതസ്ഥാണയ്.   ഞസ്ഥാന്  അങ്ങകയസ്ഥാടയ്  പറയസ്ഥാവമനയ്  അവെകരസ്ഥാടയ്  പറഞതുവകേസ്ഥാണയ്
പറയുകേയസ്ഥാണയ്.   ആ ബനിവെകറജസയ് കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷവന ഔടയ് വലറയ്  സസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാനുള്ള
നടപടനി അങ്ങയ് ശക്തമസ്ഥായനി എതനിരക്കണയ.  അതനിനുള്ള ഉതരവെയ് വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണവമനകൂടനി സൂചനിപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് ചുരുക്കുന.  നന്ദനി.

ശസ്പീ  .    സനി  .    വകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള  ഞസ്ഥാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുന. ജനകേസ്പീയ സമരങ്ങളനിലൂവട ഭൂബനങ്ങളനില് വെനിപവെകേരമസ്ഥായ മസ്ഥാറങ്ങള്
വെരുതനിയ സയസസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്  കകേരളയ.   ഭൂപരനിഷരണയ ജനജസ്പീവെനിതതനിവന എല്ലസ്ഥാ
രയഗങ്ങളനിലയ ഒകടവറ മസ്ഥാറങ്ങള് വെരുതനിയനിടണയ്.  ഭക്ഷശ്യലഭശ്യത,  ദരനിദ്ര  ജനതയുവട
വെനിലകപശല് കേഴനിവെയ്,  രസ്ഥാഷസ്പീയ അവെകബസ്ഥാധയ എനനിവെവയസ്ഥാവക്ക ശക്തനിവപ്പെടുതസ്ഥാനുയ
ജനനിതയ അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കസ്ഥാനുയ നമുക്കയ് കേഴനിഞ.  ഭൂ പരനിഷരണ സമസ്പീപനതനിവന
സവെനികശഷതവകേസ്ഥാണ്ടുതവന  കൃഷനിഭൂമനി  പസ്ഥാടകൃഷനിക്കസ്ഥാരനികലയയ്  എതനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിഞ.  കകേരളതനില് നനിലനനിനനിരുന ഒറനി, കുഴനിക്കസ്ഥാണയ, ഇകറലനി ഒറനി, ഇകറലനി
പസ്ഥാടയ    തുടങ്ങനിയ ഭൂവടമ ബനങ്ങളനില് ഒകടവറ മസ്ഥാറങ്ങള് വെരുതനി.   എനസ്ഥാല്
ഉല്പ്പെസ്ഥാദന  രയഗവത  തുടര  വെളരച്ചയനില്  അദ്ധസസ്ഥാന  ശക്തനികേകളയുയ  വചറുകേനിട
ഉല്പ്പെസ്ഥാദകേ  സയരയഭങ്ങകളയുയ  വെളരതസ്ഥാന്  നമുക്കയ്  കേഴനിഞനില്ല.   ആ  വെഴനിക്കുള്ള
നസ്പീക്കമസ്ഥാണയ് ഇനയ് കകേരളതനിവല ഇടതുപക്ഷ സരക്കസ്ഥാര നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.
കകേരളതനില്  ഭൂമനിക്കയ്  കനവരയുള്ള  കേകയറങ്ങള്  കൂടനിക്കൂടനി  വെരനികേയസ്ഥാണയ്.
വെനനശസ്പീകേരണയ,  പസ്ഥാടയ  നനികേതല്,  പ്രകൃതനിവെനിഭവെങ്ങളുവട  അമനിത  ചൂഷണയ,
അവെയുവട  കേച്ചവെടയ  ഇവെവയസ്ഥാവക്ക  നനിയനനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാതതസ്ഥാകുന.
ലസ്ഥാഭവക്കസ്ഥാതനികയസ്ഥാവടയുള്ള ഇതരയ കേടനസ്ഥാക്രമണങ്ങള് ഭൂമനിയുവട  സസതസനിദ്ധമസ്ഥായ
സന്തുലനിതസ്ഥാവെസ നശനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   വെശ്യതശ്യസ കേരമങ്ങള് നനിറകവെറ്റുന ഇകക്കസ്ഥാ
വെന്യൂഹങ്ങള്  തകേരനകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.   യു.ഡനി.എഫയ്.-വന  അവെസസ്ഥാന  കേസ്ഥാലവത
ഉതരവകേള്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  നമുക്കയ്  കബസ്ഥാധശ്യമസ്ഥാകുയ  ഇഇൗ  വെന്യൂഹങ്ങള്
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തകേരതതനിവന  കേഥകേള്.  ഇവെനിവട  യു.ഡനി.എഫയ്.-വന  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ  ഒരു
പരസ്ഥാമരശയ  ഉണസ്ഥാവകേയുണസ്ഥായനി.  അതനിനയ്  മറുപടനിവയന  നനിലയനില്  ഞസ്ഥാന്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ആ സസ്ഥാമസ്ഥാജനികേകനസ്ഥാടയ്  പറയുകേയസ്ഥാണയ്,  സഭയനില് കേഴനിഞ ദനിവെസയ
നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട  കചസ്ഥാദശ്യയ  നമര  180-വന  ഉതരയ  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കനി  അകദ്ദേഹതനിവന
കേയനികലയയ് വവകേമസ്ഥാറസ്ഥായ.  അകദ്ദേഹതനിനയ് അതനില്നനിനയ ഉതരയ ലഭനിക്കുയ.  അതനില്
കനരകത  സൂചനിപ്പെനിച്ച  വമത്രസ്ഥാന്  കേസ്ഥായലനില്  സസകേസ്ഥാരശ്യ  കേമനനിക്കയ്  വനല്വെയല്
നനികേതസ്ഥാന് അനുമതനി നലനിയതയ്,  കേടമക്കുടനിയനിവല വമഡനിസനിറനി പദ്ധതനി,  ഹരനിപ്പെസ്ഥാടയ്
വമഡനിക്കല്  കകേസ്ഥാകളജനിനസ്ഥായനി  നടതനിയ  സലകമവറടുക്കല്,  കകേസ്ഥാടയയ  ഇടനസ്ഥാഴനി
തുടങ്ങനിയ എല്ലസ്ഥാ പദ്ധതനികേള്ക്കുയ അനുമതനി നല്കേനിയതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെട സനി.ആനയ്
എ.ജനി.-യുവട  പരസ്ഥാമരശയ  പുറത്തുവെന.   വനല്വെയല്  തണസ്പീരതട  സയരക്ഷണ
നനിയമതനിവനയുയ  ഭൂപതനിവെയ്  നനിയമതനിവനയുയ  ഭൂപരനിധനി  നനിയമതനിവനയുയ
നഗ്നമസ്ഥായ  ലയഘനമസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  സനി.ആനയ്  എ.ജനി.  അനവത  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഗവെണ്വമനനിവന  കുറവപ്പെടുതനിവക്കസ്ഥാണയ്  പരസ്ഥാമരശനിച്ചതയ്.  അതനിവനല്ലസ്ഥായ
കരഖയനിവല്ലനസ്ഥാണയ്  പറയുനതയ്.   നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട  കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
മുഖശ്യമനനി നല്കേനിയ മറുപടനി  നനിയമസഭസ്ഥാ കരഖയനിലണയ്.  ഇഇൗ മസ്ഥാറങ്ങളുവട പുറകേനില്
നമ്മുവട  ആഭശ്യന്തര  പരനിമനിതനികേളുയ  നവെലനിബറല്  നയങ്ങള്  സൃഷനിക്കുന
പ്രതനിസനനികേളുമുണയ്.   അഴനിമതനിയുയ  അധനികേസ്ഥാര  ദുരവെനിനനികയസ്ഥാഗവയ  സസ്ഥാമൂഹനികേ
സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേ തകേരച്ചയുയ ഭസ്പീകേരമസ്ഥായനി നമ്മുവട സയസസ്ഥാനതയ് വെരദ്ധനിച്ചുവെരനികേയസ്ഥാണയ്.
ഇതനിവനതനിവര  കയസ്ഥാജനിച്ചയ്  അണനിനനിരകക്കണ  ജനങ്ങവള  ജസ്ഥാതനിയുവടയുയ
മതതനിവനയുയ  സമുദസ്ഥായതനിവനയുയ  കപരനില്  പുതനിയ  മതനില്വക്കടകേള്  സൃഷനിച്ചയ്
അതനിനകേതയ്  തളച്ചനിടസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ചനില  സങ്കുചനിത  ശക്തനികേള്  പരനിശമനിക്കുനതയ്.
നവെകകേരള നനിരമനിതനി അഥവെസ്ഥാ പുതനിയ ഒരു കകേരളയ സൃഷനിക്കുകേവയനതയ്  ലളനിതവയ
സുഖകേരവമസ്ഥാവണനയ് ഇടതുപക്ഷമുനണനി പ്രവെരതകേര കേരുതുനനില്ല.  കകേരളതനിവന
പുകരസ്ഥാഗതനിയനില് നനിരണസ്ഥായകേ സസസ്ഥാധസ്പീനയ വചലതനിയ വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസയ,  ആകരസ്ഥാഗശ്യയ,
പരനിസനിതനി, വെനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണയ തുടങ്ങനിയ എല്ലസ്ഥാ കമഖലകേളനിലയ പ്രതനികലസ്ഥാമപരമസ്ഥായ
പ്രവെരതനങ്ങള്  അടനിക്കടനി  ഉണസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   അതനിവന  കനരനിടയ്
കവെണയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനിക്കയ്  ഒരു  പുതനിയ  കകേരളയ  നമ്മുവട
സയസസ്ഥാനതയ്  രൂപവപ്പെടുത്തുവെസ്ഥാന്.   ഇഇൗ  ചൂതസ്ഥാടതനിവല  ഒരു  കേരു  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്
ഭൂമനിവയനസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്  മനസനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.  ഭൂമനിവയ  അതനിവന  പസ്ഥാരനിസനിതനികേ
വവജവെനികേ  ഉല്പ്പെസ്ഥാദന  ധരമങ്ങളനില്നനിനയ്  കവെരവപ്പെടുതനി  വവെറുവമസ്ഥാരു
വെനില്പ്പെനച്ചരക്കയ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണുന  സമസ്പീപനമസ്ഥാണുള്ളതയ്.   സസകേസ്ഥാരശ്യ
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ലസ്ഥാഭതനിനസ്ഥായനി  ഭൂമനി  എന്തുയ  വചയസ്ഥാവമനസ്ഥായനിരനിക്കുന.   ഭൂമനി  ഏതയ്  വെനിധതനിലയ
ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാനുള്ള  അവെകേസ്ഥാശയ  ഒരു  പരനിഷ്കൃത  സമൂഹതനിനുയ  കയസ്ഥാജനിച്ചതല്ല.
കസസ്ഥാഷശ്യലനിസയ്  രസ്ഥാജശ്യങ്ങളനില്  ഭൂവടമസത  കസറനില്  നനിക്ഷനിപമസ്ഥാണയ്.   വെനികേസനിത
മുതലസ്ഥാളനിത രസ്ഥാജശ്യങ്ങളനിലയ ഭൂമനിയനില് ആരക്കുയ എന്തുയ വചയസ്ഥാനുള്ള അധനികേസ്ഥാരമനില്ല.
ഭൂവെനിനനികയസ്ഥാഗയ  സസ്ഥാമൂഹനികേ നനിയനണതനിനയ്  വെനികധയമസ്ഥാകക്കണതസ്ഥാണയ്.   കകേരളയ
ഇക്കസ്ഥാലതയ്  കനരനിടുന  ഭൂരനിഭസ്ഥാഗയ  പ്രശങ്ങളുയ  ഭൂമനിയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടതസ്ഥാണയ്.
ഭൂമനിയനിലയ  അതനിവന  വെനിഭവെങ്ങളനിലയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ജനങ്ങള്ക്കയ്  നനിയനണ
മനില്ലസ്ഥാതസ്ഥായനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന. കേകമസ്ഥാളയ കേകയറനിത്തുടങ്ങനിയകതസ്ഥാടുകൂടനി പരമരസ്ഥാഗത
ഭൂവെനിനനികയസ്ഥാഗരസ്പീതനി  തകേരനകപസ്ഥായനി.  ജനങ്ങള്ക്കുയ  മറയ്  ജസ്പീവെജസ്ഥാലങ്ങള്ക്കുയ
സസതനമസ്ഥായനി  ജസ്പീവെനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന  ശസ്ഥാസസ്പീയമസ്ഥായ  ഭൂവെനിനനികയസ്ഥാഗരസ്പീതനി  നമ്മുവട
കകേരളതനിലണസ്ഥാകേണയ. അതനിവന ലക്ഷശ്യയവെച്ചു വകേസ്ഥാണ്ടുള്ള നസ്പീക്കമസ്ഥാണയ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി  ഗവെണ്വമനയ്  കകേരളതനില്  നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.
എല്ലസ്ഥാകപരുവടയുയ  പസ്ഥാരപ്പെനിട  പ്രശയ  പരനിഹരനിക്കവപ്പെടണയ.  എല്ലസ്ഥാ  ഭൂമനിയുയ
പസ്ഥാരപ്പെനിടകയസ്ഥാഗശ്യമല്ല.  പസ്ഥാരപ്പെനിടകയസ്ഥാഗശ്യമല്ലസ്ഥാത വെയലകേള് നനികേതനിയുയ കുനകേള്
നനിരപ്പെസ്ഥാക്കനിയുയ  പസ്ഥാരപ്പെനിട കമഖലയസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറ്റുനതയ് ശസ്ഥാസസ്പീയവയ പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗനികേവമല്ല.
പസ്ഥാരപ്പെനിടയ  ഏറവയ  അനുകയസ്ഥാജശ്യമസ്ഥായ  കമഖലകേളനിലസ്ഥാക്കണയ.   കേഴനിഞ
ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാലതയ്  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനസ്ഥായനി  ഭൂരഹനിത  കകേരളതനിവന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  പലതുയ  ഇനയ  വെസ്ഥാസകയസ്ഥാഗശ്യമല്ലസ്ഥാതസ്ഥായനി
തസ്പീരനനിരനിക്കുനവവെന  റനികപ്പെസ്ഥാരടകേളസ്ഥാണയ്  പുറത്തുവെനവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.
11,000 കുടുയബങ്ങള്ക്കയ്  പടയയ  ലഭനിച്ചനിടനില്ല.   അവെര  പടയതനിനുകവെണനി
കനകടസ്ഥാടകമസ്ഥാടുകേയസ്ഥാണയ്.  നല്കേസ്ഥാത  പടയയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  നല്കുവമനയ്
വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനി.  എവന മണ്ഡലതനില് കേഴനിഞ പ്രസ്ഥാവെശശ്യയ  60  ദനിവെസകതയയ്  500
കപരക്കയ്  പടയയ  വകേസ്ഥാടുത്തു.   60  ദനിവെസവത  പടയയ  ഏതയ്  നനിലയനിലള്ള
പടയമസ്ഥാവണനയ്  ഞസ്ഥാന്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചു.  അതയ്  എല്.എ.  പടയമല്ല.  (ലസ്ഥാനയ്
അവവസന്വമനയ്  പടയയ)  ഞസ്ഥാന്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിയുവട  ശദ്ധയനില്
വപ്പെടുതനിയകപ്പെസ്ഥാള്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതയ്  അതയ്  പടയകമ  അവല്ലനസ്ഥാണയ്.   അനയ്
കകേരളതനിവല റവെനത്യു  വെകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  അടൂര  പ്രകേസ്ഥാശസ്ഥാണയ്
ആ  പടയയ  വെനിതരണയ  വചയതയ്.   വതരവഞടുപ്പെനിനു  മുമയ്  കവെസ്ഥാടയ്  പനിടനിക്കസ്ഥാന്
നല്കേനിയ കേസ്ഥാപടശ്യപൂരണമസ്ഥായ വെനിതരണമസ്ഥായനിരുന ആ പടയവമനയ്  വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനി.
പനികറ  ദനിവെസയ  പടയയ  ലഭനിച്ച  ആളുകേള്  വെനികല്ലജസ്ഥാഫസ്പീസുകേളനില്  വചനകപ്പെസ്ഥാള്
വെനികല്ലജയ് ഓഫസ്പീസരമസ്ഥാര പറഞതയ് ഇതയ് പടയകമ അവല്ലനയ ഇതനിനയ് കേരവമസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
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കേഴനിയനിവല്ലനമസ്ഥാണയ്.  ഇതകല്ല യു.ഡനി.എഫയ്. സരക്കസ്ഥാരനിവന കനതൃതസതനില് കേഴനിഞ
കേസ്ഥാലയളവെനില് നടനതയ്?  എല്ലസ്ഥാകപരക്കുയ പസ്ഥാരപ്പെനിടയ നല്കുകേ എനതയ് ഇടതുപക്ഷ
ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനി  സരക്കസ്ഥാരനിവന  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമസ്ഥാവണനയ്  കകേരളതനിവല
മുഖശ്യമനനി  വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനിയതസ്ഥാണയ്.  ഞങ്ങള്ക്കുറപ്പുണയ്  നനിങ്ങള്  എത്രമസ്ഥാത്രയ
എതനിരതസ്ഥാലയ  കകേരളതനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി  സരക്കസ്ഥാര
ആവെനിഷരനിച്ചനിടള്ള പദ്ധതനികേള്ക്കയ് ഒരു മസ്ഥാനവെനികേതയുണയ്.   ഇനവത കകേരളതനിവല
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  സരക്കസ്ഥാരനിവന  പലതനികനസ്ഥാടുയ  ഉപമനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.
ചരനിത്രയ  നമ്മുവട  മുനനിലണയ്.  വെനിപവെങ്ങളുവട  ചരനിത്രയ  പഠനിക്കുകമസ്ഥാള്  ഫ്രൈഞയ്
വറവെലന്യൂഷന് കലസ്ഥാകേതയ് മസ്ഥാനവെനികേത ഉയരതനിപ്പെനിടനിച്ച വെനിപവെമസ്ഥായനിരുന.   വെനിപവെയ
പനില്ക്കസ്ഥാലതയ്  പരസ്ഥാജയവപ്പെടവവെങ്കെനിലയ  കലസ്ഥാകേതനിനയ്  ഒരു  പുതനിയ  ദനിശസ്ഥാകബസ്ഥാധയ
നല്കേസ്ഥാന് കേഴനിഞതസ്ഥായനി നമുക്കയ് കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കേഴനിയുയ.  അവെര ഉയരതനിയ ലനിബരടനി,
ഇകേസസ്ഥാളനിറനി, വഫ്രൈകടണനിറനി ഇഇൗ മൂനയ് മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യങ്ങള് മസ്ഥാനവെനികേതയനില് ഉഇൗനനിനനിന
മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യങ്ങളസ്ഥായനിരുന.  അതുതവനയസ്ഥാണയ് കലസ്ഥാകേതനിവന ദനിശതവന മസ്ഥാറനിയ ഒരു
പുതനിയ  ചരനിത്രസ്ഥാനുഭവെയ  കലസ്ഥാകേ  മസ്ഥാനവെരസ്ഥാശനിക്കയ്  നല്കേനിയ  ആ  വെനിപവെതനിനുള്ള
പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യയ.  വെനിപവെങ്ങളുവട ഏറവയ ഉയരന രൂപമസ്ഥായനി ഫ്രൈഞയ് വെനിപവെവത നസ്ഥായ
കേസ്ഥാണുനതുയ  മസ്ഥാനവെനികേതയസ്ഥായനിരുന.  മസ്ഥാനവെനികേമസ്ഥായ  മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യങ്ങളസ്ഥായനിരുന.
കകേരളതനിവല  നകവെസ്ഥാത്ഥസ്ഥാന  പ്രസസ്ഥാനങ്ങളുവട  ചരനിത്രയ  പഠനിക്കുകമസ്ഥാള്
ശസ്പീനസ്ഥാരസ്ഥായണ  പ്രസസ്ഥാനതനിനയ്  കേനിടനിയ  മസ്ഥാനവെനികേമസ്ഥായനിടള്ള  മുഖവയ
അതുതവനയസ്ഥായനിരുന.    അകദ്ദേഹയ വവെറുയ ആദ്ധശ്യസ്ഥാതനികേ ജസ്പീവെനിതയ മസ്ഥാത്രയ നയനിച്ച
ആളസ്ഥായനിരുനനില്ല.  വെശ്യസ്ഥാവെസസ്ഥായനികേ  രയഗവത  അഭനിവൃദ്ധനിവയക്കുറനിച്ചയ്,  കേസ്ഥാരഷനികേ
രയഗവത  വെളരച്ചവയക്കുറനിച്ചയ്,  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസവതക്കുറനിച്ചയ്  സസ്ഥാകങ്കെതനികേ
വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസവതക്കുറനിവച്ചല്ലസ്ഥായ  അകദ്ദേഹയ   പുതനിയ  ആശയങ്ങള്  മുകനസ്ഥാടവെച്ചു.
അതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവനയസ്ഥാണയ്  നകവെസ്ഥാത്ഥസ്ഥാന  പ്രസസ്ഥാനങ്ങളുവട  പ്രമുഖ  സസ്ഥാനകതയയ്
ശസ്പീനസ്ഥാരസ്ഥായണ  പ്രസസ്ഥാനയ  ഉയരനവെനതയ്.   കകേരളതനില്    ജനകേസ്പീയ
ആസൂത്രണതനിവന  രണസ്ഥായ  ഘടമസ്ഥാരയഭനിച്ച  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി
ആവെനിഷരനിച്ചനിടള്ള  പദ്ധതനികേള്ക്കയ്  ഒരു  മനുഷശ്യമുഖമുണയ്,  ഒരു  മസ്ഥാനവെനികേതയുണയ്.
കകേരളതനിവല   പ്രതനിപക്ഷയ  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനിവക്കതനിരസ്ഥായനി
ഏവതല്ലസ്ഥായ നനിലയനിലള്ള പ്രതനികരസ്ഥാധങ്ങള് സൃഷനിച്ചയ് ആക്രമനിച്ചസ്ഥാലയ,  ഇടതുമുനണനി
സരക്കസ്ഥാര  മുകനസ്ഥാടവെച്ചനിടള്ള  ഇഇൗ  മസ്ഥാനവെനികേതയുവട  മുഖയ  നനിങ്ങള്ക്കയ്
തകേരക്കസ്ഥാനസ്ഥാകേനില്ല.  ആ  മനുഷശ്യമുഖമുള്ള,  മസ്ഥാനവെനികേതയുള്ള  ആശയങ്ങളസ്ഥാണയ്
കകേരളതനില്  മുകനസ്ഥാടയ്  വെച്ചതയ്.   ഇഇൗ  കകേരളവത  നവെസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
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പ്രവെരതനങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഞങ്ങള്  ആവെനിഷരനിച്ചയ്  വെരുനതയ്.   കകേരളതനില്  സഖസ്ഥാവെയ്
പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയവന കനതൃതസതനിലള്ള സരക്കസ്ഥാര ആവെനിഷരനിക്കുന പദ്ധതനികേവള
ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥാക്കസ്ഥാനുയ തമസരനിക്കസ്ഥാനുമസ്ഥാണയ് യു.ഡനി.എഫയ്. പരനിശമനിച്ചുവെരുനതയ്.  നനിസസ്ഥാര
നസ്ഥാക്കയ്  പനിഴയലനിവന കപരനികലസ്ഥാ മറയ്  പലതനിവനയുയ കപരനികലസ്ഥാ ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിവന
നനിങ്ങള്  പ്രതനികരസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  ശമനിച്ചസ്ഥാല്  ഇഇൗ  കകേരളതനിവല  ജനങ്ങള്  നനിങ്ങവള
വെനിടനിവല്ലനയ്   ഓരമവപ്പെടുത്തുവെസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ഞങ്ങവള
ഉയരത്തുനതയ്  ഞങ്ങളുവട  ആതവെനിശസസ്ഥാസയ,  ഞങ്ങവള  മുകനസ്ഥാടയ്  നയനിക്കുന
ആതവെനിശസസ്ഥാസയ  ഞങ്ങള്  ഉയരതനിയനിടള്ള  ഇഇൗ  മസ്ഥാനവെനികേ  മുഖമുള്ള
ആശയങ്ങളസ്ഥാണയ് എനയ് ഓരമവപ്പെടുത്തുവെസ്ഥാന് ഞസ്ഥാന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ഇവെനിവട
കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ് പറഞ, കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡുകേളനില് കേഴനിഞ
കേസ്ഥാലങ്ങളനില് എന്തസ്ഥാണയ്  നടനതയ്?   കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  വസക്രടറനി  1.87  കകേസ്ഥാടനി
രൂപയുവട  അഴനിമതനി  നടതനി.   വവദവെവെനിശസസ്ഥാസമുള്ള  ആളസ്ഥാണയ്,  പസ്ഥാവെവപ്പെടവെര
കേസ്ഥാണനിക്കയനിട വവപസ, അതനില് വവകേയനിടയ് വെസ്ഥാരുനതയ്   ശരനിയസ്ഥായ രസ്പീതനിയസ്ഥാകണസ്ഥാ?
ഇതയ്  പത്ര  മസ്ഥാധശ്യമങ്ങളനില്  വെന  വെസ്ഥാരതയസ്ഥാണയ്.  എവന  കേയനില്
വതളനിവകേവളസ്ഥാനമനില്ല.   1.87  കകേസ്ഥാടനി  രൂപ  അഴനിമതനി  നടതനിവയന  ചനില  പത്ര
വെസ്ഥാരതകേള്  ഇതനിനകേയതവന  പുറത്തുവെനനിടണയ്.   അതയ്  പരനികശസ്ഥാധനയയ്
വെനികധയമസ്ഥാകക്കണതകല്ല?  കകേരളതനില് മലബസ്ഥാറനിലയ  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂറനിലമസ്ഥായനി  പല
കക്ഷത്രങ്ങളുണയ്.   ഒരു  കേസ്ഥാലതയ്  പ്രഇൗഢനികയസ്ഥാടുകൂടനി  തലയുയരതനി  നനിനനിരുന
സമനമസ്ഥായ കക്ഷത്രങ്ങള് പലതുയ ഇനയ് വവവെകുകനരങ്ങളനില്  തനിരനിവതളനിക്കസ്ഥാനുള്ള
വെരുമസ്ഥാനയ കപസ്ഥാലമനില്ലസ്ഥാതസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിടണയ്. സമനമസ്ഥായ കക്ഷത്രങ്ങളുയ ദരനിദ്രങ്ങളസ്ഥായ
കക്ഷത്രങ്ങളുമുണയ്.   ദരനിദ്രങ്ങളസ്ഥായ  കക്ഷത്രങ്ങവള  സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാനുതകുന  ചനില
തസ്പീരുമസ്ഥാനങ്ങള് കകേരളതനിവല കദവെസസയ വെകുപ്പുമനനി സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനവവെനതയ്
ശസ്ഥാഘനസ്പീയമസ്ഥാണയ്.  കകേരളതനിവല  വെനിശസസ്ഥാസനികേള്  ആരുവട  കൂവടയസ്ഥാണയ്
നനില്കക്കണതയ്?   ഇഇൗ  സയസസ്ഥാനവത  പസ്ഥാവെവപ്പെട  വവദവെങ്ങവള  സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാന്
മുകനസ്ഥാടവെനതയ്  കകേരളതനിവല  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്.
അതുവകേസ്ഥാണയ്  സയസസ്ഥാന  നവെസ്പീകേരണതനിനയ്  ഇടതുപക്ഷ  സരക്കസ്ഥാര
ആവെനിഷരനിച്ചനിടള്ള  പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കയ്  പനിന്തുണ  നല്കുകേവയന  ബസ്ഥാധശ്യതയസ്ഥാണയ്
ചരനിത്ര നനികയസ്ഥാഗവമന നനിലയനില് കകേരളതനിവല യു.ഡനി.എഫയ്.-നുള്ളതയ്.  സരക്കസ്ഥാര
ആവെനിഷരനിച്ചയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന പദ്ധതനികേവള  പനിന്തുണച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  എവന  വെസ്ഥാക്കുകേള്
നനിരത്തുന.

ശസ്പീ  .    സണനി കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള എതനിരക്കുന.
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ഇവെനിവട  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  ഗവെവണ്മെനയ്  ഭരണതനില്   12  മസ്ഥാസയ
തനികേയ്ക്കുകമസ്ഥാള് വതരവഞടുപ്പെയ്  വെസ്ഥാഗസ്ഥാനങ്ങള് ജലകരഖകേളസ്ഥായനി  മസ്ഥാറുന ചനിത്രമസ്ഥാണയ്
നമുക്കയ് കേസ്ഥാണസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുനതയ്. എല്ലസ്ഥായ ശരനിയസ്ഥാക്കുവമനയ് പറഞവെരക്കയ് അങ്ങവന
ശരനിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുനനിവല്ലനയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-വല  മനനിമസ്ഥാരതവന
സമതനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇവെനിവട സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാള് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട ശസ്പീ.  ഡനി.  വകേ.
മുരളനി ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനിയുവട പ്രസയഗവത വെസ്പീണ്ടുയ സഭയനില് പുനരസ്ഥാവെനിഷരണയ
വചയതയ്  എന്തനിനസ്ഥാണയ്;  അകദ്ദേഹവത കുതനി കനസ്ഥാവെനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകണസ്ഥാ?  ശസ്പീ.  വെനി.  ഡനി.
സതസ്പീശന്  അടനിയന്തര  പ്രകമയയ  അവെതരനിപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  ജനയുഗയ  പത്രയ
ഉയരതനിപ്പെനിടനിച്ചയ് വെസ്ഥായനിച്ചു കകേള്പ്പെനിച്ച കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് തവനയകല്ല ഇകപ്പെസ്ഥാള് ശസ്പീ.  ഡനി.
വകേ.  മുരളനിയുയ  ഇവെനിവട  ആവെരതനിച്ചയ്  ഞങ്ങവള  എല്ലസ്ഥാവെകരയുയ  കകേള്പ്പെനിച്ചതയ്.
അകദ്ദേഹതനിവന പ്രസയഗയ ഒരു ആദ്ധശ്യസ്ഥാതനികേ ഉപകദശ പ്രസയഗമസ്ഥായനിരുനവവെങ്കെനില്
എന്തനിനസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട സസ്പീക്കര തവന ആ പ്രസയഗവത തള്ളനിപ്പെറഞതയ്;
ശസ്പീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി,  നനിയമ  വെകുപ്പുമനനി,
ശസ്പീമതനി വകേ. വകേ. വവശലജ ടസ്പീച്ചര, ശസ്പീമതനി പനി. വകേ. ശസ്പീമതനി ടസ്പീച്ചര,  ശസ്പീമതനി ടനി.
എന്.  സസ്പീമ,  ശസ്പീമതനി  വജ.  കമഴനിക്കുടനി  അമ,  സനി.പനി.എയ.-വന  കനതസ്ഥാക്കന്മസ്ഥാര
എനനിവെവരല്ലസ്ഥായ എന്തനിനസ്ഥാണയ് തള്ളനിപ്പെറഞതയ്;  എന്തനിനസ്ഥാണയ് പസ്ഥാരടനി അകദ്ദേഹവത
പരസശ്യമസ്ഥായനി  ശസ്ഥാസനിച്ചതയ്;  ശസ്പീ.  ഡനി.  വകേ.  മുരളനിക്കയ്  അതയ്  മനസനിലസ്ഥായനിടനില്ല.
അകദ്ദേഹതനിവന  പ്രസയഗയ  വതറസ്ഥായനിരുന  എനയ  സസ്പീവെനിരുദ്ധവയ  മരശ്യസ്ഥാദയ്ക്കുയ
മസ്ഥാനശ്യതയ്ക്കുയ  നനിരക്കസ്ഥാതതുമസ്ഥായനിരുന  എനയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിടസ്ഥാണയ്
സനി.പനി.ഐ(എയ.)  കനതൃതസയ,  സനി.പനി.ഐ(എയ.)  സയസസ്ഥാന  വസക്രടറനി
അകദ്ദേഹതനിവനതനിവര പരസശ്യശസ്ഥാസന നടതനിയതുയ  ജനങ്ങകളസ്ഥാടുയ പത്രങ്ങകളസ്ഥാടുയ
പരസശ്യമസ്ഥായനി  പറഞതുയ.  അകങ്ങയയ്  മനസനിലസ്ഥായനിടനിവല്ലങ്കെനില്  ആ  പത്രവെസ്ഥാരത
ഒനകൂടനി  വെസ്ഥായനിക്കണയ.  സമയക്കുറവ  വകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  അക്കസ്ഥാരശ്യതനികലയയ്
കേടക്കുനനില്ല.

മൂനസ്ഥാറനിവല  റവെനന്യൂ  ഭൂമനി  മസ്ഥാത്രമല്ല,  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനിവനതവന   സനി.പനി.എയ.
കേകയറനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടകല്ല  മനനിമസ്ഥാരതവന
സബ്കേളകകറസ്ഥാടുയ  കേളകകറസ്ഥാടുയ  ഭസ്പീഷണനിയുവട  വെസ്ഥാക്കുകേളുതനിരക്കുനതയ്.  കേസ്ഥാല്
തല്ലനിവയസ്ഥാടനിക്കുയ  കേളകകറയുയ  സബ്കേളകകറയുയ  ഊളമസ്ഥാറയയയണയ
എനനിങ്ങവനയസ്ഥാണയ്  പറയുനതയ്.  എയ.എല്.എ.  എന്തസ്ഥാണയ്  പറഞതയ്;  'കേളകവറ
നസ്ഥാല കേസ്ഥാലനില് ഞങ്ങള് മടക്കനി അയയ്ക്കുയ' എനപറയുകമസ്ഥാള് മൂനസ്ഥാറനിവല കേകയറ ഭൂമനി
സയരക്ഷനിക്കുനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  സനി.പനി.വഎ.-യുവട  വെകുപ്പെനില്  തവന  കേകയറനി
സനി.പനി.വഎ.-വയ ഒറവപ്പെടുതസ്ഥാന് പരനിശമനിച്ചു വകേസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. 
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ഈ സരക്കസ്ഥാര അധനികേസ്ഥാരതനില് വെനതനിനുകശഷയ ഉകദശ്യസ്ഥാഗസവര തലങ്ങുയ
വെനിലങ്ങുയ  സലയ  മസ്ഥാറനി  തടനിക്കളനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഡനി.ജനി.പനി.-വയ  സലയ  മസ്ഥാറനിയതയ്
മസ്ഥാത്രമല്ല.  അക്കസ്ഥാരശ്യയ  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സുപ്രസ്പീയകകേസ്ഥാടതനിയുവട  വെനിധനി  വെനനിടയ
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനനില്ല.  വകേസ്ഥാല്ലതയ്  പസ്ഥാവെവപ്പെട  ഒരു  വെനികല്ലജയ്  ഓഫസ്പീസറസ്ഥായ  കപസ്ഥാള്
കതസ്ഥാമസനിവന  ഈ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരതനില്വെനയ്  അധനികേയ  തസ്ഥാമസനിയസ്ഥാവത
കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാവട മകഞശസരകതയയ്, മറ്റു ഭസ്ഥാഷ സയസസ്ഥാരനിക്കുന പ്രകദശകതയയ് സലയ
മസ്ഥാറനി.  അകദ്ദേഹയ  ആ  മകനസ്ഥാകവെദനയനില്  ആതഹതശ്യ  വചയ.  അതരതനില്  ഒരു
ദുരവെസയുണസ്ഥാക്കനിയ  സരക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  ഇനയ്  കകേരളയ  ഭരനിക്കുനതയ്.  പസ്ഥാവെവപ്പെട
സരക്കസ്ഥാര,  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവര  കദ്രസ്ഥാഹനിച്ചുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന  സരക്കസ്ഥാര.  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെയ്
സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനി സയരക്ഷനിക്കുനതനില് പൂരണമസ്ഥായനിടയ പരസ്ഥാജയവപ്പെടനിരനിക്കുന.

സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവെസസവയ  വെകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.
കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്,  അങ്ങയ്  എകനസ്ഥാടയ്  കചസ്ഥാദനിക്കുനതനിനയ്  മുന്പയ്  എനനിക്കയ്
അങ്ങകയസ്ഥാവടസ്ഥാനയ്  കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുണയ്.  കേഴനിഞ സരക്കസ്ഥാരനിവന കേസ്ഥാലതയ്  അനവത
റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിയുയ അനവത സരക്കസ്ഥാരുയ  12  തസ്ഥാലൂക്കുകേള് പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്
കേഴക്കൂടയ തസ്ഥാലൂക്കയ് പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിച്ചനില്ല. തനിരുവെനന്തപുരതയ് വെരക്കലയനിലയ
കേസ്ഥാടസ്ഥാക്കടയനിലയ തസ്ഥാലൂക്കയ് പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് കേഴക്കൂടയ തസ്ഥാലൂക്കയ് വെനിടകപസ്ഥായനി. അനയ്
ശസ്പീ. എയ. എ. വെസ്ഥാഹസ്പീദയ് എവന അടുത സസ്പീറനിലസ്ഥാണയ് ഇരുനതയ്. അനയ് അങ്ങയ് ജനില്ലസ്ഥാ
വസക്രടറനി  ആയനിരുന.  അങ്ങയുവട  കനതൃതസതനിലസ്ഥാണയ്  കേഴക്കൂടതയ്  തസ്ഥാലൂക്കയ്
സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്  അവെനിവട  സമരയ  നടതനിയവതനയ്  പ്രസ്ഥാകദശനികേ  പത്രങ്ങള്
വെസ്ഥായനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് എനനിക്കയ് മനസനിലസ്ഥായനി. അങ്ങയ് മതരനിക്കുകമസ്ഥാഴുയ കേഴക്കൂടയ തസ്ഥാലൂക്കയ്
അങ്ങയുവട പ്രകേടന പത്രനികേയനിവല വെസ്ഥാഗസ്ഥാനമസ്ഥായനിരുന. അങ്ങയ് എയ.എല്.എ. ആയനി,
മനനിയസ്ഥായനി.  ഈ  സരക്കസ്ഥാര  പുതനിയ  തസ്ഥാലൂക്കുകേള്  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  കേഴക്കൂടയ
തസ്ഥാലൂക്കയ്  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചയ്  അങ്ങയ്  മനനിസസ്ഥാനയ
രസ്ഥാജനിവെയ്കക്കണ.  എയ.എല്.എ.  സസ്ഥാനയ  രസ്ഥാജനിവെയസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകുകമസ്ഥാ  എനയ്
കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാന്  ഞസ്ഥാന്  ആഗഹനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മനനി  സസ്ഥാനയ  രസ്ഥാജനി  വെയ്കക്കണ.
എയ.എല്.എ.  സസ്ഥാനയ  രസ്ഥാജനി  വെച്ചസ്ഥാല്  അകങ്ങയയ്  ആറയ്  മസ്ഥാസയ  എയ.എല്.എ.
അല്ലസ്ഥാവത  മനനിയസ്ഥായനി  തുടരസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കുയ.  വെസ്ഥാഗസ്ഥാനയ  പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാത സരക്കസ്ഥാരുയ
മനനിമസ്ഥാരുമസ്ഥാണയ് ഇനനിവെനിവടയുള്ളതയ്.

ഇവെനിവട  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനിക്കുതവന  പറകയണനി  വെന,  മനനിമസ്ഥാര
പ്രസയഗനിക്കുകമസ്ഥാള്  നനിങ്ങള്  കേയടനിക്കണവമനയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.-വന
എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാകരസ്ഥാടയ്  കകേരളതനിവല  മുഖശ്യമനനി  പറയുകേയസ്ഥാണയ്,   ഇതുവെവര
കകേരളതനില് ഏവതങ്കെനിലവമസ്ഥാരു മുഖശ്യമനനിക്കയ്  സസന്തയ കേക്ഷനിയുവട  മുനണനിയനിവല
എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാകരസ്ഥാടയ്  മനനിമസ്ഥാര  പ്രസയഗനിക്കുകമസ്ഥാള്  കേയടനിച്ചയ്
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കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിക്കണയ എനയ് പറകയണ ഒരവെസ വെനനിടകണസ്ഥാ? ശസ്പീ.  പനിണറസ്ഥായനി
വെനിജയനയ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്   ഈ  ഒരു  അവെസയുണസ്ഥായതയ്.   കേയടനി  എനതയ്
വസസ്ഥാകണനനിയസസ്ഥായനി  ഉണസ്ഥാകവെണതസ്ഥാണയ്.  പ്രസയഗതനിവല,  പ്രവെരതനതനിവല,
പരനിപസ്ഥാടനികേളനിവല,  നയങ്ങളനിവല,  വപരുമസ്ഥാറതനിവന  നന  മനസനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണയ്
കേയടനി  സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായനി  ഉണസ്ഥാകകേണതസ്ഥാണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി
ആവെശശ്യവപ്പെടനിടകപസ്ഥാലയ  കേയടനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞനില്ല.  ഇനനി  കേയടനിക്കണവമങ്കെനില്
എല്.ഡനി.എഫയ്.-വന പസ്ഥാരലവമനറനി പസ്ഥാരടനി, അതനിവന ചസ്പീഫയ് വെനിപ്പെയ് എല്.ഡനി.എഫയ്.
എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരക്കയ്  ത്രസ്പീ  വവലന്  വെനിപ്പെയ്  വകേസ്ഥാടുകക്കണനിവെരുയ.  അങ്ങവനവയസ്ഥാരു
അവെസയസ്ഥാണയ് ഇനയ് കകേരളതനില് സയജസ്ഥാതമസ്ഥായനിരനിക്കുനതയ്.

ഈ സരക്കസ്ഥാരനിനയ് അതനിവന വെസ്ഥാഗസ്ഥാനങ്ങള് പസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിച്ചനിടനില്ല എന
കേസ്ഥാരശ്യതനില്  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  സയശയവമനില്ല.  കേഴനിഞ  നനിയമസഭസ്ഥാ  സകമളനയ
അവെസസ്ഥാനനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് 'മലപ്പുറത്തു കേസ്ഥാണസ്ഥായ' എനപറഞസ്ഥാണയ് ഞങ്ങള് പനിരനിഞതയ്.
രസ്ഥാഷസ്പീയതനികലയയ് വെരനികേയസ്ഥാവണങ്കെനില്,  മലപ്പുറയ വതരവഞടുപ്പെയ് പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്
സനി.പനി.വഎ.  (എയ)  സയസസ്ഥാന  വസക്രടറനി  ശസ്പീ.  കകേസ്ഥാടനികയരനി  ബസ്ഥാലകൃഷ്ണന്
പറഞതയ് ഇതയ് സയസസ്ഥാന ഭരണവത വെനിലയനിരുത്തുന വതരവഞടുപ്പെസ്ഥായനിരനിക്കുയ
എനസ്ഥാണയ്.   ശസ്പീ.  കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  മലപ്പുറയ  വതരവഞടുപ്പെയ്
വെരഗ്ഗസ്പീയ  ധ്രുവെസ്പീകേരണതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണയ്  എനപറഞതയ്.  കദശസ്ഥാഭനിമസ്ഥാനനി
പറഞവതന്തസ്ഥാണയ്; എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്,  രസ്ഥാഷസ്പീയ കബസ്ഥാധമുവണങ്കെനില് മലപ്പുറയ
വതരവഞടുപ്പെനിവല ജനവെനിധനിവയ മസ്ഥാനനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് ശസ്പീ.  പനി.  വകേ.  കുഞസ്ഥാലനിക്കുടനി
സസ്ഥാഹനിബയ്  എയ.എല്.എ.  സസ്ഥാനയ  രസ്ഥാജനിവെച്ച  കവെങ്ങരയനില്
മതരനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാനുള്ള  രസ്ഥാഷസ്പീയ  മരശ്യസ്ഥാദയുയ  രസ്ഥാഷസ്പീയ  ഇച്ഛസ്ഥാശക്തനിയുയ  നനിങ്ങള്
കേസ്ഥാണനിക്കണയ.  കേസ്ഥാരണയ  ഇതനികനക്കസ്ഥാള്  വെലനിയ  പ്രഹരമസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങവള
കേസ്ഥാതനിരനിക്കുനതയ്.  ഇന്തശ്യസ്ഥാരസ്ഥാജശ്യതയ്  ബനി.വജ.പനി.-വയ  എതനിരക്കസ്ഥാന്  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്
കനതൃതസതനിനസ്ഥാണയ്  സസ്ഥാധനിക്കുകേ.  ഇന്തശ്യയനില്  ബനി.വജ.പനി.-ക്കയ്  എതനിരസ്ഥായനി
രസ്ഥാഷപതനി സസ്ഥാനകതയയ് ഒരു വപസ്ഥാതു സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനിവയ  നനിരതസ്ഥാന് കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്
പ്രസനിഡനയ്  ശസ്പീമതനി  കസസ്ഥാണനിയസ്ഥാ  ഗസ്ഥാനനിയുയ  വവവെസയ്  പ്രസനിഡനയ്  ശസ്പീ.  രസ്ഥാഹുല്
ഗസ്ഥാനനിയുയ  പ്രതനിപക്ഷ  കേക്ഷനി  കനതസ്ഥാക്കന്മസ്ഥാരുമസ്ഥായനി  സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാള്
കകേരളതനിവല  മസ്ഥാരകനിസ്റ്റുകേസ്ഥാര,  നനിയമസഭയനില്  വെരുന  മസ്ഥാരകനിസയ്  അയഗങ്ങള്
ഞങ്ങവള  ബനി.വജ.പനി.  വെനികരസ്ഥാധയ  പഠനിപ്പെനികക്കണതനില്ല.  ഞങ്ങള്ക്കസ്ഥാണയ്
ഇന്തശ്യസ്ഥാരസ്ഥാജശ്യതയ്  ബനി.വജ.പനി.-വയ  എതനിരക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുനതയ്.  നനിങ്ങളസ്ഥാണയ്
ബനി.വജ.പനി.-യുമസ്ഥായനി കൂടപനിടനിച്ചയ് വകേ.ജനി. മസ്ഥാരസ്ഥാരക്കുകവെണനി കവെസ്ഥാടയ് പനിടനിച്ചതയ്. ഉതര
പ്രകദശയ്,  പഞസ്ഥാബയ്,  കഗസ്ഥാവെ,  മണനിപ്പൂര  വതരവഞടുപ്പുകേളനില്  നനിങ്ങള്
എവെനിവടയസ്ഥാണയ്?  ഡല്ഹനിയനിവല  കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്  വതരവഞടുപ്പെനില്  നനിങ്ങള്
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കതസ്ഥാറനിടനില്ല.  കേസ്ഥാരണയ  നനിങ്ങളവെനിവട  മതരനിച്ചനിടനില്ല.  മതരനിക്കസ്ഥാവത  നനിങ്ങള്ക്കയ്
കതസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ലകല്ലസ്ഥാ.  അതുവകേസ്ഥാണ്ടുമസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്  കതസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാ
തനിരുനവതനയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണയ്  കദശസ്പീയ  രസ്ഥാഷസ്പീയതനില്  ബനി.വജ.പനി.യുവട
വെരഗ്ഗസ്പീയതവയ  എതനിരക്കസ്ഥാന്  കകേസ്ഥാണ്ഗസനിവന    പനിന്തുണയസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ
എനകൂടനി   ഉപകദശനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് ഈ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി എതനിരതയ്
എവന വെസ്ഥാക്കുകേള് അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    കകേളു:  സര,  ഞസ്ഥാന്  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ  പൂരണമസ്ഥായനി
അനുകൂലനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര മുകനസ്ഥാടയ് വെച്ച റവെനന്യൂ ബനില് സയബനനിച്ചയ്,
വെളവര  സസസ്പീകേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനിടളള  നടപടനിയസ്ഥാണയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരുനതയ്.   സരക്കസ്ഥാരനില്
നനിനയ നഷവപ്പെടവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന അനധനികൃത ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുകവെണനി
ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനി   സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരുന.   പസ്ഥാടക്കസ്ഥാലസ്ഥാവെധനി  കേഴനിഞനിടയ
തനിരനിച്ചുനല്കേസ്ഥാത   ഒടനവെധനി ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കസ്ഥാനുളള ശക്തമസ്ഥായ നടപടനി ഇഇൗ
സരക്കസ്ഥാര  സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരനികേയസ്ഥാണയ്.   അരഹരസ്ഥായനിടളള  കുടുയബങ്ങള്ക്കയ്  പടയയ
നല്കുനതനിനുകവെണ   നടപടനി  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   എല്ലസ്ഥാ
ജനില്ലകേളനിലയ  പടയകമള  സയഘടനിപ്പെനിച്ചയ്  ഒരു  തുണയ്  ഭൂമനി  കപസ്ഥാലമനില്ലസ്ഥാത
കുടുയബങ്ങള്ക്കയ് പടയയ നല്കുനതനിനുളള നടപടനി  സരക്കസ്ഥാര സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കകേന്ദ്ര  പരനിസനിതനി  വെകുപ്പെയ്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടളള  ഭൂമനി  കേവണടുതയ്  പടയയ
നല്കുനതനിനുളള  നടപടനിയുയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  ആരയഭനിച്ചനിടണയ്.   പടയതനിനയ്
അരഹതയുളള  കമഖലകേളനില്  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  സമരപ്പെനിക്കുനതനിനുകവെണനി  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലസ്ഥാ
കേളകരമസ്ഥാരക്കുയ  സരക്കസ്ഥാര  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിക്കഴനിഞ.  മൂനസ്ഥാറനിവല  അനധനികൃത
കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനിച്ചയ്   അന്തരകദശസ്പീയ  നനിലവെസ്ഥാരതനികലയയ്  ഉയരത്തുനതനിനയ്
കവെണനിയുളള  ഒരു  മസ്ഥാസര  പസ്ഥാന്  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനി  വെരനികേയസ്ഥാണയ്.
ഹസ്ഥാരനിസണ്  മലയസ്ഥാളയ  കപസ്ഥാവലയുളള  കുതകേ  കേമനനികേള്  ഏകേകദശയ  75000
വഹകര  ഭൂമനിയസ്ഥാണയ്  അനധനികൃതമസ്ഥായനി  വവകേവെശയ  വെച്ചുവെരുനതയ്.   അതരയ  ഭൂമനി
കേണ്ടുവകേടനതനിനുളള  നടപടനിയുയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്ഥാര  സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരുനതസ്ഥായനി
മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനണയ്.  മൂനസ്ഥാറനിവല കേകയറക്കസ്ഥാവരയുയ അതുകപസ്ഥാവല തവന
കുടനികയറക്കസ്ഥാവരയുയ  ഒരുകപസ്ഥാവല  കേസ്ഥാണസ്ഥാവത,  അവെനിവട  വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി
തസ്ഥാമസനിച്ചുവെരുന  കുടനികയറക്കസ്ഥാവര  സയരക്ഷനിക്കസ്ഥാനുളള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
അനധനികൃത  ഭൂമനി  കേകയറക്കസ്ഥാവര  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവെണ  ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുവമനയ് കകേരള മുഖശ്യമനനി ഇഇൗ നനിയമസഭ മുന്പസ്ഥാവകേ ഉറപ്പെയ് നല്കുകേയുയ
വചയനിടണയ്.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  പടയകമള  സയഘടനിപ്പെനിക്കുന
കേസ്ഥാരശ്യവയ മുഖശ്യമനനി ഇഇൗ  സഭയനില് പറയുകേയുണസ്ഥായനി. ഇവതസ്ഥാവക്ക സൂചനിപ്പെനിക്കുനതയ്
ഇഇൗ ഗവെണ്വമനനിവന ഇച്ഛസ്ഥാശക്തനികയസ്ഥാടുകൂടനിയ സമസ്പീപനവയ കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാടുയ  ശക്തമസ്ഥായ
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ഭരണവയ   തവനയസ്ഥാവണനളളതസ്ഥാണയ്.   കകേരളതനിവല  വെസ്പീടനില്ലസ്ഥാത  മുഴുവെന്
കുടുയബങ്ങള്ക്കുയ വെസ്പീടുയ ഭൂമനിയുയ വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുളള നടപടനിയുയ ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരനികേയസ്ഥാണയ്.  അതരയ  പദ്ധതനികേള്  ആവെനിഷരനിക്കുനതനിവന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്   വവലഫയ്   പദ്ധതനി  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.
ഇ.എയ.എസയ്. പസ്ഥാരപ്പെനിട പദ്ധതനി എന നനിലയയ് ആയനിരക്കണക്കനിനയ് കുടുയബങ്ങള്ക്കയ്
വെസ്പീടുയ ഭൂമനിയുയ വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുകവെണനി കേഴനിഞ ഇടതുപക്ഷ ഗവെണ്വമനയ് നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുന.  പവക്ഷ തുടരനവെനനിടളള യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനയ് അതരയ
പദ്ധതനികേള്  നനിരതലസ്ഥാക്കുനതനിനുളള  നടപടനിയസ്ഥാണയ്  ഇവെനിവട  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതയ്.
അതുമസ്ഥാത്രമല്ല കകേരളതനില്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുന  വഎ.എ.വവവെ.  ഭവെന
പദ്ധതനി  അടനിമറനിക്കുന  ഒരു  സമസ്പീപനവയ  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമനനിവന  സമയതയ്
ഇവെനിവട  കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കേഴനിഞനിടണയ്.   വഎ.എ.വവവെ.  പദ്ധതനിക്കയ്  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ്
രൂപയസ്ഥാണയ്  കുടനിശനികേയസ്ഥായനി കേഴനിഞ ഗവെണ്വമനയ്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുളളതയ്.    ഇതരയ
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനിവലസ്ഥാവക്ക  വെശ്യക്തമസ്ഥായ സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ്
മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായനിടയ  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  വെളവര
ദനിശസ്ഥാകബസ്ഥാധകതസ്ഥാടു  കൂടനി  തവനയസ്ഥാണയ്  കകേരള  സമൂഹവത  നയനിക്കുനതയ്  എനയ്
നമുക്കയ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുനണയ്.  കകേരള സരക്കസ്ഥാര നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുന കദവെസസയ
ബനില്ലുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടളള  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  കനരകത  ഇവെനിവട  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.
കകേരളതനിവല ഗവെണ്വമനയ്  അധനികേസ്ഥാരതനില് വെനതനിനുകശഷയ നമ്മുവട കദവെസസയ
കബസ്ഥാരഡുകേളനില്  നനിറഞനനിനനിടളള  അഴനിമതനി  തുടച്ചു  നസ്പീക്കുനതനിനുകവെണനിയുളള
നടപടനികേളസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചു  വെരുനതയ്.   കനരകത
സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  ശബരനിമല  വെനികേസനവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഒടനവെധനി
വെനിവെസ്ഥാദങ്ങള് കകേരളതനില് നടക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അതരയ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്ക്കയ് പരനിഹസ്ഥാരയ
കേസ്ഥാണുനതനിനുകവെണനി ശബരനിമല വെനികേസനതനിനസ്ഥായനി  150  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയുവട ഒരു
മസ്ഥാസര  പസ്ഥാനസ്ഥാണയ്   ഗവെണ്വമനയ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതയ്.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  കകേരളതനില്
അനശ്യസ്ഥാധസ്പീനവപ്പെടയ്  കേനിടക്കുന   കദവെസസയ  ഭൂമനികേള്  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേളുയ കദവെസസയ ഡനിപ്പെസ്ഥാരടവമനയ് സസസ്പീകേരനിച്ചു വെരുനതസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കേഴനിയുയ.
മൂനസ്ഥാമതസ്ഥായനി,  നനിലവെനിവല മദ്രസ്ഥാസയ് ഹനിന്ദുമത ധരമ സസ്ഥാപന നനിയമയ സമഗമസ്ഥായനി
പരനിഷരനിച്ചയ് കഭദഗതനി വചയ്യുനതനിനുകവെണനിയുളള നടപടനി കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് വചയ
വെരുനണയ്.  ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള തസ്പീരത്ഥസ്ഥാടകേരുവട യസ്ഥാത്രസ്ഥാ വെഴനികേളനില് ഒടനവെധനി
കക്ഷത്ര പരനിസരങ്ങളനിലസ്ഥായനി ഇടതസ്ഥാവെള സമുച്ചയങ്ങള് നനിരമനിക്കസ്ഥാന് കവെണനിയുളള
നടപടനിയുയ  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചു  വെരുനതസ്ഥായനി  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.
കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡുകേളുവട  കേസ്പീഴനിലളള  കക്ഷത്രകജസ്ഥാലനികേളനികലയ്ക്കുളള  സുതസ്ഥാരശ്യത
ഉറപ്പുവെരുനതനിനുകവെണനിയുളള നടപടനിയുയഗവെണ്വമനയ് ഇവെനിവട സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
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ഇഇൗ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാള് വെളവര ശക്തമസ്ഥായ നനിലപസ്ഥാടുകേളുമസ്ഥായനി
തവനയസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുനതയ്  എനയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുയ.  ഇഇൗ അവെസരതനിലസ്ഥാണയ്  യു.ഡനി.എഫയ്.-വന കേക്ഷനികേള്  നനിരന്തരമസ്ഥായനി
ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനനിവന  കുറവപ്പെടുത്തുന  സമസ്പീപനവമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുനതയ്.
കകേരള  ചരനിത്രയ  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാള്   കകേരളവത  കകേരളമസ്ഥാക്കനിയതനില്
അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനിടളള പങ്കെയ്  വെഹനിച്ചതയ് കകേരളതനിവല ഇടതുപക്ഷ പസ്ഥാരടനികേളുയ
ഇടതുപക്ഷ  ഗവെണ്വമന്റുമസ്ഥാവണന  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  കകേരളതനില്  ആദശ്യമസ്ഥായനി
അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനനിടളള  ഇടതുപക്ഷ  ഗവെണ്വമനനിവന  ഒരു  വെനികമസ്ഥാചന
സമരതനില് കൂടനി  പുറതസ്ഥാക്കുനതനിനു കവെണനിയസ്ഥാണയ്  കകേരളതനിവല യു.ഡനി.എഫയ്.
ശമനിച്ചനിടളളവതന  ചരനിത്രസതശ്യയ  നമുവക്കല്ലസ്ഥാകപരക്കുയ  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.
കകേരളതനിവല  വെനിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  നയയ,   ഭൂപരനിഷരണ  നനിയമയ,   100  ശതമസ്ഥാനയ
സസ്ഥാക്ഷരത വവകേവെരനിച്ച കേസ്ഥാരശ്യയ  എനനിങ്ങവന  ഒടനവെധനി മസ്ഥാറങ്ങള്ക്കയ് ശക്തമസ്ഥായ
കനതൃതസയ  വകേസ്ഥാടുതനിടളളതയ്  ഇഇൗ  സയസസ്ഥാനവത  ഇടതുപക്ഷ  പ്രസസ്ഥാനവയ
ഇടതുപക്ഷ  ഗവെണ്വമന്റുമസ്ഥാവണനയ്  നമുക്കയ്  കബസ്ഥാധശ്യമുളളതസ്ഥാണയ്.  ഇഇൗ
അവെസരതനിലസ്ഥാണയ്  കകേരളതനിവല  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഇടതുപക്ഷവത
എല്ലസ്ഥാകേസ്ഥാരശ്യതനിലയ  കുറവപ്പെടുതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേസ്ഥാലതയ്  ഇവെനിവട   നടനനിടളള  ഒടനവെധനി  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  നമ്മുവട  ശദ്ധയനില്
വെനനിടണസ്ഥാകുയ.  കകേരള  സമൂഹവയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിടണസ്ഥാകുയ.  വനല്വെയല്
സയരക്ഷണ  നനിയമയ  അടനിമറനിക്കുന  നടപടനികേള്  കേഴനിഞ  ഗവെണ്വമനനിവന
സമയതയ്  ഇവെനിവട  നടനനിടണയ്.   അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള്  തടയുനതനിനുയ
നനിയമങ്ങള്  പരനിരക്ഷനിക്കുനതനിനുയ  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിനയ്
കേഴനിഞനിടനില്ല.   ആറന്മുള കപസ്ഥാവലയുളള വെളവര മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായനിടളള വെയകലലകേള്
മണനിടയ്  നനികേതനി  അവെനിവട  വെനിമസ്ഥാനതസ്ഥാവെളമുണസ്ഥാക്കുനതനിനുകവെണനിയുളള
നടപടനിയസ്ഥാണയ്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടളളതയ്.   ഇഇൗ
സയസസ്ഥാനതയ്  ഒരു  തുണയ്  ഭൂമനി  കപസ്ഥാലമനില്ലസ്ഥാത  ഒടനവെധനി  കുടുയബങ്ങള്
ജസ്പീവെനിക്കുകമസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  വമത്രസ്ഥാന്  കേസ്ഥായല്  കപസ്ഥാവലയുളള  ആയനിരക്കണക്കനിനയ്  ഏക്കര
ഭൂമനി  സസകേസ്ഥാരശ്യവെശ്യക്തനികേള്ക്കയ്  പതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനയ്  കവെണനിയുളള  നടപടനി
യു.ഡനി.എഫയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചതയ്.  കേടകേയപളളനി  ഭൂമനി  കുയഭകകേസ്ഥാണവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട
കകേസ്സുയ മറ്റു കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ കകേസ്ഥാടതനിയനില് നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഇതരയ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
യു.ഡനി.എഫനി.വന  ദുരഭരണവതയസ്ഥാണയ്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുനതയ്.   ഭൂമനി
സയരക്ഷനിക്കണയ എന പറയുകമസ്ഥാള്,  പസ്ഥാകനഷന് ആകയ് പ്രകേസ്ഥാരയ പ്രവെരതനിക്കുന
ഒടനവെധനി കതസ്ഥാടയ കമഖലകേള് നമ്മുവട സയസസ്ഥാനത്തുണയ്. ആ പസ്ഥാകനഷന് ആകനില്
മസ്ഥാറയ വെരുതനി ഭൂമനി തരയതനിരനിക്കുനതനിനുയ തരയതനിരനിച്ചയ് ഭൂമനി മുറനിച്ചയ് വെനില്ക്കുനതനിനുയ
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കവെണനിയുളള  ഒതസ്ഥാശവയസ്ഥാവക്കതവന  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്  ഗവെണ്വമനനിവന
സമയതയ്  ഇവെനിവട  നടതനിയനിടളളതസ്ഥായുയ  നമുക്കയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.
തണസ്പീരതട  നനിയമയ  സയബനനിച്ചയ്  ഒടനവെധനി  വെനിഷയങ്ങള്  ഇവെനിവട  ചരച്ച
വചയവപ്പെടുനണയ്.  തണസ്പീരതട നയയ കപസ്ഥാലയ കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവെണ്വമനയ്
അടനിമറനിക്കുന സമസ്പീപനയ  നമുക്കയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.   പളളനിവെസ്ഥാസല് റനികസസ്ഥാരടയ്
കേകയറയ  കപസ്ഥാവലയുളള  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-വന  സമയതയ്  നടനനിടണയ്.
ഇതരതനിലളള  ഒടനവെധനി  വകേടുകേസ്ഥാരശ്യസതയുയ  കേകയറങ്ങളുവമസ്ഥാവക്ക
നടതനിയനിടളള  ഒരു  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനസ്ഥാണയ്  കേഴനിഞപ്രസ്ഥാവെശശ്യയ  കകേരളയ
ഭരനിച്ചതയ്.  വെളവര  സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനി,  സതശ്യസനമസ്ഥായനി  ഭരണയ  നടത്തുന
എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന കുറയ പറയുനതനിനുകവെണനി മസ്ഥാത്രയ യു.ഡനി.എഫയ്
ഇഇൗ നനിയമസഭവയ ഉപകയസ്ഥാഗവപ്പെടുത്തുനതസ്ഥായനി നമുക്കയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാന് കേഴനിയുയ.   ഇഇൗ
അവെസരതനില്    ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്,  കകേരള
ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാടയ്  വെയ്ക്കുന എല്ലസ്ഥാ പദ്ധതനികേള്ക്കുയ ആവെശശ്യമസ്ഥായ പനിന്തുണയുയ
മറ്റുയ    ഉണസ്ഥാകേണവമന  സൂചനിപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന  ബനില്ലനിവന
സസസ്ഥാഗതയ വചയവകേസ്ഥാണ്ടുയ എവന പ്രസയഗയ   അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര: സര,  ഞസ്ഥാന് ഇഇൗ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനിവനക്കുറനിച്ചയ്   പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുയ  രണ്ടു  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്
പറയസ്ഥാനുളളതയ്.    ഒനയ്,  ഗവെണ്വമനനിവന  ഭൂമനി  സയരക്ഷനിക്കുകേ  എനളളതസ്ഥാണയ്.
അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  ഇനനിയുയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളമസ്ഥായനി  പടയയ  ലഭനിക്കസ്ഥാത  ഭൂ  ഉടമകേളുണയ്.
പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  മലബസ്ഥാര  ഏരനിയയനില്,പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനില്  20000  ആളുകേള്ക്കയ്
പടയയ ലഭനിക്കസ്ഥാനുണയ്.  മലപ്പുറയ ജനില്ലയനില്  15000 കതസ്ഥാളയ ആളുകേള്ക്കുയ പടയയ
ലഭനിക്കസ്ഥാനുണയ്.  മുന്പയ് മലപ്പുറതയ്  28  ലസ്ഥാനയ് ട്രെനിബന്യൂണലകേള് ഉണസ്ഥായനിരുവനങ്കെനിലയ
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  രണയ്  ലസ്ഥാനയ്  ട്രെനിബന്യൂണലകേള്  മസ്ഥാത്രകമ  ഉളള,  ഒനയ്  തനിരൂരുയ  മവറസ്ഥാനയ്
മകഞരനിയനിലയ.   പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടുയ രണസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ് എവന ഓരമ.  യഥസ്ഥാരത്ഥതനില്
ഇഇൗ ഭൂ ഉടമകേവളസ്ഥാവക്കതവന  100 വെരഷതനിനു മുന്പയ് ഭൂ ഉടമകേളസ്ഥായനി വെരനികേയുയ
പഴയകേസ്ഥാലഘടതനില്  അനയ്  പടയതനിനയ്  അകപക്ഷ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  തസ്ഥാമസ
മുണസ്ഥാകുകേയുയ  വചയതുവകേസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അകപക്ഷ  വകേസ്ഥാടുതയ്  കവെണതുകപസ്ഥാവല
ഡനികസസ്ഥാസയ്  വചയസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാവത  കേനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്,  എല്ലസ്ഥായതവന  10  വസനയ്  15
വസനയ്,  നൂറയ്  വെരഷയ മുന്പുയ  200  വെരഷയ മുന്പുമുളള യഥസ്ഥാരത്ഥ ഭൂ  ഉടമകേളസ്ഥാണയ്.
അവെരക്കുളള അവെകേസ്ഥാശയ എനയ് പറയുനതയ്  കേസ്ഥാണസ്ഥാധസ്ഥാരയ,  മലബസ്ഥാര ഏരനിയയനില്
പറയുന  കേസ്ഥാണപ്പെസ്ഥാടയ,  അതുകപസ്ഥാവലയുളള  പസ്ഥാടസ്ഥാവെകേസ്ഥാശമസ്ഥാണയ്.  അവെരക്കയ്  പടയയ
വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനയ്  സതസര നടപടനി ഉണസ്ഥാകേണവമനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുളളതയ്.
ഗവെണ്വമനയ് ഭൂമനി  സയരക്ഷനിക്കുകേ എനപറയുനതയ് പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട ഒരു കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.
ഗവെണ്വമനയ് ഭൂമനി എനപറഞസ്ഥാല് ആരക്കുയ കേകയറസ്ഥാനുളള ഭൂമനിയസ്ഥായനി മസ്ഥാറനിയനിടണയ്.
അങ്ങയ് എടുക്കുന നടപടനികേള് വെളവര പ്രശയസനസ്പീയമസ്ഥാണയ്. അങ്ങയ് തകനടകതസ്ഥാടുകൂടനി
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കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  മുകനസ്ഥാടയ്  നസ്പീക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   പടയവത  സയബനനിച്ചയ്  പറയുകമസ്ഥാള്
അങ്ങയുവട  മുന്ഗസ്ഥാമനി  ശസ്പീ.  വകേ.  ടനി.  കജക്കബനിവന  ഓരത്തുകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.
കകേരളതനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  പടയയ  വകേസ്ഥാടുതനിടളളതയ്  അനവത
റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിയസ്ഥായനിരുന     ശസ്പീ.  വകേ.ടനി  കജക്കബസ്ഥാണയ്.  ഇനയ്  അങ്ങവന
കേഴനിയുകമസ്ഥാ  എന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  എനനിക്കയ്  സയശയമുണയ്.  അവനസ്ഥാരു  വെശ്യതശ്യസ്ഥാസ
മുണസ്ഥായനിരുന,  അനയ്  മുഖശ്യമനനി  സനി.  അചത്യുത  കമകനസ്ഥാനസ്ഥായനിരുന.   മസ്ഥാത്രമല്ല
തടസങ്ങളുവണങ്കെനില് അതയ് നസ്പീക്കുനതനിനയ് തകനടമുള്ള ഒരു ആഭശ്യന്തര വെകുപ്പുമനനി
ഉണസ്ഥായനിരുനതയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സനി.  എച്ചയ്.  മുഹമദയ്  കകേസ്ഥായ ആയനിരുന.  ഇനയ്
അങ്ങുയ  അങ്ങയുവട  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരുയ  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  അതനിവന  തടയുന
കപസ്ഥാലസ്പീസസ്ഥായതുവകേസ്ഥാണയ്  അകങ്ങയയ്  കേകയറയ  തടയസ്ഥാന്  കേഴനിയുവമനയ്  കതസ്ഥാനനനില്ല.
അങ്ങവയതവന എത്ര കമസ്ഥാശമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ് പറയുനതയ്,  അങ്ങയ് ഇഇൗ മനനിസഭയനിവല
തവന  മസ്ഥാനശ്യനസ്ഥാരസ്ഥായ  മനനിമസ്ഥാരനിവലസ്ഥാരസ്ഥാളസ്ഥാണയ്.   ഞസ്ഥാന്  മനനിമസ്ഥാവര  വപസ്ഥാതുകവെ
പ്രശയസനിക്കുന  കൂടതനിലല്ല,  പ്രശയസനിച്ചയ്  കേസ്ഥാരശ്യയ  കനടുകേ  എന  ഉകദ്ദേശവമനില്ല.
പകക്ഷ  അങ്ങവയക്കുറനിച്ചയ്   കമസ്ഥാശമസ്ഥായ  രസ്പീതനിയനില്  ചനില  ആളുകേള്  പറയുകമസ്ഥാള്
സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായുയ  അതയ്  ഓരത്തുകപസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.   റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി
ബുദ്ധനിയനില്ലസ്ഥാതവെനസ്ഥാവണനയ്   കൂടതനില്  നനില്ക്കുന  ഒരു  എയ.  എല്.  എ.,
പ്രതനിപക്ഷ എയ.എല്.എ.- മസ്ഥാര അങ്ങവന പറയനില്ല. അതുകപസ്ഥാവല, ഒരു മനനിക്കയ് ആ
പടയ  കേനിടനിയതയ്  അങ്ങകയയുയ  അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനികയയുയ  മണന്മസ്ഥാവരനയ്  പറഞയ്
കമസ്ഥാശക്കസ്ഥാരസ്ഥാക്കനിയതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാവണനയ്  വെനിശസസനിക്കുന ഒരസ്ഥാളസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന്. ഇവതല്ലസ്ഥായ
കബസ്ഥാധപൂരവ്വമസ്ഥാണയ്.   മനനിമസ്ഥാരുയ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ പറഞസ്ഥാല് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥായ,
അങ്ങയുവട വെസ്പീടനില് വെനയ്  ഇനലനിജന്സനിവന കമധസ്ഥാവെനിയസ്ഥായനിരുന ഒരു ഡനി.ജനി.പനി
അങ്ങകയസ്ഥാടയ്  കചസ്ഥാദനിച്ചതയ്   സുനനില്  കുമസ്ഥാര  അകല്ല  എനസ്ഥാണയ്,  "അഞ്ജനവമനതയ്
ഞസ്ഥാനറനിയുയ,  മഞളുകപസ്ഥാവല  വവെളുതനിടയ്"  എന  രസ്പീതനിയനിലസ്ഥായനിരുനകല്ലസ്ഥാ?
യഥസ്ഥാരത്ഥതനില്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനി  സുനനില്  കുമറനിവനയുയ  അങ്ങകയയുയ
അറനിയനില്ല.  അതയ് കബസ്ഥാധപൂരവ്വമസ്ഥായനിരുന എനസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് കതസ്ഥാനനതയ്.  ഇതയ്
അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനികയയുയ  മനനിമസ്ഥാകരയുവമല്ലസ്ഥായ  പരനിഹസനിക്കുനതനിനു
കവെണനിയസ്ഥായനിരുന  എനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  വെനിശസസനിക്കുനതയ്.  അങ്ങസ്ഥാടനിയനില്നനികനസ്ഥാ
വറയനില്കവെ കസഷനനില്നനികനസ്ഥാ കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാഴല്ല, മനനിയുവട സസന്തയ വെസ്പീടനില് വെനനിടയ്
ഭരണതനികലറനി  ഇത്രയുയ  നസ്ഥാളസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  കചസ്ഥാദശ്യയ.  ഇവതല്ലസ്ഥായ  അങ്ങകയയുയ
പസ്ഥാരടനികയയുയ വചറുതസ്ഥാക്കുനതനിനു കവെണനിയുള്ള കബസ്ഥാധപൂരവ്വമസ്ഥായ ശമയ നടക്കുന
എനതനിനുള്ള വതളനിവെസ്ഥാണയ്.  സനി.പനി.വഎ.  മനനിമസ്ഥാര ജനങ്ങളുവട മരമപ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായ
പ്രശങ്ങള്  വവകേകേസ്ഥാരശ്യയ  വചയ്യുനവെരസ്ഥാവണങ്കെനിലയ  സസതനമസ്ഥായനി  പ്രവെരതനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുനനില്ല.  അവെരക്കയ്  കേസ്ഥാറുയ  ബയഗ്ലസ്ഥാവമുവണങ്കെനിലയ  വവഫവെയ്  സസ്ഥാര
തടവകേസ്ഥാരസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  എനനിക്കയ്  കതസ്ഥാനനതയ്.  കേയ്യുയ  കേസ്ഥാലയ  വകേടനിയനിടവപ്പെടനിടയ്
ഇത്രയുയ  വെലനിവയസ്ഥാരു  വെകുപ്പെനിനയ്  പ്രവെരതനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുകമസ്ഥാ?  ഇങ്ങവനയുള്ള
പ്രകതശ്യകേ  സസ്ഥാഹചരശ്യതനില്  അങ്ങുയ  അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനിയുയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
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നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കുറച്ചധനികേയ  പ്രയസ്ഥാസവപ്പെകടണനിവെരുയ.  മുഖശ്യമനനിക്കകസരയനില്
അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനിയുവട  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മുഖശ്യമനനി  സനി.  അചത്യുത  കമകനസ്ഥാന്
ഇരുനനിടണയ്.   അങ്ങുയ  അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനിയുയ  യു.ഡനി.എഫയ്.-ല്നനിനയ്
അകങ്ങസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ഒനയ  ഇല്ലസ്ഥാവത  കപസ്ഥായതല്ല,  മുഖശ്യമനനിസസ്ഥാനയ
വെലനിവച്ചറനിഞയ്,  ഇടതുപക്ഷമസ്ഥാകുന  ആകേസ്ഥാശ  കുസുമവത  കതടനികപ്പെസ്ഥായതസ്ഥാണയ്.
അവെനിവട  വചനകപ്പെസ്ഥാഴുള്ള  സനിതനിവയന്തസ്ഥാണയ്?  പരനിഗണന  ഇല്ല  എനമസ്ഥാത്രമല്ല,
പരനിഹസ്ഥാസവയ  പരമപുച്ഛവയ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്   ബസ്ഥാക്കനിയുള്ളതയ്.  അങ്ങയുവടയുയ
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരുവടയുയ  കേസ്ഥാവലസ്ഥാടനിക്കുയ  എനയ്  പറയുന  ഭരണകേക്ഷനിയുയ  അതനിനയ്
ഒതസ്ഥാശവചയ്യുന  ഭരണകൂടതനിവന  വമഷനിനറനിയുയ  ഉണസ്ഥാകുവമങ്കെനില്  അങ്ങുയ
അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനിയുയ  ഇതനിവനക്കുറനിച്ചയ്  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനി  ആകലസ്ഥാചനിക്കണവമനസ്ഥാണയ്
എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്.

മവറസ്ഥാരു  പ്രശയ,  പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായനി  പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്  റസ്പീ-സരകവ്വവയക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്.
റസ്പീ-സരകവ്വയയ്  എകപ്പെസ്ഥാഴുയ  തടസങ്ങളസ്ഥാണയ്,  അതയ്  അങ്ങയുവട  മസ്ഥാത്രയ  കുറവെല്ല.
റസ്പീ സരകവ്വ നടതനി, ഗവെണ്വമനയ് ഭൂമനി, സസകേസ്ഥാരശ്യ ഭൂമനി ഇവെകയവതസ്ഥാവക്കയസ്ഥാവണനയ
സസകേസ്ഥാരശ്യഭൂമനിയനിവല അവെകേസ്ഥാശയ  തനിടവപ്പെടുകതണതുയ  അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥാണയ്. 

പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവെരഗ്ഗ  പനികനസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേവയ പസ്ഥാര ലവമനറനികേസ്ഥാരശ്യവയ വെകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   വകേ  .   ബസ്ഥാലന്:  സര,
കകേരളതനിവല  ഭൂപ്രശതനിവന  ഒരു  പ്രധസ്ഥാന  കേസ്ഥാരണയ  സരകവ്വ  നടപടനികേള്
പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാതതസ്ഥാണയ്.   ഇകപ്പെസ്ഥാള്തവന  ടസ്ഥാറയുവട  വവകേവെശമുള്ള  ഭൂമനി
എത്രയസ്ഥാവണനകപസ്ഥാലയ  വെശ്യക്തതയനില്ല.  133,58,000-ല്  ചനിലസസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്    ടസ്ഥാറയയ്
അവെകേസ്ഥാശവപ്പെടതയ്. 2011-2012-വല സരകവ്വ നടപടനികേള് പൂരതസ്പീകേരനിച്ചയ് കനസ്ഥാടനിവവഫ
വചയസ്ഥാന് കപസ്ഥാലയ സസ്ഥാധനിച്ചനിടനില്ല. എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് കുതകേകേള് വവകേവെശയ വവെയ്ക്കുന
ഭൂമനിയനികലയയ്  ഇതുവെവര  നമുക്കയ്  കേടക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാതനിരുനതയ്?  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്
അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനതനിനുകശഷയ  ശക്തമസ്ഥായ  ചനില  നടപടനികേള്
വവകേവക്കസ്ഥാണനിടണയ്.  രണസ്ഥാമതസ്ഥായ  കേസ്ഥാരശ്യയ  തസ്ഥാങ്കെള്  മറുപടനി  പറകയണതസ്ഥാണയ്.
1-1-1977  വെവര   സുപ്രസ്പീകകേസ്ഥാടതനിവെനിധനി  പ്രകേസ്ഥാരയ  ഭൂമനിയുവട  വപ്രസ്ഥാടക്ഷന് പസ്ഥാവെവപ്പെട
കൃഷനിക്കസ്ഥാരനനിലസ്ഥായനിരുന.  പസ്ഥാകനഷന്  കേസ്ഥാലസ്ഥാവെധനി  കേഴനിഞകശഷയ  അവെരക്കയ്
മവറസ്ഥാരനിടകതയയ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാനനിവല്ലനസ്ഥായകപ്പെസ്ഥാള്   നസ്ഥാകലസ്ഥാ  അകഞസ്ഥാ  സലതയ്  ഒരു
കുടനില്  വകേടനി  തസ്ഥാമസനിക്കുന.  അവെവര  വപ്രസ്ഥാടകയ്  വചയ്യുകേ  എനതയ്  ഭൂപരനിഷ്ക്കരണ
നനിയമയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിയ  ഒരു  സയസസ്ഥാനതനിവന  കേടമയകല്ല;  ബസ്ഥാധശ്യതയകല്ല?
അങ്ങയുവട അഭനിപ്രസ്ഥായയ പറയണയ.

ശസ്പീ  .   എയ  .   ഉമര: സര  എവന സസ്പീവറസ്ഥാനയ് മസ്ഥാറനി അപ്പുറതനിരനിക്കസ്ഥാന് അവെസരയ
തനസ്ഥാല്  ഞസ്ഥാന്  മറുപടനി  പറയസ്ഥായ.   ഇതയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനിമസ്ഥാര  മറുപടനി
പറകയണതസ്ഥാണയ്. ഗവെണ്വമവനനയ് പറയുനതയ് തുടരച്ചയസ്ഥാണയ്.
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ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല:  സര,   കേകയറക്കസ്ഥാരുയ കുടനികയറക്കസ്ഥാരുയ രണ്ടുയ
രണസ്ഥാവണന നയയ തവനയസ്ഥാണയ് ഞങ്ങളുയ സസസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതയ്. 1-1-1977 വെവരയുള്ള
കുടനികയറക്കസ്ഥാരക്കയ് പടയയ വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുള്ള ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട തനിരുമസ്ഥാനവമടുതതയ്
ശസ്പീ.  എ.  വകേ.  ആനണനി മുഖശ്യമനനിയസ്ഥായനിരുനകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്.   ഒകനസ്ഥാ രകണസ്ഥാ വസനയ്
ഭൂമനിയുള്ളവെവര ഇറക്കനിവെനിടുനതനികനസ്ഥാടയ് ഞങ്ങള്ക്കയ് കയസ്ഥാജനിപ്പെനില്ല. ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ യു. ഡനി.
എഫയ്. കനരകത തവന വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനിയനിടള്ളതസ്ഥാണയ്. 

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  ഗവെണ്വമനയ്  ഭൂമനി  സയരക്ഷനിക്കുകേ  എനതയ്
ഗവെണ്വമനനിവന ബസ്ഥാധശ്യതയസ്ഥാണയ്.  ആയതനികലക്കയ് ധസ്പീരമസ്ഥായ നടപടനിവയടുക്കുകമസ്ഥാള്
വജ.സനി.ബനി.  അകങ്ങസ്ഥാടയ്  വകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല  എനപറഞസ്ഥാല്
വെഴങ്ങനിവക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല.  അവങ്ങടുത നടപടനിയയ് വജ.സനി.ബനി.  കവെണവമങ്കെനില്,
അതയ് വകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകേണയ.  എന്തസ്ഥായനിരുനസ്ഥാലയ അങ്ങയുവട പസ്ഥാരടനിയുയ കകേരളതനിവല
ജനങ്ങളുയ  ശക്തമസ്ഥായനി  കൂവടയുണയ്  എന  കേസ്ഥാരശ്യയ  മനസനിലസ്ഥാക്കനി  വവധരശ്യമസ്ഥായനി
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകേണവമനള്ളതസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്. 

റസ്പീ-സരകവെ  തുടങ്ങനിവവെച്ചനിടത്തുകപസ്ഥാലയ  കവെണത്ര  സസ്ഥാഫനില്ല,  ഒരു  പ്രവൃതനി
വചയതുടങ്ങുകമസ്ഥാള്  ആ  സസ്ഥാഫനിവന  എടുതയ്  മറുഭസ്ഥാഗതയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അതുവകേസ്ഥാണയ്  നനിലവെനിലള്ള  സസ്ഥാഫനിനയ്  കവെണവെനിധതനില്  പ്രവെരതനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയസ്ഥാത  സസ്ഥാഹചരശ്യമുണയ്.  നനസ്ഥായനി  പ്രവെരതനിക്കുനവെവര  മസ്ഥാറ്റുകേയസ്ഥാണയ്.   റസ്പീ-
സരകവ്വ പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള കൃതശ്യമസ്ഥായ നടപടനികേളുമസ്ഥായനി മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകേണയ.
ഒരു  ഗവെണ്വമനനിവന  സയബനനിച്ചനിടതസ്ഥാളയ  10  മസ്ഥാസയ  എനതയ്  ഹസ്ഥാകങ്ങസ്ഥാവെര
കേഴനികയണ കേസ്ഥാലമകല്ല; അകപ്പെസ്ഥാള് കടകക്കസ്ഥാഫനിനയ് എത്ര സമയയ എടുക്കുയ? കടകക്കസ്ഥാഫയ്
എടുക്കുകമസ്ഥാള്തവന തകേരനവെനിഴുന സസ്ഥാഹചരശ്യയ  ഉണസ്ഥാകേരുതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട
മുഖശ്യമനനി പറഞതയ് ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ ഹസ്ഥാകങ്ങസ്ഥാവെറസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ് എനനിക്കയ്
പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്,  പ്രധസ്ഥാന  വെകുപ്പുകേള് വവകേകേസ്ഥാരശ്യയ വചയ്യുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനി,
തനനില്  നനിക്ഷനിപമസ്ഥായ    ഉതരവെസ്ഥാദനിതയ  നനിറകവെറനി  പടയയ  വകേസ്ഥാടുക്കുന
കേസ്ഥാരശ്യതനില് ധസ്പീരമസ്ഥായനി മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകേണയ.  അങ്ങയുവട  മുന്ഗസ്ഥാമനികേവളടുതനിടള്ള
നടപടനിയുമസ്ഥായനി മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകേണയ.  മലബസ്ഥാറനിവന കേസ്ഥാരശ്യതനില് പടയയ ലഭനിക്കസ്ഥാത
പതനിനസ്ഥായനിരക്കണക്കനിനസ്ഥാളുകേള്  ഇനനിയുയ  അവെകശഷനിക്കുന  എനപറയുനതയ്
ലജസ്ഥാകേരമസ്ഥാണയ്.   പടയതനിനസ്ഥായുള്ള  ഒരു  ലക്ഷകതസ്ഥാളയ  വെരുന  അകപക്ഷകേള്
കകേരളതനില്  വകേടനിക്കനിടക്കുനണയ്.  പരകച്ചസയ്  സരടനിഫനിക്കറസ്ഥാണയ്  ഒരു
5  കഡസ്ഥാകേത്യുവമനനിവന  കേണ്ക്ലൂസസ്പീവെസ്ഥായനിടള്ള  എവെനിഡന്സയ്.  പടയയ
കേനിടസ്ഥാതതനിനസ്ഥാ5 ല്,  ആ  എവെനിഡന്സയ്  ഇല്ലസ്ഥാതതനിനസ്ഥാല്  ഒരു  വെസ്ഥായകപസ്ഥാലയ
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കേനിടനനില്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ് പണയ  കേടവമടുക്കസ്ഥാന്കപസ്ഥാലയ  കേഴനിയസ്ഥാവത വെനിഷമനിക്കുന
ഇവെരക്കുകവെണനി  യുദ്ധകേസ്ഥാലസ്ഥാടനിസസ്ഥാനതനില് പടയയ നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള്
വവകേവക്കസ്ഥാള്ളണയ. 

കദവെസസവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ  പറയസ്ഥാനുണയ്.  മലബസ്ഥാര
കദവെസസതനിവന  കേസ്പീഴനില്  1400-ല്പ്പെരയ  കക്ഷത്രങ്ങളുണയ്.  ഇതനില്  സസന്തമസ്ഥായനി
വെരുമസ്ഥാനമുണയ്  എനപറയസ്ഥാവന  കക്ഷത്രങ്ങള്  40-ല്  തസ്ഥാവഴയസ്ഥാണയ്.  നനിങ്ങള്ക്കയ്
നനസ്ഥായറനിയസ്ഥാവമങ്കെനിലയ  എവന  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനിവല  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായതുവകേസ്ഥാണയ്
പറയുകേയസ്ഥാണയ്.  മലബസ്ഥാറനിവലയുയ  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂറനിവലയുയ  കദവെസസങ്ങള്  തമനില്
വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമുണയ്,  മലബസ്ഥാറനികലതയ്  സസതന  കക്ഷത്രങ്ങളസ്ഥായതനിനസ്ഥാല്  നടതനിപ്പെനിനയ്
കേഴനിയുനനില്ല.   എവന  നനികയസ്ഥാജകേമണ്ഡലതനിവല  കേരനിക്കസ്ഥാടയ്  കദവെസസതനിവന
കക്ഷത്രയ-അതയ്  മൂനയ്  അമലങ്ങള്  കൂടനികച്ചരനതസ്ഥാണയ്,  ശനിവെകക്ഷത്രവയ
അയപ്പെകക്ഷത്രവയ സുബ്രഹ്മണശ്യകക്ഷത്രവയ കചരന 4500-ഓളയ വെരഷയ പഴക്കമുള്ള
അതനിപുരസ്ഥാതനമസ്ഥായ കക്ഷത്രമസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട  200  ഏക്കര  ഭൂസസത്തുണയ്.  എനനിടയ
അതനിവന  കേസ്പീഴനില്  വെരുന  പകതസ്ഥാളയ  ഉപകക്ഷത്രങ്ങളനിവല  31-ല്പ്പെരയ
ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കയ്,  കേഴകേക്കസ്ഥാരക്കയ്  ശമളയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  വെളവരയധനികേയ
വെനിഷമനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ഇതനിനയ്  പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണണയ.   കദവെസസയ  ബനില്ലനിനകേതയ്
കഭദഗതനികേള് വകേസ്ഥാണ്ടുവെരുകമസ്ഥാള് വചറനിയ  വചറനിയ  കഭദഗതനികേളസ്ഥായനി  അയഗങ്ങവള
കൂടകേ  അവല്ലങ്കെനില്  കുറയ്ക്കുകേ  എനല്ലസ്ഥാവത  അടനിസസ്ഥാനപരമസ്ഥായനി   ഇങ്ങവനയുള്ള
കക്ഷത്രങ്ങള് നനിലനനിനകപസ്ഥാകുനതനിനുയ സയരക്ഷനിക്കുനതനിനുയ ഉതകുന നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി ഗവെണ്വമനയ് കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനി ആകലസ്ഥാചനിക്കണയ.

ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനി  എയ.എയ.  മണനി   രസ്ഥാജനിവവെക്കണവമനസ്ഥാണയ്  യു.ഡനി.
എഫയ്. ആവെശശ്യവപ്പെടവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്. ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ് നല്ല കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് വചയനിടയ്
പ്രചരനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുനനില്ല  എനയ്   പറയുനണകല്ലസ്ഥാ.  രസ്ഥാജനിവവെപ്പെനിക്കസ്ഥാന്
കേഴനിയുനനിവല്ലങ്കെനില്,  അകദ്ദേഹതനിനയ്  ഒരു  കപസ്ഥാസയ്  കൂടനിവക്കസ്ഥാടുതയ്
കസസ്ഥാരട്സയ് മസ്ഥാനസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറനി  നസ്ഥാടന്ഭസ്ഥാഷയനില്  ഗവെണ്വമനനിവന  കനടങ്ങള്
ജനങ്ങളനികലവക്കതനിക്കസ്ഥാന് സഇൗകേരശ്യവമസ്ഥാരുക്കണയ എനയ് പറഞവകേസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ഇഇൗ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനവയ എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവെസസവയ  വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  ):   സര,  ഒരു  വെശ്യക്തനിവയ  അങ്ങവന  ആകക്ഷപനിക്കരുതയ്,
അകദ്ദേഹയ കതസ്ഥാടയ  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനിയസ്ഥായനി  വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേകളസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ  കേഴനിഞയസ്ഥാളസ്ഥാണയ്
അവെരുവട  ഭസ്ഥാഷ  അറനിയസ്ഥാവനവെനസ്ഥാണയ്,  നനിങ്ങള്  വെനിദശ്യസ്ഥാസമനവരകപ്പെസ്ഥാല
സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാനറനിയനില്ല.  അതുവകേസ്ഥാണയ്  അപമസ്ഥാനനിക്കരുതയ്.  അതയ്  കമസ്ഥാശമസ്ഥാണയ്.
ബഹളയ.....
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മനി  .  വചയരമസ്ഥാന് : പനിസയ്......പസ്പീസയ്...
ശസ്പീ  .    എ  .    വകേ  .    ബസ്ഥാലന്:  സര,  ബഹുമസ്ഥാനശ്യരസ്ഥായ  സസ്പീതനിഹസ്ഥാജനിയുയ  എയ.വെനി.

ആര.-ഉയ  ഇവെനിവട   ഉണസ്ഥായനിരുന.  അവെരുവടവയസ്ഥാവക്ക  കേസ്ഥാലഘടതനില്  ഇഇൗ
സയവെനിധസ്ഥാനയ  ഉണസ്ഥായനിരുനവവെങ്കെനില്  എത്രപ്രസ്ഥാവെശശ്യയ  മസ്ഥാപ്പെയ്  പറകയണനി
വെരുമസ്ഥായനിരുന.

2.00 P.M.]

[അദ്ധശ്യക്ഷകവെദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര]

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന്:  സര,  എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് നനിങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷത്തുയ
ഞങ്ങള്  ഭരണപക്ഷത്തുയ  ആയവതനയ  ജനയ  എങ്ങവനയസ്ഥാണയ്  വെനിധനി
എഴുതുനവതനയ ബനവപ്പെടവെര ആകലസ്ഥാചനിക്കണയ.  കകേരളതനിവല മണ്ണുയ  വപണ്ണുയ
യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണകേസ്ഥാലതയ്  അപമസ്ഥാനനിക്കവപ്പെടവവെനതയ്  കകേരളതനിവന
വെനിധനിയസ്ഥാണയ്.  ആ  മണനിവന  നനയുയ  വപണനിവന  മസ്ഥാനവയ  കകേരളതനില്
വെസ്പീവണടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.-നയ്  അധനികേസ്ഥാരയ  ലഭനിച്ചതയ്.  അതയ്
വെസ്പീവണടുക്കസ്ഥാനുള്ള  പ്രവെരതനമസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനയ്  കകേരളതനില്
നടത്തുനതയ്. 

കകേരളതനിവല മണനിവന എല്ലസ്ഥാ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ നനിരവ്വഹനിക്കുവനസ്ഥാരു വെകുപ്പെസ്ഥാണയ്
റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെയ്.  അതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനയ്
വചയ  വതറ്റുകേള്  തനിരുതനിയസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാടയ്
കപസ്ഥാകുനതയ്.  അതയ്  തനിരുതസ്ഥാന്  ഒരു  വെരഷകമസ്ഥാ  രണയ്  വെരഷകമസ്ഥാ  ചനിലകപ്പെസ്ഥാള്
അതനിനപ്പുറകമസ്ഥാ  കവെണനിവെകനക്കസ്ഥായ.  ആറന്മുള  വെനിമസ്ഥാനതസ്ഥാവെള  വെനിഷയതനിവന
കപരനില്  ഞസ്ഥാന്  നനിയമസഭയനില്  മൂനയ്  തവെണ  പ്രതനിപക്ഷതനിരുനയ്
അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവെതരനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ഒരസ്ഥാളസ്ഥാണയ്.  പ്രസ്തുത  വെനിഷയതനില്
അടനിയന്തരപ്രകമയയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെനകപ്പെസ്ഥാള്  അതനിവന  അനുകൂലനിച്ചയ്  ഒരു  നനിലപസ്ഥാടുയ
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുനനില്ല.  നനിങ്ങളുവട  കൂടതനിലള്ള  ചനിലരക്കയ്  അതരയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്
അനുകൂല  നനിലപസ്ഥാടയ്  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനണസ്ഥായനിരുന.  പകക്ഷ  അനവത
ഭരണകൂടയ  അതയ്  പകേവക്കസ്ഥാണനില്ല.  മരനിച്ചുകപസ്ഥാകുമസ്ഥായനിരുന  ആറന്മുളവയ
ജസ്പീവെനിതതനിവന  നല്ല  വെസ്ഥാതനിലനികലയയ്  ഗൃഹപ്രകവെശയ  നടതനിയതയ്,  കേതനിരയ്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനസ്ഥാണയ്.  ഇതസ്ഥാണയ്  വമത്രസ്ഥാന്  കേസ്ഥായലനിലയ
സയഭവെനിച്ചനിടള്ളതയ്. കകേരളതനിവല ഒരുപസ്ഥാടനിടങ്ങളനില് നനിങ്ങളുവട കേസ്ഥാലതയ് നഷവപ്പെട
നനവയ,  നഷവപ്പെട കൃഷനിഭൂമനിവയ,  നഷവപ്പെട മണനിവന അഴകേനിവന,  ആകരസ്ഥാഗശ്യവത
വെസ്പീവണടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  ശമനിച്ചതയ്.  അതയ്  എണനിവയണനി  പറയസ്ഥാന്
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സമയമനില്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണയ് അതനികലയയ് കേടക്കുനനില്ല. മൂനസ്ഥാറനിവന കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ് ഇവെനിവട
എല്ലസ്ഥാവെരുയ  പറയുനതയ്.  മൂനസ്ഥാറനിവന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  ഗവെണ്വമനനിനയ്  ഒരു
നയമസ്ഥാണുള്ളതയ്.   ആ   നടപടനികേളുമസ്ഥായസ്ഥാണയ്  ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുനതയ്.
വതക്കന് കേസ്ഥാശസ്പീര എനസ്ഥാണയ് മൂനസ്ഥാറനിവനക്കുറനിച്ചയ് വപസ്ഥാതുവവെ പറയുനതയ്.  മൂനസ്ഥാറനിവന
ഭയഗനികയസ്ഥാവടയുയ  മൂനസ്ഥാറനിവന  എല്ലസ്ഥാ  നനകയസ്ഥാവടയുയ  മൂനസ്ഥാറനിവന  നനിലനനിരത്തുകേ
എനതയ്  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനനിവന  ബസ്ഥാധശ്യതയസ്ഥാവണനയ്  മുഖശ്യമനനി  പലതവെണ
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചനിടണയ്. ആ ബസ്ഥാധശ്യതയുമസ്ഥായസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ് മുകനസ്ഥാടയ് കപസ്ഥാകുനതയ്.
തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകകേണതയ്.
പകക്ഷ  അതയ്  ഗവെണ്വമനനിവന  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസതനിവന  പുറതസ്ഥാണയ്
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുനതയ്.  എടയ്  വെനികല്ലജുകേള് കചരുന ഒരു വെലനിയ പ്രകദശവതയസ്ഥാണയ്
മൂനസ്ഥാര  എനയ്  പറയുനതയ്.  24-1-2010-ല്  മൂനസ്ഥാറനിവനക്കുറനിച്ചയ്  കകേസ്ഥാടതനി
വെനിധനിയുണസ്ഥായനി.  2010  മുതല്  2016  വെവര  ആറയ്  വെരഷക്കസ്ഥാലയ,  അതനില്  5
വെരഷക്കസ്ഥാലവയ കകേരളയ ഭരനിച്ചതയ് യു.ഡനി.എഫയ്. ആയനിരുന. മുതലപ്പുഴയസ്ഥാറനിവന രണയ്
കേരയനിലയ  നനിരമസ്ഥാണ  പ്രവെരതനവമസ്ഥാഴനിച്ചയ്  ബസ്ഥാക്കനി  എല്ലസ്ഥാ  വെനികല്ലജുകേളനിലയ
റനികസസ്ഥാരടകേള്  പണനിയസ്ഥാവമനസ്ഥായനിരുന  ആ  വെനിധനിവയ  വെശ്യസ്ഥാഖശ്യസ്ഥാനനിച്ചതയ്.
അക്കസ്ഥാലതസ്ഥാണയ്  ചനിനക്കനസ്ഥാലനിലയ  പള്ളനിവെസ്ഥാസലനിലയ  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  റനികസസ്ഥാരടകേള്
വകേടനിവപ്പെസ്ഥാക്കനിയതയ്.  നനിയമവത  വതറസ്ഥായനി  വെശ്യസ്ഥാഖശ്യസ്ഥാനനിച്ചകപ്പെസ്ഥാഴുയ  അനവത
ഗവെണ്വമനനിനയ്  ഇടവപടസ്ഥാമസ്ഥായനിരുന.  2016-ല്  പുറവപ്പെടുവെനിച്ച  മവറസ്ഥാരു
വെനിധനിയനിലൂവടയസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ  നനിരമസ്ഥാണ  പ്രവെരതനങ്ങള്  കേളകറുവട
കമല്കനസ്ഥാടതനിലസ്ഥാവണനയ  വെസ്പീണ്ടുയ  കേളകറുവട  അധനികേസ്ഥാരതനിലസ്ഥാവണനയ
പറഞതയ്.  അതനിനുകശഷയ  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന  കേസ്ഥാലതസ്ഥാണയ്
കസസ്ഥാപ്പെയ്  വമകമസ്ഥാകേള്  വകേസ്ഥാടുതതയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന  തസ്പീരുമസ്ഥാനമനുസരനിച്ചയ്,
കകേസ്ഥാടതനിവെനിധനിയനിവല നനിരകദ്ദേശമനുസരനിച്ചയ്, നനിയമങ്ങള് പരനിപസ്ഥാലനിച്ചയ്, റവെനന്യൂ വെകുപ്പെയ്
കസസ്ഥാപ്പെയ്  വമകമസ്ഥാകേള്  വകേസ്ഥാടുതകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  അവെനിവട  പ്രശങ്ങള്
വെനകചരനനിരനിക്കുനതയ്.  യു.ഡനി.എഫയ്.-വന  കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായ  വതറ്റുകേള്  ആദശ്യയ
സമതനിക്കണയ.  മൂനസ്ഥാറനിവല   എടയ്  വെനികല്ലജുകേളുവട  കപരുകേള്  ഞസ്ഥാന്  പറയസ്ഥായ.
ആനവെനിരടനി,  ഒരു  പദവെതനിവനയുയ  കപരല്ല,  പള്ളനിവെസ്ഥാസല്,  വവെള്ളത്തൂവെല്,
കേണന്കദവെന്,  ചനിനക്കനസ്ഥാല്,  വവബസണ്വെസ്ഥാലനി,  ശസ്ഥാന്തന്പസ്ഥാറ,  ആനവെനിലസ്ഥാസയ
തുടങ്ങനിയവെയസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട പ്രകൃതനിക്കസ്ഥാണയ് ഒനസ്ഥായ സസ്ഥാനയ നല്കേനിയനിരനിക്കുനതയ്.
മനുഷശ്യനയ്  രണസ്ഥായ  സസ്ഥാനകമയുള.  പ്രകൃതനിയസ്ഥാണയ്  ആദശ്യയ  വെനതയ്.  അതസ്ഥായതയ്
മസ്ഥാകനിമയ  പ്രകൃതനിക്കുയ  മനിനനിമയ  മനുഷശ്യനുമസ്ഥാണയ്  സസ്ഥാനയ  നല്കേനിയനിടളളതയ്.
അങ്ങവനയസ്ഥാവണങ്കെനില് മസ്ഥാത്രകമ മൂനസ്ഥാര പ്രകൃതനിരമണസ്പീയമസ്ഥായനി നനിലനനില്ക്കുകേയുള്ളു.
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പ്രകൃതനിയനിലള്ള എല്ലസ്ഥാ ജസ്പീവെസമൂഹതനിനുയ അതനിവന സരവ്വ സസസ്ഥാതനശ്യവയ കവെണയ.
ഒരു തുമനിക്കയ് പറക്കസ്ഥാനുള്ള സസസ്ഥാതനശ്യവയ മനുഷശ്യനയ്  കുടനില് വകേടനി പസ്ഥാരക്കസ്ഥാനുള്ള
സസസ്ഥാതനശ്യവകമയുള.  കകേരളതനില്  നനിയമയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്  മൂനസ്ഥാറനില്
മൂനസ്ഥാറനികനതസ്ഥായ ഭയഗനിയുണയ്.  മൂനസ്ഥാറനില് ടൂറനിസയ വെനനിടയ് കുറച്ചയ് കേസ്ഥാലകമ ആയനിടള്ളു.
മൂനസ്ഥാറനില്  രണ്ടുയമൂനയ  തലമുറകേളസ്ഥായനി  വെനയ്  കജസ്ഥാലനി  വചയയ  തസ്ഥാമസനിച്ചുയ
പരനിമനിതമസ്ഥായ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളനില്  ജസ്പീവെനിക്കുന  മനുഷശ്യരുമുണയ്.  തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ
അവെവരയുയ കൂടനി കകേരളയ പരനിഗണനിക്കണയ.  രകണസ്ഥാമൂകനസ്ഥാ തലമുറകേളസ്ഥായനി നസ്ഥാകലസ്ഥാ
അകഞസ്ഥാ  വസനനില്  ജസ്പീവെനിക്കുന,  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  പരനിമനിതമസ്ഥായ  അവെകേസ്ഥാശങ്ങളനില്
ജസ്പീവെനിക്കുന  മനുഷശ്യരസ്ഥാണയ്  കുടനികയറക്കസ്ഥാര.  അവെരക്കയ്  കവെണവതല്ലസ്ഥായ  ഇഇൗ
ഗവെണ്വമനയ്  വചയ്യുയ,  വചയണയ.  അതയ്  കകേരളതനിവന  അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്,  കകേരള
സമൂഹതനിവന  അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്.  എനസ്ഥാല്  അവെനിടവത  കേകയറക്കസ്ഥാകരസ്ഥാടയ്
നനിരദ്ദേയമസ്ഥായനി വപരുമസ്ഥാറണയ.  അതുയ കകേരളതനിവന വപസ്ഥാതു അഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാണയ്.  ഒരു
പുരസ്ഥാണതനിവല സയഭവെയ വെനിശദസ്പീകേരനിക്കസ്ഥായ.    ദമയന്തനിയുമസ്ഥായനിടള്ള പ്രണയതനില്
നളന് ദമയന്തനിവയ വെനിവെസ്ഥാഹയ കേഴനിക്കസ്ഥാന് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുകമസ്ഥാള് കദവെനസ്ഥാര മൂനകപര
കൂടനി  ദമയന്തനിവയ  വെനിവെസ്ഥാഹയ  കേഴനിക്കസ്ഥാന്  കമസ്ഥാഹനിച്ചു,  ദമയന്തനിയുമസ്ഥായനി  അഭശ്യരത്ഥന
നടതനി.  നളവന മസ്ഥാത്രകമ ദമയന്തനി കേല്ലശ്യസ്ഥാണയ കേഴനിക്കുവവെനയ് പറഞ.  അകപ്പെസ്ഥാള്
മൂനയ്  കദവെനസ്ഥാരുയ  നളവന  കവെഷതനില്,  ......  കദവെനസ്ഥാരക്കയ്  ഏതയ്  കവെഷതനിലയ
നനില്ക്കസ്ഥായ.  അതസ്ഥാണയ്  അവെരുവട  ഗുണവമനയ്  പറയുനതയ്.   ദമയന്തനി
വെരണമസ്ഥാലശ്യവമസ്ഥായനി  നനില്ക്കുകമസ്ഥാള്  നളവന  കവെഷതനില്  നസ്ഥാലയ്  നളനസ്ഥാര
വെനനനിന.  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന  കപസ്ഥാവല  ദമയന്തനി
ബുദ്ധനിമതനിയസ്ഥായനിരുന.  യു.ഡനി.എഫയ്.-വന  കപസ്ഥാവലയല്ല,  നനിങ്ങള്ക്കയ്  വതറയ്
സയഭവെനിക്കസ്ഥായ.  ബുദ്ധനിമതനിയസ്ഥായ  ദമയന്തനി  മുഖതല്ല,  കേസ്ഥാലനിലസ്ഥാണയ്  കനസ്ഥാക്കനിയതയ്.
കദവെനസ്ഥാരക്കയ്  പ്രകതശ്യകേതയുണയ്.  കദവെനസ്ഥാര ഏതയ്  കവെഷതനില് വെനസ്ഥാലയ ഭൂമനിയനില്
വതസ്ഥാടസ്ഥാന് പറനില്ല. അവെര ഭൂമനിയനില് വതസ്ഥാടസ്ഥാല് സസന്തയ കവെഷമസ്ഥായനികപസ്ഥാകുയ. ഭൂമനിയനില്
വതസ്ഥാടവകേസ്ഥാണയ്  നനില്ക്കുന  പസ്ഥാദയ  യഥസ്ഥാരത്ഥ  നളകനതസ്ഥാവണനയ്  മനസനിലസ്ഥാക്കനിയ
ദമയന്തനി  നളവന  വെനിവെസ്ഥാഹയ  കേഴനിച്ചു.   ഇവെനിവട  ഭൂമനിയനില്  വതസ്ഥാടയ്  നനില്ക്കുനതയ്
മൂനസ്ഥാറനിവല  കുടനികയറക്കസ്ഥാരുകടതസ്ഥാണയ്.  അവെനിവടയുള്ള  കേകയറക്കസ്ഥാര  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
വകേടനിടങ്ങള് വകേടനിവപ്പെസ്ഥാക്കനി ഭൂമനിയനില് വതസ്ഥാടസ്ഥാവത നനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ്
ഭൂമനിയനില്  വതസ്ഥാടസ്ഥാവത  നനില്ക്കുന,  അവെനിടത്തുകേസ്ഥാരല്ലസ്ഥാത  വെശ്യസ്ഥാജ  നളനസ്ഥാരസ്ഥായനി
നനില്ക്കുനവെവര  പുറതസ്ഥാക്കുവമനതയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന
തസ്പീരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്. ഇഇൗ ഗവെണ്വമനയ് അവെവര പുറതസ്ഥാക്കുകേ തവന വചയ്യുയ.  അവെനിവട
അഞയ്  നസ്ഥാവടനറനിയവപ്പെടുന  അഞയ്  വെനികല്ലജുകേളുണയ്.  അവെ  മറയൂര,  കേസ്ഥാന്തല്ലൂര,
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കേസ്പീഴസ്ഥാന്തൂര,  വകേസ്ഥാടസ്ഥാക്കമ്പൂര,  വെടവെട എനനിവെയസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട നനിനമസ്ഥാണയ് നമളനില്
പലരക്കുയ  പച്ചക്കറനി  ലഭനിക്കുനതയ്.  അവെനിടവത  മനുഷശ്യനുയ  ജലയ  കവെണയ.
അവെനിടവത പ്രകൃതനി സഇൗന്ദരശ്യവയ പ്രകൃതനി രസ്പീതനികേളുയ അതനിവന സയവെനിധസ്ഥാനങ്ങളുയ
നനിലനനില്ക്കസ്ഥാന്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  അവെനിവട  വചയ്കത  മതനിയസ്ഥാകൂ.  ഞസ്ഥാന്
കനരകത  സൂചനിപ്പെനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  പവെനിത്രമസ്ഥായ,  നമുക്കയ്  ദസ്ഥാനയ  കേനിടനിയ,  ഏറവയ
മകനസ്ഥാഹരമസ്ഥായ, തണുപ്പുള്ള, അഴകുള്ള,  ആകരസ്ഥാഗശ്യമുള്ള, കകേരളതനില് പ്രകതശ്യകേതരയ
ജസ്പീവെനികേളുയ പുഷങ്ങളുമുള്ള  മൂനസ്ഥാര   പ്രകദശവത നനിലനനിരത്തുകേ തവന കവെണയ.
നനിങ്ങള്  ആറുവെരഷയ  വകേസ്ഥാണയ്  തകേരക്കസ്ഥാന്   ശമനിച്ചതുകൂടനി  തനിരുതനി  പഴയ
മൂനസ്ഥാറനിവന  വെസ്പീവണടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമുനണനി  ഗവെണ്വമനയ്
ശമനിക്കുനതയ്.  അവെനിവടയസ്ഥാണയ്  പശ്ചനിമഘടതനിവല  ഏറവയ  വെലനിയ  രണയ്
വകേസ്ഥാടുമുടനികേളുള്ളതയ്.   വതകക്ക  ഇന്തശ്യയനിവല  തവന  ഏറവയ  വെലനിയ  വകേസ്ഥാടുമുടനി
മൂനസ്ഥാറനിവല ആനമുടനിയസ്ഥാണയ്. അവെനിവടയുയ  പഴയ മനുഷശ്യവന കബസ്ഥാധമസ്ഥാണയ് വെരുനതയ്.
ആന വെലതസ്ഥാണയ്,  ആ കപരസ്ഥാണയ് വകേസ്ഥാടുമുടനിക്കയ് നല്കേനിയനിരനിക്കുനതയ്.  രണസ്ഥാമവത
വകേസ്ഥാടുമുടനി മസ്പീശപ്പുലനി മലയസ്ഥാണയ്. ഇവതല്ലസ്ഥായ അവെനിവട നനിലനനിരകതണതയ് മനുഷശ്യവന
കപരനില്  മസ്ഥാത്രമല്ല,  പ്രകൃതനിയുവട  ജസ്പീവെസഞയതനിവനയുയ  ജസ്പീവെസമൂഹതനിവനയുയ
കപരനിലസ്ഥാണയ്.  മൂനസ്ഥാര എനപറയുനതയ് കുടനിയസ്ഥാര,  കേനനിമലയസ്ഥാര,  നല്ലതണനി എനസ്പീ
മൂനയ്  ചസ്ഥാലകേള് കചരനയ്  ഒഴുകുനതസ്ഥാണയ്.  പരനിസനിതനി  കേമനിറനിയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
ഞസ്ഥാന്  നല്ലതണനിയനില്  കപസ്ഥായനിരുന.  അവെനിവട  നല്ലതണനിയല്ല,  വകേട
തണനിയസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ആ വകേട തണനിവയ  നല്ലതണനിയസ്ഥായനി വെസ്പീവണടുകത മതനിയസ്ഥാകൂ.
ഇതുമൂനയ  കചരനയ്  ഒഴുകുകമസ്ഥാഴസ്ഥാണയ്  മുതലപ്പുഴ  ആറസ്ഥാകുനതയ്.  അതനിനകേത്തുള്ള
മസ്ഥാലനിനശ്യവയ  അരനികേനിലള്ള  കേകയറവയ   ഇല്ലസ്ഥാതസ്ഥാക്കനി  വെസ്പീവണടുകക്കണതുണയ്.
അവതല്ലസ്ഥായ  ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി  ഗവെണ്വമനനിവന  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിത
ലക്ഷശ്യമസ്ഥാണയ്.  അവെനിടവത  പസ്ഥാവെവപ്പെടവെവനയുയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരവനയുയ
കജസ്ഥാലനിക്കസ്ഥാരവനയുയ  അവെകേസ്ഥാശങ്ങള്  കൂടനി  സയരക്ഷനികക്കണതുവണനയ്  ഇടതുപക്ഷ
ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ മുനണനി ഗവെണ്വമനയ് ഒനകൂടനി പറയുന.  ഇഇൗ രണയ്  തസ്ഥാല്പരശ്യങ്ങളുയ
സയരക്ഷനിക്കണയ.  ഒരരത്ഥതനില്   ഇവെവര  കൂവടനനിരതനികവെണയ  കേകയറക്കസ്ഥാവര
ഒഴനിപ്പെനികക്കണതയ്. അതയ് ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ മുനണനി ഗവെണ്വമനയ് ഭയഗനിയസ്ഥായനി
വചയ്യുയ.  കസവെനയ എനപറയുനതയ്  ഒഇൗദസ്ഥാരശ്യമല്ല,  കസവെനിക്കസ്ഥാന് അനുവെദനിക്കലസ്ഥാണയ്
ഒഇൗദസ്ഥാരശ്യയ  എനയ്   മഹസ്ഥാതസ്ഥാഗസ്ഥാനനി  പറഞനിടണയ്.  അവെനിടവത  മനുഷശ്യവര
കസവെനിക്കസ്ഥാന്  അനുവെദനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുന  നനിങ്ങളുവട  കേസ്ഥാലവത  നടപടനിയനില്നനിനയ്
ആ  മനുഷശ്യവര കസവെനിക്കസ്ഥാന് അനുവെദനിക്കുന ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ മുനണനി
ഗവെണ്വമനയ്  സതശ്യതനില്  പസ്ഥാവെവപ്പെട  മനുഷശ്യരുവട  ഒഇൗദസ്ഥാരശ്യയ  കതടുകേയസ്ഥാണയ്.
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സമൂഹതനില്   ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  കേരമ  മണ്ഡലങ്ങള്  ഒരുങ്ങനിവെരുനണയ്.  ആ  കേരമ
മണ്ഡലങ്ങളനില് ചനില കയസ്ഥാജനിപ്പുകേള് ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്. ആ കയസ്ഥാജനിപ്പെസ്ഥാണയ് തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ
ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ മുനണനി ഗവെണ്വമനയ്  മൂനസ്ഥാറനിനുയ കകേരളതനിനുയ കവെണനി
നടത്തുനതയ്.  മൂനസ്ഥാര  സൂചകേമസ്ഥാകുനതയ്,  സകന്ദശമസ്ഥാകുനതയ്  കകേരളതനില്  അവെനിവട
മസ്ഥാത്രയ കേകയറമുള്ളതുവകേസ്ഥാണല്ല. 

പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല):   സര,  അങ്ങയ്
പരനിസനിതനികേമനിറനിയുവട വചയരമസ്ഥാനസ്ഥായനിരുന,  മൂനസ്ഥാറനിവല കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ അങ്ങയ്
നനസ്ഥായനി പഠനിച്ചനിടമുണയ്.  കേമനിറനി റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് ഞസ്ഥാന് വെസ്ഥായനിച്ചു.  പരനിസനിതനി കേമനിറനി
വചയരമസ്ഥാവനനള്ള  നനിലയനില്   കേമനിറനിയനിലയ  ഇവെനിവടയുയ  പറഞ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനിവയവക്കസ്ഥാണയ്  അയഗസ്പീകേരനിപ്പെനിച്ചയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്
അങ്ങയ് ശമനിക്കുകമസ്ഥാ? 

ശസ്പീ  .    മുല്ലക്കര  രത്നസ്ഥാകേരന്:  ഞസ്ഥാന്  പരനിസനിതനി  കേമനിറനിയുവട  വചയരമസ്ഥാന്
മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്. കേമനിറനിയനില് സഭയനിവല എല്.ഡനി.എഫയ്., യു.ഡനി.എഫയ്. അയഗങ്ങളുണയ്.
റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് സഭയനില് സമരപ്പെനിച്ചകതസ്ഥാവട അതയ് സഭയുവട കഡസ്ഥാകേത്യുവമനസ്ഥായനിക്കഴനിഞ. 

പടനികേജസ്ഥാതനി  പടനികേവെരഗ്ഗ  പനികനസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥാകക്ഷമവയ  നനിയമവയ
സസ്ഥായസസ്ഥാരനികേവയ പസ്ഥാരലവമനറനികേസ്ഥാരശ്യവയ വെകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   വകേ  .   ബസ്ഥാലന്): സര,
അക്കസ്ഥാരശ്യയ  പരനിപൂരണമസ്ഥായനി  ഉള്വക്കസ്ഥാള്ളനിച്ചസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വതരവഞടുപ്പെയ്
മസ്ഥാനനിവഫകസസ്ഥാ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയതയ്.  കേകയറക്കസ്ഥാവര ഞങ്ങളല്ല,  നനിങ്ങളസ്ഥാണയ് വപ്രസ്ഥാടകയ്
വചയതയ്.  കേകയറക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  ടസ്ഥാറ,  റനിലയന്സയ്,  ഹസ്ഥാരനിസണ്,  കപസ്ഥാബ്സണ്
തുടങ്ങനിയവെവര നനിങ്ങളസ്ഥാണയ് വപ്രസ്ഥാടകയ് വചയനിടള്ളതയ്.  കപസ്ഥാബ്സണുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്
ഞസ്ഥാന് അടനിയന്തര പ്രകമയയ  അവെതരനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.  രണയ് കുറനി  60  ഏക്കര  ഭൂമനിക്കയ്
നനിങ്ങള്  എന്.ഒ.സനി.  വകേസ്ഥാടുതനികല്ല.  ശസ്പീ.  മുല്ലക്കര  രത്നസ്ഥാകേരന്  പറഞ  അകത
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  എല്.ഡനി.എഫയ്.  വതരവഞടുപ്പെയ്  മസ്ഥാനനിവഫകസസ്ഥായനില്
പറഞനിടളളതയ്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന്, അങ്ങയുവട സമയയ അവെസസ്ഥാനനിക്കുന;
പറഞവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കൂ. 

ശസ്പീ  .   മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന്: പ്രകൃതനിയുവട അമയസ്ഥായ ഭൂമനി അവെളുവട ശവെക്കല്ലറ
കൂടനിയസ്ഥാവണനയ്  മഹസ്ഥാനസ്ഥായ  കഷകയ്പനിയര  പറഞനിടണയ്.  മൂനസ്ഥാര  പ്രകൃതനിയുവട
അമയസ്ഥാണയ്.   വതറയ്  കേസ്ഥാണനിച്ചസ്ഥാല്  അതയ്  പ്രകൃതനിയുവട  ശവെക്കല്ലറ  കൂടനിയസ്ഥാകുയ;
അങ്ങവനയസ്ഥാക്കരുതയ്.  ചന്ദ്രകശഖരന് എന വെസ്ഥാക്കനിനരത്ഥയ ശനിവെവനനസ്ഥാണയ്.  ശനിവെനയ്
മൂനസ്ഥായ  കേണ്ണുണയ്.  ആ  മൂനസ്ഥായ  കേണ്ണുപകയസ്ഥാഗനിച്ചസ്ഥാവണങ്കെനിലയ  അവെനിടവത
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കേകയറക്കസ്ഥാവര തസ്ഥാവഴയനിറക്കണയ അവല്ലങ്കെനില് ഭസ്മസ്പീകേരനിക്കണയ. ശനിവെന് സസ്ഥാധസ്ഥാരണ
മനുഷശ്യരുവട മസ്ഥാത്രമല്ല,  കഗസ്ഥാത്ര സയസസ്ഥാരതനിവന പദവെയ കൂടനിയസ്ഥാണയ്.   മൂനസ്ഥാറനിവല
ഭൂമനി അവെനിടവത  ആദനിവെസ്ഥാസനികേള്ക്കുയ സസ്ഥാധസ്ഥാരണ മനുഷശ്യനുയ ദളനിതനുയ  അവെനിവട
വെനയ്  പണനിവയടുതവെനുയ  അരഹതവപ്പെടതസ്ഥാണയ്.  അവെരുവട  തസ്ഥാല്പരശ്യങ്ങള്
സയരക്ഷനിച്ചയ്  ശനിവെവനകപ്പെസ്ഥാവല,  ആദനിവെസ്ഥാസനി  കഗസ്ഥാത്ര  പദവെവതകപ്പെസ്ഥാവല
കവെണനിവെനസ്ഥാല്  ത്രനിക്കണ്ണുകൂടനി  ഉപകയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  മൂനസ്ഥാറനിവനയുയ  കകേരളവതയുയ
രക്ഷനിക്കസ്ഥാന്  അങ്ങയുവട  പദവെനിയുയ  അധനികേസ്ഥാരവയ  ഉപകയസ്ഥാഗവപ്പെടുതണയ
എനഭശ്യരത്ഥനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള  പനിന്തുണച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  ഞസ്ഥാന്
അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുന. 

ശസ്പീ  .    വകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്  : സര,  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനനിവന  എല്ലസ്ഥാ
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവളയുയ  ഞസ്ഥാന്  പനിന്തുണയ്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഗവെണ്വമന്റുകേളുവട  പൂരവ്വകേസ്ഥാല  ചരനിത്രയ  ഓരമവപ്പെടുത്തുകേയുയ  ശക്തനിവപ്പെടുത്തുകേയുയ
വചയ്യുന  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  എക്കസ്ഥാലകതയുയ  മനുഷശ്യവന  ജസ്പീവെനിത  സസപ്നങ്ങളസ്ഥായ
ഭൂമനിയുയ  വെസ്പീടുയ  സഫലമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ജനങ്ങള്വക്കസ്ഥാപ്പെമുവണനതനിവന  കനരക്കസ്ഥാഴ്ചയസ്ഥാണയ്
നമള് കേണ്ടുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനതയ്.  തങ്ങള്ക്കയ് സസന്തവമനയ് പറയസ്ഥാന് ഒരു തുണ്ടുഭൂമനി
കപസ്ഥാലമനില്ലസ്ഥാതനിരുന,  രസ്ഥാപ്പെകേലനില്ലസ്ഥാവത  അദ്ധസസ്ഥാനനിച്ചയ്  തളരനയ്  വെസ്പീഴുകമസ്ഥാഴുയ
കേയറനിക്കനിടക്കസ്ഥാന്  വചറക്കുടനിലകേള്  കപസ്ഥാലമനില്ലസ്ഥാതനിരുന  ഭൂരനിപക്ഷയ  വെരുന
മനുഷശ്യവന  ഹൃദയകഭദകേമസ്ഥായ  പഴയ  ചരനിത്രയ  തനിരുതനിക്കുറനിച്ചയ്  നവെകകേരള
കപസ്ഥാരസ്ഥാടതനിവന   കതരയ്  വതളനിച്ചവെരസ്ഥാണയ്  ഇടതുപക്ഷയ  അഥവെസ്ഥാ  ഹൃദയപക്ഷ
രസ്ഥാഷസ്പീയയ  എനയ്  നനിങ്ങളറനിയണയ.   പസ്ഥാമകേള്ക്കയ്  മസ്ഥാളമുണയ്,  പറവെകേള്ക്കയ്
ആകേസ്ഥാശമുണയ്,   മനുഷശ്യപുത്രനയ്  തല ചസ്ഥായസ്ഥാന്  മണനിലനിടമനിവല്ലനയ്   പസ്ഥാടപസ്ഥാകടണനി
വെന  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതനിവന  ദുരനിതമകേറസ്ഥാന്  അധനികേസ്ഥാരതനികലറനിയ  ആദശ്യ
ഇ.എയ.എസയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന പ്രഖശ്യസ്ഥാപനങ്ങള് പുതനിയ കനടതനിവന,  പുതുമഴയുവട
വെരവെറനിയനിച്ച ഇടനിമുഴക്കങ്ങളസ്ഥായനിരുന.  അക്കസ്ഥാലയവെവര കകേരളവത അടക്കനിവെസ്ഥാണ
ജസ്ഥാതനിജനനി  നസ്ഥാടുവെസ്ഥാഴനിതസ  വെശ്യവെസയുവട  കകേസ്ഥാടവകേസ്ഥാതളങ്ങവളവയല്ലസ്ഥായ
തകേരവതറനിഞ   ആ  വപരുമഴക്കസ്ഥാലതനിവന  തുടരച്ചയസ്ഥായനി  രൂപസ്ഥാന്തരവപ്പെട
മനിനല്പ്പെനിണറസ്ഥാണയ്   പനിണറസ്ഥായനി  സരക്കസ്ഥാവരനയ്  ഞസ്ഥാന്  ഓരമനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കുടനിയസ്ഥാനയ്  കുടനികേനിടപ്പെയ്  അവെകേസ്ഥാശവയ  കൃഷനിഭൂമനി  കൃഷനിക്കസ്ഥാരനുയ  അനസ്ഥാചസ്ഥാരങ്ങളസ്ഥാല്
തളക്കവപ്പെട  ദളനിതവനയുയ  പനികനസ്ഥാക്കക്കസ്ഥാരവനയുയ  സസ്ഥാമൂഹശ്യ  സസസ്ഥാതനശ്യവയ
കനടനിവക്കസ്ഥാടുത   ഇ.എയ.എസയ്.  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കനരവെകേസ്ഥാശനികേളസ്ഥാണയ്  തങ്ങവളനയ്
കബസ്ഥാദ്ധശ്യവപ്പെടുത്തുന  വെസ്ഥാക്കുകേളസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കകേരളയ  കകേള്ക്കുന  പനിണറസ്ഥായനി
സരക്കസ്ഥാരനിവന  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനങ്ങള്.  ആദനിവെസ്ഥാസനികേളുവടയുയ  പുറകമസ്ഥാക്കയ്
നനിവെസ്ഥാസനികേളുവടയുയ  മണനില്  അദ്ധസസ്ഥാനനിക്കുന  നസ്ഥാമമസ്ഥാത്ര  കേരഷകേവനയുയ
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കൂലനിപ്പെണനിക്കസ്ഥാരവനയുയ  ഭൂമനിക്കുകവെണനിയുള്ള  കൂടക്കരച്ചനിലകേള്ക്കയ്  അന്തശ്യയ  കുറനിച്ചയ്
അവെരുവട  കേണ്ണുനസ്പീവരസ്ഥാപ്പുന ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാരനിവന  എല്ലസ്ഥാ  നനിലപസ്ഥാടുകേള്ക്കുയ  എവന
ഒരസ്ഥായനിരയ  പനിന്തുണ  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കകേരളതനിനയ്   മവറസ്ഥാരു  ചരനിത്രയ
കൂടനിയുണയ്. ജനവെനിരുദ്ധതയുകടയുയ  കേനിരസ്ഥാതവെസ്ഥാഴ്ചയുകടയുയ യു.ഡനി.എഫയ്. ഭരണകൂടങ്ങള്
തസ്പീരത  വകേടകേസ്ഥാലതനിവന ചരനിത്രമസ്ഥാണതയ്.  തങ്ങള്ക്കവെകേസ്ഥാശവപ്പെട ഭൂമനിക്കുകവെണനി
കൂപ്പുകേയ്യുമസ്ഥായനി  വെന  ആദനിവെസ്ഥാസനി  സമൂഹതനിനുകനവര  വവെടനിയുണയുതനിരതയ്,
കജസ്ഥാഗനിയുവട  ശവെശരസ്പീരവത  സസ്ഥാക്ഷനി  നനിരതനി,  നനിങ്ങള്ക്കയ്  ഭൂമനിയനില്ല,
കേസ്ഥാരസ്ഥാഗൃഹമസ്ഥാണുള്ളവതനയ്  അടഹസനിച്ച   പഴയ  യു.ഡനി.എഫയ്   ഭരണതനിവന
കശഷനിപ്പുമസ്ഥാത്രമസ്ഥായനിരുന  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  ഭരണതനിവന  ജനവെനിരുദ്ധ
നനിലപസ്ഥാടുകേള്  എനതുയ  പരമസതശ്യയ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്.   എനസ്ഥാല്   യു.ഡനി.എഫുകേസ്ഥാര
ആരക്കുയ ഭൂമനി  വകേസ്ഥാടുതനിവല്ലനള്ള അഭനിപ്രസ്ഥായയ എനനിക്കനില്ല.   സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനിയുയ
വപസ്ഥാതുകമഖലസ്ഥാ  ഭൂമനിയുയ  പുറകമസ്ഥാക്കുയ  ഭൂമസ്ഥാഫനിയകേള്ക്കയ്  തസ്പീവറഴുതനിവക്കസ്ഥാടുതയ്
കകേസ്ഥാടനികേള് വവകേക്കലസ്ഥാക്കനിയവെരുവട ലനിസയ് മലയസ്ഥാളനികേളുവട മനസനിലണയ്.  അതസ്ഥാണയ്
എല്.ഡനി.എഫയ്-വന  വെരവെനിനയ്  അടനിസസ്ഥാനവമനയ്  നനിങ്ങളറനിയണയ.    കേഴനിഞ
ഭരണതനിവന അവെസസ്ഥാന കേസ്ഥാലതയ് കേടുയവവെടയ് വവെടനി കേസ്ഥാടുയ നസ്ഥാടുയ മുടനിച്ച  കകേസുകേള്
ഇനയ് വെനിജനിലന്സയ് കകേസ്ഥാടതനിയനിലണയ് എനള്ളതയ് യു.ഡനി.എഫയ്.   ഓരത്തുവെയ്ക്കുനതയ്
നല്ലതസ്ഥാണയ്.   യു.ഡനി.എഫയ്.  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ച  'ഭൂരഹനിതരനില്ലസ്ഥാത കകേരളയ'  എന തടനിപ്പു
പദ്ധതനിവയ  മറയസ്ഥാക്കനി  വെന്കേനിടക്കസ്ഥാരക്കയ്  സരക്കസ്ഥാര  ഭൂമനി  സഇൗജനശ്യമസ്ഥായനി
പതനിച്ചുനല്കേനി  ഇഇൗ  നസ്ഥാടനിവന  വെഞനിച്ച  കേഥയസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങകളസ്ഥാരകക്കണതയ്.
യു.ഡനി.എഫുകേസ്ഥാര ഭരണതനിവന അവെസസ്ഥാന നസ്ഥാലമസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയളവെനില് മസ്ഥാത്രയ 2500
ഏക്കര  ഭൂമനിയസ്ഥാണയ്  വെന്കേനിടക്കസ്ഥാരക്കയ്  പതനിച്ചുനല്കേനിയതയ്.   2016  ജനുവെരനി
1-നുകശഷയ നൂറനികലവറ ഭൂമനി  വവകേമസ്ഥാറയ  നടതനിയ യു.ഡനി.എഫയ്.  ഗവെണ്വമനനിവന
എല്ലസ്ഥാ  നടപടനികേളുയ  നനിയമ  വെനിരുദ്ധമസ്ഥാവണനയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കേവണതനി
കേഴനിഞനിരനിക്കുന.  മുന് റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനിയുവട ജനില്ലയസ്ഥായ  പതനയതനിടയനിവല
അടൂര  വപരനിങ്ങനസ്ഥാടയ്  വെനികല്ലജനില്  കേല്ലട  ഇറനികഗഷന്  കപ്രസ്ഥാജകനിനസ്ഥായനി  സരക്കസ്ഥാര
ഏവറടുത 183.07 വഹകര ഭൂമനി  സുപ്രസ്പീയകകേസ്ഥാടതനിയുവട വെനിധനി കേസ്ഥാറനില്പ്പെറതനി പഴയ
ഭൂവടമകേള്ക്കയ്   തനിരനിച്ചുനല്കേനിയവെരക്കുകനവര  ഞസ്ഥാന്  വെനിരല്  ചൂണണകമസ്ഥാ?   ഇഇൗ
തടനിപ്പെയ് നടത്തുകമസ്ഥാള് പതനയതനിടയനിവല ആ ഭൂവടമകേള്  ഗവെണ്വമനയ് നല്കേനിയ
ഭൂമനിയുവട അഞനിരടനി ഭൂരഹനിതരനില്ലസ്ഥാത കകേരളയ പദ്ധതനി സസ്ഥാധശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്
ജനില്ലയനില്  ഭൂമനി വെസ്ഥാങ്ങനി നല്കുവമനസ്ഥാണയ് നനിങ്ങളുണസ്ഥാക്കനിയ കേരസ്ഥാറനില് പറയുനതയ്.
എവെനിവടകപ്പെസ്ഥായനി  ആ  കേരസ്ഥാറനിവല  ഭൂമനി;   പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്  ജനില്ലയനില്  ഒരു  വസനയ്
ഭൂമനിവയങ്കെനിലയ  നനിങ്ങള്  ആ  കേരസ്ഥാറനിലൂവട   ലഭശ്യമസ്ഥാക്കനിയനിടകണസ്ഥാ;   ഇങ്ങവനയുള്ള
കചസ്ഥാദശ്യങ്ങളുയരുകമസ്ഥാള്  മറുപടനി   പറയസ്ഥാവത  എവന്തങ്കെനിലവമസ്ഥാവക്ക  വെരതമസ്ഥാനയ
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പറഞയ്  വെക്രദൃഷനിയനില്  വവവെറലസ്ഥാകേസ്ഥാന്  കജശ്യസ്ഥാതനിഷനി  ചമഞയ്  ഇഇൗ  കവെദനിയനില്
അടഹസനിക്കുനതയ്  അപഹസ്ഥാസശ്യമസ്ഥാവണനയ്  നനിങ്ങള്  ആ  വമമകറസ്ഥാടു  പറയണയ.
പതനയതനിടയനിവല  ഒരു  വെനികല്ലജുതവന  മുക്കസ്ഥാന്  കനസ്ഥാക്കനിയതുയ  ഇവെരുവട
അവെസസ്ഥാനകേസ്ഥാലവത  കൂടവപ്പെസ്ഥാരനിച്ചനിലകേള്ക്കനിടയനിലസ്ഥായനിരുന  എനളളതയ്
നമകളസ്ഥാരക്കകണ?  തണനികതസ്ഥാടയ്  വെനികല്ലജനില്   40.47  ഏക്കര   ഭൂമനി
പതനിച്ചുനല്കേനിയതയ് നനിയമവെകുപ്പെനിന അനുമതനിയനില്ലസ്ഥാവതയസ്ഥായനിരുന എനള്ളതനിവന
വതളനിവകേള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പുറത്തുവെന.   അകത  വെനികല്ലജനിവല  സരകവ്വ  നമറുകേള്
294/1-  ല്  59.85  വഹകര  294/1 (എ)-യനില്  67.65  വഹകര  229/8-ല്  28.27
വഹകര  244/2-ല്  8.77  വഹകര  എനനിങ്ങവന  എല്ലസ്ഥായ  പതനിച്ചുനല്കേസ്ഥാന്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ച  യു.ഡനി.എഫുകേസ്ഥാരസ്ഥാ   മറുപടനി  നല്കൂ.....  അല്ലസ്ഥാവത  വെക്രദൃഷനിയനില്
എല്.ഡനി.എഫയ്.  നടത്തുന  നല്ല  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവള  വെക്രസ്പീകേരനിച്ചുകേസ്ഥാണുകേയല്ല  കവെണതയ്.
തസ്പീരനനില്ല,   കകേസ്ഥാനനിയനില്  75.85  ഏക്കര  ഭൂമനി  സഇൗജനശ്യമസ്ഥായനി  നല്കേസ്ഥാന്
ജനില്ലസ്ഥാകേളകരക്കയ്  പ്രകതശ്യകേ  അനുമതനി  നല്കേനിയതയ്  യു.ഡനി.എഫയ്-വന
ഭരണകേസ്ഥാലതസ്ഥാണയ്.   ഇഇൗ   മലനസ്ഥാടനിവന  മസ്ഥാറുപനിളരനയ്  കചസ്ഥാര  കുടനിച്ച  നനിങ്ങള്
തകേരവതറനിയസ്ഥാന്  ശമനിച്ചതയ്  ഒരു  തുണ്ടുഭൂമനിക്കുകവെണനി  കവെഴസ്ഥാമലനിവനകപ്പെസ്ഥാവല
കേസ്ഥാതനിരുന  ലക്ഷക്കണക്കനിനയ്  കകേരളസ്പീയരുവട   സസപ്നഭൂമനിവയയസ്ഥാണയ്
എകനസ്ഥാരക്കണയ.  നനിങ്ങള്  എല്ലസ്ഥായ  തകേരവതറനിഞവെരസ്ഥാണയ്.  നനിങ്ങളനില്  എന്തയ്
ജനസ്ഥാധനിപതശ്യമസ്ഥാണയ്  അവെകശഷനിക്കുനതയ്;   റനികപ്പെസ്ഥാരടര  ചസ്ഥാനലനിവല  വഡകമസ്ഥാക്രസനി
പരനിപസ്ഥാടനിയനിവല വഡകമസ്ഥാക്രസനികപസ്ഥാലയ  നനിങ്ങളനില്  അവെകശഷനിക്കുനനിവല്ലനള്ളതയ്
നനിങ്ങള് മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.  ഇവെര യുവവണറഡയ് വഡകമസ്ഥാക്രസ്ഥാറനികേയ്  ഫ്രൈണല്ല,  ഇവെര
യുവവണറഡയ്  ഡനികമസ്ഥാളനിഷനിയഗയ്  ഫ്രൈണസ്ഥായനി,  എല്ലസ്ഥായ  തകേരവതറനിഞവെരുവട
കേറക്കുകേമനനിയസ്ഥായനി   മസ്ഥാറനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുന.     യു.ഡനി.എഫയ്.  എന
ഉണക്കമരതനില്  അവെകശഷനിച്ചനിരുന  രണനിലകേള്കപസ്ഥാലയ  ഇനവല  വകേസ്ഥാഴനിഞ
കപസ്ഥായ  വെനിവെരവയ  നനിങ്ങള്  കേണ്ണുതുറനയ്  കേസ്ഥാണണവമനയ്  ഞസ്ഥാന്
അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   കേസ്ഥാലയ  മസ്ഥാറനി,  കകേരളതനിവല  കേഥ  മസ്ഥാറുകേയസ്ഥാണയ്.
ഇടതുപക്ഷയ  ഇനവത  കകേരളസ്പീയവന  കേണസ്പീരയ്  തുടയസ്ഥാന്,   അവെരക്കയ്  ഭൂമനി
ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്,  മനുഷശ്യസസ്ഥാധശ്യമസ്ഥായവതല്ലസ്ഥായ  വചയസ്ഥാന്  തയസ്ഥാവറടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
യു.ഡനി.എഫയ്.  കേണ്ടുനനിനവകേസ്ഥാള്ളുകേ,  കകേരളതനിവന  വെനകമഖലകേളനില്
ടനിപ്പുസുല്തസ്ഥാവന  കതകരസ്ഥാടകേസ്ഥാലത്തുയ  നസ്ഥാടരസ്ഥാജസ്ഥാക്കനസ്ഥാരുവട  ഭരണകേസ്ഥാലയളവെനിലയ
ബ്രനിടസ്പീഷയ്  ഇഇൗസയ്  ഇന്തശ്യസ്ഥാ  കേമനനിയുവട   പസ്ഥാകനഷന്  കേസ്ഥാലത്തുയ   പടയ
തസ്ഥാണുപനിള്ളയുവട  ജനസ്ഥായത  ഭരണകേസ്ഥാലത്തുയ  ഇഇൗ  നസ്ഥാടനിനുകവെണനി  കേസ്ഥാടുകേയറനിയ
കുടനികയറക്കസ്ഥാരുവട  കേണസ്പീവരസ്ഥാപ്പെസ്ഥാന്   കകേരളസ്പീയര  വവകേകകേസ്ഥാരകക്കണ
കേസ്ഥാലമസ്ഥാണനിവതനയ്  ഞസ്ഥാന്  ഓരമവപ്പെടുത്തുകേയസ്ഥാണയ്.   അവെരക്കയ്  ഭൂമനി  കനടനി
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വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്,  ആ പസ്ഥാവെങ്ങള്ക്കുകവെണനി പട  നയനിച്ച  സഖസ്ഥാവെയ്  എയ.എയ.  മണനിവയ
കേള്ളകക്കസനില് കുടുക്കനി 45 ദനിവെസയ  ജയനിലനിലടച്ചയ് 9 മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയ തവന പ്രനിയവപ്പെട
ജനില്ലയനില്  കേയറസ്ഥാന്  അനുവെദനിക്കസ്ഥാതനിരുന  യു.ഡനി.എഫയ്.-  വന  കകേസയ്  കകേസ്ഥാടതനി
തള്ളനിക്കളഞനിരനിക്കുന  എന  കേസ്ഥാരശ്യയ  നനിങ്ങള്  കകേള്ക്കണയ.   മണനിയസ്ഥാശസ്ഥാവന
പ്രസയഗതനിവനതനിവര  നനിങ്ങവളടുത  എല്ലസ്ഥാ  കകേസ്സുയ  പ്രഥമദൃഷശ്യസ്ഥാ
നനിലനനില്ക്കനിവല്ലനയ്  കകേസ്ഥാടതനി  പറഞതയ്  നനിങ്ങള്  കകേടനികല്ല;  മൂനസ്ഥാര
ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  കമഖലകേളനിവല  പസ്ഥാവെവപ്പെട  നസ്ഥാമമസ്ഥാത്ര  കേരഷകേരക്കുയ
വതസ്ഥാഴനിലസ്ഥാളനികേള്ക്കുയ  ഭൂമനി  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്,   ആദശ്യഘടതനില്തവന  ഒരു  ലക്ഷയ
കപരവക്കങ്കെനിലയ  അടനിയന്തരമസ്ഥായനി  പടയയ  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ഇഇൗ സരക്കസ്ഥാര നടതനിയ
നസ്പീക്കങ്ങവള ഞസ്ഥാന്  അഭനിവെസ്ഥാദശ്യയ വചയ്യുന.  ഇഇൗ നസ്പീക്കവത ദുരബലവപ്പെടുതസ്ഥാന്
ആഭസ്ഥാസ സമരയ നടത്തുന സയഘ്പരനിവെസ്ഥാര-യു.ഡനി.എഫയ് സഖശ്യവത  കകേരള ജനത
തൂവതറനിഞതനിവന  സസ്ഥാക്ഷശ്യമസ്ഥാണയ് നമള്  കേസ്ഥാണുനതയ്.  സമരപ്പെന്തലനില് ഇനയ്
ആളനിവല്ലനള്ളതയ് നനിങ്ങള് മനസനിലസ്ഥാക്കണയ.  ഇതയ് ഇ.എയ.എസയ്. ഗവെണ്വമനനിവന
തുടരച്ച  തവനയസ്ഥാണയ്.   യു.ഡനി.എഫുകേസ്ഥാരസ്ഥാ,  നനിലസ്ഥാവെയ്  കേസ്ഥാണുകമസ്ഥാള്   ഓരനിയനിടുന
കുറുക്കനസ്ഥാവരകപ്പെസ്ഥാവലയസ്ഥാകേസ്ഥാവത  നസ്ഥാടനിവന  നവെയുഗ  കേസ്ഥാഹളതനിനയ്  കേസ്ഥാകതസ്ഥാരക്കസ്ഥാന്
നനിങ്ങവള  ഞസ്ഥാന്  ക്ഷണനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  നനിങ്ങവളങ്ങവന  നനിങ്ങളസ്ഥായനി  എനയ്
നനിങ്ങകളസ്ഥാരക്കണയ, നനിങ്ങളുവടയുയ ഞങ്ങളുവടയുയ പൂരവ്വനികേര തലചസ്ഥായസ്ഥാന് മണനിലനിടയ
കേനിടനിയകപ്പെസ്ഥാള്  മക്കവള  പഠനിപ്പെനിച്ചതുയ  പുതനിയ  ജസ്പീവെനിതയ  കതടനി
മറുനസ്ഥാടനിവലതനിയകപ്പെസ്ഥാഴുയ   കകേരളതനിവന  കനടങ്ങള്  പസ്ഥാടനി  നടനതയ്  നമള്
മറക്കരുതയ്.

"നസ്ഥാളനികകേരതനിവന നസ്ഥാടനിവലനനിവക്കസ്ഥാരു

നസ്ഥാഴനിയനിടങ്ങഴനി മണ്ണുണയ്, ഒരു നസ്ഥാഴനിയനിടങ്ങഴനി മണ്ണുണയ്

അതനില്  നസ്ഥാരസ്ഥായണക്കനിളനി കൂടുകപസ്ഥാലവള്ളസ്ഥാരു

നസ്ഥാലകേസ്ഥാകലസ്ഥാലപ്പുരയുണയ്, നസ്ഥാലകേസ്ഥാകലസ്ഥാലപ്പുരയുണയ്"- എന പസ്ഥാടനികലയയ് കകേരളയ
നടനകേയറനിയതയ്   ഇ.എയ.സയ്-വന,  ഇടതുപക്ഷതനിവന  നനിലപസ്ഥാടനിലൂവടയസ്ഥാവണനയ്
നനിങ്ങളറനിയണയ.  ആ  നസ്ഥാലകേസ്ഥാകലസ്ഥാലപ്പുരവയല്ലസ്ഥായ  മസ്ഥാറനി  ഓടനിട  വെസ്പീടുണസ്ഥാക്കനി
വകേസ്ഥാടുതതുയ  ഇടതുപക്ഷമസ്ഥാണയ്,  അവെര  മുകനസ്ഥാടവെച്ച  ജനകേസ്പീയസ്ഥാസൂത്രണതനിവന
തുടരച്ചയസ്ഥായ മുകനറമസ്ഥാവണനയ നനിങ്ങളറനിയണയ.  ഇ.എയ.എസയ്.  ഭവെന പദ്ധതനിയുയ
എയ.എന്.  ലക്ഷയവെസ്പീടയ്  പദ്ധതനിയുയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കനി  മുകനറനിയ  കകേരളവത
പനിറകകേസ്ഥാടവെലനിച്ചവെരസ്ഥായനിരുന  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര.   ഭൂമനിയുയ  വെസ്പീടുയ
ഉള്ളവെവരകപ്പെസ്ഥാലയ  ഭൂരഹനിതരുയ  ഭവെനരഹനിതരുമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ഭൂമസ്ഥാഫനിയകേള്ക്കുയ
വെടനിപ്പെലനിശക്കസ്ഥാരക്കുയ  അഭശ്യന്തര സുരക്ഷവയസ്ഥാരുക്കനിയ സലനിയ  രസ്ഥാജയ്  എന അക്രമ
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രസ്ഥാജകല്ല  യു.ഡനി.എഫയ്.  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയതയ്;    എല്.ഡനി.എഫയ്.  വെനകപ്പെസ്ഥാള്   എല്ലസ്ഥായ
ശരനിയസ്ഥാകുന.  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ വെസ്പീവടന സസപ്നയ മസ്ഥാത്രമല്ല ജസ്പീവെനിതയ തവന നല്കുന
'വവലഫയ്  '  പദ്ധതനിക്കുകവെണനി  16000  കകേസ്ഥാടനി  രൂപയനിലധനികേയ  വചലവെഴനിക്കസ്ഥാന്
കകേരളയ തയസ്ഥാവറടുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   ജനങ്ങള്ക്കയ് ജസ്പീവെശസസ്ഥാസയ നല്കുന  'വവലഫയ്  '
പദ്ധതനി  വെനിജയനിക്കുകമസ്ഥാള്  കകേരളയ  കേസ്ഥാണുന  മവറസ്ഥാരു  കേസ്ഥാഴ്ചയുണയ്-  അതയ്
ജനവെനിരുദ്ധരസ്ഥായ  യു.ഡനി.എഫയ്.  അന്തശ്യശസസ്ഥാസയ  വെലനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.
അതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവന  മുന്കൂറസ്ഥായനി  യു.ഡനി.എഫയ്-നയ്  അന്തശ്യസ്ഥാഭനിവെസ്ഥാദശ്യങ്ങള്
കനരുകേയസ്ഥാണയ്.  തങ്ങള് ആരസ്ഥാധനിക്കുന വവദവെവതകപ്പെസ്ഥാലയ ഒരു കനസ്ഥാക്കുകേസ്ഥാണസ്ഥാന്
വകേസ്ഥാതനിച്ചനിരുന പനികനസ്ഥാക്കക്കസ്ഥാരക്കുയ ദളനിതരക്കുയ വവദവെവതക്കസ്ഥാണനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
അമലനടകേള്  തള്ളനിത്തുറന  കേമന്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്ഥാര  ഭരനിച്ച  കേസ്ഥാലതയ്  എല്ലസ്ഥാ
അമലങ്ങളുവട  സസത്തുക്കളുയ  സുരക്ഷനിതമസ്ഥായനിരുന.  എനസ്ഥാല്  ഇവെര  ഭരനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്
വവദവെതനിനയ്  ഭക്ഷണയ  നല്കേസ്ഥാനുള്ള  പസ്ഥാത്രങ്ങള്കപസ്ഥാലയ  അടനിച്ചുമസ്ഥാറനിയതസ്ഥായ
വെസ്ഥാരതകേള് കകേള്കക്കണനിവെന. നസ്ഥാണകക്കടകല്ല.  പമയനിവല വമസയ് നടതനിപ്പെനില്
ലക്ഷങ്ങളുവട തനിരനിമറനി നടതനി, അതനിവന ഫയലകേള് കേസ്ഥാണസ്ഥാനനില്ല. എവെനിവടകപ്പെസ്ഥായനി
എനയ്  യു.ഡനി.എഫയ്-വല  കജശ്യസ്ഥാതനിഷ  പണ്ഡനിതന്  കേവെടനി  നനിരതനി
കേവണത്തുകമസ്ഥാവയനയ്  ഞസ്ഥാന്  കചസ്ഥാദനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   സയഘ്പരനിവെസ്ഥാറനിവന  ശബ്ദയ
തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  പ്രസനിഡനസ്ഥായ  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  കനതസ്ഥാവെനിവന
നസ്ഥാവെനില്നനിനയ  നമുക്കയ്  കകേള്കക്കണനിവെനതുയ  ഇക്കസ്ഥാലതസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ്
ആര.എസയ്.എസയ്.  ശസ്ഥാഖകേളനിവല  മുദ്രസ്ഥാവെസ്ഥാകേശ്യങ്ങള്   ഇവെനിവട  വെനിളനിച്ചുപറയുന
കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  കനതസ്ഥാക്കവള  ഒറവപ്പെടുതസ്ഥാന്  നമുക്കയ്  കേഴനികയണതുണയ്.   ഇഇൗ
കകേസ്ഥാണ്ഗസ്സുകേസ്ഥാരക്കയ്  എന്തുപറനി;   ഒരനിടതയ്  ചസ്ഥാരയ,  ഒരനിടതയ്  പുകേ,  ഒരനിടതയ്
അഴനിമതനി,  ഒരനിടതയ്  വെരഗ്ഗസ്പീയത  -  വെലനിയ  വെനില  വകേസ്ഥാടുകക്കണനിവെരുയ
കകേസ്ഥാണ്ഗസ്സുകേസ്ഥാരസ്ഥാ.  നനിങ്ങളുവട  അവെകശഷനിക്കുന  ഒസ്ഥാടമുക്കസ്ഥാലനിവന  വെനിലകപസ്ഥാലയ
അപ്രതശ്യക്ഷമസ്ഥാകുന കേസ്ഥാലമസ്ഥാണയ് വെരസ്ഥാനനിരനിക്കുനതയ്. പ്രനിയവപ്പെടവെവര,  മതനനിരകപക്ഷ
വെസ്ഥാദനികേളുവട  പുണശ്യഭൂമനിയസ്ഥായ   കകേരളവത  തകേരക്കസ്ഥാനുള്ള  ആര.എസയ്.എസയ്-
കകേസ്ഥാണ്ഗസനിവന  കുടനിലതനവത  വചറുത്തുകതസ്ഥാല്പ്പെനിക്കസ്ഥാന്  നമുക്കയ്  ഇഇൗ
ഗവെണ്വമനനിവന പനിന്തുണയസ്ഥായ.  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള പനിന്തുണയ്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് :  സര,  ഞസ്ഥാന്  ഈ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള
എതനിരക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ശബ്ദതസ്ഥാരസ്ഥാവെലനിയനില്  കേസ്ഥാണുന  സസ്ഥാമസ്ഥാനശ്യയ  കുഴപ്പെമുള്ള
വെസ്ഥാക്കുകേവളല്ലസ്ഥായ ശസ്പീ. വകേ. ഡനി. പ്രകസനന് ഇവെനിവട പറഞകേഴനിഞ. അകദ്ദേഹയ ഒരു
പുതനിയ  അയഗമസ്ഥാണയ്.  അകദ്ദേഹമങ്ങവന  പറഞകപസ്ഥാകേവട.    ഞസ്ഥാന്  ആ  ഒരു
പനിരനിവെനില് അകദ്ദേഹവത വെനിടുകേയസ്ഥാണയ്. 2015  മസ്ഥാരച്ചയ് മസ്ഥാസയ  13-ാം തസ്പീയതനി ശസ്പീ.
വകേ.  എയ.  മസ്ഥാണനി  ഈ  സഭയനില്  ബജറയ്  അവെതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവെണനി



460 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  4, 2017

വെനകപ്പെസ്ഥാഴുണസ്ഥായ  കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലങ്ങള്  എത്രവയനയ്  ഞസ്ഥാന്  വെനിശദസ്പീകേരനിക്കുനനില്ല.
കേസ്ഥാരണയ,  അതയ്  മസ്ഥാധശ്യമങ്ങളനില്  ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  വെന.  അനയ്  ആ  ബഹളമുണസ്ഥാക്കനിയ
ആളുകേള്  ഇനനികപ്പെസ്ഥാള്  ഏതസ്ഥാണയ്  പഞവെസ്ഥാദശ്യവയ  തകേനിലയ  വചണയുയ
വെസ്ഥാദശ്യകമളവമസ്ഥായനി  കൂടനിവകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുനതനിനുകവെണനി  മസ്ഥാലകകേസ്ഥാരതയ്  അവെനിവട
കേസ്ഥാതനിരനിക്കുന  എനള്ളതസ്ഥാണയ്  അപ്പുറത്തുള്ള  ചനില  കസ്നേഹനിതനസ്ഥാരുവട  പ്രസയഗയ
കകേടകപ്പെസ്ഥാള് എനനിക്കയ് കതസ്ഥാനനിയതയ്. വപസ്ഥാതുകവെ നല്ല  സയസസ്ഥാര സമനനസ്ഥാണയ് ശസ്പീ.
മുല്ലക്കര  രത്നസ്ഥാകേരന്.  അകദ്ദേഹതനിവന  പ്രസയഗതനിവന  അവെസസ്ഥാനയ  അകദ്ദേഹയ
പറഞതയ്  നളന്  ബുദ്ധനിമസ്ഥാനസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്.  ദമയന്തനിവയ  വെനിവെസ്ഥാഹയ
കേഴനിക്കുനതനിനുകവെണനി  നളന്  നനിലതയ്  കേസ്ഥാലകുതനിവെന  എനപറഞ.  നളനയ്
കവെവറസ്ഥാരു  അബദ്ധയ  പറനിയനിടണയ്.  നളനയ്  അവെസസ്ഥാനയ  രസ്ഥാജശ്യയ  നഷവപ്പെട,  നളന്
വെഴനിയസ്ഥാധസ്ഥാരമസ്ഥായനി.  അങ്ങയുയ  അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനിയുയ  ആ  കേസ്ഥാരശ്യവമസ്ഥാനയ്
ആകലസ്ഥാചനിച്ചനിരനിക്കണവമനയ് മസ്ഥാത്രകമ ഞസ്ഥാന് ഓരമനിപ്പെനിക്കുനള. 

ഇവെനിവട  കേകയറവതക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ.   ഇനവല  ഗസ്പീന്  ട്രെനിബന്യൂണലമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെട ഒരു വെസ്ഥാരത മസ്ഥാതൃഭൂമനി പത്രതനില് വെനനിരുന  -  മൂനസ്ഥാറനിവല കേകയറയ:
കകേരള  സരക്കസ്ഥാരനിനയ്  ഹരനിത ട്രെനിബന്യൂണലനിവന  രൂക്ഷ വെനിമരശനയ.   ഞസ്ഥാനനിവെനിവട  
ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരവന  ആതസ്ഥാരത്ഥതവയ കചസ്ഥാദശ്യയ  വചയ്യുനനില്ല.   അങ്ങയ്  കുകറ
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  വചയസ്ഥാന്  ശമനിച്ചു,  കുകറ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  നടന,  പവക്ഷ  അകങ്ങയതയ്
പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാവത  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.   അകങ്ങയയ്  സസ്പീഡയ്  ഗവെരണര
വെച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അങ്ങയ് സസ്പീഡയ് എടുക്കുകമസ്ഥാള് ആ സസ്പീഡയ് ഗവെരണര അങ്ങയുവട
രണ്ടുകേസ്ഥാലയ മുറുക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതുവകേസ്ഥാണയ് അകങ്ങയയ് മുകനസ്ഥാടയ് കപസ്ഥാകേസ്ഥാന് പറ്റുനനില്ല.
എന്തുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഗസ്പീന് ട്രെനിബന്യൂണല് മൂനസ്ഥാര വെനിഷയതനില് ഈ ഗവെണ്വമനനിവന
രൂക്ഷമസ്ഥായനി  വെനിമരശനിച്ചതയ്?  ഇവെനിവട  കനരകത  വകേസ്ഥാടകേമ്പൂരനിവല  ചനില
റനികപ്പെസ്ഥാരടകേവളക്കുറനിച്ചയ് പറഞകല്ലസ്ഥാ.  പ്രകൃതനി ശസ്പീവെസ്ഥാസവെയുവട ഒരു റനികപ്പെസ്ഥാരടയ് ഈ
ഗവെണ്വമനനിവന കേയനിലണയ്. കേഴനിഞ പ്രസ്ഥാവെശശ്യയ ഞസ്ഥാന് മൂനയ് റനികപ്പെസ്ഥാരടകേവളക്കുറനിച്ചയ്
പറഞ; വസന്കുമസ്ഥാര റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്, നനികവെദനിത പനി. ഹരന് റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്, രസ്ഥാജന് മകഥക്കര
റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്.  പ്രകൃതനി  ശസ്പീവെസ്ഥാസവെയുവട  07-4-2017-വല  റനികപ്പെസ്ഥാരടസ്ഥാണതയ്.  ആ
റനികപ്പെസ്ഥാരടനില്  കേകയറവതക്കുറനിച്ചയ്  കൃതശ്യമസ്ഥായനി  പറഞനിടണയ്.   വജ.സനി.ബനി.-യുയ
ഹനിറസ്ഥാച്ചനിയുയ  അടക്കമുള്ള  ഉപകേരണങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  വകേസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥായനി  അവെനിടയ
കേകയറുകേയസ്ഥാണയ്.  വജ.സനി.ബനി.  നനികരസ്ഥാധനിക്കണവമനയ് കേശ്യസ്ഥാബനിനറയ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതനിനയ്
കശഷമുള്ള  റനികപ്പെസ്ഥാരടസ്ഥാണയ്  എവന  കേയനിലള്ളതയ്.  ഇവതല്ലസ്ഥായ  യകഥഷയ  അവെനിവട
കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  വെനകമഖലയനിലള്ള  ഏവതങ്കെനിലയ  പ്രകദശതയ്  ഇലകനിസനിറനി
കേണക്ഷന്  വകേസ്ഥാടുക്കണവമങ്കെനില്  അണര  ഗഇൗണയ്  കകേബനിളനിടയ്  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥായ,
വകേസ്ഥാടുക്കണയ,  വകേസ്ഥാടുതനിടമുണയ്.  അതനിനുപകേരയ  രണയ്  പസഡുയ
അടനിച്ചുതകേരത്തുവകേസ്ഥാണയ്  കപസ്ഥാകുന  ഒരു  കറസ്ഥാഡനിവന  നനിരമസ്ഥാണയ….  അങ്ങയ്
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ആകലസ്ഥാചനിച്ചസ്ഥാല്  മതനി.   ഇതനിവനവയല്ലസ്ഥായ  മറവെനില്  ഓകരസ്ഥാ  കേരങ്ങളുണയ്.   ആ
കേരങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഇവതല്ലസ്ഥായ  നശനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവെണനി  കേരുതനിക്കൂടനി  പരനിശമയ
നടത്തുനതയ്.  അവെവര നനിയനനിക്കസ്ഥാന് അകങ്ങയയ് പറ്റുനനില്ല, അകങ്ങയയ് സസ്ഥാധശ്യവമല്ല.
അങ്ങയുവട കേളകറുയ സബ്കേളകറുയ വചനസ്ഥാല് ഇവെരസ്ഥാവരങ്കെനിലയ പമന്ഡയ് വചയ്യുകമസ്ഥാ?
അതുവകേസ്ഥാണയ് മൂനസ്ഥാറനിവന രക്ഷനിക്കണവമങ്കെനില് ജനങ്ങളുവട മുകനറയ ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്.
മൂനസ്ഥാറനിവന സയബനനിച്ചയ് കുകറ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് കനരകത വചയനിരുനതകല്ല;  അകങ്ങയയ്
അറനിയസ്ഥാവനതകല്ല?   മൂനസ്ഥാറനിവല  കേകയറങ്ങവളല്ലസ്ഥായ  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കുനതനിനുകവെണനി5
യു.ഡനി.എഫയ്. ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതയ് കുകറ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുനതസ്ഥാണയ്.
പവക്ഷ  ആ  നടപടനികേളനില്  നനിനയ്  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  പറനിയനിടനില്ല.  എനനിക്കയ്
അങ്ങകയസ്ഥാടയ്  രണ്ടുമൂനയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുണയ്.  അങ്ങയ്  കനരകത
പറഞതുകപസ്ഥാവല  മൂനസ്ഥാറനില്  പസ്ഥാറ  വപസ്ഥാടനിക്കുന;  ലസ്ഥാരജയ്  വസയനില്  ഡനിസ്ട്രക്ഷന്
നടക്കുന;  വഹവെനി  വമഷസ്പീന്സയ്  വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുന;  ഇവതല്ലസ്ഥായ  കേകയറതനിവന
ഭസ്ഥാഗമസ്ഥാണയ്,  കേകയറതനിനുകവെണനി നടതനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.  വകേസ്ഥാടകേമ്പൂരനില്
344.5  ഏക്കര  ഉനതര  കേകയറനിയതനിവനതനിവര  എന്തുനടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുവവെനയ്
അങ്ങയ്  പറയകണ?   പഹകക്കസ്ഥാടതനിയനില്  ഇതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  കകേസുവണനയ്
മസ്ഥാത്രമല്ല,    വെനിശദസ്പീകേരണയ നല്കുനതനിനയ്  കേകയറയ  നടതനിയനിടള്ള ആളുകേള്ക്കയ്
കേതയയ്ക്കുകേയുയ  വചയ.   കേതയ്  അയച്ചനിടള്ള  ആളുകേളുവട  കപരയ്  പറയസ്ഥായ,  ശസ്പീ.
കജസ്ഥാരജയ്, പസ്ഥാലനികയതയ് വെസ്പീടയ്, തടനിയമസ്ഥാടുകേര, ഇടുക്കനി; ശസ്പീമതനി ജനിസയ് ജസനിന്, W/o
ജസനിന്, പസ്ഥാലനികയതയ് വെസ്പീടയ്, തടനിയമസ്ഥാടുകേര, ഇടുക്കനി; ശസ്പീമതനി കമരനി, W/o കജസ്ഥാരജയ്,
പസ്ഥാലനികയതയ് വെസ്പീടയ്,  തടനിയമസ്ഥാടുകേര,  ഇടുക്കനി;  ശസ്പീ.  കഗസയ് കജസ്ഥാരജയ്,  S/o  കജസ്ഥാരജയ്,
പസ്ഥാലനികയതയ് വെസ്പീടയ്, തടനിയമസ്ഥാടുകേര, ഇടുക്കനി; ശസ്പീ. കജസ്ഥായനിസയ് കജസ്ഥാരജയ്…..  അകദ്ദേഹയ
ആരസ്ഥാണയ്... ഇടതുപക്ഷ ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ മുനണനിയനിവല ഒരു എയ.പനി.-യുവട കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്
ഈ  പറഞനിരനിക്കുനതയ്.   കനസ്ഥാടസ്പീസയ്  അയച്ചനിടയ്  കേനിടനനില്ല,  ആവളന്തസ്ഥാ  ഒളനിവെനില്
കപസ്ഥായതസ്ഥാകണസ്ഥാ?  344 ഏക്കര ഭൂമനി;  ആരസ്ഥാണതയ് കേണ്ടുപനിടനിച്ചതയ്  - പക്രയ ബ്രസ്ഥാഞയ്.
വറയ്ഡയ്  നടതനി  99  കരഖകേള്  പനിടനിച്ചതസ്ഥാണയ്.   ആ  99  കരഖകേളനില്  ഈ  344
ഏക്കര ഭൂമനി പകേവെശവപ്പെടുതനിയ കേകയറക്കസ്ഥാര....,  അവെരുവട ഭൂമനി പനിടനിക്കുനതനിനയ്
കവെണനി  എവന്തങ്കെനിലയ  നടപടനിയുകണസ്ഥാ;  അകങ്ങയയ്  പറ്റുകമസ്ഥാ?   ഞസ്ഥാന്  അങ്ങയുവട
സതശ്യസനതകയയുയ  ആതസ്ഥാരത്ഥതകയയുയ  കചസ്ഥാദശ്യയ  വചയ്യുനനില്ല.   പവക്ഷ  ഈ
ആളുകേള്വക്കതനിവര  നടപടനിവയടുക്കസ്ഥാന്  അകങ്ങയയ്  കേഴനിയുവമനയ്  എനനിക്കയ്
കതസ്ഥാനനനില്ല.   കുറനിഞനിമല  നമ്മുവട  കദശസ്പീകയസ്ഥാദശ്യസ്ഥാനമസ്ഥാണയ്.   ശസ്പീ.  ബനികനസ്ഥായയ്
വെനിശസമസ്ഥാണയ്  കുറനിഞനിമലവയ  കദശസ്പീകയസ്ഥാദശ്യസ്ഥാനമസ്ഥായനി  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചതയ്.  ആ
കദശസ്പീകയസ്ഥാദശ്യസ്ഥാനതനിനകേത്തുയ  കേകയറവയ  നനിയമവെനിരുദ്ധ  പ്രവെരതനവയ  നടക്കുന.
പ്രകൃതനി  ശസ്പീവെസ്ഥാസവെയുവട  07-4-2017-വല  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  പ്രകേസ്ഥാരയ  എവന്തങ്കെനിലയ
നടപടനിവയടുക്കകണ?  അങ്ങയ്  പ്രകൃതനിവയക്കുറനിച്ചയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചവതല്ലസ്ഥായ  എനനിക്കയ്
നനസ്ഥായനിടറനിയസ്ഥായ;  പ്രകൃതനിവയക്കുറനിവച്ചല്ലസ്ഥായ  വെളവര  വെസ്ഥാചസ്ഥാലമസ്ഥായനി  അങ്ങയ്
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സയസസ്ഥാരനിച്ചു.  മൂനസ്ഥാര കമഖലയനിവല കേകയറവമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ് 40 എഫയ്.ഐ.ആര.
ഞങ്ങളുവട  കേസ്ഥാലതയ്  രജനിസര  വചയനിരുന.  അതനികനല്  എന്തയ്  തുടര
നടപടനിയുണസ്ഥായനി?  അതനികനല്  എന്തയ്  തുടര  നടപടനിവയടുത്തുവവെനയ്  അങ്ങനിവെനിവട
പറയണയ,  അതയ്  ഈ  സഭ  അറനിയവട,  ഈ  സഭയനിലൂവട  കലസ്ഥാകേമറനിയവട.  40
എഫയ്.ഐ.ആര.-വന  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  എന്തയ്  തുടര  നടപടനിയുണസ്ഥാവയനയ്  പറയണയ.
ടസ്ഥാറസ്ഥായുവടയുയ  ഹസ്ഥാരനിസണനിവനയുയ  കകേസ്സുകേവളക്കുറനിച്ചയ്  ഇവെനിവട  ശസ്പീ.  മുല്ലക്കര
രത്നസ്ഥാകേരന്  പറഞകല്ലസ്ഥാ.  ആ  കകേസനില്  38000  ഏക്കര  സലയ  ഞങ്ങള്
പനിടനിവച്ചടുത്തു.  ഞങ്ങള് തനിരനിച്ചുപനിടനിച്ചതസ്ഥാണയ്.  ആ നടപടനി ശരനിയസ്ഥാവണനയ് ബഹു.
പഹകക്കസ്ഥാടതനി  സമതനിച്ചു.  അവെകശഷനിക്കുന  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കസ്ഥാതതനിനയ്
ഞങ്ങവള  കുറവപ്പെടുകതണതുകണസ്ഥാ;  നനിങ്ങള്  എന്തയ്  നടപടനിവയടുത്തു?  അവെരുവട
കഡസ്ഥാകേത്യുവമന്റുകപസ്ഥാലയ  ഇന്വെസ്ഥാലനിഡസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  വെനവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന
വെനിവെരയ. അങ്ങയുവട കേയനിലനിരനിക്കുന ഫയലനില് കഡസ്ഥാ. നനികവെദനിതസ്ഥാ പനി. ഹരവന ഒരു
റനികപ്പെസ്ഥാരടണയ്.  ഞങ്ങളുവട ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലത്തുണസ്ഥാക്കനിയ റനികപ്പെസ്ഥാരടല്ല അതയ്.
ശസ്പീ.  വെനി.  എസയ്.  അച്ചുതസ്ഥാനന്ദന്  മുഖശ്യമനനിയസ്ഥായനിരുനകപ്പെസ്ഥാള്,  അങ്ങയുവട
പസ്ഥാരടനിയനില്വപ്പെട  ശസ്പീ.  രസ്ഥാകജന്ദ്രന് റവെനന്യൂ വെകുപ്പെനിലസ്ഥായനിരുനകപ്പെസ്ഥാള് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയ
റനികപ്പെസ്ഥാരടസ്ഥാണയ്.  ആ  റനികപ്പെസ്ഥാരടനിവല  വറക്കവമകനഷന്സയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കുനതനിനുകവെണനി
എവന്തങ്കെനിലവമസ്ഥാരു  നടപടനിവയടുക്കുനതനിനയ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകേകണ?  കകേസ്ഥാടതനിയനില്
ഇതുസയബനനിച്ചയ്  കകേസയ്  വെനകപ്പെസ്ഥാള്  എതനിര  സതശ്യവെസ്ഥാങ്മൂലയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
തയസ്ഥാറസ്ഥാകകേണതകല്ല;  എന്തുവകേസ്ഥാണയ്  എതനിര  സതശ്യവെസ്ഥാങ്മൂലയ  വകേസ്ഥാടുതനില്ല;  ഏതയ്
ശക്തനിയസ്ഥാണയ് അതനിനുപനിനനില് പ്രവെരതനിച്ചതയ്;  അവെനിവടയസ്ഥാണയ് നനിയമ വെകുപ്പുമനനി
ഇടവപകടണതയ്.  നനിയമ വെകുപ്പുമനനി അതനിലനിടവപടണയ.  എതനിര സതശ്യവെസ്ഥാങ്മൂലയ
വകേസ്ഥാടുതനിടനില്ല.  റനി.  ആര.  ആനയ്  റനി  എകസറനിവല  10,000  ഏക്കര  ഭൂമനിയുമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെടയ് എകസറയ് ഉടമ കസ വെസ്ഥാങ്ങനിയകപ്പെസ്ഥാള് കസയ്വക്കതനിവര നനിങ്ങള് എതനിര
സതശ്യവെസ്ഥാങ്മൂലയ വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന് തയസ്ഥാറസ്ഥാകയസ്ഥാ; എന്തുവകേസ്ഥാണയ് വകേസ്ഥാടുതനില്ല?  അതസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാന് പറഞതയ് ഇവെനിവട ഒത്തുകേളനി നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

മനി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങയുവട സമയയ കേഴനിഞ.

ശസ്പീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്: ഞസ്ഥാന് സബ്ജകയ് വെനിടയ് ഒനയ പറയുനനില്ല.

മനി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങയ് കവെഗതനില് പറഞവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  കകേരളതനിവന  കേസ്ഥാരശ്യമകല്ല.  നമ്മുവട
സയസസ്ഥാനതനിവന  പ്രകൃതനിയുയ  സസത്തുയ ജനങ്ങളുവട  പനിതൃസസത്തുമസ്ഥായ ഈ നസ്ഥാടയ്
കേകയറസ്ഥാവത  കപസ്ഥാകേകണ?  അതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണവമനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ഓരമനിപ്പെനിക്കുനതയ്.  എതനിര  സതശ്യവെസ്ഥാങ്മൂലയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുന  ആളുകേള്ക്കയ്
എതനിരസ്ഥായനി  നടപടനിവയടുക്കുകമസ്ഥാ;  ആ  വെക്കസ്പീലനസ്ഥാവര  മസ്ഥാറ്റുനതനിനുള്ള



463

നടപടനിവയടുക്കുകമസ്ഥാ;  എന്തുവകേസ്ഥാണയ് നടപടനിവയടുക്കുനനിവല്ലന കചസ്ഥാദശ്യമുണയ്.  എവന
അവെസസ്ഥാനവത കചസ്ഥാദശ്യയ,  ഈ ഗവെണ്വമനയ് വെനതനിനുകശഷയ അവെനിവട പുതുതസ്ഥായനി
എത്ര  റനികസസ്ഥാരടകേളസ്ഥാണയ്  പണനിതതയ്?  അതനിവനവയല്ലസ്ഥായ  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ  ഈ
ഗവെണ്വമനയ്  ഏവറടുക്കണയ.  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയകൂടനി  പറഞയ്  ഞസ്ഥാന്
അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   അങ്ങയ്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനിവന  ചസ്ഥാരജ്ജുള്ള  മനനിയസ്ഥാണയ്.
റവെനന്യൂ വെകുപ്പെസ്ഥാണയ് ഈ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളല്ലസ്ഥായ വചകയണതയ്.  പവക്ഷ ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില്
അങ്ങയ്  കേയറണവമങ്കെനില്  ശസ്പീ.  എയ.  എയ.  മണനിയുവട  അനുമതനി  കവെണവമന
തസ്പീരുമസ്ഥാനയ ഗവെണ്വമനയ് എടുതതസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന് കേസ്ഥാണുന. ദയവെസ്ഥായനി അങ്ങവനവയസ്ഥാരു
പതനതനില്  കപസ്ഥായനി  വെസ്പീഴരുതയ്.  യഥസ്ഥാരത്ഥതനില്  കേളകസ്പീവെയ്
വറകസസ്ഥാണ്സനിബനിലനിറനിയകല്ല;  അങ്ങയനില്  വെനിശസസ്ഥാസമനില്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാകണസ്ഥാ
കേകയറയ  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കുനതനിനുകവെണനി  അവങ്ങടുക്കുന  നടപടനികേള്ക്കയ്  മവറസ്ഥാരു
മനനിയുവട അനുമതനി വെസ്ഥാങ്ങണവമനയ് പറഞതയ്?  അതയ് യഥസ്ഥാരത്ഥതനില് നമ്മുവട
മസ്ഥാനശ്യതയ്വക്കതനിവരയുള്ള  കചസ്ഥാദശ്യചനിഹ്നമസ്ഥാണയ്  എനമസ്ഥാത്രയ  ഓരമനിപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാന് ഈ ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേവള ഒരനിക്കല്കൂടനി എതനിരക്കുന.

റവെനന്യൂവയ ഭവെനനനിരമസ്ഥാണവയ വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര,
ഇവെനിവട  ചരച്ചയനില്  പവങ്കെടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്  16  കപര  സയസസ്ഥാരനിച്ചു,  വെനിലവപ്പെട  പല
നനിരകദ്ദേശങ്ങളുമുണസ്ഥായനി.   അതനില്  ചനിലതയ്  സസസ്പീകേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാവണനയ്  അറനിയനിക്കവട.
വെനിലവപ്പെട  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പെനിച്ചവെരവക്കല്ലസ്ഥായ  നന്ദനി  പറയുകേയസ്ഥാണയ്.   കേകയറയ
ഒഴനിപ്പെനിക്കണവമനയ് വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായനി എല്ലസ്ഥാവെരുയ പറയുകേയുയ വചയ. അതുവകേസ്ഥാണയ് ഇനയ്
ഇറങ്ങനികപ്പെസ്ഥാകേസ്ഥാവത  എല്ലസ്ഥാവെരുയ  കൂടനി  ഇതയ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്....,  അതനില്  ഒരു
തരക്കവമനില്ല,  ഗവെണ്വമനനിവന  നയമതസ്ഥാണയ്.  കേകയറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കസ്ഥാന്
നനിലപസ്ഥാടുണസ്ഥായനി,  അതനിനുള്ള നടപടനികേളുണസ്ഥായനി.  ഇവെനിവട  പല തവെണ സഭയനില്
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചു.  അപ്പുറത്തുയ  ഇപ്പുറത്തുമുള്ളവെരവക്കല്ലസ്ഥായ  കേകയറയ
ഒഴനിപ്പെനിക്കണവമനതനില് ഏകേസ്ഥാഭനിപ്രസ്ഥായമസ്ഥാവണങ്കെനില് ഇതയ്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള് ആരുയ
ഇറങ്ങനികപ്പെസ്ഥാകേസ്ഥാതനിരുനസ്ഥാല് മതനി.  

സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനതനിവനത്തുടരനയ്  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനില്
നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയ  ചനില  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  ശദ്ധയനില്വപ്പെടുത്തുവെസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ആഗഹനിക്കുനതയ്.   അധനികേസ്ഥാരയ  ഏവറടുതതനിവനത്തുടരനയ്  ജനില്ലസ്ഥാതലതനില്
വഡപന്യൂടനി  തഹസസ്പീല്ദസ്ഥാര  മുതല്  മുകേളനികലസ്ഥാടള്ള  എല്ലസ്ഥാകപവരയുയ
ഉള്വപ്പെടുതനിവക്കസ്ഥാണയ്  ഓകരസ്ഥാ  ജനില്ലയനിവലയുയ  സനിതനിഗതനികേള്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സയവെനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കനി.   14  ജനില്ലകേളനിലയ  അതരയ
കയസ്ഥാഗങ്ങള്  നടതനി.  അതനിവനത്തുടരനയ്  ജനില്ലകേളനിലയ  തസ്ഥാലൂക്കുകേളനിലയ  നനില
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നനില്ക്കുന റവെനന്യൂ  ഭരണവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട ഒരുപസ്ഥാടയ്  പ്രശങ്ങളുയ  പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുയ
മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിച്ചു.   അതുകപസ്ഥാവല തവന കകേരളതനിവല 4 കമഖലകേളനിലസ്ഥായനി
1664  വെനികല്ലജയ് ഓഫസ്പീസരമസ്ഥാവര പവങ്കെടുപ്പെനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുള്ള കയസ്ഥാഗവയ നടതനി.  റവെനന്യൂ
ഭരണതനിവല ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട വെനികല്ലജയ്  തലയ വെവരയുള്ള പ്രവെരതനങ്ങളുവട
വെനിശദസ്ഥായശങ്ങള്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാര  ഒരുപസ്ഥാടയ്  പ്രയസ്ഥാസങ്ങള്
അനുഭവെനിക്കുനവണനയ്  മനസനിലസ്ഥായനി.  ജനങ്ങള്ക്കയ്  കസവെനയ  നല്കുനതനില്
വെനകചരുന  പ്രയസ്ഥാസങ്ങള്  സയബനനിച്ചുള്ള  പ്രശങ്ങളുയ  അവെനിവട  ഉയരന
വെരനികേയുണസ്ഥായനി.  ആ  കയസ്ഥാഗതനില്  വെച്ചയ്  ഗവെണ്വമനനിവന  നയവമന്തസ്ഥാവണനയ്
വെശ്യക്തമസ്ഥായനി അവെകരസ്ഥാടയ് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  പ്രസ്തുത മസ്പീറനിയഗനില് സരക്കസ്ഥാരനിവന
നയയ വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കനിയനിരുന -  ഭൂമനിയനില്ലസ്ഥാത എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ ഭൂമനി നല്കുകേ.  ഇവെനിവട
അപ്പുറത്തുയ  ഇപ്പുറത്തുവമസ്ഥാവക്ക  പറഞനിടള്ള  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്.    ഇതുതവനയസ്ഥാണയ്
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിത  നയയ.  അഴനിമതനിരഹനിതവയ കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമവമസ്ഥായ ഭരണയ ഉറപ്പെസ്ഥാക്കുകേ, ഒരു
തരതനിലള്ള  ഭൂമനി  കേകയറവയ  അനുവെദനിക്കസ്ഥാതനിരനിക്കുകേ,  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള്
ഒഴനിപ്പെനിക്കുകേ,  കുനകേള്  ഇടനിച്ചയ്  മവണടുതയ്  വെയല്  നനികേത്തുനതയ്  തടയുകേ,
ജനങ്ങള്ക്കയ് നല്കകേണ്ടുന കസവെനങ്ങള് സമയബനനിതമസ്ഥായനി നല്കുകേ.  ഇതസ്ഥാണയ്
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനി  ഗവെണ്വമനനിവന  നയവമനയ്  ഈ
കയസ്ഥാഗങ്ങളനിവലല്ലസ്ഥായ പറയുകേയുണസ്ഥായനി.  സരക്കസ്ഥാര ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരനികലയയ് ആ സകന്ദശയ
നല്ലതുകപസ്ഥാവല  എതനിക്കുനതനിനയ്  ഈ  പറഞ  കയസ്ഥാഗങ്ങളുവട  ഫലമസ്ഥായനി
സസ്ഥാധനിച്ചനിടവണനസ്ഥാണയ്  എവന  വെനിശസസ്ഥാസയ.  1978-വല  സസ്ഥാഫയ്  പസ്ഥാകറണ്
അനുസരനിച്ചുള്ള  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  ഈ  ഡനിപ്പെസ്ഥാരടവമനനിവല  പല
തലങ്ങളനിലമുള്ളതയ്.  അതനികനതസ്ഥായ  പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുയ  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാര  അനുഭവെനിക്കുന
ബുദ്ധനിമുടകേളുയ അവെര ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സസ്ഥാഫനിവന കുറവെയ് സയബനനിച്ച
പരസ്ഥാതനിയനില് ജനില്ലസ്ഥാ തലതനില് തവന ചനില റസ്പീ-അകറഞയ്വമന്റുകേള് നടത്തുനതനിനുയ
തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലനികേമസ്ഥായനി  പരനിഹസ്ഥാരയ  കേസ്ഥാണുനതനിനുമുള്ള  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുയ
നടപടനികേളുവമസ്ഥാവക്ക സസസ്പീകേരനിച്ചു വെരനികേയസ്ഥാണയ്.   ശസ്ഥാശസതമസ്ഥായ പരനിഹസ്ഥാരതനിനസ്ഥായനി
അതശ്യസ്ഥാവെശശ്യയ  കവെണ്ടുന  തസനികേകേള്  സൃഷനിക്കുനതനിനുള്ള  വപ്രസ്ഥാകപ്പെസ്ഥാസല്
സമരപ്പെനിക്കസ്ഥാനുള്ള  നനിരകദ്ദേശവയ  നല്കേനിയനിടണയ്.   ഭരണപരമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമത
വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  പല  നടപടനികേളുയ  ഈ  സരക്കസ്ഥാര
പകേവക്കസ്ഥാണനിടണയ്. വെളവര കേസ്ഥാലങ്ങള്ക്കുകശഷയ തനിരുവെനന്തപുരയ, വകേസ്ഥാല്ലയ, തൃശ്ശൂര,
കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്,  കേണ്ണൂര,  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  എനസ്പീ  6  ജനില്ലകേളനില്  പുതുതസ്ഥായനി  ഓകരസ്ഥാ
റവെനന്യൂ  ഡനിവെനിഷനുകേള്  കൂടനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുവെസ്ഥാന്  കേഴനിഞ  ബജറനിലൂവട
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചനിടണയ്.  അതയ് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടണയ്.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ തവന പുതനിയതസ്ഥായനി
രണയ്  തസ്ഥാലൂക്കുകേള്  കൂടനി  -  പയന്നൂരുയ  കുനയകുളവയ  ഇതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി
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പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിച്ചനിടണയ്.  സയസസ്ഥാനതയ്  വെയനസ്ഥാടയ്  ഒഴനിവകേയുള്ള  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  രണയ്  റവെനന്യൂ  ഡനിവെനിഷനുകേള്  നനിലവെനില്  വെരനികേയസ്ഥാണയ്.   കേഴക്കൂടയ
ഉള്വപ്പെവടയുള്ള  തസ്ഥാലൂക്കുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണവമന  നനിരകദ്ദേശങ്ങവളസ്ഥാവക്ക
കനരകതയുണസ്ഥായനിരുവനങ്കെനിലയ  അതനികപ്പെസ്ഥാള്  വെനനിടനില്ല.  സസസ്ഥാഭസ്ഥാവെനികേമസ്ഥായുയ
അതുകൂടനി  പനിനസ്പീടയ്  ആകലസ്ഥാചനിക്കസ്ഥാവന  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.  റവെനന്യൂ  ഭരണയ  അഴനിമതനി
രഹനിതമസ്ഥാക്കുനതനിനയ് പല നടപടനികേളുയ സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്. 

വനയസ്ഥാറനിന്കേരയനില് 28-4-2016-നയ് സസ്ഥായകുടനി എനയസ്ഥാള് വവെള്ളറട വെനികല്ലജയ്
ഓഫസ്പീസയ്  തസ്പീവവെച്ചതയ്  ഓരമയുണസ്ഥാകുയ.   28-4-2016-നയ്  എനപറഞസ്ഥാല്  ഈ
സയഭവെമുണസ്ഥായതനിനുകശഷമസ്ഥാണയ്  ഈ  ഗവെണ്വമനയ്  വെരുനതയ്.  ആ  പ്രശതനിവന
ഗഇൗരവെവമന്തസ്ഥാവണനയ് മനസനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുകേയുയ അതനിവന അടനിസസ്ഥാനതനില്
വവെള്ളറട വെനികല്ലജയ് ഓഫസ്പീസയ് തസ്പീവവെച്ചതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെട കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്
ലസ്ഥാന്ഡയ് റവെനന്യൂ കേമസ്പീഷണകററനിവല അസനിസനയ് കേമസ്പീഷണറുവട കമല്കനസ്ഥാടതനില്
ഒരു  സസസ്ഥാഡനിവന  നനികയസ്ഥാഗനിച്ചയ്  അകനസഷണയ  നടത്തുകേയുയ  സസ്ഥായ  കുടനിയുവട
പടയവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  ഫയല്  കേവണത്തുകേയുയ  വചയ.  അതനുസരനിച്ചയ്
സസ്ഥായകുടനിക്കയ്  ആദശ്യമസ്ഥായനി  പടയയ  നല്കുകേയുയ  വചയ.  പടയമനിവല്ലനതനിവന
കപരനിലസ്ഥാണയ്  തസ്പീവവെയ്പ്പുയ  തുടരനള്ള  എല്ലസ്ഥാ  സയഭവെങ്ങളുയ  നടനതയ്.  തുടരനയ്
വനയസ്ഥാറനിന്കേര തസ്ഥാലൂക്കയ് ഓഫസ്പീസനില് വസഷശ്യല് സസസ്ഥാഡയ് പരനികശസ്ഥാധന നടത്തുകേയുയ
ചനില  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസരുവട  ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ്  എല്.ആര.എയ. പരസ്ഥാതനികേള്
തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കുനതനിലള്വപ്പെവട  വെസ്പീഴ്ചയുണസ്ഥായതസ്ഥായനി  കബസ്ഥാദ്ധശ്യവപ്പെടതനിവന
അടനിസസ്ഥാനതനില്  അനവത  അഡസ്പീഷണല്  തഹസസ്പീല്ദസ്ഥാവരയുയ  വഹഡയ്
ക്ലേസ്ഥാരക്കനിവനയുയ  സരകവ്വയവറയുയ  സരവ്വസ്പീസനില്  നനിനയ്  സവസനയ്  വചയവകേസ്ഥാണയ്
നടപടനികേവളടുക്കുനതനിലള്ള  വെസ്പീഴ്ചകേള്വക്കതനിവരയുയ  അഴനിമതനിവക്കതനിവരയുയ
ശക്തമസ്ഥായ സകന്ദശയ നല്കുകേയുണസ്ഥായനി.   എനപറഞസ്ഥാല് ഈ ഗവെണ്വമനനിവന
ആദശ്യഘടതനില്  തവനയുണസ്ഥായ  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.    കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമത  വെരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ,
അഴനിമതനി  അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കുകേ  എനസ്പീ  ഉകദ്ദേശശ്യങ്ങകളസ്ഥാവട  റവെനന്യൂ  വെനിജനിലന്സനിവന
പ്രവെരതനയ കൂടുതല് കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.
റവെനന്യൂ  വെകുപ്പെനില്  പ്രകതശ്യകേ  പരനികശസ്ഥാധനസ്ഥാ  വെനിഭസ്ഥാഗയ  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്
ജനില്ലകേളനിവല മുഴുവെന് ഓഫസ്പീസുകേളനിലയ വെനിശദമസ്ഥായ പരനികശസ്ഥാധനകേള് നടത്തുനതനിനയ്
നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനി.   അതനുസരനിച്ചയ്  പരനികശസ്ഥാധന  നടതനി  അപസ്ഥാകേതകേളുയ
കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേളുയ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവെരതനങ്ങള്  വമച്ചവപ്പെടുത്തുനതനിനുയ
സസ്ഥാധനിച്ചനിടണയ്.  വപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  ഏറവയ  കുറഞ  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
കസവെനങ്ങള്  വചയവകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനയ്  കേരശന  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കുകേയുയ  അതയ്
പ്രസ്ഥാവെരതനികേമസ്ഥാക്കുനകണസ്ഥാ എനയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയുയ വചയവെരുന. കസവെനങ്ങള്
നല്കുനതനിവല  അകേസ്ഥാരണമസ്ഥായ  കേസ്ഥാലതസ്ഥാമസയ  ഒഴനിവെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ഈ  കേസ്ഥാലയളവെനില്
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കേഴനിഞനിടണയ്.  ഒരുപസ്ഥാടയ്  വെനിഷയങ്ങളനില്  നനിരന്തരയ  ഇടവപടുനണയ്.  വെനികല്ലജയ്
ഓഫസ്പീസുകേള് ഉള്വപ്പെവടയുള്ള റവെനന്യൂ ഓഫസ്പീസുകേളനില് നനിനള്ള കസവെനയ കൂടുതല്
വമച്ചവപ്പെടുത്തുകേ  എന  ഉകദ്ദേശശ്യകതസ്ഥാവട  ഇ-ഗകവെണന്സയ്  പദ്ധതനികേള്  വെലനിയ
കതസ്ഥാതനില്  ആവെനിഷരനിച്ചയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കനിവെരുന.   ഇ-ഡനിസ്ട്രനികയ്,  സയകയസ്ഥാജനിത
ഓണ്പലന് കപസ്ഥാക്കുവെരവെയ്,  ഇ-വപയയ് വമനയ് സനിസയ,  റവെനന്യൂ റനിക്കവെറനി ഓണ്പലന്
എനസ്പീ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനി  കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥായുയ  ഫലപ്രദമസ്ഥായുയ
സമയബനനിതമസ്ഥായുയ  വപസ്ഥാതുജനങ്ങള്ക്കയ്  കസവെനയ  നല്കേനി  വെരനികേയസ്ഥാണയ്.   പല
വമമരമസ്ഥാരുയ  ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  കേസ്ഥാലതനിനനുസരനിച്ചയ്   വെനികല്ലജയ്
ഓഫസ്പീസുകേള് ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കുനതനിനുള്ള സ്മസ്ഥാരടയ്  വെനികല്ലജയ് പദ്ധതനി കൂടുതല്5
വെനികല്ലജുകേളനികലക്കയ്  വെശ്യസ്ഥാപനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ഒരു  പരസ്ഥാതനിയുയ
കകേള്ക്കവപ്പെടസ്ഥാവതകയസ്ഥാ  പരനിഗണനിക്കവപ്പെടസ്ഥാവതകയസ്ഥാ  കപസ്ഥാകേരുവതന  നനിശ്ചയ
ദസ്ഥാരഢശ്യകതസ്ഥാവട  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  പരസ്ഥാതനി  പരനിഹസ്ഥാര  വസല്ലുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു;
അതനിവന  പ്രവെരതനങ്ങള്  നടനവെരുനണയ്.  സയസസ്ഥാനവത  വെനികല്ലജയ്
ഓഫസ്പീസുകേവള ജനസഇൗഹൃദ ഓഫസ്പീസുകേളസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറ്റുനതനിനുകവെണനിയുള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഭൂമനി കേകയറയ ഒരു കേസ്ഥാരണവെശസ്ഥാലയ അനുവെദനിക്കുനതല്ല
എന  ശക്തമസ്ഥായ  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിവക്കസ്ഥാണ്ടുയ  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  കേകയറങ്ങള്  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചതുവെഴനി
ഭൂമനി കേകയറയ തടയുനതനിനയ് കേഴനിഞനിടണയ്.  വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ കതസ്ഥാതനില് കുനകേളനിടനിച്ചയ്
മവണടുതയ്  വെയലകേള്  നനികേത്തുനതയ്  തടയുനതനിനയ്  തഹസസ്പീല്ദസ്ഥാരുവട
കമല്കനസ്ഥാടതനില് പ്രകതശ്യകേയ  സസസ്ഥാഡുകേള് രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്  നനിരസ്പീക്ഷണയ നടത്തുകേയുയ
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ വചയതനിവന ഫലമസ്ഥായനി  വെശ്യസ്ഥാപകേമസ്ഥായ കതസ്ഥാതനിലള്ള
നനിലയ നനികേതലനിനയ് അറുതനിവെരുതസ്ഥാന് കേഴനിഞനിടണയ്.  

അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള്  തടയുനതനിനയ്  ജനില്ലകേളനില്  വഡപന്യൂടനി  കേളകര
(എല്.ആര)  -വന  കനതൃതസതനില്  തഹസനില്ദസ്ഥാരമസ്ഥാര  ഉള്വപ്പെടുന
ജനില്ലസ്ഥാ/തസ്ഥാലൂക്കുതല  സസസ്ഥാഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു;  അതനിവന  പ്രവെരതനയ
നടനവെരനികേയസ്ഥാണയ്.  അനധനികൃത  കേകയറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  ശക്തമസ്ഥായ
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞനിടണയ്.  അതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  വെനിവെനിധ
ജനില്ലകേളനില്  അതരയ  കേകയറങ്ങള്  ഒഴനിപ്പെനിച്ചനിടണയ്.  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്
പറഞനിരനിക്കുനതനിനയ്  അനുസൃതമസ്ഥായനി  കകേരള  വനല്വെയല്  തണസ്പീരതട
സയരക്ഷണ  ആകനിവല  3(a)  വെകുപ്പെയ്  നസ്പീക്കയ  വചയ്യുനതനിനയ്  കഭദഗതനി  ആകയ്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെനയ്  വനല്വെയലകേള്  നനികേത്തുനതയ്  ക്രമവെത്കേരനിച്ചയ്  നല്കേസ്ഥാന്
യു.ഡനി.എഫയ്.  സരക്കസ്ഥാര വകേസ്ഥാണ്ടുവെന വെശ്യവെസ റദ്ദേസ്ഥാക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  അകതസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ
തവന  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെനില്  നനിലമസ്ഥാകയസ്ഥാ  തണസ്പീരതടമസ്ഥാകയസ്ഥാ  ഉള്വപ്പെടസ്ഥാതതുയ
ബനി.ടനി.ആര.-ല്  നനിലയ  എനയ്  കരഖവപ്പെടുതനിയതുമസ്ഥായ  ഭൂമനിവയ  സയബനനിച്ചയ്
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മുന്സനിപ്പെസ്ഥാലനിറനി/കകേസ്ഥാരപ്പെകറഷന്  പ്രകദശതയ്  അഞയ്  വസനയ്  ഭൂമനിയുയ  പഞസ്ഥായതയ്
പ്രകദശതയ് പതയ് വസനയ് ഭൂമനിയുയ വെസ്പീടയ് വെയ്കക്കണ ആവെശശ്യതനികലയയ് അനുവെസ്ഥാദയ
നല്കുനതനിനയ്  ജനില്ലസ്ഥാ  കേളകരമസ്ഥാരക്കയ്  അധനികേസ്ഥാരയ  നല്കേനി  22-12-2012-വലയുയ
01-3-2017-വലയുയ  ഉതരവകേള്  പ്രകേസ്ഥാരയ  വെശ്യക്തമസ്ഥായ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
പുറവപ്പെടുവെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ് :  സര,  2008-വല ഡസ്ഥാറസ്ഥാ ബസ്ഥാങ്കെനില് ഉള്വപ്പെടസ്ഥാത
ഭൂമനിയനില് വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി ഫലവൃക്ഷങ്ങള് നടപനിടനിപ്പെനിച്ചയ് അനുഭവെനിച്ചയ് കപസ്ഥാരുനവെരക്കയ്
വെസ്പീടയ് വെയസ്ഥാനുളള അനുമതനി ലഭനിക്കുനനില്ല. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന് :  സര,  ഇതനിനുമുമയ  അങ്ങയ്  ഈ  വെനിഷയയ
ഉനയനിച്ചതസ്ഥാണയ്.  പഞസ്ഥായത്തുകേള്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പുറത്തുവകേസ്ഥാണ്ടുവെനനിടളളതയ്  ഡസ്ഥാഫയ്
ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെയ്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്.  പഫനല്  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെയ്  വെനസ്ഥാല്  മസ്ഥാത്രകമ
ഇതുസയബനനിച്ചയ് അവെസസ്ഥാന തസ്പീരുമസ്ഥാനയ എടുക്കസ്ഥാന് കേഴനിയൂ.  

ശസ്പീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫയ് :  സര,  അവെനിവട  നനിരമസ്ഥാണ  പ്രവൃതനി
നടക്കസ്ഥാതതുമൂലയ ജനങ്ങള് ബുദ്ധനിമുടകേയസ്ഥാണയ്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര,  പഫനല്  ഡസ്ഥാറസ്ഥാ  ബസ്ഥാങ്കെയ്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരനികേവയനളള ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമുണയ്.  അതയ് ഒരു വെരഷതനിനകേവതങ്കെനിലയ
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന്  കവെണനിയുളള  ശമമസ്ഥാണയ്  നടത്തുനതയ്.  നനികേതനിയ  നനിലയ
പൂരവ്വസനിതനിയനിലസ്ഥാക്കുനതനിനയ്  ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.
നനിലയ നനികേതനിയതയ് പൂരവ്വസനിതനിയനിലസ്ഥാക്കനിയതയ് സയബനനിച്ചയ് വെനിവെനിധ ജനില്ലകേളനില്
നനിനളള കേണക്കയ് സരക്കസ്ഥാരനിവന കേയനിലണയ്.  ഈ സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനിയനില്ലസ്ഥാതവെരക്കയ്
ഭൂമനി നല്കുനതനിനുളള സതസര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  ഈ സരക്കസ്ഥാര
അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനതനിനുകശഷയ  വെനിവെനിധ  ജനില്ലകേളനിലസ്ഥായനി  9371  പടയയ  ഈ
കേസ്ഥാലയളവെനില്  നല്കേനിയനിടണയ്  എനളളതസ്ഥാണയ്  ഈ  സന്ദരഭതനില്
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനുളളതയ്.  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  13-5-2017-നുയ  ഇടുക്കനിയനില്
21-5-2017-നുയ  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി,  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനി,  മറയ്  മനനിമസ്ഥാര
തുടങ്ങനിയവെര  പവങ്കെടുത്തുവകേസ്ഥാണയ്  പടയകമളകേള്  നടതസ്ഥാന്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  രണനിടത്തുമസ്ഥായനി പതനിനസ്ഥായനിരതനിലധനികേയ പടയങ്ങള്
കൂടനി  നല്കേസ്ഥാന്  കേഴനിയുവമനസ്ഥാണയ്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുനതയ്.  ഒരു  വെരഷയ  തനികേയസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുനതനിനനിടയനില്  കേഴനിഞ  കേസ്ഥാലയളവെനിവല  പ്രകതശ്യകേതകേള്
കേണക്കനിവലടുതസ്ഥാല്,  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  9,000-ല്  അധനികേയ  പടയയ  നല്കേനിയനിരനിക്കുന.
20,000  പടയവമങ്കെനിലയ  വെരുന ഒരു വെരഷക്കസ്ഥാലയളവെനിനുളളനില്  നല്കുവമനസ്ഥാണയ്
ഇതുസയബനനിച്ചയ്  പറയസ്ഥാനുളളതയ്.  ബസ്ഥാക്കനിയുളള  ഭൂരഹനിതരസ്ഥായ  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ
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സമയബനനിതമസ്ഥായനി  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനുളള  നടപടനിയുയ  പകേവെശ  ഭൂമനിക്കയ്
അരഹതയനുസരനിച്ചയ്  പടയയ  നല്കുനതനിനുളള  നടപടനിയുയ  സമയബനനിതമസ്ഥായനി
പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുയ.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്  01-1-1977-നയ്  മുമയ്  പകേവെശയ
വെച്ചനിരനിക്കുന  വെനഭൂമനിക്കയ്  പടയയ  നല്കേസ്ഥാനുളള  കകേസ്സുകേള്  ഇനനിയുയ
തസ്പീരപ്പുകേല്പ്പെനികക്കണതസ്ഥായനിടണയ്. 21-ാം തസ്പീയതനിയനിവല പടയ കമളകേള് കേഴനിഞസ്ഥാല്
തുടരനയ  ഓകരസ്ഥാ  ഘടയഘടമസ്ഥായനി  അതയ്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുണയ്.   ഏതസ്ഥാണയ്  ഒരു
ലക്ഷകതസ്ഥാളയ  ആളുകേള്ക്കയ്  അവെനിവട  പടയയ   ലഭനികക്കണതുണയ്  എനസ്ഥാണയ്
മനസനിലസ്ഥാക്കുനതയ്.  ആദനിവെസ്ഥാസനികേള്ക്കുയ  പടനികേജസ്ഥാതനി/പടനികേവെരഗ്ഗ  വെനിഭസ്ഥാഗതനിനുയ
പടയയ  നല്കുനതനിനുയ  റനികക്കസ്ഥാരഡയ്  ഓഫയ്  പററയ്സയ്  നല്കുനതനിനുമുളള  സതസര
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരുന.   ബനവപ്പെട  എല്ലസ്ഥാ  കേളകരമസ്ഥാരക്കുയ
ഇതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കുകേയുയ  പടനികേജസ്ഥാതനി/പടനികേവെരഗ്ഗ
വെനിഭസ്ഥാഗതനിവന  പകേവെശമനിരനിക്കുന  ഭൂമനിക്കയ്  പടയയ  നല്കുകേ  എന  പ്രഥമ
പരനിഗണന  വെച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  നടപ്പെസ്ഥാക്കണവമനയ്  ആവെശശ്യവപ്പെടുകേയുയ
വചയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ഭൂരഹനിതരനില്ലസ്ഥാത കകേരളയ പദ്ധതനി പ്രകേസ്ഥാരയ ഭൂമനി ലഭനിച്ചവെരനില്
പലരക്കുയ  ലഭനിച്ച  ഭൂമനി  വെസ്ഥാസകയസ്ഥാഗശ്യമവല്ലന  പരസ്ഥാതനി  ഉണസ്ഥായനിരുനനിടതയ്
വെസ്ഥാസകയസ്ഥാഗശ്യമസ്ഥായ ഭൂമനി നല്കുനതനിനുളള പരനിഹസ്ഥാര നടപടനികേളുയ ഇതനികനസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെയ
സസസ്പീകേരനിച്ചുവെരുനണയ്.  കനരകത പടയയ കേനിടകേയുയ ഭൂമനിയനില്ലസ്ഥാതനിരനിക്കുകേയുയ വചയ
ആളുകേള്ക്കയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  ഭൂമനി  വകേസ്ഥാടുക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.
സരക്കസ്ഥാര  ഭൂമനി  പസ്ഥാടവെശ്യവെസകേള്  ലയഘനിച്ചുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  പസ്ഥാടത്തുകേ  അടയസ്ഥാവതയുയ
പകേവെശയ വെച്ചനിരനിക്കുന കകേസ്സുകേള്   ശദ്ധയനില്വപ്പെടതനിവന തുടരനയ് അങ്ങവനയുളള
കകേസ്സുകേള്  (ഇവതസ്ഥാവക്ക  കനരകത  ചരച്ചയനില്  ഉനയനിക്കവപ്പെടനിടളള  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായതു
വകേസ്ഥാണയ്  പറയുകേയസ്ഥാണയ്)  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്  ആവെശശ്യവമങ്കെനില്  സരക്കസ്ഥാരനികലയയ്
തനിരനിവച്ചടുക്കുനതുള്വപ്പെവടയുളള  ശനിപസ്ഥാരശകേള്  സമരപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  റവെനന്യൂ
പ്രനിന്സനിപ്പെല്  വസക്രടറനി,  ലസ്ഥാന്ഡയ്  റവെനന്യൂ  കേമസ്പീഷണര,  കജസ്ഥായനിനയ്  കേമസ്പീഷണര
എനനിവെരുള്വപ്പെടുന ഉനതതല സയസസ്ഥാന സമനിതനി  16-2-2017-  നയ് രൂപസ്പീകേരനിച്ചയ്
പ്രവെരതനയ ആരയഭനിച്ചു.

ദസ്പീരഘകേസ്ഥാലമസ്ഥായനി ലസ്ഥാന്ഡയ് ട്രെനിബന്യൂണലകേളനില് വകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസ്സുകേളനിവല
അകപക്ഷകേള്  തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി  29  വസഷശ്യല്  ട്രെനിബന്യൂണല്  പുനനഃസസ്ഥാപനിച്ചയ്
ഉതരവെയ്  നല്കുകേയുണസ്ഥായനി.  സമയബനനിതമസ്ഥായുയ  കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥായുയ  കകേസ്സുകേള്
തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനുതകുന  തരതനില്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  പ്രകതശ്യകേ  ചടങ്ങള്,  മസ്ഥാരഗ്ഗ
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  പുറവപ്പെടുവെനിക്കുനതനിനയ്  ലസ്ഥാന്ഡയ്  കബസ്ഥാരഡനിനയ്  നനിരകദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിടണയ്.  അപ്രകേസ്ഥാരയ  ലസ്ഥാന്ഡയ്  ട്രെനിബന്യൂണലകേളുവട  പ്രവെരതനങ്ങള്
കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥാക്കനി,  വകേടനിക്കനിടക്കുന  കകേസ്സുകേള്  എത്രയുയ  കവെഗയ  തസ്പീരപ്പെസ്ഥാക്കനി
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അരഹരസ്ഥായവെരക്കയ്  പടയയ  നല്കേസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ലക്ഷശ്യമനിടനിരനിക്കുനതയ്.  ലസ്ഥാന്ഡയ്
ട്രെനിബന്യൂണലകേളനില് വകേടനിക്കനിടക്കുന കകേസ്സുകേള് എനപറയുനതയ് നമുക്കറനിയസ്ഥാമകല്ലസ്ഥാ;
1970-കേളനില് ട്രെനിബന്യൂണല് നനിലവെനില് വെരനികേയുയ 46 വെരഷങ്ങള് പനിനനിടുകേയുയ വചയ.
ഇകപ്പെസ്ഥാഴുയ  കനരകത  വമമരമസ്ഥാര  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതുകപസ്ഥാവല  തക്ക  സമയതയ്
ട്രെനിബന്യൂണലനിവന  മുമസ്ഥാവകേ  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്  കേഴനിയസ്ഥാതനിരുന  ആളുകേള്,  ജനനിമസ്ഥാവര
കേവണതസ്ഥാന് കേഴനിയസ്ഥാതനിരുന ആളുകേള് ഉള്വപ്പെവടയുളളവെരുവട ഏതസ്ഥാണയ് 90,000-
ല്പ്പെരയ  അകപക്ഷകേള്  കകേരളതനിവല  വെനിവെനിധ  ട്രെനിബന്യൂണലകേളനില്
വകേടനിക്കനിടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അവെരവക്കല്ലസ്ഥായ ഈ പറയുന കേസ്ഥാലസ്ഥാവെധനിക്കുളളനില് പടയയ
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിഞസ്ഥാല്  ഏതസ്ഥാണയ്  ഒരു  ലക്ഷതനിനടുതയ്  വെരുന  ലസ്ഥാന്ഡയ്
ട്രെനിബന്യൂണല്  പടയയ  വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുണസ്ഥാകുയ.  അതുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായ
സയവെനിധസ്ഥാനമുണസ്ഥാക്കണയ.  വസഷശ്യല് ട്രെനിബന്യൂണലകേള് ആവെശശ്യമസ്ഥാവണങ്കെനില്,  ഏറവയ
കൂടുതല്  ഇതരയ  കകേസ്സുകേളുളള  പഞസ്ഥായത്തുകേളനില്  പ്രകതശ്യകേ  സനിറനിയഗയ്  നടതനി
അതനില് തസ്പീരുമസ്ഥാനയ ഉണസ്ഥാക്കണവമനളള നനിരകദ്ദേശങ്ങള് വകേസ്ഥാടുതനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
ഈ  സരക്കസ്ഥാര  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനതനിനുകശഷയ  മനിച്ചഭൂമനി  ഏവറടുക്കുന
കേസ്ഥാരശ്യതനിലയ  അതനിവന  വെനിതരണതനിവന  കേസ്ഥാരശ്യതനിലയ  ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.  മലപ്പുറയ ജനില്ലയനില് 9.85 വഹകറുയ ആലപ്പുഴയനില് 5.27 വഹകറുയ
പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ്  5.94  വഹകറുയ  വെയനസ്ഥാടയ്  29.96  വഹകറുയ  മനിച്ചഭൂമനിയസ്ഥായനി
ഏവറടുതനിടണയ്.  വെനിതരണതനിനസ്ഥായനി  655.20  വഹകര  മനിച്ചഭൂമനി  ഇകപ്പെസ്ഥാള്
സജമസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില് ജനില്ലസ്ഥാ കേളകരമസ്ഥാര കനസ്ഥാടനിപഫ വചയയ്,
കനസ്ഥാടനിഫനികക്കഷന്  നടതനി  തുടരനളള  അകപക്ഷകേള്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്
നനിയമസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായ  നടപടനികേളനിലൂവട  വെനിതരണയ  വചയസ്ഥാനുളള  സയവെനിധസ്ഥാനയ
ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ് ആകലസ്ഥാചനിക്കുനതയ്.

ദശസ്ഥാബ്ദങ്ങളസ്ഥായനി  എങ്ങുയ  എതസ്ഥാവതയുയ  കേഴനിഞ  നസ്ഥാലയ്  വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയുമസ്ഥായനിരുന  റസ്പീസരവവ്വ  പ്രവെരതനയ  പുനരസ്ഥാരയഭനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി.
2012-ല് കേഴനിഞ ഗവെണ്വമനനിവന കേസ്ഥാലതസ്ഥാണയ് അതയ് നനിരതനിവെച്ചതയ്. 2012-ല്
നനിരതനിവെവച്ചങ്കെനിലയ  അതനിനയ്  മുമണസ്ഥായനിരുന  സരവവ്വ  പ്രവെരതനങ്ങള്
ഉള്വപ്പെവടയുളളതനില്  ഒരുപസ്ഥാടയ്  പരസ്ഥാതനികേളുളളതയ്  പരനിഹരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥായനി  ബസ്ഥാക്കനി
കേനിടക്കുകേയസ്ഥായനിരുന. ഇകപ്പെസ്ഥാള് അതയ് പുനരസ്ഥാരയഭനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള് അതരയ കകേസ്സുകേള് കൂടനി
പുനനഃപരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്   പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുളള
കേരമപദ്ധതനി തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മുന്കേസ്ഥാലങ്ങളനില് നനിനയ് വെശ്യതശ്യസമസ്ഥായനി
ജനപങ്കെസ്ഥാളനിതകതസ്ഥാവടയസ്ഥാണയ്  ഇതവെണ  സരവവ്വ  പ്രവെരതനങ്ങള്
പുകരസ്ഥാഗമനിക്കുനതയ്.   വസഷശ്യല്  ടസ്പീമുകേളുവട  കനതൃതസതനില്  അതശ്യസ്ഥാധുനനികേ
ഇ.ടനി.എസയ്.,  ജനി.പനി.എസയ്.  സസ്ഥാകങ്കെതനികേവെനിദശ്യയുവട  സഹസ്ഥായകതസ്ഥാവടയുളള  സമഗ
സരവവ്വയസ്ഥാണയ്  വെനിഭസ്ഥാവെന  വചയനിരനിക്കുനതയ്.   ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിവല  സരവവ്വ
പ്രവെരതനങ്ങള്  ഉടന്തവന  ആരയഭനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.   ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്
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അവെകശഷനിക്കുന  പ്രകദശങ്ങളുവട  റസ്പീസരവവ്വ  പ്രവെരതനയ  നടതണവമനയ്
പഹകക്കസ്ഥാടതനി  നനിരകദ്ദേശനിച്ചതനുസരനിച്ചയ്  അതനിവന  പ്രവെരതനങ്ങള്  കൂടനി
ആരയഭനിക്കസ്ഥാന് കപസ്ഥാവകേയസ്ഥാണയ്.  

വെരള്ച്ചവയ സയബനനിച്ചയ് രസ്ഥാവെനിവല  ഇവെനിവട ചരച്ച വചയതസ്ഥാണയ്.  കേഴനിഞ
ഒരു  നൂറസ്ഥാണയ്  കേസ്ഥാലയളവെനിവല  ഏറവയ  രൂക്ഷമസ്ഥായ  വെരള്ച്ചയസ്ഥാണയ്  സയസസ്ഥാനയ
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  കനരനിടുനതയ്.  മഴയുവട  ലഭശ്യതയനിലണസ്ഥായ  കുറവയ  കേസ്ഥാലസ്ഥാവെസയുവട
വെശ്യതനിയസ്ഥാനവയമൂലമുണസ്ഥായ  വെരള്ച്ചസ്ഥാ  ഭസ്പീഷണനി  കനരനിടുനതനിനയ്  ഒകകസ്ഥാബര
മസ്ഥാസതനില്തവന  നടപടനി  ആരയഭനിച്ചു.   ഇതനിവന  വെനിശദമസ്ഥായ  കേണക്കുകേള്,
കേനികയസ്ഥാസ്കുകേള്  സസ്ഥാപനിച്ചതുയ  മറയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുവമല്ലസ്ഥായ  രസ്ഥാവെനിവല  പറഞതുവകേസ്ഥാണയ്
ഞസ്ഥാന്  അതയ്  ആവെരതനിക്കുനനില്ല.   അതരയ  സലങ്ങളനില്  പലയനിടങ്ങളനിലയ
ആവെശശ്യമസ്ഥായ  ഫണയ്  ഇവല്ലന  രസ്പീതനിയനിലളള  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയുണസ്ഥായനി,  അതയ്  ശരനിയല്ല.  എല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളനിലയ  ഇതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
ഫണയ് നല്കുകേയുയ അതയ് റസ്പീഫണയ് വചയ്യുകേയുയ വചയതനിവന കേണക്കയ് ഇവെനിവടയുണയ്.
ജലതനിവന ഉപകയസ്ഥാഗയ  ക്രമവപ്പെടുത്തുനതനിനുയ  ജലകസസ്ഥാതസ്സുകേളുവട  സയരക്ഷണയ
ഉറപ്പുവെരുത്തുനതനിനുയ കുടനിവവെളള വെനിതരണയ ഉറപ്പെസ്ഥാക്കുനതനിനുയ എല്ലസ്ഥാ ജനില്ലകേളനിലയ
മനനിമസ്ഥാരുവട  കനതൃതസതനില്  പ്രകതശ്യകേ  സയവെനിധസ്ഥാനയ  ഉണസ്ഥായനിരുന.
സയസസ്ഥാനവത  പസ്ഥാറമടകേള്  ഉള്വപ്പെവടയുളള  ജലകസസ്ഥാതസ്സുകേള്  സരക്കസ്ഥാര
ഏവറടുതയ് ജലസയഭരണവയ വെനിതരണവയ വചയസ്ഥാനുയ ആവെശശ്യമസ്ഥായവെ ശുദ്ധസ്പീകേരനിച്ചയ്
ജലവെനിതരണയ  വചയ്യുനതുയ  ഉള്വപ്പെവടയുളള  ഏരപ്പെസ്ഥാടുകേള്  കനരകത
നനിരകദ്ദേശനിച്ചനിരുനതസ്ഥാണയ്. ടസ്ഥാങ്കെറുകേള് മുകഖനയുളള ജലവെനിതരണതനിനുയ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുന.  ടസ്ഥാങ്കെറുകേള്  മുകഖനയുളള  ജലവെനിതരണയ  ജനി.പനി.എസയ്.
കമസ്ഥാണനിററനിയഗനിലൂവട  സുതസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായുയ  കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥായുയ  അഴനിമതനിരഹനിതവമസ്ഥായനി
നടക്കുനവവെനയ്  ഉറപ്പുവെരുതനിയനിടണയ്.  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭവയ  മറയ്  ദുരന്തങ്ങളുയ
കനരനിടുനതനിനയ്  സയസസ്ഥാന  ദുരന്തനനിവെസ്ഥാരണ  അകതസ്ഥാറനിറനിയുവട  പ്രവെരതനയ
ആധുനനികേവെത്കേരനിക്കുകേയുയ സുസജമസ്ഥാക്കുകേയുയ വചയനിടണയ്.  ഇതനിവനല്ലസ്ഥായ പുറകമ
പല  അയഗങ്ങളുയ  സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാള്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടളള  ചനില  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
പ്രകതശ്യകേമസ്ഥായനി വെനിശദസ്പീകേരണയ നല്കകേണതുവണനയ് ഞസ്ഥാന് കേരുതുകേയസ്ഥാണയ്.

3.00 p.m]

ബഹുമസ്ഥാനശ്യരസ്ഥായ  വമമരമസ്ഥാര  പലരുയ   എങ്ങവനയസ്ഥാണയ്  കേകയറയ
ഒഴനിപ്പെനിക്കുകേവയനയ്  കചസ്ഥാദനിച്ചു.  ഇവെനിവട  വെശ്യക്തമസ്ഥായനി  സൂചനിപ്പെനിക്കവപ്പെട  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്.
ഇടതുപക്ഷ  ജനസ്ഥാധനിപതശ്യ  മുനണനിയുവട  പ്രകേടന  പത്രനികേയനില്  പറഞതുയ
ഗവെണ്വമനനിവന  നയവമനയ്  ഉറവക്ക  ഇഇൗ  സഭസ്ഥാകവെദനിയനില്  പലകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥായനി
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ആവെരതനിച്ചു  പറഞനിടള്ളതുമസ്ഥാണയ്.  ഭൂമനി  കേകയറയ  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരണവെശസ്ഥാലയ
അനുവെദനിക്കനില്ല,  അതയ്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുയ  എനള്ളവതസ്ഥാവക്ക  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  അറനിയസ്ഥാവന
കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ്. എല്ലസ്ഥാവെരുയ അതുതവനയസ്ഥാണയ് ആവെശശ്യവപ്പെടുനതയ്. അതനിനുള്ള നടപടനി
എന്തസ്ഥാവണനയ  എങ്ങവനയസ്ഥാണയ്  കേഴനിയുകേവയനയ  കചസ്ഥാദനിച്ചു.   കകേരള  ലസ്ഥാന്ഡയ്
കേണ്സരവെന്സനി  ആകയ്  1957  അനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്  നമുക്കയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്   വചയസ്ഥാന്
കേഴനിയുനതയ്.  ആ  നനിയമയ  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  ഇതനിനയ്  മസ്ഥാരഗ്ഗമസ്ഥായനിടള്ളതയ്.  മറയ്
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളക്കുറനിച്ചയ്  അതനിനനിടയനില്  ചരച്ച  വചയ്യുനതനില്  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യവമനില്ല.
കകേരളതനില്  നനിലവെനിലള്ള  ഭൂമനി  കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിയമസ്ഥാനുസൃത
നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുയ.  മവറസ്ഥാരു കേസ്ഥാരശ്യയ ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്, പല
കതസ്ഥാടയ  ഉടമകേളുവടയുയ  കേയനില്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില്  നനിശ്ചയനിക്കവപ്പെടതനിലയ
സരക്കസ്ഥാര  അനുവെദനിച്ചുവകേസ്ഥാടുതതനിലയ  കൂടുതല്  ഭൂമനിയുവണങ്കെനില്  അതയ്
കേവണത്തുനതനിനുയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുയ  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  പുതനിയ
നനിയമനനിരമസ്ഥാണമുള്വപ്പെവട  നടകതണ  സസ്ഥാഹചരശ്യയ  നനിലനനില്ക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
കുകറക്കൂടനി  ശക്തവയ  കേരശനവമസ്ഥായ  നനിയമയ  ഇഇൗ  രയഗതയ്
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരുനതനിനുകവെണനി  'ലസ്ഥാനയ്  ഗസ്ഥാബനിയഗയ്  വപ്രസ്ഥാഹനിബനിഷന്  ആകയ്  '
നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാനുളള  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാട  കപസ്ഥാകേസ്ഥാന്
ആകലസ്ഥാചനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  .......(ബഹളയ).....  ആരുയ  കബജസ്ഥാറസ്ഥാകവെണ  കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.
കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കണവമനകല്ല?  ഇവെനിവട  സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന്  പലരുയ  ശമനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്
മുഖശ്യമനനിക്കയ്  ഒരഭനിപ്രസ്ഥായവയ  റവെനന്യൂ  വെകുപ്പുമനനിക്കയ്  മവറസ്ഥാരഭനിപ്രസ്ഥായവയ
എനപറഞ,  അങ്ങവനയനില്ല;  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനനിനയ്   ഒരഭനിപ്രസ്ഥായകമയുള.   ഇഇൗ
ഗവെണ്വമനനിവന പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിതമസ്ഥായ നയയ നടപ്പെസ്ഥാക്കനി മുകനസ്ഥാട  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള് ഏതയ്
വെന്കേനിട കേകയറക്കസ്ഥാരനസ്ഥായസ്ഥാലയ അതനില് നനിനയ് ഒഴനിവെസ്ഥാക്കനില്ല;  ആ കേകയറക്കസ്ഥാരവന
ഒഴനിപ്പെനിക്കുയ. .......(ബഹളയ)..... 

ശസ്പീ  .   തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്: സര,.....

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര,  ഞസ്ഥാന് സയസസ്ഥാരനിക്കവട,  ഇല്ല  ഞസ്ഥാന്
വെഴങ്ങുനനില്ല.  .......(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അകദ്ദേഹയ  വെഴങ്ങുനനിവല്ലങ്കെനില്  എന്തുവചയ്യുയ?  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ
മനസനിലസ്ഥാക്കണയ,  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ചരച്ച  നടക്കുകമസ്ഥാള്  അതയ്
ഫലപ്രദമസ്ഥായനി  വെനിനനികയസ്ഥാഗനിക്കുനതനിനുപകേരയ  എവന്തങ്കെനിലയ  പ്രസയഗനിക്കുകേയുയ
അവെസസ്ഥാനയ  മനനി  സയസസ്ഥാരനിക്കുകമസ്ഥാള്  ഇടവപടയ്  കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരനികേയുയ
വചയ്യുനതയ്  ശരനിയല്ല.  ആകേസ്ഥാശതനിനയ്  കേസ്പീഴനിലള്ള  എല്ലസ്ഥാ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുയ
പറഞവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുന.  മനനി വെഴങ്ങുനവണങ്കെനില് നനിങ്ങള്ക്കയ് സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥായ.
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വെഴങ്ങണവമനയ് മനനിവയ നനിരബനനിക്കസ്ഥാന് വചയറനിനയ്  പറനില്ല. .......(ബഹളയ).....
മനനി വെഴങ്ങനികയ പറ്റൂ എനയ് വെസ്ഥാശനിപനിടനിക്കുനതനില് യുക്തനിയനില്ല.

പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് വചനനിതല  ):  സര, സസ്ഥാധസ്ഥാരണ ഡനിമസ്ഥാനയ്
ചരച്ചകേളനില് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനിമസ്ഥാര മറുപടനി പറയുനതനിനനിടയനില് വമമരമസ്ഥാരക്കയ്
കചസ്ഥാദശ്യങ്ങകളസ്ഥാ  സയശയങ്ങകളസ്ഥാ  ഉണസ്ഥാകേസ്ഥാറുള്ളതയ്  ആദശ്യവത സയഭവെമല്ല.   അതനിനയ്
മനനിമസ്ഥാര  മറുപടനി  പറയസ്ഥാറുമുണയ്.  ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരവന  പ്രസയഗയ
കേഴനിഞതനിനുകശഷയ ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണനയ് വെഴങ്ങനിയസ്ഥാല് മതനി.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  : സര,  ഞസ്ഥാന്  മറുപടനി  പറഞതനിനുകശഷയ
തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ അവെരക്കയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ് കകേള്ക്കുയ. .......(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അങ്ങയ്  മനനിയസ്ഥായനിരുന  ആളകല്ല;  അങ്ങയ്
സയസസ്ഥാരനിക്കുനതനിനനിടയനില്  ഇങ്ങവന  ഇടയനിടയയ്  വെഴങ്ങനിയനിരുകനസ്ഥാ?
അകദ്ദേഹതനിവന  കഫസ്ഥാ  നഷവപ്പെടുകതണ;  അകദ്ദേഹയ  പറഞ  തസ്പീരക്കവട.
ഇങ്ങവനവയസ്ഥാനയ വെസ്ഥാശനി പനിടനിക്കുനതയ് ശരനിയല്ല.  അങ്ങയ് സയസസ്ഥാരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്  : സര,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  കേസ്ഥാരശ്യയ
പറഞ.  ഞസ്ഥാന് ഇവെനിവട  മറുപടനി പറഞ കേഴനിഞതനിനുകശഷയ  ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് കചസ്ഥാദനിക്കുന കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്ക്കയ്  മറുപടനി പറയസ്ഥാവമനയ പറഞ.  പനിവന
ഇഇൗ കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലയ ആവെശശ്യമനില്ല.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട വകേ.  മുരളസ്പീധരന് സയസസ്ഥാരനിക്കുന
കൂടതനില്  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ  കചസ്ഥാദനിച്ചതയ്,   നമുവക്കല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  വെശ്യക്തതയുള്ളതസ്ഥാണയ്.
കുടനികയറവയ കേകയറവയ തമനിലള്ള വെശ്യതശ്യസ്ഥാസവതക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹയ പറഞതയ്.
അതയ്  വെളവര  വെശ്യക്തമസ്ഥായനി  ആവെരതനിച്ചസ്ഥാവെരതനിച്ചയ്  നമവളല്ലസ്ഥാവെരുയ
പറയുകേയുണസ്ഥായനി.   കുടനികയറതനിവന കേസ്ഥാലഘടയ  കവെവറയസ്ഥാണയ്.   പഴയ കേസ്ഥാലതയ്
കുടനികയറനി,  മലവയ നസ്ഥാടസ്ഥാക്കനി മസ്ഥാറസ്ഥാന് അവല്ലങ്കെനില് അവെനിവട വപസ്ഥാന വെനിളയനിക്കസ്ഥാന്
ആവെശശ്യമസ്ഥായ  കേഠനിനസ്ഥാദ്ധസസ്ഥാനയ  നടതനിയ  ആളുകേവളക്കുറനിച്ചയ്  പറയുനതസ്ഥാണയ്.
അടുതതയ്  കേകയറക്കസ്ഥാവരക്കുറനിച്ചയ്  പറഞ.  കേകയറയ  ഒഴനിപ്പെനിക്കുന
നടപടനിവയക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുനതയ്.  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിവല
കുടനികയറവയ  ആ  കുടനികയറതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  അവെനിവട  നനിലനനിനകപസ്ഥാരുന
ജനവെനിഭസ്ഥാഗവതവയല്ലസ്ഥായ അസയതൃപരസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണയ് നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനല്ല;  മറനിച്ചയ്,  ഇടുക്കനി
ജനില്ലയനിലള്ളവെകരക്കസ്ഥാള്  കൂടുതല്  പുറകമനനിനയ്  കേടനകേയറനി  അവെനിവട  പുതന്
റനികസസ്ഥാരടകേള്  പണനിയുന  വെലനിവയസ്ഥാരു  വെനിഭസ്ഥാഗയ  ആളുകേളസ്ഥാണയ്  കേകയറക്കസ്ഥാര.
അതല്ലസ്ഥാവത  ആ  പ്രകദശത്തുള്ളവെരനില്  ആവരങ്കെനിലയ  കേകയറക്കസ്ഥാരസ്ഥായനിടവണങ്കെനില്
തസ്പീരച്ചയസ്ഥായുയ  ആ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  കൂടനി  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയുയ  പരനിഗണനിക്കുകേയുയ  ആ
കേകയറയ  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  രസ്പീതനിയനില്  ഒഴനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
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വചയ്യുയ.  

ഇവെനിവട   വെസ്ഥാശനികയസ്ഥാടുകൂടനി  എത്ര  റനികസസ്ഥാരടകേള്  ഉവണനയ്   കചസ്ഥാദനിച്ചകല്ലസ്ഥാ?
ഞങ്ങള്  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനനിടയ്  11  മസ്ഥാസമസ്ഥായനി;  ഒരു  വെരഷമസ്ഥായനില്ല.   എത്ര
റനികസസ്ഥാരടകേള്  അവെനിവട  പടുത്തുയരതനിയനിടവണനയ  ഏതയ്  കേസ്ഥാലതസ്ഥാവണനയ
കൃതശ്യമസ്ഥായ  അളവെനില്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഏതയ്  കേസ്ഥാലതസ്ഥാണയ്  ഇതനിവന
നനിരമസ്ഥാണയ ആരയഭനിച്ചതയ്; എകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ് അനുമതനി വകേസ്ഥാടുതതയ്; ആരസ്ഥാണയ് അനുമതനി
വകേസ്ഥാടുതതയ്  തുടങ്ങനിയ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങവളസ്ഥാവക്ക  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  കൃതശ്യമസ്ഥായനി
പറയസ്ഥാവനതസ്ഥാണയ്.  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  മനസനിലസ്ഥാവന  കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണതയ്.    ഇകപ്പെസ്ഥാള്
പുതുതസ്ഥായനി വെന കേകയറമുവണങ്കെനില് അതുയ അനുവെദനിക്കനിവല്ലനതസ്ഥാണയ് ഗവെണ്വമനയ്
സസസ്പീകേരനിച്ച നയയ. അതുവകേസ്ഥാണയ് കനരകതയുള്ള കേകയറവമസ്ഥാനയ കേകയറമല്ലസ്ഥാവയനയ
ഇകപ്പെസ്ഥാഴസ്ഥാണയ് പുതനിയ കേകയറയ വെനതയ് എനമുള്ള രസ്പീതനിയനില് മസ്ഥാത്രയ ആ പ്രശവത
സമസ്പീപനിക്കുനതയ് ശരനിയവല്ലനസ്ഥാണയ് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുനതയ്.

അതുകപസ്ഥാവലതവന  ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ച  ചനില  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്
ആവെശശ്യമസ്ഥായ വെനിശദസ്പീകേരണയ പറയസ്ഥായ.  റസ്പീസരകവ്വ നടക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃതനികേള്
ആരയഭനിച്ചു.   റസ്പീസരകവ്വ നടത്തുനതനിനയ്  വെളവര വെശ്യക്തമസ്ഥായ കേസ്ഥാഴ്ചപ്പെസ്ഥാകടസ്ഥാവട,  വെലനിയ
ബഹുജനപങ്കെസ്ഥാളനിതകതസ്ഥാവട  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുവടയുയ
വമമരമസ്ഥാരുവടവയല്ലസ്ഥായ  അറനികവെസ്ഥാടുകൂടനിയസ്ഥാണയ്  എല്ലസ്ഥാ  പ്രകദശങ്ങളനിലയ
റസ്പീസരകവ്വയ്ക്കുകവെണനി ആളുകേവള നനിയമനിച്ചതയ്. അതയ് ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുന കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്
ജനില്ലയനില് സരകവ്വയരമസ്ഥാരക്കയ്   തസ്ഥാമസ സഇൗകേരശ്യമുള്വപ്പെവട  കവെണ്ടുന എല്ലസ്ഥാവെനിധ
സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  വചയവകേസ്ഥാടുക്കുനതനില്  വെലനിയ  കതസ്ഥാതനിലള്ള  ജനപങ്കെസ്ഥാളനിതവയ
ജനങ്ങളുവട   ഇടവപടലയ  തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുവട  സഹസ്ഥായവയ
ഉണസ്ഥായനിടണയ്.  അതയ് കൂടുതല് വമച്ചവപ്പെട രസ്പീതനിയനില് നടക്കസ്ഥാനനിടയുണയ്.    ലസ്ഥാന്ഡയ്
അപസന്വമനയ്  കേമനിറനികേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിവല്ലനയ്  ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചു.
എറണസ്ഥാകുളയ  ജനില്ലയനില്  നനിനള്ള  നനിരകദ്ദേശയ  ഇവെനിവട  എതസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണയ്
അവതസ്ഥാഴനിവകേ  മവറല്ലസ്ഥാ  ജനില്ലകേളുവടയുയ  അപസന്വമനയ്  കേമനിറനികേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞതസ്ഥാണയ്.  ഇക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങളനില്   വെശ്യക്തതയനില്ലസ്ഥാവത  കപസ്ഥാകേരുതയ്
എനള്ളതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് ഇഇൗ കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് പറയുനതയ്.   ഇങ്ങവനയുള്ള ചനില
നനിരകദ്ദേശങ്ങളസ്ഥാണയ്   പല  വമമരമസ്ഥാരുയ  ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ളതയ്.
ഗവെണ്വമനയ്  ഭൂമനി  സയരക്ഷനിക്കലയ  പടയയ  കേനിടസ്ഥാതവെരക്കയ്  പടയയ  നല്കേലയ
ഗവെണ്വമനനിവന  മുഖശ്യ  ചുമതലയസ്ഥായനി  ഏവറടുതനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിനുകവെണനി
എല്ലസ്ഥാ വെനിധതനിലമുള്ള  പ്രവെരതനങ്ങളുയ ഏവറടുതയ് മുകമസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്. 

ഹഇൗസനിയഗുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  സയസസ്ഥാന  നനിരമനിതനി  കകേന്ദ്രതനിവനയുയ
ഹഇൗസനിയഗനിവനയുയ ചനില കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് ഇതനിലള്വപ്പെടുതനി പറകയണതുണയ്.  അവെനിവട
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നസ്ഥാലഞ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലസ്ഥായനി  'കേലവെറ'  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.   നനിരമസ്ഥാണ
സസ്ഥാമഗനികേളുവട  നശ്യസ്ഥായവെനില  വെനിപണന കകേന്ദ്രമസ്ഥായ  'കേലവെറ'  അഞയ്  യൂണനിറ്റുകേളുവട
നനിരമസ്ഥാണ  പ്രവെരതനയ  പൂരതനിയസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  സയസസ്ഥാന
നനിരമനിതനികകേന്ദ്രയ പതനയതനിട  ജനില്ലയനില് സസന്തമസ്ഥായനി  ഒരു ഓഫസ്പീസയ്  നനിരമനിച്ചയ്
പ്രവെരതനമസ്ഥാരയഭനിച്ചു.   ഹരനിത  സസ്ഥാകങ്കെതനികേവെനിദശ്യ  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  ശുചനിതസ
കകേരളയ  എന  ആശയയ  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കുനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  വെസ്പീടുകേളനിവല
പജവെമസ്ഥാലനിനശ്യതനില് നനിനയ് പവെദത്യുതനി, പസ്ഥാചകേ ഗശ്യസ്ഥാസയ് എനനിവെ ഉല്പ്പെസ്ഥാദനിപ്പെനിക്കുന
ബകയസ്ഥാഗശ്യസ്ഥാസയ്  പസ്ഥാന്റുകേള് നനിരമനിക്കുനതനിനയ്  യുവെതസ്പീ-  യുവെസ്ഥാക്കള്ക്കയ്  പരനിശസ്പീലനയ
നല്കുകേയുയ സയസസ്ഥാനതയ്  10  വപ്രസ്ഥാഡക്ഷന് യൂണനിറ്റുകേള് ആരയഭനിക്കുകേയുയ വചയ.
ഭവെന നനിരമസ്ഥാണയ-സസ്ഥാഫലശ്യയ ഭവെന പദ്ധതനി നടപ്പെസ്ഥാക്കുനണയ്.  പസ്ഥാലക്കസ്ഥാടയ് ലക്കനിടനി
കപരൂരനില്  24  ഫസ്ഥാറ്റുകേളുവടയുയ  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  കചളന്നൂരനില്  24ഫസ്ഥാറ്റുകേളുവടയുയ
നനിരമസ്ഥാണയ ഉടന് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാണയ്. ഗൃഹശസ്പീ, 2016-17 വെരഷവത ബജറയ്
വെനിഹനിതമസ്ഥായ  3615  ലക്ഷയ  രൂപയനില്  മുന്  വെരഷവത  വഡകപ്പെസ്ഥാസനിറയ്  തുകേയസ്ഥായ
2638  ലക്ഷയ രൂപ കേഴനിച്ചയ്  ബസ്ഥാക്കനിയുള്ള  977  ലക്ഷയ രൂപയുയ  488  വെസ്പീടുകേള്ക്കയ്
ബസ്ഥാഹശ്യ  ധനസഹസ്ഥായമസ്ഥായനി   250  ലക്ഷയ  രൂപയുയ  അനുവെദനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
തനിരുവെനന്തപുരയ പൂജപ്പുരയനില് കഫസയ് III-ല് 24 ഫസ്ഥാറ്റുകേളുവടയുയ കഫസയ് IV-ല് 24
ഫസ്ഥാറ്റുകേളുവടയുയ നനിരമസ്ഥാണയ പൂരതസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. സരക്കസ്ഥാര ഭൂമനിയനില് സരക്കസ്ഥാര
ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരക്കുള്ള  ഭവെന  പദ്ധതനിവയന  നനിലയനില്  മുന്  സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്
നനിരമസ്ഥാണ  പ്രവെരതനയ  ആരയഭനിച്ച  തൃശ്ശൂര  കുടവനല്ലൂരനിവല  6  ഫസ്ഥാറ്റുകേളുവടയുയ
കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ് വചങ്ങളയനിവല  12  ഫസ്ഥാറ്റുകേളുവടയുയ നനിരമസ്ഥാണയ ഈ സരക്കസ്ഥാരനിവന
കേസ്ഥാലതയ്  പൂരതനിയസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്.   വെരക്കനിയഗയ്  വെനിമന്സയ്  കഹസ്ഥാസല്  കേഴനിഞ
സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്  നനിരമസ്ഥാണ  പ്രവെരതനയ  ആരയഭനിച്ചു.   തസ്ഥാവഴപ്പെറയുന
വെരക്കനിയഗയ്  വെനിമന്സയ്  കഹസ്ഥാസലകേളുവട  നനിരമസ്ഥാണയ  ഈ സരക്കസ്ഥാരനിവന  കേസ്ഥാലതയ്
പൂരതനിയസ്ഥാക്കനിയനിടണയ്  (കേടപ്പെന  –125  കപരക്കുയ  കകേസ്ഥാഴനികക്കസ്ഥാടയ്  -159  കപരക്കുയ
എറണസ്ഥാകുളയ എടപ്പെള്ളനിയനില്-2  കപരക്കുയ തൃശ്ശൂര മുളങ്കുനത്തുകേസ്ഥാവെയ്  -142  കപരക്കുയ
തൃശ്ശൂര  ചസ്ഥാലക്കുടനിയനില്  -71  കപരക്കുയ  തനിരുവെനന്തപുരയ  എന്.സനി.സനി.  നഗറനില്
64 കപരക്കുയ തസ്ഥാമസ സഇൗകേരശ്യമുള്ളതയ്).   നനിരമനിതനി കകേന്ദ്രയ, ഹഇൗസനിയഗയ് കബസ്ഥാരഡയ്
എനനിവെയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  പ്രവെരതനങ്ങളുയ   റസ്പീ-സരകവ്വയുയ  ഉള്വപ്പെവട  ഈ
ഗവെണ്വമനയ്  അധനികേസ്ഥാരതനില്  വെനതനിനുകശഷയ  ഏവറടുതയ്  നടതനിയനിടള്ള
പ്രവെരതനങ്ങള്  ഉള്വപ്പെവട  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  പകതസ്ഥാ  പതനിവനസ്ഥാകനസ്ഥാ
മസ്ഥാസതനിനനിടയനില്  ഗവെണ്വമനനിനയ്  വചയസ്ഥാന്  കേഴനിയുന  പരമസ്ഥാവെധനി  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
വചയസ്ഥാന് ശമനിച്ചനിടണയ്.  ഒരു കേസ്ഥാരശ്യയ ആവെരതനിച്ചു പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്, ഈ ഗവെണ്വമനയ്
ഇതരയ  നയങ്ങളുയ  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി  മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുകമസ്ഥാള്  ഗവെണ്വമനനിവന
ഏവതങ്കെനിലയ  തരതനില്  ബുദ്ധനിമുടനിച്ചയ്   തടസവപ്പെടുത്തുകേവയന  കബസ്ഥാധപൂരവ്വമസ്ഥായ
ലക്ഷശ്യകതസ്ഥാവടയുളള  ഏതയ്  നസ്പീക്കങ്ങള്  എവെനിവട  നനിനണസ്ഥായസ്ഥാലയ
അതനിനുകവെണനിയുള്ള  എന്തയ്  ശമങ്ങള്  നടനസ്ഥാലയ  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  കേസ്ഥാരണവെശസ്ഥാലയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കനില്ല.  ഗവെണ്വമനനില്  അഭനിപ്രസ്ഥായ  വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമുവണന  രസ്പീതനിയനില്
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പ്രചരണയ  നടത്തുനതുയ  അതരതനിലള്ള  രസ്പീതനിയനില്   കകേസ്ഥാലസ്ഥാഹലങ്ങള്
സയഘടനിപ്പെനിക്കുനതുവകേസ്ഥാണ്ടുയ  യസ്ഥാവതസ്ഥാരു  അരത്ഥവമനില്ല.  ഈ  ഗവെണ്വമനനിവന
പ്രഖശ്യസ്ഥാപനിതമസ്ഥായ  നയവത  അടനിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാണയ്  ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാടയ്
കപസ്ഥാകുനവതനസ്ഥാണയ് ഈ സന്ദരഭതനില് ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കസ്ഥാനുള്ളതയ്. 

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഗസ്പീന്  പട്രെബന്യൂണലനിവന
ഒബ്സരകവെഷനുണയ്.   ഞസ്ഥാനതയ്  അങ്ങകയസ്ഥാടയ്  കചസ്ഥാദനിച്ചതസ്ഥാണയ്.  പവക്ഷ  അതനിവന
മറുപടനി  പറഞനില്ല.  ഒനയ്,  അനധനികൃത  വകേടനിടങ്ങള്  വപസ്ഥാളനിക്കുവമനയ  കേകയറ
സലതയ്  നനിരമനിച്ചനിരനിക്കുന  റനികസസ്ഥാരടകേള്  മറ്റു  വെശ്യവെസസ്ഥായ  സയരയഭങ്ങള്
എനനിവെയുവട പവെദത്യുതനി ബനയ വെനികച്ഛദനിക്കുവമന ഉറപ്പെയ് സയസസ്ഥാന ഗവെണ്വമനയ്
പസ്ഥാലനിച്ചനിടനില്ല;  രണയ്,  കുറനിഞനിമല വെനശ്യജസ്പീവെനി സയരക്ഷണ കകേന്ദ്രയ  സയബനനിച്ചയ്
പുറവപ്പെടുവെനിച്ച സരക്കസ്ഥാര ഉതരവെയ് നടപ്പെസ്ഥാക്കനിയനിടനില്ല;  അനധനികൃതമസ്ഥായനി നനിരമനിച്ച
വകേടനിടങ്ങളുവട  പവെദത്യുതനിബനയ  വെനികച്ഛദനിക്കസ്ഥാന്  വകേ.എസയ്.ഇ.ബനി.  എന്തുവകേസ്ഥാണയ്
നടപടനി  എടുതനിടനില്ല  എനസ്പീ  മൂനയ്  കചസ്ഥാദശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  ഗസ്പീന്  പട്രെബന്യൂണല്
കചസ്ഥാദനിച്ചനിടള്ളതയ്.   സയസസ്ഥാന ഗവെണ്വമനയ് ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് എന്തയ് നടപടനിയസ്ഥാണയ്
സസസ്പീകേരനിച്ചവതനസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് അങ്ങകയസ്ഥാടയ് കചസ്ഥാദനിക്കുനതയ്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്:  സര,  അതയ് മുന്കേസ്ഥാലത്തുള്ള നനിരകദ്ദേശമസ്ഥാണയ്.  ഈ
ഗവെണ്വമനയ് വെനതനിനുകശഷമുള്ള ഒരു നനിരകദ്ദേശമസ്ഥായനിടല്ല.  ഇനവലയസ്ഥാണയ് ഹരനിത
പട്രെബന്യൂണല്  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  ആവെരതനിച്ചു  പറഞതയ്.   അവതന്തസ്ഥാവണനയ്
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ് ആവെശശ്യമസ്ഥായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥായ. 

മുഖശ്യമനനി (ശസ്പീ  .    പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയന്):  സര, ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ തനിരുവെഞ്ചൂര
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്  പറഞ  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യവത  സയബനനിച്ചയ്  സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
ഇവെനിവട  നനില്ക്കുനതയ്.   അകദ്ദേഹയ  ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ്  കജസ്ഥാരജനിവന
പരസ്ഥാമരശനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  ചനില കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് പറയുകേയുണസ്ഥായനി.   2014-ല് കലസ്ഥാകേയ് സഭസ്ഥാ
വതരവഞടുപ്പെയ്  നടനകപ്പെസ്ഥാള്  ഇടുക്കനിയനില്  യു.ഡനി.എഫയ്.  സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനിയസ്ഥായനി
നനിരതനിയതയ് ശസ്പീ. ഡസ്പീന് കുരശ്യസ്ഥാകക്കസ്ഥാസനിവനയസ്ഥായനിരുന.  അവെനിവട എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഒരു  സസതന  സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനിവയയസ്ഥാണയ്  പനിന്തസ്ഥാങ്ങനിയതയ്.   ആ  സസതന
സസ്ഥാനസ്ഥാരത്ഥനിയസ്ഥായനിരുന ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ് കജസ്ഥാരജയ്.  നമുവക്കല്ലസ്ഥായ അറനിയസ്ഥാവനതു
കപസ്ഥാവല  ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ്  കജസ്ഥാരജയ്  നല്ല  ഭൂരനിപക്ഷതനില്  ജയനിച്ചു.
ജയനിച്ചുവെനതനിനുകശഷയ അകദ്ദേഹവത കവെടയസ്ഥാടുന ഒരു നനിലപസ്ഥാടസ്ഥായനിരുന കേഴനിഞ
സരക്കസ്ഥാര  (യു.ഡനി.എഫയ്.)  സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുനതയ്.   അതനിവന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഇടുക്കനിയനില്
അകദ്ദേഹയ എകന്തസ്ഥാ കേകയറക്കസ്ഥാരനസ്ഥാവണനയ് ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാനുള്ള ശമമസ്ഥാണയ് നടനതയ്.
ഞസ്ഥാന്  മനസനിലസ്ഥാക്കനിയനിടകതസ്ഥാളയ  അകദ്ദേഹയ  ഒരു  തുണ്ടു  ഭൂമനിയുയ  വെസ്ഥാങ്ങനിയനിടനില്ല.



476 കകേരള നനിയമസഭ കമയയ്  4, 2017

അകദ്ദേഹതനിവന  കുടുയബവെകേ  സസതയ്  അകദ്ദേഹതനിവന  അച്ഛകനസ്ഥാ  മകറസ്ഥാ
വെനിലയ്ക്കുവെസ്ഥാങ്ങനിയ സസതയ്,  ഒരു മകേന് എന നനിലയയ് ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ് കജസ്ഥാരജനിനയ്
കേനിടനിയനിടണയ്.   അതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഈ  കവെടയസ്ഥാടലനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  ചനില
പരസ്ഥാതനികേള് ഉനയനിച്ചയ്  അതനിലൂവട ഒരു കകേസയ് വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണയ് ശമനിച്ചതയ്.  ഈ
സഭയനില്  ഇല്ലസ്ഥാത  ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ്  കജസ്ഥാരജനിവനക്കുറനിച്ചയ്  ഇതരതനില്  ഒരു
കേകയറക്കസ്ഥാരസ്ഥാവണനയ്  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുന  മടനില്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  തനിരുവെഞ്ചൂര
രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് പറഞതയ് ഒടയ നസ്പീതനികേരനിക്കസ്ഥാവനതല്ല.  അതയ് അങ്ങയ് പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്
ആവെശശ്യമസ്ഥായ നടപടനിവയടുക്കണവമനസ്ഥാണയ് പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ് ആവെശശ്യമസ്ഥായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥായ.*

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്:  സര,  കപസ്ഥായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര,  റൂള്  288.
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  കകേരളതനിവന  ഏറവയ  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസവപ്പെട  ഒരു
ഭരണസ്ഥാധനികേസ്ഥാരനി  എന  നനിലയനില്  സഭവയ  വതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന  ഒരു  പ്രസസ്ഥാവെന
നടതസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ല.   ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ്  കജസ്ഥാരജനിവന  കേകയറവത  സയബനനിച്ചയ്
കകേരള  പഹകക്കസ്ഥാടതനിയനില്  രണയ്  കകേസ്സുകേള്  നനിലവെനിലണയ്.  ആ  കകേസനില്
ഗവെണ്വമനനിനുകവെണനി  ഹസ്ഥാജരസ്ഥായനിടണയ്.  സനി.ബനി.ഐ.  അകനസഷനിക്കണവമന
ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ് അതനിലള്ളതയ്. ഇവെനിവടയനിരനിക്കുന ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട റവെനന്യൂ വെകുപ്പുമനനി
പറയവട,   കുറനിഞനി  സസ്ഥാങ്ചസറനിയനില്  32  ഏക്കര  സലയ  ശസ്പീ.  കജസ്ഥായനിസയ്
കജസ്ഥാരജ്ജുയ  അകദ്ദേഹതനിവന  കുടുയബസ്ഥായഗങ്ങളുയ  കേകയറനിവയനതസ്ഥാണയ്  കകേസയ്.  ആ
കകേസനില് കുറനിഞനി സസ്ഥാങ്ചസറനിയനില് ഒരു ആളുകേളുയ അവെനിവട  തസ്ഥാമസനിച്ചനിരുനനില്ല
പനിതൃസസതയ് അവെനിവട ഉണസ്ഥാകേനില്ല.    

മനി  .   സസ്പീക്കര:  എന്തസ്ഥാണയ് അങ്ങയുവട കപസ്ഥായനിനയ് ഓഫയ് ഓരഡര.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസയ്: സര, റൂള് 286 അനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര:   അങ്ങയ്  ആദശ്യയ  പറഞതയ്  റൂള്  288  ആണയ്.   റൂള്  288
വെശ്യക്തനിപരമസ്ഥായ വെനിശദസ്പീകേരണയ നല്കേലസ്ഥാണയ്. അങ്ങവയ സയബനനിച്ചയ് എവന്തങ്കെനിലയ
പറഞനിടവണങ്കെനില്  അതയ്  വെശ്യക്തനിപരമസ്ഥായ  വെനിശദസ്പീകേരനിക്കലസ്ഥാണയ്  റൂള്  288.  .. .…
(ബഹളയ).... 

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതസ്ഥാമസയ്:   സര,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  ഈ  സഭവയ
വതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അകങ്ങയയ്  റൂള്  286  പ്രകേസ്ഥാരയ  എവന്തങ്കെനിലയ  കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്

* സഭസ്ഥാദ്ധശ്യക്ഷവന തസ്പീരുമസ്ഥാനപ്രകേസ്ഥാരയ (ഫയല് നമര 2008/ഇ.ബനി/2017/നനി.വസ തസ്പീയതനി 5-5-17) 

കരഖയനില് നനിലനനിരതനി.
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കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാനുവണങ്കെനില് സസ്പീക്കര മുഖസ്ഥാന്തരയ കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥായ.  സസ്പീക്കര മുഖസ്ഥാന്തരയ അതയ്
കചസ്ഥാദനിച്ചയ്  അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കസ്ഥായ.  അങ്ങയ്  പമക്കയ്  കേനിടനിയസ്ഥാല്  എകപ്പെസ്ഥാഴുയ
പ്രസയഗനിച്ചുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുയ.  അതയ്  ശരനിയല്ല.   അങ്ങയുവട  കചസ്ഥാദശ്യയ  എന്തസ്ഥാണയ്?
കചസ്ഥാദശ്യയ കചസ്ഥാദനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതസ്ഥാമസയ്: xxxxxx*

മനി  .  സസ്പീക്കര:  ഇവതസ്ഥാനയ സഭസ്ഥാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട കേസ്ഥാരശ്യമല്ല.
ഇവതസ്ഥാനയ കരഖയനിലണസ്ഥാകേനില്ല. ഇങ്ങവന അച്ചടക്കമനില്ലസ്ഥാവത വപരുമസ്ഥാറരുതയ്.  പസ്പീസയ്,
പസ്പീസയ്...... ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ.  വെനി.ഡനി.  സതസ്പീശന് ഒരു ക്രമപ്രശയ എഴുതനിതനനിടണയ്.  അതയ് അകദ്ദേഹയ
ഉനയനിക്കവട.  പസ്പീസയ്.....(ബഹളയ).....  നനിങ്ങള്  കചസ്ഥാദനികക്കണ.  അതയ്
അവെസസ്ഥാനനിച്ചു.  ........പസ്പീസയ്... അങ്ങയ് ഉനയനിക്കൂ.

VII.  ക്രമപ്രശയ

സമസ്ഥാന സസഭസ്ഥാവെമുള്ള കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്ക്കയ് വെശ്യതശ്യസ മറുപടനി നല്കുനതയ് സയബനനിച്ചയ്

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  വപസ്ഥാതുഭരണ  വെകുപ്പുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനി 25-4-2017-നയ്  നല്കകേണ മറുപടനി ഇനസ്ഥാണയ് ലഭനിച്ചതയ്.
അതനില് ശസ്പീ. എയ. വെനിന്വസനയ്, ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ, ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല
എനസ്പീ മൂനയ്  അയഗങ്ങള് കചസ്ഥാദനിച്ച  കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്ക്കയ്  മൂനയ്  രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണയ്   മറുപടനി
തനനിരനിക്കുനതയ്. സമസ്ഥാനസസഭസ്ഥാവെമുള്ള കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്ക്കയ്.........

മനി  .   സസ്പീക്കര: അകദ്ദേഹയ സയസസ്ഥാരനിക്കവട..........പസ്പീസയ്........(ബഹളയ).....

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഞസ്ഥാന്  ശദ്ധനിക്കുകേയസ്ഥായനിരുന.
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങളസ്ഥായ  എയ.  നഇൗഷസ്ഥാദുയ വകേ.  വജ.  മസ്ഥാകനിയുയ ഇഇൗ സഭയനില്
ആദശ്യമസ്ഥായനി  വെനവെരസ്ഥാണയ്.  എനനിക്കയ്  സസ്പീക്കര  അനുവെദനിച്ച  കേസ്ഥാരശ്യയ  ഞസ്ഥാന്
സയസസ്ഥാരനിക്കുനതനിനയ്  ഇവെവരന്തനിനസ്ഥാണയ് ബഹളമുണസ്ഥാക്കുനതയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങയ് സയസസ്ഥാരനിക്കൂ...........പസ്പീസയ്........(ബഹളയ)..... അയഗങ്ങള്
ദയവെസ്ഥായനി ഇരനിക്കൂ.............അങ്ങയ് ഉനയനിക്കൂ......പസ്പീസയ്......

ശസ്പീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്:  സര, നനിങ്ങള് എന്തനിനസ്ഥാണയ് ബഹളമുണസ്ഥാക്കുനതയ്.
ഇതയ് അങ്ങവന സയസസ്ഥാരനിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കനില്ല. അങ്ങയ് എനനിക്കയ് വപ്രസ്ഥാടക്ഷന് തരണയ.
ഇങ്ങവന  ബഹളമുണസ്ഥാക്കനിയസ്ഥാല്  ക്രമപ്രശയ  ഉനയനിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ?
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട സസ്പീക്കര അവെരക്കയ് പറഞവകേസ്ഥാടുക്കൂ. അവെര ബഹളമുണസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്

* സഭസ്ഥാദ്ധശ്യക്ഷവന നനിരകദ്ദേശപ്രകേസ്ഥാരയ കരഖയനില്നനിനയ നസ്പീക്കയ വചയ.
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ഞസ്ഥാന് ഉനയനിക്കനില്ല. ....(ബഹളയ).....

മനി  .   സസ്പീക്കര: പല തവെണ പറഞനിടണയ്. അങ്ങയ് ഉനയനിക്കൂ......

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അവെര  ബഹളമുണസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്  ഞസ്ഥാന്
ഉനയനിക്കനില്ല. ....(ബഹളയ).....

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഞസ്ഥാന്  വെസ്പീണ്ടുയ  വെസ്പീണ്ടുയ  അതയ്  ആവെരതനിക്കകണസ്ഥാ?  അങ്ങയ്
ഉനയനിക്കൂ......

ശസ്പീ  .   വെനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന്: സര , മുഖശ്യമനനിയുവട ഉപകദശകേരസ്ഥായനി എത്ര കപവര
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചനിടണയ്  എന  കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ്,  ഒരു  കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ്  എടകപവര
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചനിടവണനസ്ഥാണയ് ഉതരയ തനനിരനിക്കുനതയ്.  മവറസ്ഥാവരണതനില് ആറുകപവര
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചനിടവണനസ്ഥാണയ്  ഉതരയ തനനിരനിക്കുനതയ്.  ഇവെനിവട  ഒരു  കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ്
മറുപടനി  തനനിരനിക്കുനതയ്  വെനികേസനതനിനയ്  ഉപകദഷസ്ഥാവെനിവന  നനിയമനിച്ചനിടനില്ല
എനസ്ഥാണയ്.  മവറസ്ഥാരു  കചസ്ഥാദശ്യതനിവന  ഉതരതനില്  പറഞനിരനിക്കുനതയ്,  ശസ്ഥാസ
ഉപകദഷസ്ഥാവെനിനയ്  36,097  രൂപയുയ  വെനികേസന  ഉപകദഷസ്ഥാവെനിനയ്  37,736  രൂപയുയ
വെസ്ഥാഹനതനിനുയ  ഇനനതനിനുയ  വവഡവെറുവട  ശമള  ഇനതനിലയ   പ്രതനിമസ്ഥാസയ
വചലവെസ്ഥാകുനണയ്  എനസ്ഥാണയ്.  ഇതയ്  ഇഇൗ  നനിയമസഭയനില്  തന  ഉതരമകല്ല?
അകങ്ങയയ് ഇതനില് ഉതരവെസ്ഥാദനിതസമുള്ളതകല്ല?  

മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇതനില് എന്തസ്ഥാണയ് ക്രമപ്രശയ?

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഈ  സഭയനില്  തനനിരനിക്കുന  ഒരു
ഉതരതനില് വെനികേസന ഉപകദഷസ്ഥാവെനിവന നനിയമനിച്ചനിടനില്ല എനയ് പറയുന.  മവറസ്ഥാരു
ഉതരതനില്  ആ  ഉകദശ്യസ്ഥാഗസനയ്  ശമളയ  വകേസ്ഥാടുത്തുവകേസ്ഥാണനിരനിക്കുനവവെനയ്
പറയുന. ഒവരണതനില് പറയുന ആറയ് കപവര നനിയമനിച്ചനിടവണനയ്. അങ്ങയ് ഇതനില്
എന്തയ്  ക്രമപ്രശമസ്ഥാവണനയ്  കചസ്ഥാദനിക്കുനതയ്  വെളവര  ദഇൗരഭസ്ഥാഗശ്യകേരമസ്ഥാണയ്.   മൂനയ്
അയഗങ്ങള്  കചസ്ഥാദനിച്ച  സമസ്ഥാന  സസഭസ്ഥാവെമുള്ള  കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ്  മൂനയ്  രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണയ്
ഉതരയ നല്കേനിയനിടള്ളതയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട സസ്പീക്കര ആ വചയറനില് ഇരുനവകേസ്ഥാണയ്
ഇതനില്  എന്തയ്  ക്രമപ്രശമസ്ഥാവണനയ്  കചസ്ഥാദനിക്കുനതയ്,   it  is  quite  unfair.  വെളവര
ദഇൗരഭസ്ഥാഗശ്യകേരമസ്ഥാണയ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  കവെണ..... അങ്ങയ് ഷഇൗടയ് വചകയണ. 

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  അങ്ങയ്  കവെണവമങ്കെനില്  മുഖശ്യമനനിവയ
സയരക്ഷനികച്ചസ്ഥാള.  പകക്ഷ  ഇതനില്  എന്തയ്  ക്രമപ്രശമസ്ഥാവണനസ്ഥാണയ്  അങ്ങയ്
കചസ്ഥാദനിക്കുനതയ്. മൂനയ് കചസ്ഥാദശ്യങ്ങള്ക്കയ്  മൂനയ് വമമരമസ്ഥാരക്കയ്  മൂനയ് രസ്പീതനിയനില് മറുപടനി
നല്കേനിയനിടയ് അങ്ങയ് ഇങ്ങവന പറയുനതയ്........
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇവെനിവട  ശസ്പീ  വെനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുമസ്ഥാത്രയ  പ്രകതശ്യകേ
പ്രനിവെനികലവജസ്ഥാനമനില്ല.   ....(ബഹളയ).....  ഇതയ്  പ്രനിവെനികലജനിവന  പ്രശമസ്ഥാണയ്.
നനിയമസഭയുവട നടപടനിക്രമങ്ങളുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്  ഒരു കേസ്പീഴ യ് വെഴക്കമുണയ്.  സഭവയ
വതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന  മറുപടനികേള് വെരുകേകയസ്ഥാ അതനിവന സയബനനിച്ചയ് എവന്തങ്കെനിലയ
ആകക്ഷപമുണസ്ഥാകുകേകയസ്ഥാ വചയസ്ഥാല് അതയ് അവെകേസ്ഥാശലയഘനതനിവന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്
വെരുനതയ്.  അതയ്  ക്രമപ്രശമല്ല.  അകങ്ങയയ്  അവെകേസ്ഥാശ  ലയഘനതനിനയ്  കനസ്ഥാടസ്പീസയ്
വകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥായ.  അതസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന് പറഞതയ്.  എന്തസ്ഥായസ്ഥാലയ  അങ്ങവയകപ്പെസ്ഥാവല ഒരസ്ഥാള്
എഴുതനിതനകപ്പെസ്ഥാള്  അതയ്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാവമനയ്  പറഞ.
അതയ്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ്  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  അകനസഷണയ  നടതനി  സഭയനില്  പറയുയ.....
ഞസ്ഥാന് നടപടനിക്രമങ്ങളുവട കേസ്പീഴയ് വെഴക്കങ്ങവളക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ് പറയുനതയ്. അതനില് ആരുയ
അസസസരസ്ഥാകകേണ. 

ധനകേസ്ഥാരശ്യയ (തുടരച്ച)

മനി  .   സസ്പീക്കര: ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര V -കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ നനികുതനിയുയ വെനില്പ്പെന
നനികുതനിയുയ  സയബനനിച്ചയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ
കദവെസസവയ വെകുപ്പുമനനി,  അങ്ങയ് സയസസ്ഥാരനിക്കുനകണസ്ഥാ? 

സഹകേരണവയ  വെനികനസ്ഥാദസഞസ്ഥാരവയ  കദവെസസവയ  വെകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .
കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  ) : സര, സയസസ്ഥാരനിക്കുനണയ്.

ശസ്പീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്   കദവെസസവത
സയബനനിച്ച ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥന നമര അച്ചടനിച്ചനിടനില്ല. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  അച്ചടനിക്കസ്ഥാന് വെനിടകപസ്ഥായതസ്ഥാണയ്.  അകദ്ദേഹതനിവന ഡനിമസ്ഥാന്റുകൂടനി
ചരച്ചയനില് വെനനിടണയ്. 

ശസ്പീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജസ്ഥാസഫയ്:   സര,  കദവെസസവമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  വെനിഷയയ
ഇവെനിവട  ആരുയ ചരച്ച വചയനിടനില്ല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  സഭയനില് ചരച്ച വചയനിടണയ്.   

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് :  സര,  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേ തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാള്
സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതനിയനില്  റവെനന്യൂ  എന  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകയസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെമസ്ഥാണയ്  കദവെസസവയ
വെരുനതയ്. എനസ്ഥാല് ഇനവത കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില് കദവെസസയ എന ഭസ്ഥാഗയ പ്രനിനയ്
വചയനിടനില്ലസ്ഥായനിരുന.  അതുവകേസ്ഥാണ്ടുതവന  എല്ലസ്ഥാ  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  ഇനയ്
കദവെസസവതക്കുറനിച്ചുള്ള  ചരച്ച  നടതണവമനയ്  അറനിയനില്ലസ്ഥായനിരുന.  ചനില
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അയഗങ്ങള്  മസ്ഥാത്രയ  അതനില്  പവങ്കെടുക്കുകേയുണസ്ഥായനി.  എല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ  അതനില്
പവങ്കെടുക്കസ്ഥാനുള്ള  സഇൗകേരശ്യയ  കേനിടസ്ഥാതതയ്  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  കദവെസസവമന
ഭസ്ഥാഗയ   ഇല്ലസ്ഥാതതുവകേസ്ഥാണസ്ഥാണയ്.......(ബഹളയ)....   ഭസ്ഥാവെനിയനിവലങ്കെനിലയ  അതയ്
തനിരുതസ്ഥാന്  കവെണനിയസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്  ഇതയ്  പറയുനതയ്.  റവെനന്യൂവെനികനസ്ഥാവടസ്ഥാപ്പെമസ്ഥാണയ്
കദവെസസവയ വെരുനതയ്.  അതയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പ്രശങ്ങവളവന്തങ്കെനിലയ   ഉണസ്ഥായനിടവണങ്കെനില് അതയ്  തനിരുത്തുയ.
അക്കസ്ഥാരശ്യയ പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ. 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് :   സര,  കദവെസസങ്ങവള  സയബനനിച്ചയ്  കുവറ
വെനിഷയങ്ങള് ഇനയ് ചരച്ചയനില് വെരനികേയുണസ്ഥായനി. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ  കനതസ്ഥാവെനിനയ്  എന്തസ്ഥാണയ്
പറയസ്ഥാനുള്ളതയ്?  അയഗങ്ങള് ചരച്ചയനില് പവങ്കെടുതയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചനിടണയ്.  കനരകത
പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ് തവന അതയ് സമതനിച്ചു. 

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  (ശസ്പീ  രകമശയ്  വചനനിതല):  സര,   ഡനിമസ്ഥാനയ്  അച്ചടനിച്ചയ്
വെനതനില് കദവെസസയ ഉള്വപ്പെടനിടനില്ല. അതസ്ഥാണയ് വമമരമസ്ഥാര ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുനതനിവന
പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട  കേസ്ഥാരണയ.  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  സബ്വവടറനില്സയ്  വെരുനതസ്ഥാണയ്.
കദവെസസവതപ്പെറനി  ഇതനില്  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിക്കുനകതയനില്ല.  പകക്ഷ  ശസ്പീ.  എയ.
ഉമറനിവനകപ്പെസ്ഥാവല   ചനില  വമമരമസ്ഥാര  കദവെസസവതക്കുറനിച്ചയ്  സയസസ്ഥാരനിച്ചു.  പകക്ഷ
ഡനിമസ്ഥാനസ്ഥായനി പറയുനതനിനകേതയ് ബുദ്ധനിമുടയ് വെരുയ. നനിയമപരമസ്ഥായനി അതയ് വതറസ്ഥാണയ്. 

ധനകേസ്ഥാരശ്യവയ  കേയറുയ   വെകുപ്പുമനനി  (കഡസ്ഥാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്ഥാമസയ്  വഎസകേയ്):
കമജര  വഹഡ്ഡകല്ല  വെരനികേയുള.  ഇന്ഡസ്ട്രസ്പീസയ്  എന  വഹഡ്ഡനിനുകേസ്പീഴനില്  കേയര,
കേശുവെണനി തുടങ്ങനിയവെവയല്ലസ്ഥായ വെരുമകല്ലസ്ഥാ? 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര,    കദവെസസവതക്കുറനിച്ചുള്ള ചരച്ചയനില്
ചനില അയഗങ്ങള്  പവങ്കെടുത്തു.  വെളവര നല്ല ചനില  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  അയഗങ്ങളുവട
ഭസ്ഥാഗത്തുനനിനയ  വെരനികേയുണസ്ഥായനി.  വപസ്ഥാതുകവെ    നമ്മുവട  സയസസ്ഥാനതയ്  കദവെസസയ
ഭരണവത  സയബനനിച്ചയ്  വെലനിയ  കതസ്ഥാതനിലള്ള  അഴനിമതനി  ആകക്ഷപങ്ങളസ്ഥാണയ്
ഉയരനവെരസ്ഥാറുള്ളതയ്.  ഇപ്രസ്ഥാവെശശ്യവയ  സയസസ്ഥാരനിച്ചകപ്പെസ്ഥാള്  അതുതവന  പറഞ.
പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായുയ തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിവന സയബനനിച്ചയ്. എന്തുവകേസ്ഥാണയ്
ഇഇൗ  കബസ്ഥാരഡുകേള്  ഇനനിയുയ  നനിലനനിരതനിയനിരനിക്കുനവവെന  രസ്പീതനിയനിലള്ള
കചസ്ഥാദശ്യമസ്ഥാണുണസ്ഥായതയ്.  അഴനിമതനി  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  മനിക്കവെസ്ഥാറുമുള്ള  കബസ്ഥാരഡുകേളനില്
നടക്കുനതയ്.  കക്ഷത്രഭരണയ  കനവര  നടതസ്ഥാന്  അവെരക്കയ്  സസ്ഥാധനിക്കുനനില്ല.
യഥസ്ഥാരത്ഥതനില് നമ്മുവട സയസസ്ഥാനതയ് വെനിവെനിധ കദവെസസങ്ങള് ഇതരയ  പ്രശങ്ങള്
കനരനിടുകേയസ്ഥാണയ്.  മലബസ്ഥാര  കദവെസസവതക്കുറനിച്ചസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  എയ.  ഉമര
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ഇവെനിവട  സയസസ്ഥാരനിച്ചതയ്.   മലബസ്ഥാര  കദവെസസതനിവന  കേസ്പീഴനില്  ആയനിരതനി
നസ്ഥാന്നൂകറസ്ഥാളയ  കക്ഷത്രങ്ങളുണയ്.   അകദ്ദേഹയ പറഞതയ് വെളവര ശരനിയസ്ഥാണയ്,  വെളവര
കുറച്ചയ്  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്  സസ്ഥാമതനികേമസ്ഥായ  വെരുമസ്ഥാനമുള്ളതയ്.  അതയ് 
ഒരനിടകതയയ് പൂള് വചയവപ്പെടുനതുമനില്ല. മലബസ്ഥാര കദവെസസതനിനയ് കേസ്പീഴനിലള്ള വെനിവെനിധ
കക്ഷത്രങ്ങളുവട ഭരണരസ്പീതനികേള് പ്രകതശ്യകേതകേളുള്ളതസ്ഥാണയ്. കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫയ്.
ഭരണകേസ്ഥാലതയ്  അനവത   കദവെസസയ  വെകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  ജനി.  സുധസ്ഥാകേരന്
വെളവരകയവറ  പരനിശമനിച്ചസ്ഥാണയ്  മലബസ്ഥാര  കദവെസസയ  ബനില് വകേസ്ഥാണ്ടുവെനതയ്.  പകക്ഷ
അതയ്  പൂരണമസ്ഥായ  ബനില്ലസ്ഥാവണനയ്  പറയസ്ഥാന്  സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല.    ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ
കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേളുണസ്ഥായനിരുന.  കേഴനിഞ അഞവെരഷക്കസ്ഥാലയ മലബസ്ഥാര കദവെസസതനിവന
കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മകേള്  പരനിഹരനിച്ചയ്  കദവെസസയ  ഭരണയ  കക്ഷമകേരമസ്ഥാക്കുനതനിനുകവെണനിയുളള
പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കുള്ള  നടപടനികേളുണസ്ഥായനില്ല.  ഇഇൗ  ഗവെണ്വമനയ്  അധനികേസ്ഥാരതനില്
വെനതനിനുകശഷയ മലബസ്ഥാര കദവെസസയ   കബസ്ഥാരഡയ്  ചടങ്ങള്  കുറമറമസ്ഥാക്കുനതനിനയ്
കവെണനിയുള്ള  പരനിശമതനിനയ്  തുടക്കയ  കുറനിച്ചനിടണയ്.  ഒരു  കേമനിറനിവയ
നനികയസ്ഥാഗനിച്ചനിടണയ്.  ആ കേമനിറനിയുവട  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  സമയബനനിതമസ്ഥായനി  വെസ്ഥാങ്ങുകേയുയ
എവന്തല്ലസ്ഥായ  മസ്ഥാറങ്ങളസ്ഥാണയ്  നനിലവെനിലള്ള  നനിയമതനില്  വെരുകതണതയ്  എനതയ്
സയബനനിച്ചയ് ആകലസ്ഥാചനിക്കുകേയുയ വചയ്യുനതസ്ഥാണയ്.

ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമര:  സര,  മലബസ്ഥാര കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവനക്കുറനിച്ചയ്  മലയസ്ഥാള
സരവ്വകേലസ്ഥാശസ്ഥാലയുവട  വവവെസയ്  ചസ്ഥാന്സലറസ്ഥായ  കഡസ്ഥാ.  വകേ.  ജയകുമസ്ഥാര
അകദ്ദേഹതനികനതസ്ഥായ  ഒരു  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  ഇവെനിവട  സബ്മനിറയ്  വചയനിടണയ്.   അതനില്
മലബസ്ഥാര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിവന കേസ്പീഴനിലള്ള കക്ഷത്രങ്ങവള സയരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള
ക്രനിയസ്ഥാതകേമസ്ഥായ  ഒരുപസ്ഥാടയ്  നനിരകദ്ദേശങ്ങളുണയ്.  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  ഗവെണ്വമനയ്  അതയ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ; അതയ് നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: സര, കഡസ്ഥാ. വകേ. ജയകുമസ്ഥാറനിവന റനികപ്പെസ്ഥാരടണയ്.
അതയ്  മുഖശ്യമസ്ഥായുയ  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട  പ്രശങ്ങളനില്  മസ്ഥാത്രയ  ഊനനിനനില്ക്കുനതസ്ഥാണയ്.
വെനിവെനിധ അമലങ്ങളുവട ഭരണസയവെനിധസ്ഥാനയ, മലബസ്ഥാര കദവെസസയ എനനിവെവയ  കകേസ്ഥാ-
ഓരഡനികനറയ്  വചയവകേസ്ഥാണ്ടുവെരുനതനിനയ്  കവെണനിയുള്ള  സയവെനിധസ്ഥാനവതക്കുറനിച്ചുള്ള
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  റനികപ്പെസ്ഥാരടനില്  പറയുനനില്ല.  ഏതസ്ഥായസ്ഥാലയ  ശരനി,  അതയ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കുനണയ്.   പകക്ഷ  അതയ്  മുഖശ്യമസ്ഥായുയ  ഊനല്  വകേസ്ഥാടുക്കുനതയ്
ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരനികലയസ്ഥാണയ്.  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാരുവട  പ്രശവയ  വവകേകേസ്ഥാരശ്യയ  വചകയണതയ്
തവനയസ്ഥാണയ്  അക്കസ്ഥാരശ്യതനില്  സയശയമനില്ല.  പകക്ഷ  വെനിവെനിധ  അമലങ്ങളനിവല
ഭരണയ   വെനിവെനിധ  രൂപതനിലള്ളതസ്ഥാണയ്.  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന
കേസ്പീഴനിലള്ള അമലങ്ങളുയ തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡുയ തമനിലള്ള ബനമല്ല
മലബസ്ഥാര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡുയ  മലബസ്ഥാര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിനയ്  കേസ്പീഴനിലള്ള
അമലങ്ങളുയ തമനിലളളതയ്.   വെശ്യതശ്യസ്ഥാസമുണയ്.  ആ വെശ്യതശ്യസ്ഥാസയ നമുക്കയ് വറകനിവവഫ
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വചകയണതസ്ഥായനിടണയ്.   അതനിനയ്  സഹസ്ഥായകേരമസ്ഥായതരതനില്  ചടങ്ങള്  കഭദഗതനി
വചയ്യുനതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഒരു  കേമനിറനി  കകേസ്ഥാണ്സനിറന്യൂടയ്  വചയനിടണയ്.   ആ
കേമനിറനിയുവട  റനികപ്പെസ്ഥാരടയ്  വെനസ്ഥാലടന്തവന,  അടുത  നനിയമസഭസ്ഥാ  സകമളന
തനിവലങ്കെനിലയ   അവെശശ്യയ  കവെണതസ്ഥായ  കഭദഗതനികേവളങ്കെനിലയ  വകേസ്ഥാണ്ടുവെരസ്ഥാന്
കേഴനിയുവമനസ്ഥാണയ് കേരുതുനതയ്. 

തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന  സയബനനിച്ചയ്  അയഗങ്ങള്
പ്രകേടനിപ്പെനിച്ച  അഭനിപ്രസ്ഥായങ്ങള്  പലതുയ  ശരനിയസ്ഥാണയ്.  അവെനിവട  ഒരുപസ്ഥാടയ്  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന  പ്രസനിഡനയ്  തവന  ആകരസ്ഥാടുയ
കചസ്ഥാദനിക്കസ്ഥാവതയുയ  പറയസ്ഥാവതയുയ  ഏകേപക്ഷസ്പീയമസ്ഥായനിടള്ള  പ്രഖശ്യസ്ഥാപനങ്ങള്
നടത്തുകേയസ്ഥാണയ്.   ഈയടുതകേസ്ഥാലതയ്,  വപസ്ഥാനമലകമടനില്  കക്ഷത്രയ  പണനിയസ്ഥാന്
കപസ്ഥാകുനവവെന    അസസ്ഥാധസ്ഥാരണ പ്രഖശ്യസ്ഥാപനമസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹയ നടതനിയതയ്.  അതയ്
കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡുമസ്ഥായനി  കൂടനിയസ്ഥാകലസ്ഥാചനിച്ചതല്ല.  'വപസ്ഥാനമലകമടനില്  കക്ഷത്രയ
പണനിയസ്ഥാന്  കപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിനുകവെണനി  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  ഭൂമനി  കകേന്ദ്ര
ഗവെണ്വമനനികനസ്ഥാടയ്   കചസ്ഥാദനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്'  എവനല്ലസ്ഥായ   പറയുകേയുണസ്ഥായനി.
അതുകപസ്ഥാവല തവന കക്ഷത്രതനിവന കപരയ് തവന മസ്ഥാറനിവക്കസ്ഥാണ്ടുള്ള പ്രഖശ്യസ്ഥാപനവയ
വെന.  ഇക്കസ്ഥാരശ്യയ  വെനയവെകുപ്പുയ  അറനിഞനിടനില്ല.  ആരുയ  അറനിഞനിടനില്ല.
'ശസ്പീധരമശസ്ഥാസസ്ഥാ  കക്ഷത്രയ'  എനള്ള  കക്ഷത്രതനിവന  കപരയ്  'അയപ്പെകക്ഷത്രയ'
എനസ്ഥാക്കനി  മസ്ഥാറനി  വെളവര  സസകേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥായനി  അതയ്  സൂക്ഷനിച്ചയ്  സുപ്രസ്പീയ  കകേസ്ഥാടതനിയനില്
അഫനിഡവെനിറയ്  വകേസ്ഥാടുക്കുന  രസ്പീതനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഒടയ  തവന  ശരനിയല്ലസ്ഥാത
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട
അമലമസ്ഥായ  ശബരനിമലയുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  നടക്കുനതയ്.  ഏതസ്ഥാനുയ
ദനിവെസങ്ങള്ക്കുമുമയ്   വെലനിയ  പരസ്ഥാതനികേളുണസ്ഥായനി.    കേഴനിഞ  വവപങ്കുനനി  വെനിഷ
ഉതവെങ്ങകളസ്ഥാടനുബനനിച്ചയ്  ശബരനിമലയനില്  നട  തുറനനിരുന  ദനിവെസങ്ങളനില്
ആചസ്ഥാര  ലയഘനയ  നടനവവെനയ്  പറഞവകേസ്ഥാണ്ടുള്ള  നനിരവെധനി  പ്രശങ്ങള്
ഉയരനവെനനിടണയ്. വെനിവെനിധങ്ങളസ്ഥായ ആകക്ഷപങ്ങള് ശബരനിമലയനില് .......

ശസ്പീ  .    തനിരുവെഞ്ചൂര  രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്:  സര,  ശബരനിമലവയ  തകേരക്കസ്ഥാന്
തസ്പീരുമസ്ഥാനനികച്ചസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .   സനി  .   വകേ  .   നസ്ഥാണു: സര, ശബരനിമലവയ തകേരക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുനതസ്ഥാരസ്ഥാണയ്;
ശബരനിമലയുവട കപരയ് മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള തസ്പീരുമസ്ഥാനവമടുതതയ് ആരസ്ഥാണയ്;  ശബരനിമല  വെനയ
വെകുപ്പെനിവന  ഭൂമനി  കൂടുതലസ്ഥായനി  ഉപകയസ്ഥാഗനിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനില്ലസ്ഥാത,  വെനതനിലള്ള  ഒരു
കക്ഷത്രമസ്ഥാണയ്.  അതനിവന പ്രകതശ്യകേതകേള് അതസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാനുയ കുറച്ചുനസ്ഥാള് അതുമസ്ഥായനി
ബനവപ്പെടയ്  നനിനനിടണയ്.   എനനിക്കുമറനിയസ്ഥായ.   ഒരു  ഗവെണ്വമനയ്  ഭരനിക്കുന
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അവെസരതനില്  ഉതരവെസ്ഥാദനിതസവപ്പെട  മനനിയുണസ്ഥായനിടയ  വവെറുവമസ്ഥാരു
വചയരമസ്ഥാനസ്ഥായനിരനിക്കുന  ഒരസ്ഥാള്  എല്ലസ്ഥായ  നനിയമവെനിരുദ്ധമസ്ഥായനി  വചയയ്  മനനിവയ
നനിസഹസ്ഥായനസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശമനിച്ചതനിനുകശഷയ  അതനിവന തകേരക്കസ്ഥാന് ശമനിക്കുനവവെനയ്
പറഞസ്ഥാല്........  ആരസ്ഥാണയ്  തകേരക്കസ്ഥാന്  ശമനിക്കുനതയ്;  ഒസ്ഥാകരസ്ഥാ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥായനി
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  ഇത്രകേസ്ഥാലമസ്ഥായനി  അവെനിവടയുണസ്ഥായനിരുന  സയവെനിധസ്ഥാന
തനിവനതനിരസ്ഥായനി ആരസ്ഥാണയ് പ്രവെരതനിച്ചതയ്;  അകദ്ദേഹയ പ്രവെരതനികച്ചസ്ഥാ?

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  (ശസ്പീ  .    രകമശയ് വചനനിതല):  സര,  ഇവെനിവട പ്രധസ്ഥാനവപ്പെട
കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ് മനിനനിസര പറഞതയ്.   The Travancore Cochin Hindu  Religious
Act,   1950  അനുസരനിച്ചസ്ഥാണയ്  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡുകേള്  രൂപസ്പീകേരനിച്ചനിടള്ളതയ്.
ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് ഗവെണ്വമനനിനയ് ഒരു പവെറുമനില്ല. വതറനിദ്ധരനികക്കണ. കബസ്ഥാരഡനിനസ്ഥാണയ്
അധനികേസ്ഥാരയ.  അകങ്ങയയ്  ഒനയ  വചയസ്ഥാന്  കേഴനിയനില്ല.  ആകയ്  മസ്ഥാറസ്ഥായ.  ആകയ്
മസ്ഥാറനിയതനിനുകശഷയ  വചയസ്ഥായ.  കദവെസസയ   വെകുപ്പുമനനിമസ്ഥാര  നനിരവെധനി
ഇവെനിവടയുണസ്ഥായനിരുനകല്ലസ്ഥാ;  എല്ലസ്ഥാക്കസ്ഥാരശ്യതനിലയ കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിനസ്ഥാണയ് മുഴുവെന്
അധനികേസ്ഥാരവമുള്ളതയ്. പനിവന മസ്ഥാറണവമങ്കെനില് അധനികേസ്ഥാരമുള്ളതയ് തനനിക്കസ്ഥാണയ്. അങ്ങയ്
നനിയമയ  അറനിയസ്ഥാവത  സയസസ്ഥാരനിക്കരുതയ്.  അകങ്ങയയ്  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.
നനിയമസഭയയ്  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.  Covenant  മസ്ഥാറണയ.  അങ്ങവന   ഒരുപസ്ഥാടയ്
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളുണയ്. അങ്ങയ് അറനിയസ്ഥാന് വെയസ്ഥാവത കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് പറയരുതയ്. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   വകേ  .   നസ്ഥാണു: സര, ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവെയ്  പറയുനതയ്
ശരനിയല്ല.  ഗവെണ്വമനനിവന  അയഗസ്പീകേസ്ഥാരമനില്ലസ്ഥാവത.....  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിനയ്
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  വചയസ്ഥാന്   അധനികേസ്ഥാരമുണയ്.   വെനതനികലയയ്  എകറനയ്  വചയസ്ഥാന്
ശബരനിമലവയകപ്പെസ്ഥാലള്ള  ഒരു  കക്ഷത്രതനിനയ്   വെനതനില്  കൂടുതല്
സലങ്ങവളടുക്കസ്ഥാനുള്ള അധനികേസ്ഥാരമനില്ല.  അതുകപസ്ഥാവല തവന ഈ കക്ഷത്രതനിവന
കപരയ്  മസ്ഥാറസ്ഥാന്  ആരക്കസ്ഥാണയ്  അധനികേസ്ഥാരമുള്ളതയ്;   ഏവതങ്കെനിലയ  അവെസരതനില്
കകേരളതനിവല  ഏവതങ്കെനിലയ  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവന  കേസ്പീഴനില്   അധനികേസ്ഥാരതനില്
ഏല്പ്പെനിച്ച കക്ഷത്രതനിവന കപരയ്  മസ്ഥാറനിയ ചരനിത്രമുകണസ്ഥാ;  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനിവയ
വവെറുവത ആകക്ഷപനിച്ചനിടയ് കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല. 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്: സര, അങ്ങയ് പറഞതുകപസ്ഥാവല നനിയമതനിവന
ഉള്ളനികലയയ്  കേടനല്ല  ഞസ്ഥാന്  പറഞതയ്.   തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര   കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്
അങ്ങയുവട  പസ്ഥാരടനിയുവട  കനതസ്ഥാവെസ്ഥായനിടള്ള  ഒരസ്ഥാള്  കനതൃതസയ  വകേസ്ഥാടുക്കുന,
അവല്ലങ്കെനില് അവെരക്കയ് ഭൂരനിപക്ഷമുള്ള,  കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് കക്ഷത്രവെനിശസസ്ഥാസനികേളുവട
ആചസ്ഥാരസ്ഥാനുഷസ്ഥാനങ്ങവളല്ലസ്ഥായ ലയഘനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ് നടത്തുന പ്രവെരതനങ്ങളസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന്
ഇവെനിവട  ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചതസ്ഥാണയ്.   ഏതയ്   കേസ്ഥാരശ്യതനിനുയ  ഗവെണ്വമനസ്ഥാണയ്  മറുപടനി
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പറകയണതയ്.ശബരനിമലയനിവല ഉതവെകേസ്ഥാലവത പ്രവെരതനങ്ങള് ക്രമസ്പീകേരനിക്കുനതയ്
കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡസ്ഥാകണസ്ഥാ;  ഗവെണ്വമനനിനകല്ല അതനിവന ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ;  അവെനിവട
എവന്തങ്കെനിലവമസ്ഥാരു  കപസ്ഥാരസ്ഥായ്മ  വെനസ്ഥാല്  മറുപടനി  പറകയണതയ്  ആരസ്ഥാണയ്;
ഗവെണ്വമനകല്ല  മറുപടനി  പറകയണതയ്;  ഗവെണ്വമനയ്   ശബരനിമലയനിവല  മസ്ഥാസര
പസ്ഥാനനിനുകവെണനി  25  കകേസ്ഥാടനി രൂപ വകേസ്ഥാടുതനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. 300  കകേസ്ഥാടനി രൂപയുവട
വെനിപുലമസ്ഥായനിടള്ള ഒരു പദ്ധതനി കേനിഫ്ബനി വെഴനി നടത്തുനതനിനയ് ഗവെണ്വമനയ് പദ്ധതനി
സമരപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  കക്ഷത്രങ്ങള്  സയരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള്
ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുകമസ്ഥാള്  ഗവെണ്വമന്റുമസ്ഥായനി  ആകലസ്ഥാചനിക്കസ്ഥാവത
ഏകേപക്ഷസ്പീയമസ്ഥായനി തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര  കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിവന പ്രസനിഡന്റുയ ഒരയഗവയ
കൂടനികച്ചരനയ്  നടത്തുനതസ്ഥായനിടള്ള  കമസ്ഥാശവപ്പെട  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  ഞസ്ഥാന്  ഇവെനിവട
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചുവവെനയ്  മസ്ഥാത്രകമയുള.  അവെവര  അങ്ങവന  കേയറഴനിച്ചയ്  വെനിടസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുകമസ്ഥാ;  ഒരു  കേസ്ഥാരണവെശസ്ഥാലയ  സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല.  കേരശന  നനിയനണയ
വകേസ്ഥാണ്ടുവെരണയ.  കേരശനമസ്ഥായ നനിയനണയ വകേസ്ഥാണ്ടുവെകന മതനിയസ്ഥാകൂ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജസ്ഥാരജയ്:  സര,  ബഹുമസ്ഥാനപുരസരയ  പറയുകേയസ്ഥാണയ്.
ശബരനിമലയുവട  നനയ്ക്കുകവെണനി  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി  ഒരു  കകേസ്ഥാണ്ഫറന്സയ്
വെനിളനിച്ചു.  ഞസ്ഥാന്  അതനില്  പവങ്കെടുതയസ്ഥാളസ്ഥാണയ്.  7  മനനിമസ്ഥാരുണസ്ഥായനിരുന.
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മുഖശ്യമനനി ശബരനിമലയനിവല ദരശനയ ഉള്വപ്പെവടയുള്ള കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്
എങ്ങവന  നനസ്ഥാക്കനിവയടുക്കസ്ഥാവമനയ  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ്  മുതല്  തനിരുവെനന്തപുരയ
വെവരയുള്ള  തസ്പീരത്ഥസ്ഥാടകേരക്കയ്  സഇൗകേരശ്യവമസ്ഥാരുക്കുനതനിവനക്കുറനിച്ചുമസ്ഥാണയ്
സയസസ്ഥാരനിച്ചതയ്. ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മുഖശ്യമനനി സയസസ്ഥാരനിച്ചയ് കേഴനിഞയുടവന സലകേസ്ഥാല
കബസ്ഥാധയ നഷവപ്പെട രസ്പീതനിയനിലസ്ഥാണയ്  കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് പ്രസനിഡനയ് സയസസ്ഥാരനിച്ചതയ്.
അകദ്ദേഹയ  എവന  അടുതസ്ഥാണനിരുനതയ്.  അയസ്ഥാള്ക്കയ്  എന്തുപറനിവയനയ്  ഞസ്ഥാന്
കപടനിച്ചുകപസ്ഥായനി.  മസ്ഥാനസനികേകരസ്ഥാഗയ  പനിടനിവപ്പെടകപസ്ഥാകയസ്ഥാ  എനകപസ്ഥാലയ
ചനിന്തനിച്ചുകപസ്ഥായനി.  ഞസ്ഥാന്  കചസ്ഥാദനിച്ചു,  നനിങ്ങള്ക്കയ്  എന്തുപറനി;  മുഖശ്യമനനി
നനിങ്ങള്വക്കതനിരസ്ഥായനി  എവന്തങ്കെനിലയ  പറകഞസ്ഥാ;  എന്തനിനസ്ഥാണയ്  നനിങ്ങള്  ഈ
വൃതനികകേടയ്  പറയുനതയ്.  ഒരു  വെരഗ്ഗസ്പീയവെസ്ഥാദനിവയകപ്പെസ്ഥാവലയസ്ഥാണയ്  സയസസ്ഥാരനിക്കുനതയ്.
ശബരനിമല  എനപറയുനതയ്  ഹനിന്ദുസമുദസ്ഥായതനിവന,  ഹനിന്ദു  സയസസ്ഥാരയ മസ്ഥാത്രമല്ല
എല്ലസ്ഥാ  മതസരസ്ഥായ  ആളുകേളുയ  അവെനിവട  കപസ്ഥാകുനണയ്.   അതനിനുള്ള
സഇൗകേരശ്യവമസ്ഥാരുക്കസ്ഥാനുള്ള ഉതരവെസ്ഥാദനിതസയ മനനിക്കുണയ്.  മനനി കപടനിച്ചയ് നനില്കക്കണ
കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിവന നനിലയ്ക്കുനനിരതസ്ഥാന് എവന്തല്ലസ്ഥായ
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാന് കേഴനിയുകമസ്ഥാ അതയ് മുഴുവെന് സസസ്പീകേരനിക്കണവമനയ്  ഞസ്ഥാന്
അഭശ്യരത്ഥനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്:  സര,  ഇവെനിവട  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷ
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കനതസ്ഥാവെയ്  പറഞതയ്   ധരനിച്ചനിടസ്ഥാണയ്  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര   കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്
പ്രസനിഡനനിനസ്ഥാണയ്  എല്ലസ്ഥായ  വചയസ്ഥാനുള്ള  അധനികേസ്ഥാരയ,  അതുവകേസ്ഥാണയ്  എന്തുമസ്ഥാകേസ്ഥായ
എനള്ള  മടയ്  ഉവണനയ്  കതസ്ഥാനന.   അതയ്  നമുക്കയ്  അയഗസ്പീകേരനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്
സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല.  ശബരനിമലയനികലയയ്  വെരുന  തസ്പീരത്ഥസ്ഥാടകേരക്കയ്
സഇൗകേരശ്യങ്ങവളസ്ഥാരുക്കുനതനിനുകവെണനി  ഇടതസ്ഥാവെളങ്ങള്  നനിരമനിക്കുനതനിനയ്
ഗവെണ്വമനയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചു.  നമ്മുവട  സയസസ്ഥാനതനിവന  ചരനിത്രതനില്
ആദശ്യമസ്ഥായനിടസ്ഥാണയ്  ഒരു  ഗവെണ്വമനയ്  അങ്ങവന  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതയ്.  37  സലങ്ങള്
വഎഡനനിവവഫ വചയ.  37  അമലങ്ങളനില്  കകേസ്ഥാടനിക്കണക്കനിനയ് രൂപ വചലവെഴനിച്ചയ്
എല്ലസ്ഥാ  സഇൗകേരശ്യങ്ങളുയ  ഒരുക്കുനതനിവന  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി  വെലനിയ  ഇടതസ്ഥാവെളങ്ങള്
ഒരുക്കുനതനിനയ്   ഗവെണ്വമനയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചു.  അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  പദ്ധതനിയുവട
രൂപകരഖ  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ഗവെണ്വമനയ്  തവനയസ്ഥാണയ്  എല്ലസ്ഥായ
വചയ്യുനതയ്.  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര   കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡനിവനയുയ  അല്ലസ്ഥാവതയുമുള്ള
അമലങ്ങളനില്  കേസ്ഥാസരകഗസ്ഥാഡയ് മുതല്.......

ശസ്പീ  .    വകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷയ്  കുമസ്ഥാര:  സര,  ഏതയ്  ഏജന്സനിവയയസ്ഥാണയ്
ഏല്പ്പെനിക്കുനതയ്?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്:  സര,  ഏജന്സനിവയ പനിനസ്പീടയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുയ.
ഗവെണ്വമനയ്  വെളവര  സജസ്പീവെമസ്ഥായനിടള്ള  പ്രവെരതനങ്ങള്  കദവെസസങ്ങളുവട
വെനികേസനതനിനസ്ഥായനി  നടപ്പെനിലസ്ഥാക്കനിവക്കസ്ഥാണനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  ചരച്ചയനില്  വെന
കേസ്ഥാരശ്യങ്ങളസ്ഥാണയ്  പറയുനതയ്.   ശബരനിമലയനില്  പസ്ഥാത്രയ  വെസ്ഥാങ്ങുനതനിവല  അഴനിമതനി,
ധനലക്ഷ്മനി  ബസ്ഥാങ്കെനില്നനിനയ അക്കഇൗണയ് മസ്ഥാറസ്ഥാനുള്ള നസ്പീക്കയ എനനിവെയനില് ഒരുപസ്ഥാടയ്
അകനസഷണങ്ങള്  നടക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  അതനിനനിടയനിലസ്ഥാണയ്  കദവെസസയ  വസക്രടറനിവയ
കേമസ്പീഷണറസ്ഥാക്കുനതനിനുള്ള  തസ്പീരുമസ്ഥാനയ  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  എടുക്കുനതയ്.
അകദ്ദേഹവതക്കുറനിച്ചയ്  കകേസ്ഥാടതനി  പറഞ  ഒരു  ഭസ്ഥാഗമുണയ്.  അതയ്  ഞസ്ഥാന്   ഇവെനിവട
വെസ്ഥായനികക്കണ കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.   കകേസ്ഥാടതനി കനരകത തവന പറഞതസ്ഥാണയ്. 1994 മുതല്
കകേസ്ഥാടതനി   വെനിവെനിധ  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചുവകേസ്ഥാണയ്  വെളവര  കേരശനമസ്ഥായനിടള്ള
നനിരസ്പീക്ഷണതനിനയ്  വെനികധയ  നസ്ഥാക്കനിയനിരനിക്കുന  ഒരുകദശ്യസ്ഥാഗസവന
കേമസ്പീഷണറസ്ഥാക്കുനതനിനയ്  കദവെസസയ  കബസ്ഥാരഡയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിക്കുകേയുയ   ആ
ഉകദശ്യസ്ഥാഗസന് തവന ഒപ്പെനിടയ്   കകേസ്ഥാടതനിക്കയ്  കേടലസ്ഥാസയ്  നല്കുന ഒരു രസ്പീതനിയസ്ഥാണയ്
ഇകപ്പെസ്ഥാള്  വെനനിരനിക്കുനതയ്.   ഇവതസ്ഥാനയ  നമുക്കയ്  സമതനിച്ചുവകേസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കേഴനിയുന
കേസ്ഥാരശ്യമല്ല.  കദവെസസങ്ങളുവടയുയ  ഭക്തരുവടയുയ  കപരയ്  പറഞനടക്കുന  ഈ
അനശ്യസ്ഥായങ്ങവള കേരശനമസ്ഥായനി കനരനിടസ്ഥാതനിരനിക്കസ്ഥാന്  നമുക്കയ് സസ്ഥാധനിക്കുകേയനില്ല. 

അമലങ്ങവളയുയ  ആരസ്ഥാധനസ്ഥാലയങ്ങവളയുയ  ആര.എസയ്.എസയ്.  ആയുധ
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പ്പുരകേളസ്ഥാക്കുന  അവെസസ്ഥാവെനികശഷമുണയ്.   നമുക്കയ്  കയസ്ഥാജനിച്ചുനനിനയ്  അതനിവന
കനരനിടസ്ഥാന് സസ്ഥാധനിക്കണയ.   ഇടതുപക്ഷ വെനികരസ്ഥാധയവെച്ചുവകേസ്ഥാണയ് യു.ഡനി.എഫയ്. ആവകേ
എനയ് ഞസ്ഥാന് പറയുനനില്ല,  പലയനിടത്തുയ കകേസ്ഥാണ്ഗസുകേസ്ഥാര  ആര.എസയ്.എസയ്.-വന
സഹസ്ഥായനിക്കുനതസ്ഥായുള്ള നനിലപസ്ഥാടയ് സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്. .... (ബഹളയ).....

പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെയ്  (  ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല  ): ...(പമക്കയ് ഓഫയ്)...  സര,
അതയ് എവെനിവടവയസ്ഥാവക്കയസ്ഥാണയ്?  ......(ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  : സര,  പല സലങ്ങളനിലയ.  എവെനിവടവയസ്ഥാവക്ക
യസ്ഥാവണനയ് കചസ്ഥാദനിച്ചസ്ഥാല് കൃതശ്യമസ്ഥായനി ഞസ്ഥാന് പറഞ തരസ്ഥായ.  പല സലങ്ങളനിലമുണയ്.
 ഞസ്ഥാന്  ഇവെനിവട  പറഞതനിവന  നല്ല  അയശയ  നനിങ്ങവളടുതസ്ഥാല്  മതനി.   ...........
(ബഹളയ).... 

മനി  .   സസ്പീക്കര  : വയസയ്..... പസ്പീസയ്..... പസ്പീസയ്.....  (ബഹളയ).....

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  പല  സലങ്ങളനിലയ  അമലങ്ങളനിലയ
ആരസ്ഥാധനസ്ഥാലയങ്ങളനിലയ  നടക്കുനതസ്ഥായുള്ള ആയുധ പരനിശസ്പീലനവതയുയ അവെരുവട
പരനിപസ്ഥാടനികേവളയുയ കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് അനുകൂലനിക്കുകേതവനയസ്ഥാണയ് വചയ്യുനതയ്. 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല  : ...(പമക്കയ്  ഓഫയ്)...  സര,  അതയ്
എവെനിവടവയസ്ഥാവക്കയസ്ഥാണയ്?  ....(ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  : സര,  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവെനിനയ്
പരനികശസ്ഥാധനിച്ചസ്ഥാല്  മനസനിലസ്ഥാകുയ.  അങ്ങയ്  പരനികശസ്ഥാധനിക്കണയ.  അങ്ങയ്
പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകേണയ.   അങ്ങവന  വചയസ്ഥാന്  പസ്ഥാടനിവല്ലനസ്ഥാണയ്  ഞസ്ഥാന്
പറയുനതയ്.   

ശസ്പീ  .    വകേ  .    സനി  .    കജസ്ഥാസഫയ്  :   ............  (പമക്കയ്  ഓഫയ്)............  സര,
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനി  ഇവെനിവട  ഒരു  പസ്ഥാരടനിവക്കതനിവര
ആകരസ്ഥാപണമുനയനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്. .. (… ബഹളയ).......

ശസ്പീ  .   കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  : സര, പസ്ഥാരടനിവക്കതനിവരയല്ലസ്ഥാവത പനിവന കവെവറ
ആരവക്കതനിവരയസ്ഥാണയ് ആകക്ഷപമുനയനികക്കണതയ്? .. (… ബഹളയ)..... 

മനി  .    സസ്പീക്കര  : അങ്ങയ് ചരച്ചയനില് വെന കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള് പറഞയ് അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കൂ.
. (… ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  : സര,  പ്രസ്ഥാകദശനികേമസ്ഥായനി പല പ്രകദശങ്ങളനിലയ
കകേസ്ഥാണ്ഗസ്സുകേസ്ഥാര.......

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല  : .......(പമക്കയ്  ഓഫയ്).......  സര,  അതയ്
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എവെനിവടവയസ്ഥാവക്കയസ്ഥാവണനയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനി വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കണയ....(ബഹളയ)......

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  അതയ്  എവെനിവടവയസ്ഥാവക്കയസ്ഥാവണനയ്
അകങ്ങയയ് ഞസ്ഥാന് എഴുതനിതരസ്ഥായ.  പല സലങ്ങളനിലയ നടക്കുന കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ് ഞസ്ഥാന്
പറഞതയ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര  : അകദ്ദേഹയ  പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവെനിനയ്  എഴുതനിവക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാവമനകല്ല
പറഞതയ്.   പറഞയ് അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കൂ..... പസ്പീസയ്.... (ബഹളയ).....

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  ഒരു  പസ്ഥാരടനിവയ   ഞസ്ഥാന്  അടച്ചയ്
ആകക്ഷപനിച്ചതല്ല.   പല  സലങ്ങളനിലയ  നടക്കുന  കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  ഞസ്ഥാന്
ചൂണനിക്കസ്ഥാണനിച്ചുവവെകനയുള.  പരനികശസ്ഥാധനിച്ചയ് ആവെശശ്യമസ്ഥായ മസ്ഥാറങ്ങള് വെരുകതണതയ്
കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  പസ്ഥാരടനി  തവനയസ്ഥാണയ്.   നനിങ്ങള്  തവന  പരനികശസ്ഥാധനികക്കണതസ്ഥാണയ്.
നനിങ്ങള്വക്കല്ലസ്ഥാവെരക്കുയ അറനിയസ്ഥാവന കേസ്ഥാരശ്യങ്ങള്തവനയസ്ഥാണയ്.  

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല  : സര,  ഞങ്ങളുവട  പസ്ഥാരടനിവയ  നനസ്ഥാക്കുനതനിനയ്
അങ്ങയുവട ഉപകദശയ കവെണ.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  ഞസ്ഥാന്  ഉപകദശനിക്കുകേയല്ല.  നനിങ്ങളുവട
പസ്ഥാരടനിവയ  ഉപകദശനിക്കസ്ഥാന്  മസ്ഥാത്രയ  ഞസ്ഥാന്  വെളരനനിടനില്ല.  പവക്ഷ,  അങ്ങയ്  തവന
മനസനിലസ്ഥാകക്കണതുണയ്.  തനിരുവെനിതസ്ഥായകൂര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് പ്രസനിഡനനിവനതവന
ചനില  പ്രസയഗങ്ങള്  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  പസ്ഥാരടനിയുവട  നയതനിനയ്  അനുകൂലമല്ല.
കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  നനിലപസ്ഥാടുകേള്ക്കയ്  അനുസരണമല്ല.   അകദ്ദേഹതനിവന  പ്രസയഗങ്ങള്
കകേടസ്ഥാല് ഇവെനിവട ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗയ ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ് പറഞതുകപസ്ഥാവല,
ഒരു  തനനി  വെരഗ്ഗസ്പീയവെസ്ഥാദനി  സയസസ്ഥാരനിക്കുനതുകപസ്ഥാവലയസ്ഥാണയ്  അകദ്ദേഹയ
സയസസ്ഥാരനിക്കുനതയ്.  അതയ് വെസ്ഥാസവെമസ്ഥാണയ്.  

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റസ്ഥായ  : സര,  കപസ്ഥായനിനയ്  ഓഫയ്  ഓരഡര.  ഞസ്ഥാന്
ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മുഖശ്യമനനികയസ്ഥാടയ്  കചസ്ഥാദനിച്ച  ഒരു  കചസ്ഥാദശ്യമുണസ്ഥായനിരുന.   121-ാം
നമര കചസ്ഥാദശ്യയ ഇതുമസ്ഥായനി ബനവപ്പെട ഒനസ്ഥാണയ്.  

കക്ഷത്ര  പരനിസരങ്ങളനില്  ആര.എസയ്.എസയ്.  കപസ്ഥാലള്ള  സയഘടനകേള്
നടതനിവെരുന  ശസ്ഥാഖകേളനില്  ചനിലയനിടതയ്  ആയുധ  പരനിശസ്പീലനയ
നടതനിവെരുനതസ്ഥായനി ശദ്ധയനില്വപ്പെടനിടകണസ്ഥാ; ഉവണങ്കെനില് ഇക്കസ്ഥാരശ്യതനില് കേഴനിഞ
ഒരു വെരഷതനിനുള്ളനില് സസസ്പീകേരനിച്ച നടപടനികേവള സയബനനിച്ചയ് വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കുകമസ്ഥാ; 

അതനിനയ്  ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ  മുഖശ്യമനനി  കരഖസ്ഥാമൂലയ  നല്കേനിയ  മറുപടനി,
ആരസ്ഥാധനസ്ഥാലയങ്ങളനില്  ആയുധപരനിശസ്പീലനയ  നടത്തുനതസ്ഥായനി  ശദ്ധയനില്വപ്പെടസ്ഥാല്
കേരശന നനിയമനടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്ഥാവണനയ് മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണയ്.  

ഇതുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെടയ്  ഒരു  കകേസുയ  ഗവെണ്വമനയ്  എടുതനിടനില്ല.   അങ്ങവന
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ഗവെണ്വമനനിവന  ശദ്ധയനില്  വെരസ്ഥാത  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യതനില്  രസ്ഥാഷസ്പീയ  പസ്ഥാരടനികേള്
സഹസ്ഥായനിക്കുനവവെനയ്  ഇവെനിവട  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  കദവെസസയ  വെകുപ്പുമനനി  പറഞയ്
രസ്ഥാഷസ്പീയ  ആകരസ്ഥാപണമുനയനിക്കുനതയ്  അപകേസ്പീരതനികേരമസ്ഥാണയ്.  അതയ്
കരഖയനിലണസ്ഥാകേസ്ഥാന് പസ്ഥാടനില്ല.  

മനി  .   സസ്പീക്കര  : അതയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥായ.*

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  പല  കക്ഷത്രങ്ങളനിലയ  ഉപകദശകേ
സമനിതനികേവളന  നനിലയനില്  ഒരുപറയ  ആര.എസയ്.എസയ്.-കേസ്ഥാര  കേടനകൂടനിയനിടണയ്.
ആ ഉപകദശകേ സമനിതനികേവള  സയരക്ഷനിക്കുന നസ്പീക്കവമല്ലസ്ഥായ  പല പ്രകദശങ്ങളനിലയ
പ്രസ്ഥാകദശനികേ കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് കനതൃതസയ സസസ്പീകേരനിക്കസ്ഥാറുണയ്.  . (… ബഹളയ).....

മനി  .   സസ്പീക്കര  : അങ്ങയ് പറഞയ് അവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  വെസ്ഥാസവെമസ്ഥാണയ്.  ഞസ്ഥാവനസ്ഥാരു  വെസ്ഥാസവെയ
പറഞതനില്  കദഷശ്യവപ്പെടനിടയ്  കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.   ..... ..(… ബഹളയ).....  എകനസ്ഥാടയ്
കേലഹനിച്ചനിടയ കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.

മനി  .    സസ്പീക്കര  : നനിങ്ങള് ഓകരസ്ഥാരുതരുയ ആതപരനികശസ്ഥാധന നടതനിയസ്ഥാല്.....
രസ്ഥാഷസ്പീയമസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാപണങ്ങള്  ഉനയനിക്കസ്ഥാറനികല്ല;  .(… ബഹളയ)....  നനിങ്ങള്
ശക്തമസ്ഥായനി അകങ്ങസ്ഥാടയ്  മറുപടനി പറയുകേയല്ലസ്ഥാവത എന്തസ്ഥാണയ് അതനിനയ് മസ്ഥാരഗ്ഗമുള്ളതയ്?
വസസനിഫനിക്കസ്ഥായ ഒരു കേസ്ഥാരശ്യമസ്ഥാണയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാവമനയ് പറഞനിടള്ളതയ്.  

(യു.ഡനി.എഫയ്.  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  സസ്പീക്കറുവട
ഡയസനിനടുത്തുവെനയ്  ബഹളയ  വെച്ചയ്  സഭസ്ഥാനടപടനികേള്  തടസവപ്പെടുതനി
വകേസ്ഥാണനിരുന.)

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  മുസസ്പീയലസ്പീഗുകേസ്ഥാര  സസ്പീക്കറുവട
ഡയസനിനടുകതയയ് കപസ്ഥാകകേണ കേസ്ഥാരശ്യമനില്ല.  ..... (… ബഹളയ)....... 

മനി  .    സസ്പീക്കര  : സര,  ശസ്പീ.  വെനി.  ടനി.  ബല്റസ്ഥായ  വസസനിഫനിക്കസ്ഥായനി  ഒരു കേസ്ഥാരശ്യയ
പറഞ.  അതയ് പരനികശസ്ഥാധനിക്കസ്ഥാവമനയ പറഞ.*  രസ്ഥാഷസ്പീയമസ്ഥായ ആകരസ്ഥാപണങ്ങളുയ
പ്രതശ്യസ്ഥാകരസ്ഥാപണങ്ങളുയ  സഭസ്ഥാകവെദനിയനില്  പുതനിയ  കേസ്ഥാരശ്യമല്ല.  എല്ലസ്ഥാ
പസ്ഥാരടനികേവളക്കുറനിച്ചുയ  രസ്ഥാഷസ്പീയമസ്ഥായനി  അകങ്ങസ്ഥാടമനികങ്ങസ്ഥാടയ  ആകരസ്ഥാപണങ്ങളുയ
പ്രതശ്യസ്ഥാകരസ്ഥാപണങ്ങളുയ  ഇവെനിവട  ഉനയനിക്കസ്ഥാറുണയ്.   ഇവതസ്ഥാരു  പുതനിയ  കേസ്ഥാരശ്യമല്ല.
എന്തനിനസ്ഥാണയ്  ഇഇൗ ബഹളവമനയ്  എനനിക്കറനിയനില്ല.   Please....  Go  to  your  seat.

* ബഹമസ്ഥാനവപ്പെട സഭസ്ഥാദ്ധശ്യക്ഷവന ഉതരവപ്രകേസ്ഥാരയ (ഫയല് നമര 2009/ഇ.ബനി./2017/നനി.വസ.,

* ബഹമസ്ഥാനവപ്പെട സഭസ്ഥാദ്ധശ്യക്ഷവന ഉതരവപ്രകേസ്ഥാരയ (ഫയല് നമര 2009/ഇ.ബനി./2017/നനി.വസ., 5-5-2017) 

സഭസ്ഥാകരഖകേളനില് നനിലനനിരതസ്ഥാന് തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചു.
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Please.....  ഈ  ബഹളയ  വെയ്ക്കുനതനിനുമുമയ്  ഒരസ്ഥാതപരനികശസ്ഥാധന  നടതണയ.
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനസ്പീ, അങ്ങയ് പറഞവെസസ്ഥാനനിപ്പെനിക്കണയ.  പസ്പീസയ്..... (ബഹളയ)...... 

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല  : സര,  (പമക്കയ്  ഓഫയ്)  സര,  ഒരു  രസ്ഥാഷസ്പീയ
പസ്ഥാരടനിവക്കതനിവര........ (ബഹളയ).......

മനി  .    സസ്പീക്കര  : പ്രതനിപക്ഷകനതസ്ഥാവെനിനയ്  സയസസ്ഥാരനിക്കണവമങ്കെനില്  നനിങ്ങള്
സസ്പീറ്റുകേളനികലയയ്  കപസ്ഥാകേണയ.....  (ബഹളയ).....  ശസ്പീ.  പനി.  വകേ.  ബഷസ്പീര,  പ്രതനിപക്ഷ
കനതസ്ഥാവെനിനയ്  പമക്കയ്  വകേസ്ഥാടുക്കണവമങ്കെനില്  നനിങ്ങവളല്ലസ്ഥാവെരുയ  സസ്പീറനില്
കപസ്ഥായനിരനിക്കണയ.   രണ്ടുയകൂടനി  നടക്കനില്ല.   പസ്പീസയ്.....  പസ്പീസയ്......  എല്ലസ്ഥാവെരുയകൂടനി
മതരനിച്ചയ് നസ്പീടനിവക്കസ്ഥാണ്ടുകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്. 

(ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട സസ്പീക്കറുവട ഡയസനിനടുത്തുവെനയ് ബഹളയ വെച്ചുവകേസ്ഥാണനിരുന
യു.ഡനി.എഫയ്. എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാര അവെരവെരുവട സസ്പീറ്റുകേളനികലയയ് തനിരനിച്ചുകപസ്ഥായനി.)

ശസ്പീ  .    രകമശയ്  വചനനിതല  : സര,  ഒരു  കേസ്ഥാരശ്യയ  അങ്ങയുവട
ശദ്ധയനില്വപ്പെടുത്തുകേയസ്ഥാണയ്.  ഞങ്ങളുവട  പസ്ഥാരടനിവയ  സയബനനിച്ചയ്  വെളവര
അടനിസസ്ഥാനരഹനിതമസ്ഥായ  ആകരസ്ഥാപണമസ്ഥാണയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനി  ഇവെനിവട
ഉനയനിച്ചതയ്.  എവെനിവടയസ്ഥാണയ്  ഈ  സയഭവെയ  ഉണസ്ഥായനിടള്ളവതനയ്  ഞസ്ഥാന്
അകദ്ദേഹകതസ്ഥാടയ്  കചസ്ഥാദനിച്ചു.   ഒരു  സലവതയുയപറനി  പറയസ്ഥാന്  അകദ്ദേഹതനിവന
കേയനില്  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  വമറസ്പീരനിയലനില്ല.   മസ്ഥാത്രവമല്ല,  ശസ്പീ.  വെനി.  ടനി.  ബല്റസ്ഥായ
ബഹുമസ്ഥാനശ്യനസ്ഥായ മുഖശ്യമനനികയസ്ഥാടയ് കചസ്ഥാദനിച്ച കചസ്ഥാദശ്യതനിനയ് മറുപടനി അകദ്ദേഹയ ഇവെനിവട
പറഞ.  അവെസ്ഥാസവെമസ്ഥായ  പ്രസസ്ഥാവെന  നടതനി  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  പസ്ഥാരടനിവയ
അപമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാനുള്ള  മനനിയുവട  ശമയ  തനികേച്ചുയ  ദഇൗരഭസ്ഥാഗശ്യകേരമസ്ഥാണയ്.   മലപ്പുറയ
വതരവഞടുപ്പെയ്  കേഴനിഞകപ്പെസ്ഥാള്  മലപ്പുറവത  കവെസ്ഥാടരമസ്ഥാവര  മുഴുവെന്
അപമസ്ഥാനനിക്കതക്കനനിലയനില് പ്രസസ്ഥാവെന നടതനിയ ആളസ്ഥാണയ് അകദ്ദേഹയ. മലപ്പെറതയ്
നന്യൂനപക്ഷ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരണമുണസ്ഥായനി  എനയ്  പറഞയ്  ഈ  മനനിതവനയസ്ഥാണയ്
അപമസ്ഥാനനിച്ചവതനള്ള  കേസ്ഥാരശ്യയ  നമളസ്ഥാരുയ  മറനകപസ്ഥാകേരുതയ്.   കകേസ്ഥാണ്ഗസനിവന
അപമസ്ഥാനനിക്കുന  തരതനിലള്ള  ഈ  പ്രസസ്ഥാവെന  അകദ്ദേഹയ  പനിന്വെലനിക്കണവമനയ്
ഞസ്ഥാന്  അങ്ങയനിലൂവട  ആവെശശ്യവപ്പെടുകേയസ്ഥാണയ്.   അവല്ലങ്കെനില്  അതയ്  ഈ  സഭസ്ഥാ
കരഖയനില്നനിനയ് അങ്ങയ് നസ്പീക്കയവചയണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര  : വയസയ്..... 

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  എന   വെലനിയ
പ്രസസ്ഥാനവത  അപമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാവനസ്ഥാനയ  ഞസ്ഥാന്  ആഗഹനിച്ചനിടനില്ല.  ഞസ്ഥാനതയ്
വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കുകേയസ്ഥാണയ്. ഇന്തശ്യന് നസ്ഥാഷണല് കകേസ്ഥാണ്ഗസനിവന അപമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാവനസ്ഥാനയ
ഞസ്ഥാന് ഉകദ്ദേശനിച്ചനിടനില്ല.  ഇന്തശ്യന് നസ്ഥാഷണല് കകേസ്ഥാണ്ഗസനിവല ചനില പ്രവെരതകേര,
ഉദസ്ഥാഹരണതനിനയ്,  നമള് വെലനിവയസ്ഥാരു സസ്ഥാനയ വകേസ്ഥാടുതയസ്ഥാളസ്ഥാണകല്ലസ്ഥാ കദവെസസയ
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കബസ്ഥാരഡയ്  പ്രസനിഡനയ്.  അകദ്ദേഹതനിവന  ചനില  കസറയ്വമന്റുകേള്തവന
വെരഗ്ഗസ്പീയവെസ്ഥാദനികേവള കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിക്കുന തരതനിലള്ളതസ്ഥാണയ്.  ....... (ബഹളയ)......
ഞസ്ഥാന് പറകഞസ്ഥാവട,  എവന പറയസ്ഥാന് അനുവെദനിക്കനികല്ല;  ഞസ്ഥാന് അങ്ങകയസ്ഥാടസ്ഥാണയ്
പറയുനതയ്.  അകദ്ദേഹതനിവന  പ്രസയഗങ്ങള്,  കസറ്റുവമന്റുകേള്,  ചനില
പ്രവെരതനങ്ങള്തവന  പഹന്ദവെ  വെരഗ്ഗസ്പീയതവയ  വെലനിയ  കതസ്ഥാതനില്
കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനിപ്പെനിക്കുനതസ്ഥാണയ്.   ആ കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനമസ്ഥാണയ്  ചനില സലങ്ങളനില് ചനില
കകേസ്ഥാണ്ഗസയ് പ്രവെരതകേരക്കയ്.....

ശസ്പീ  .    വെനി  .    ടനി  .    ബല്റസ്ഥായ  : സര,  (പമക്കയ്  ഓഫയ്)  ഏവതസ്ഥാവക്ക
സലങ്ങളനിലസ്ഥാവണനയ് ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട മനനി വെശ്യക്തമസ്ഥാക്കണയ.  മനനി ഒരു രസ്ഥാഷസ്പീയ
പസ്ഥാരടനിവയ അപമസ്ഥാനനിക്കുകേയസ്ഥാണയ് വചയ്യുനതയ്. .... (ബഹളയ)....

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  :  സര,  സലവമസ്ഥാവക്ക  ഞസ്ഥാന് പറഞതരസ്ഥായ.
ഞസ്ഥാന്  അങ്ങവന  പറഞ.   ഞസ്ഥാന്  ഒരു  പസ്ഥാരടനിവയ  അപമസ്ഥാനനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ
ക്ഷസ്പീണനിപ്പെനിക്കസ്ഥാകനസ്ഥാ ഒനയ  ഉകദ്ദേശനിച്ചനിടനില്ല.  ഞസ്ഥാന് ചനില വെസ്തുതകേള് പറഞവവെനയ്
മസ്ഥാത്രകമയുള.....(ബഹളയ).....  അതയ്  നനിങ്ങള്ക്കയ്  വെളവര  പ്രയസ്ഥാസ
മുണസ്ഥാക്കനിയനിടവണങ്കെനില്.....

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനിനനിസര,  അകങ്ങയയ്  അങ്ങവനവയസ്ഥാരു
അഭനിപ്രസ്ഥായമുവണങ്കെനില് അങ്ങയ് എഴുതനിവക്കസ്ഥാടുതസ്ഥാല് മതനി.  പ്രതനിപക്ഷ കനതസ്ഥാവെനിനയ്
എഴുതനിവക്കസ്ഥാടുക്കസ്ഥാവമനയ് അങ്ങയ് കനരകത പറഞകല്ലസ്ഥാ;  അടുത വെനിഷയതനികലയയ്
കേടക്കൂ.

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  കകേസ്ഥാണ്ഗസയ്  കനതസ്ഥാക്കനസ്ഥാരസ്ഥായനിടള്ള
ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  എയ.എല്.എ.-മസ്ഥാരക്കയ്  അതയ്  മനനഃപ്രയസ്ഥാസമുണസ്ഥാക്കനിയനിടവണങ്കെനില്
ഞസ്ഥാനതയ് വെനിത്കഡസ്ഥാ വചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്.  കപസ്ഥാവര?

മനി  .   സസ്പീക്കര  : അങ്ങയ് കേണ്ക്ലൂഡയ് വചയ്യൂ.  ..... (ബഹളയ)....

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്  : സര,  ഞസ്ഥാനതയ്  വെനിത്കഡസ്ഥാ  വചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്.
ഞസ്ഥാനവതസ്ഥാനയ ഉകദ്ദേശനിച്ചനിടനില്ല.  ഞസ്ഥാന് ഉള്ള കേസ്ഥാരശ്യയ പറഞവവെനയ് മസ്ഥാത്രകമയുള. 

മനി  .   സസ്പീക്കര  : പസ്പീസയ് കേണ്ക്ലൂഡയ്.  

ശസ്പീ  .   കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന്  : സര, ഞസ്ഥാന് കേണ്ക്ലൂഡയ് വചയ്യുകേയസ്ഥാണയ്.  റനിക്രൂടയ്വമനയ്
കബസ്ഥാരഡയ് രൂപസ്പീകേരനിച്ചു.  അതനിവന ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായനി ഏകേകദശയ രണസ്ഥായനിരതനിലധനികേയ വെരുന
പുതനിയ  ജസ്പീവെനക്കസ്ഥാവര  നനിയമനിക്കുനതനിനയ്  കവെണനിയുള്ള  നടപടനികേളുമസ്ഥായനി
മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.  ശബരനിമല  ഇടതസ്ഥാവെളതനിവന  കേസ്ഥാരശ്യയ  പറഞ.
തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചതനുസരനിച്ചയ്  37  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ഇടതസ്ഥാവെളങ്ങള്  നനിരമനിക്കുനതനിനയ്
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കവെണനിയുള്ള  പ്രവെരതനങ്ങളുമസ്ഥായനി  ഗവെണ്വമനയ്  മുകനസ്ഥാടകപസ്ഥാകുകേയസ്ഥാണയ്.
അതുകപസ്ഥാവലതവന, വകേസ്ഥാച്ചനിന് കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡയ് വെനിപുലമസ്ഥായ ഒരു പദ്ധതനിക്കയ് തുടക്കയ
കുറനിച്ചനിടണയ്.   ഹരനിതകക്ഷത്രയ  പദ്ധതനിവയനസ്ഥാണയ്  അതനിവന  വെനിഭസ്ഥാവെന  വചയനിടള്ളതയ്.
എല്ലസ്ഥാ  കക്ഷത്രങ്ങളുമസ്ഥായനി  ബനവപ്പെട  സലങ്ങവള  ഹരനിതസ്ഥാഭമസ്ഥാക്കുനതനിനുകവെണനിയുള്ള
വെനിപുലമസ്ഥായ ഒരു പദ്ധതനിക്കുകവെണനിയസ്ഥാണയ്  അവെര രൂപയവകേസ്ഥാടുതനിടള്ളതയ്.  കുളങ്ങളുവടയുയ
കേസ്ഥാവകേളുവടയുയ നവെസ്പീകേരണവമസ്ഥായനി ബനവപ്പെടയ്  ഒരു പദ്ധതനി  ആസൂത്രണയ വചയനിടണയ്.
അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.  മലബസ്ഥാര കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡനിവന
കേസ്ഥാരശ്യതനില്  പുതനിയ  നനിയമനനിരമസ്ഥാണയ  ആവെശശ്യമസ്ഥാണയ്.  അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ
നടപടനികേളുമസ്ഥായനി ഗവെണ്വമനയ് മുകനസ്ഥാടയ്  കപസ്ഥാകുനണയ്.  കകേന്ദ്രഗവെണ്വമനനിവന  'പ്രസസ്ഥാദയ്
പദ്ധതനി'യനില്  ഗുരുവെസ്ഥായൂര,  ശബരനിമല,  ശസ്പീപതനസ്ഥാഭസസസ്ഥാമനി  കക്ഷത്രയ  എനസ്പീ
കക്ഷത്രങ്ങളുവട വെനികേസനതനിനുള്ള   ഒരു പദ്ധതനിക്കയ് ഗവെണ്വമനയ് രൂപയ വകേസ്ഥാടുതനിടണയ്.
അതനിനസ്ഥാവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിക്കുനണയ്.   അഴനിമതനിവക്കതനിവര
ശക്തമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുവെസ്ഥാന്  ഗവെണ്വമനയ്  തസ്പീരുമസ്ഥാനനിച്ചനിടണയ്.  വപസ്ഥാതുകവെ
നമ്മുവട  സയസസ്ഥാനവത  സയബനനിച്ചയ്  കേഴനിഞ  പതനിവനസ്ഥാനയ്  മസ്ഥാസക്കസ്ഥാലമസ്ഥായനി  ഇഇൗ
അഞയ് കദവെസസയ കബസ്ഥാരഡുകേളുവടയുയ പ്രവെരതനയ കൂടുതല് കേസ്ഥാരശ്യക്ഷമമസ്ഥാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  ഗവെണ്വമനയ്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണയ്.   ഇഇൗ  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനകേള്
പസ്ഥാസസ്ഥാക്കനിതരണവമനയ് ഞസ്ഥാന് അഭശ്യരത്ഥനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    വകേ  .    സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ് :  സര,  ഏറ്റുമസ്ഥാനൂര കക്ഷത്രതനിവന കേസ്പീഴനിലള്ള 40
വസനയ് സലവയ അതനിലള്ള വകേടനിടവയ വെരഷങ്ങളസ്ഥായനി വതരവഞടുപ്പെയ് കേമസ്പീഷന്
വതരവഞടുപ്പെയ്  യനങ്ങള്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി  പകേവെശയ  വെച്ചനിരനിക്കുകേയസ്ഥാണയ്.
അവെര ആ വകേടനിടയ ഒഴനിഞയ് തരുനനില്ല.   വതരവഞടുപ്പെയ് കേമസ്പീഷനനില്നനിനയ ആ
വകേടനിടയ  വെസ്പീവണടുതയ്,  പ്രകതശ്യകേനിച്ചയ്  ശബരനിമല  സസ്പീസണ്  സമയതയ്  ഭക്തരക്കയ്
സഇൗകേരശ്യവമസ്ഥാരുക്കുനതനിനയ്  അവെസരമുണസ്ഥാക്കണവമനതസ്ഥാണയ്  ജനങ്ങളുവട
വപസ്ഥാതുവെസ്ഥായ  ആവെശശ്യയ.  അതയ്  സയബനനിച്ചയ്  ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട  മനനിക്കയ്  കേതയ്
നല്കേനിയനിരുന. അതനിനുള്ള എവന്തങ്കെനിലയ  നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുവെസ്ഥാന് കേഴനിയുകമസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന് :  സര,  അങ്ങയ്  തന  കേതയ്  വതരവഞടുപ്പെയ്
കേമസ്പീഷനയ്  അയച്ചുവകേസ്ഥാടുതനിടണയ്.   അക്കസ്ഥാരശ്യങ്ങള്  കകേന്ദ്ര  വതരവഞടുപ്പെയ്
കേമസ്പീഷവന  നനിയനണതനിലസ്ഥാണുള്ളതയ്.  ആവെശശ്യമസ്ഥായ  നടപടനികേള്  അവെര
സസസ്പീകേരനിക്കുയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര: സരവ്വശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ, എയ. ഉമര,  പനി. വകേ. ബഷസ്പീര ,
പനി. ഉപബദുള്ള, വകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി, റനി. എ. അഹമദയ് കേബസ്പീര, പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല,
അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്.  പനി.  സനി.  മമ്മൂടനി,  എന്.  എ.  വനല്ലനിക്കുനയ് എനസ്പീ   അയഗങ്ങള്
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കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പന  നനികുതനിയുയ  എന  V-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയയ് അവെതരനിപ്പെനിച്ച ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് വചയ്യുനകണസ്ഥാ? 

അനുകൂലനിക്കുനവെര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

കേസ്ഥാരഷനികേസ്ഥാദസ്ഥായ  നനികുതനിയുയ  വെനില്പ്പെന  നനികുതനിയുയ  എന  V-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്
പ്രസ്തുത ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനവര  7-ാം കകേസ്ഥാളതനില് കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള തുകേ  2017-18
സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷവത  വചലവകേള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി
അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയവത 

അനുകൂലനിക്കുനവെര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................

 ശസ്പീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജസ്ഥാസഫയ്:  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവെശശ്യവപ്പെടുന. 

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാവഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവെസ്ഥാടയ്  കരഖവപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവെര  : 

1. ശസ്പീ വകേ. വെനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി 

3. ശസ്പീ. വകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

5. വപ്രസ്ഥാഫ. വകേ. യു. അരുണന് 

6. ശസ്പീമതനി സനി. വകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. വകേ. ബസ്ഥാബു 

8. ശസ്പീ. എ. വകേ. ബസ്ഥാലന് 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്ഥാള്

10. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  
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11. ശസ്പീ. വകേ. ദസ്ഥാസന്

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവെസനി  

13. ശസ്പീ. എല്കദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ 

14. ശസ്പീ. വകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമസ്ഥാര

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി 

16. ശസ്പീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ് 

17. ശസ്പീ.  ചനിറയയ കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര

18. ശസ്പീ. സനി. വകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന്

20. കഡസ്ഥാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. വജയനിയസയ് മസ്ഥാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല് 

23. ശസ്പീ. കജസ്ഥാണ് വഫരണസ്ഥാണസയ്

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. വകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. വകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന് 

28. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. സനി. മമതയ് കകേസ്ഥായ

29. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

30. ശസ്പീ. മസ്ഥാതത്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് 

31. ശസ്പീ. വകേ. വജ. മസ്ഥാകനി 

32. ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. വമസ്ഥായസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന് പനി.
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35. ശസ്പീ. ഡനി. വകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി വപരുവനല്ലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. വകേ. നസ്ഥാണു 

38. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്ഥാര 

40. ശസ്പീ. വകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

43. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

45. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ് 

46. ശസ്പീ. റനി. വെനി. രസ്ഥാകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. വകേ. രസ്ഥാജു 

48. ശസ്പീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ 

49. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് 

50. ശസ്പീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51. ശസ്പീ. വകേ. വകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര 

52. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന് 

53. വപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ് 

54. ശസ്പീ. കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ് റസസ്ഥാഖയ്

55. ശസ്പീ. എസയ്. ശരമ  

56. ശസ്പീ. വെനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

58. ശസ്പീ. ബനി. സതശ്യന് 
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59. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര  

60. ശസ്പീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് 

61. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

62. ശസ്പീ. വകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശസ്പീ. എയ. സസരസ്ഥാജയ്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. പടസണ് മസ്ഥാസര

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലസ്ഥാതമന് 

66. ശസ്പീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി 

67. കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വെസ്പീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്

70. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. വെനിജയദസ്ഥാസയ്

71. ശസ്പീ. ഇ. വകേ. വെനിജയന്

72. ശസ്പീ. പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയന്

73. ശസ്പീ. എന്. വെനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ് 

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദയ് കേബസ്പീര 

5. ശസ്പീ. മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമസ്ഥാര 

7. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശസ്പീ. അന്വെര സസ്ഥാദതയ്
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9. ശസ്പീ. വെനി. ടനി. ബല്റസ്ഥായ

10. ശസ്പീ. പനി. വകേ. ബഷസ്പീര

11. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ 

13. ശസ്പീ. വകേ. സനി. കജസ്ഥാസഫയ് 

14. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

15. ശസ്പീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് 

16. കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര 

17. ശസ്പീ. വകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ് 

19. ശസ്പീ. ഉമന് ചസ്ഥാണനി 

20. ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 

21. ശസ്പീ. രകമശയ് വചനനിതല

22. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

23. ശസ്പീ. വെനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

24. ശസ്പീ. ഷസ്ഥാഫനി പറമനില് 

25. ശസ്പീ. വകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി

26. ശസ്പീ. സണനി കജസ്ഥാസഫയ് 

27. ശസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതസ്ഥാമസയ് 

28. ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള

29. ശസ്പീ. എയ. ഉമര 

നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര 

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

 മനി  .   സസ്പീക്കര:   അനുകൂലനിക്കുനവെര - 73



497

   പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര     -  29

നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര  -  1

പ്രകമയയ  പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ഗസ്ഥാനയ് അനുവെദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശസ്പീ.  സണനി കജസ്ഥാസഫയ്,  പനി.  വകേ.  ബഷസ്പീര,  വകേ.  എയ.   ഷസ്ഥാജനി,  പനി.
ഉവവബദുള്ള,  എന്.  എ.  വനല്ലനിക്കുനയ്,  എയ.  ഉമര,  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്.  പനി,  ടനി.  എ.
അഹമദയ് കേബസ്പീര, പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല, ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ, കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര
എനസ്പീ അയഗങ്ങള് ഭൂനനികുതനി എന  VI-ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയയ് അവെതരനിപ്പെനിച്ച
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് വചയ്യുനകണസ്ഥാ? 

അനുകൂലനിക്കുനവെര  .............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  ..............

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ഭൂനനികുതനി  എന  VI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്
കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനവര
7-ാം  കകേസ്ഥാളതനില്  കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷവത
വചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയവത 

അനുകൂലനിക്കുനവെര ...................

 പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................

 ശസ്പീ  .   വകേ  .   സനി  .   കജസ്ഥാസഫയ്  :  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവെശശ്യവപ്പെടുന. 

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാവഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവെസ്ഥാടയ്  കരഖവപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവെര  : 

1. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി 

3. ശസ്പീ. വകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

5. വപ്രസ്ഥാഫ. വകേ. യു. അരുണന് 

6. ശസ്പീമതനി സനി. വകേ. ആശ 
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7. ശസ്പീ. വകേ. ബസ്ഥാബു 

8. ശസ്പീ. എ. വകേ. ബസ്ഥാലന് 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്ഥാള്

10. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

11. ശസ്പീ. വകേ. ദസ്ഥാസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവെസനി  

13. ശസ്പീ. എല്കദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ 

14. ശസ്പീ. വകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമസ്ഥാര

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി 

16. ശസ്പീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ് 

17. ശസ്പീ.  ചനിറയയ കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര

18. ശസ്പീ. സനി. വകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന്

20. കഡസ്ഥാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. വജയനിയസയ് മസ്ഥാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല് 

23. ശസ്പീ. കജസ്ഥാണ് വഫരണസ്ഥാണസയ്

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. വകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. വകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന് 

28. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. സനി. മമതയ് കകേസ്ഥായ

29. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

30. ശസ്പീ. മസ്ഥാതത്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് 
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31.  ശസ്പീ. വകേ. വജ. മസ്ഥാകനി 

32. ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. വമസ്ഥായസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന് പനി.

35. ശസ്പീ. ഡനി. വകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി വപരുവനല്ലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. വകേ. നസ്ഥാണു 

38. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്ഥാര 

40. ശസ്പീ. വകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

43. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

45. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ്: 

46. ശസ്പീ. റനി. വെനി. രസ്ഥാകജഷയ്

47. ശസ്പീ. വകേ. രസ്ഥാജു 

48. ശസ്പീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ 

49. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് 

50. ശസ്പീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51. ശസ്പീ. വകേ. വകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര 

52. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന് 

53. വപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ് 

54. ശസ്പീ. കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ് റസസ്ഥാഖയ്
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55. ശസ്പീ. എസയ്. ശരമ  

56. ശസ്പീ. വെനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

58. ശസ്പീ. ബനി. സതശ്യന് 

59. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര  

60. ശസ്പീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് 

61. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

62. ശസ്പീ. വകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശസ്പീ. എയ. സസരസ്ഥാജയ്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. പടസണ് മസ്ഥാസര

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലസ്ഥാതമന് 

66. ശസ്പീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി 

67. കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വെസ്പീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്

70. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. വെനിജയദസ്ഥാസയ്

71. ശസ്പീ. ഇ. വകേ. വെനിജയന്

72. ശസ്പീ. പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയന്

73. ശസ്പീ. എന്. വെനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ് പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ് 
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4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദയ് കേബസ്പീര 

5. ശസ്പീ. മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി 

6.  ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമസ്ഥാര 

7. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശസ്പീ. അന്വെര സസ്ഥാദതയ്

9. ശസ്പീ. വെനി. ടനി. ബല്റസ്ഥായ

10. ശസ്പീ. പനി. വകേ. ബഷസ്പീര

11. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ 

13. ശസ്പീ. വകേ. സനി. കജസ്ഥാസഫയ് 

14. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

15. ശസ്പീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് 

16. കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര 

17. ശസ്പീ. വകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ് 

19. ശസ്പീ. ഉമന് ചസ്ഥാണനി 

20. ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 

21. ശസ്പീ. രകമശയ് വചനനിതല

22. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

23. ശസ്പീ. വെനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

24. ശസ്പീ. ഷസ്ഥാഫനി പറമനില് 
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25. ശസ്പീ. വകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി

26. ശസ്പീ. സണനി കജസ്ഥാസഫയ് 

27. ശസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതസ്ഥാമസയ് 

28. ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള

29. ശസ്പീ. എയ. ഉമര 

 നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര  :  

 ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

 മനി  .   സസ്പീക്കര:   അനുകൂലനിക്കുനവെര   - 73

 പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര     -  29      
 നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര  -  1

പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ഗസ്ഥാനയ് അനുവെദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശസ്പീ.  വകേ.  എയ.  ഷസ്ഥാജനി,  തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന്,  ടനി.  എ.  അഹമദയ്
കേബസ്പീര,  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി., പനി. വകേ. ബഷസ്പീര, എയ. ഉമര, പനി. ഉവവബദുള്ള,  ടനി.
വെനി.  ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ,  പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല,  എന്.  എ.  വനല്ലനിക്കുനയ്,  സനി.  മമ്മൂടനി,  കഡസ്ഥാ.
എയ.  വകേ.  മുനസ്പീര  എനസ്പീ  അയഗങ്ങള്  ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ  പലവെകേയുയ  എന  XI-ാം
നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയയ്  അവെതരനിപ്പെനിച്ച  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള്  പ്രസയ്
വചയ്യുനകണസ്ഥാ? 

അനുകൂലനിക്കുനവെര  .............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  .............

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ജനില്ലസ്ഥാഭരണവയ പലവെകേയുയ എന XI-ാം നമര ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട കപരനില്
കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനവര
7-ാം  കകേസ്ഥാളതനില്  കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷവത
വചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയവത 

അനുകൂലനിക്കുനവെര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................
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ശസ്പീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജസ്ഥാസഫയ്  :  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവെശശ്യവപ്പെടുന. 

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാവഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവെസ്ഥാടയ്  കരഖവപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവെര  :

1. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി 

3. ശസ്പീ. വകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

5. വപ്രസ്ഥാഫ. വകേ. യു. അരുണന് 

6.  ശസ്പീമതനി സനി. വകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. വകേ. ബസ്ഥാബു 

8. ശസ്പീ. എ. വകേ. ബസ്ഥാലന് 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്ഥാള്

10. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

11. ശസ്പീ. വകേ. ദസ്ഥാസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവെസനി  

13. ശസ്പീ. എല്കദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ 

14. ശസ്പീ. വകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമസ്ഥാര

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി 

16. ശസ്പീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ് 

17. ശസ്പീ.  ചനിറയയ കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര

18. ശസ്പീ. സനി. വകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന്

20. കഡസ്ഥാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. വജയനിയസയ് മസ്ഥാതത്യു 
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22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല് 

23. ശസ്പീ. കജസ്ഥാണ് വഫരണസ്ഥാണസയ്

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. വകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. വകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന് 

28. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. സനി. മമതയ് കകേസ്ഥായ

29. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

30. ശസ്പീ. മസ്ഥാതത്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് 

31. ശസ്പീ. വകേ. വജ. മസ്ഥാകനി 

32. ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. വമസ്ഥായസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന് പനി.

35. ശസ്പീ. ഡനി. വകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി വപരുവനല്ലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. വകേ. നസ്ഥാണു 

38. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമസ്ഥാര 

40. ശസ്പീ. വകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

43. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

45. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ് 
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46. ശസ്പീ. റനി. വെനി. രസ്ഥാകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. വകേ. രസ്ഥാജു 

48. ശസ്പീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ 

49. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് 

50. ശസ്പീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51. ശസ്പീ. വകേ. വകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര 

52. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന് 

53. വപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ് 

54. ശസ്പീ. കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ് റസസ്ഥാഖയ്

55. ശസ്പീ. എസയ്. ശരമ  

56. ശസ്പീ. വെനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

58. ശസ്പീ. ബനി. സതശ്യന് 

59. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര  

60. ശസ്പീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് 

61. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

62. ശസ്പീ. വകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശസ്പീ. എയ. സസരസ്ഥാജയ്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. പടസണ് മസ്ഥാസര

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലസ്ഥാതമന് 

66. ശസ്പീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി 

67. കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വെസ്പീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്
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70. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. വെനിജയദസ്ഥാസയ്

71. ശസ്പീ. ഇ. വകേ. വെനിജയന്

72. ശസ്പീ. പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയന്

73. ശസ്പീ. എന്. വെനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ് 

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദയ് കേബസ്പീര 

5. ശസ്പീ. മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമസ്ഥാര 

7. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശസ്പീ. അന്വെര സസ്ഥാദതയ്

9. ശസ്പീ. വെനി. ടനി. ബല്റസ്ഥായ

10. ശസ്പീ. പനി. വകേ. ബഷസ്പീര

11. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ 

13. ശസ്പീ. വകേ. സനി. കജസ്ഥാസഫയ് 

14. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

15. ശസ്പീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് 

16. കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര 

17. ശസ്പീ. വകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ് 

19. ശസ്പീ. ഉമന് ചസ്ഥാണനി 

20. ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 
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21. ശസ്പീ. രകമശയ് വചനനിതല

22. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

23. ശസ്പീ. വെനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

24.  ശസ്പീ. ഷസ്ഥാഫനി പറമനില് 

25. ശസ്പീ. വകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി

26. ശസ്പീ. സണനി കജസ്ഥാസഫയ് 

27. ശസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതസ്ഥാമസയ് 

28. ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള

29. ശസ്പീ. എയ. ഉമര 

 നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര

 ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

    മനി  .   സസ്പീക്കര:   അനുകൂലനിക്കുനവെര  - 73

       പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര     -  29

   നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര  -  1

പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ഗസ്ഥാനയ് അനുവെദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശസ്പീ. വകേ. മുരളസ്പീധരന്, എയ. ഉമര, പനി. ഉവവബദുള്ള, സനി. മമ്മൂടനി,  വകേ.

എയ.  ഷസ്ഥാജനി,  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്.  പനി. ,  പനി.  വകേ. ബഷസ്പീര, ടനി.  എ.  അഹമദയ് കേബസ്പീര,

കഡസ്ഥാ.  എയ.  വകേ.  മുനസ്പീര,  പസ്ഥാറക്കല്  അബ്ദുല്ല,  ടനി.  വെനി.  ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ,  എന്.  എ.

വനല്ലനിക്കുനയ് എനസ്പീ ബഹുമസ്ഥാനവപ്പെട അയഗങ്ങള് ഭവെന നനിരമസ്ഥാണയ എന XXI-ാം

നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയയ്  അവെതരനിപ്പെനിച്ച  ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള്  പ്രസയ്

വചയ്യുനകണസ്ഥാ? 

അനുകൂലനിക്കുനവെര.............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.
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ഭവെനനനിരമസ്ഥാണയ  എന  XXI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്

കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനവര

7-ാം  കകേസ്ഥാളതനില്  കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേ  2017-18  സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷവത

വചലവകേള് പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയവത 

അനുകൂലനിക്കുനവെര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................

ശസ്പീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജസ്ഥാസഫയ്  :  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവെശശ്യവപ്പെടുന. 

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാവഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവെസ്ഥാടയ്  കരഖവപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവെര  :  

1. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി 

3. ശസ്പീ. വകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

5. വപ്രസ്ഥാഫ. വകേ. യു. അരുണന് 

6. ശസ്പീമതനി സനി. വകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. വകേ. ബസ്ഥാബു 

8. ശസ്പീ. എ. വകേ. ബസ്ഥാലന് 

9.  ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്ഥാള്

10. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

11. ശസ്പീ. വകേ. ദസ്ഥാസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവെസനി  

13. ശസ്പീ. എല്കദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ 

14. ശസ്പീ. വകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമസ്ഥാര
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15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി 

16. ശസ്പീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ് 

17. ശസ്പീ.  ചനിറയയ കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര

18.  ശസ്പീ. സനി. വകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന്

20. കഡസ്ഥാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. വജയനിയസയ് മസ്ഥാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല് 

23. ശസ്പീ. കജസ്ഥാണ് വഫരണസ്ഥാണസയ്

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. വകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. വകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന് 

28. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. സനി. മമതയ് കകേസ്ഥായ

29. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

30. ശസ്പീ. മസ്ഥാതത്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് 

31. ശസ്പീ. വകേ. വജ. മസ്ഥാകനി 

32. ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. വമസ്ഥായസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന് പനി.

35. ശസ്പീ. ഡനി. വകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി വപരുവനല്ലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. വകേ. നസ്ഥാണു 

38. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 
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39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ് കുമസ്ഥാര 

40. ശസ്പീ. വകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

43. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

45. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ്.

46. ശസ്പീ. റനി. വെനി. രസ്ഥാകജഷയ്.

47. ശസ്പീ. വകേ. രസ്ഥാജു.

48. ശസ്പീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ.

49. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന്. 

50. ശസ്പീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51. ശസ്പീ. വകേ. വകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര 

52. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന് 

53. വപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ് 

54. ശസ്പീ. കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ് റസസ്ഥാഖയ്

55. ശസ്പീ. എസയ്. ശരമ  

56. ശസ്പീ. വെനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

58. ശസ്പീ. ബനി. സതശ്യന് 

59. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര  

60. ശസ്പീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് 

61. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

62. ശസ്പീ. വകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശസ്പീ. എയ. സസരസ്ഥാജയ്
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64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. പടസണ് മസ്ഥാസര

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലസ്ഥാതമന് 

66. ശസ്പീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി 

67. കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ് 

68.  ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വെസ്പീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്

70. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. വെനിജയദസ്ഥാസയ്

71. ശസ്പീ. ഇ. വകേ. വെനിജയന്

72. ശസ്പീ. പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയന്

73. ശസ്പീ. എന്. വെനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ് 

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദയ് കേബസ്പീര 

5. ശസ്പീ. മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമസ്ഥാര 

7. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശസ്പീ. അന്വെര സസ്ഥാദതയ്

9. ശസ്പീ. വെനി. ടനി. ബല്റസ്ഥായ

10. ശസ്പീ. പനി. വകേ. ബഷസ്പീര

11. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ 

13. ശസ്പീ. വകേ. സനി. കജസ്ഥാസഫയ് 

14. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി
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15. ശസ്പീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് 

16. കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര 

17. ശസ്പീ. വകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ് 

19. ശസ്പീ. ഉമന് ചസ്ഥാണനി 

20. ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 

21. ശസ്പീ. രകമശയ് വചനനിതല

22. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

23. ശസ്പീ. വെനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

24. ശസ്പീ. ഷസ്ഥാഫനി പറമനില് 

25. ശസ്പീ. വകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി

26. ശസ്പീ. സണനി കജസ്ഥാസഫയ് 

27. ശസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതസ്ഥാമസയ് 

28. ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള

29. ശസ്പീ. എയ. ഉമര 

നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര

 ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

   മനി  .   സസ്പീക്കര:    അനുകൂലനിക്കുനവെര       - 73

 പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര     -  29

നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര  -  1

പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ഗസ്ഥാനയ് അനുവെദനിച്ചനിരനിക്കുന.

സരവ്വശസ്പീ.  വെനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്,  അനൂപയ്  കജക്കബയ്,  ടനി.  എ.   അഹമദയ്
കേബസ്പീര, എയ. ഉമര, പനി. വകേ. ബഷസ്പീര,  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്.  പനി.,  വകേ. എയ.  ഷസ്ഥാജനി,
പനി.  ഉവബദുള്ള,  ടനി.  വെനി.  ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ,  പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല,  എന്.  എ.  വനല്ലനിക്കുനയ്,
സനി.  മമ്മൂടനി,  കഡസ്ഥാ.  എയ.  വകേ.  മുനസ്പീര എനസ്പീ അയഗങ്ങള്  പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയ മൂലമുള്ള
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ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസയ  എന  XXVI-ാം  നമര  ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയയ്  അവെതരനിപ്പെനിച്ച
ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് പ്രസയ് വചയ്യുനകണസ്ഥാ? 

അനുകൂലനിക്കുനവെര .............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര .............

ഖണ്ഡകനസ്ഥാപകക്ഷപങ്ങള് സഭ നനിരസ്ഥാകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

പ്രകൃതനികക്ഷസ്ഥാഭയമൂലമുള്ള  ദുരനിതസ്ഥാശസസ്ഥാസതനിവനന  XXVI-ാം  നമര
ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയുവട  കപരനില്  കേസ്ഥാരശ്യവെനിവെരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്
പ്രസ്തുത ധനസ്ഥാഭശ്യരത്ഥനയ്ക്കുകനവര  7-ാം കകേസ്ഥാളതനില് കേസ്ഥാണനിച്ചനിടള്ള തുകേ  2017-18
സസ്ഥാമതനികേ  വെരഷവത  വചലവകേള്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി
അനുവെദനിക്കണവമന പ്രകമയവത 

അനുകൂലനിക്കുനവെര ...................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര....................

ശസ്പീ  .    വകേ  .   സനി  .   കജസ്ഥാസഫയ്  :  സര,  ഞസ്ഥാന് കപസ്ഥാള് ആവെശശ്യവപ്പെടുന. 

(സഭസ്ഥായഗങ്ങള് തസ്ഥാവഴപ്പെറയുയ പ്രകേസ്ഥാരയ കവെസ്ഥാടയ്  കരഖവപ്പെടുതനി.)

അനുകൂലനിക്കുനവെര  :  

1. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. അബ്ദുള് ഖസ്ഥാദര  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്ഥാ കപസ്ഥാറനി 

3. ശസ്പീ. വകേ. ആന്സലന്

4. ശസ്പീ. എ. എയ. ആരനിഫയ് 

5. വപ്രസ്ഥാഫ. വകേ. യു. അരുണന് 

6. ശസ്പീമതനി സനി. വകേ. ആശ 

7. ശസ്പീ. വകേ. ബസ്ഥാബു 

8. ശസ്പീ. എ. വകേ. ബസ്ഥാലന് 

9. ശസ്പീമതനി ഇ. എസയ്. ബനിജനികമസ്ഥാള്

10. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  
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11. ശസ്പീ. വകേ. ദസ്ഥാസന് 

12. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവെസനി  

13. ശസ്പീ. എല്കദസ്ഥാ എബ്രഹസ്ഥായ 

14. ശസ്പീ. വകേ. ബനി. ഗകണഷയ് കുമസ്ഥാര

15. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതസ്ഥാ കഗസ്ഥാപനി 

16. ശസ്പീ. കജസ്ഥാരജയ് എയ. കതസ്ഥാമസയ് 

17. ശസ്പീ. ചനിറയയ കഗസ്ഥാപകുമസ്ഥാര

18. ശസ്പീ. സനി. വകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരസ്ഥാജന്

20. കഡസ്ഥാ. വകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. വജയനിയസയ് മസ്ഥാതത്യു 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസയ്. ജയലസ്ഥാല് 

23. ശസ്പീ. കജസ്ഥാണ് വഫരണസ്ഥാണസയ്

24. ശസ്പീ. ഒ. ആര. കകേളു 

25. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

26. ശസ്പീ. വകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

27. ശസ്പീ. വകേ. കുഞനിരസ്ഥാമന് 

28. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. സനി. മമതയ് കകേസ്ഥായ

29. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

30. ശസ്പീ. മസ്ഥാതത്യു ടനി. കതസ്ഥാമസയ് 

31. ശസ്പീ. വകേ. വജ. മസ്ഥാകനി 

32. ശസ്പീമതനി വജ. കമഴനിക്കുടനി അമ 

33. ശസ്പീ. എ. സനി. വമസ്ഥായസ്പീന് 

34. ശസ്പീ. മുഹമദയ് മുഹസനിന്. പനി.
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35. ശസ്പീ. ഡനി. വകേ. മുരളനി  

36. ശസ്പീ. മുരളനി വപരുവനല്ലനി 

37. ശസ്പീ. സനി. വകേ. നസ്ഥാണു 

38. ശസ്പീ. യു. ആര. പ്രദസ്പീപയ് 

39. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ് കുമസ്ഥാര 

40. ശസ്പീ. വകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

41. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

42. ശസ്പീ. പുരുഷന് കേടലണനി 

43. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

44. ശസ്പീ. എയ. രസ്ഥാജകഗസ്ഥാപസ്ഥാലന്

45. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാകജഷയ് 

46. ശസ്പീ. റനി. വെനി. രസ്ഥാകജഷയ് 

47. ശസ്പീ. വകേ. രസ്ഥാജു 

48. ശസ്പീ. രസ്ഥാജു എബ്രഹസ്ഥായ 

49. ശസ്പീ. ആര. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് 

50. ശസ്പീ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി  

51. ശസ്പീ. വകേ. വകേ. രസ്ഥാമചന്ദ്രന് നസ്ഥായര 

52. ശസ്പീ. മുല്ലക്കര രത്നസ്ഥാകേരന് 

53. വപ്രസ്ഥാഫ. സനി. രവെസ്പീന്ദ്രനസ്ഥാഥയ് 

54. ശസ്പീ. കേസ്ഥാരസ്ഥാടയ് റസസ്ഥാഖയ്

55. ശസ്പീ. എസയ്. ശരമ  

56. ശസ്പീ. വെനി. ശശനി 

57. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷയ് 

58. ശസ്പീ. ബനി. സതശ്യന് 
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59. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷയസസ്പീര  

60. ശസ്പീ. ജനി. സുധസ്ഥാകേരന് 

61. ശസ്പീ. കേടകേയപള്ളനി സുകരന്ദ്രന് 

62. ശസ്പീ. വകേ. സുകരഷയ് കുറുപ്പെയ്

63. ശസ്പീ. എയ. സസരസ്ഥാജയ്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. പടസണ് മസ്ഥാസര

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലസ്ഥാതമന് 

66. ശസ്പീ. കതസ്ഥാമസയ് ചസ്ഥാണനി 

67. കഡസ്ഥാ. ടനി. എയ. കതസ്ഥാമസയ് ഐസകേയ് 

68. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

69. ശസ്പീമതനി വെസ്പീണസ്ഥാ കജസ്ഥാരജയ്

70. ശസ്പീ. വകേ. വെനി. വെനിജയദസ്ഥാസയ്

71. ശസ്പീ. ഇ. വകേ. വെനിജയന്

72. ശസ്പീ. പനിണറസ്ഥായനി വെനിജയന്

73. ശസ്പീ. എന്. വെനിജയന് പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര  :

1. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദയ്. പനി.

2. ശസ്പീ. പസ്ഥാറക്കല് അബ്ദുല്ല

3. ശസ്പീ. അടൂര പ്രകേസ്ഥാശയ് 

4. ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമദയ് കേബസ്പീര 

5. ശസ്പീ. മഞളസ്ഥായകുഴനി അലനി 

6. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമസ്ഥാര 

7. ശസ്പീ. അനൂപയ് കജക്കബയ് 

8. ശസ്പീ. അന്വെര സസ്ഥാദതയ്

9. ശസ്പീ. വെനി. ടനി. ബല്റസ്ഥായ



517

10. ശസ്പീ. പനി. വകേ. ബഷസ്പീര

11. ശസ്പീ. വെനി. വകേ. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ കുഞയ് 

12. ശസ്പീ. ടനി. വെനി. ഇബ്രസ്ഥാഹനിയ 

13. ശസ്പീ. വകേ. സനി. കജസ്ഥാസഫയ് 

14. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി

15. ശസ്പീ. കമസ്ഥാന്സയ് കജസ്ഥാസഫയ് 

16. കഡസ്ഥാ. എയ. വകേ. മുനസ്പീര 

17. ശസ്പീ. വകേ. മുരളസ്പീധരന്  

18. ശസ്പീ. എന്. എ. വനല്ലനിക്കുനയ് 

19. ശസ്പീ. ഉമന് ചസ്ഥാണനി 

20. ശസ്പീ. തനിരുവെഞ്ചൂര രസ്ഥാധസ്ഥാകൃഷ്ണന് 

21. ശസ്പീ. രകമശയ് വചനനിതല

22. ശസ്പീ. എന്. ഷയസുദ്ദേസ്പീന് 

23. ശസ്പീ. വെനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

24. ശസ്പീ. ഷസ്ഥാഫനി പറമനില് 

25. ശസ്പീ. വകേ. എയ. ഷസ്ഥാജനി

26. ശസ്പീ. സണനി കജസ്ഥാസഫയ് 

27. ശസ്പീ. സനി. എഫയ്. കതസ്ഥാമസയ് 

28. ശസ്പീ. പനി. ഉപബദുള്ള

29. ശസ്പീ. എയ. ഉമര 

നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര 

        ശസ്പീ. പനി. സനി. കജസ്ഥാരജയ്

മനി  .   സസ്പീക്കര:   അനുകൂലനിക്കുനവെര   - 73

   പ്രതനികൂലനിക്കുനവെര     -  29

നനിഷക്ഷത പസ്ഥാലനിക്കുനവെര  -  1

പ്രകമയയ പസ്ഥാസസ്ഥായനിരനിക്കുന.  ഗസ്ഥാനയ് അനുവെദനിച്ചനിരനിക്കുന.
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ഓരഡര......  ഓരഡര......  സഭ  ഇകപ്പെസ്ഥാള്  പനിരനിയുനതുയ  നസ്ഥാവള  രസ്ഥാവെനിവല
8.30-നയ് വെസ്പീണ്ടുയ സകമളനിക്കുനതുമസ്ഥാണയ്.  

(2017  കമയയ് മസ്ഥാസയ  5-ാം തസ്പീയതനി വവെള്ളനിയസ്ഥാഴ്ച്ച രസ്ഥാവെനിവല  8.30-നയ് വെസ്പീണ്ടുയ
സകമളനിക്കുനതനിനസ്ഥായനി സഭ പവെകുകനരയ 3.58-നയ് പനിരനിഞ.)

*******


