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ചകേരള നനിയമസഭചോ നടപടനികേള
പതനിനചോലചോലാം ചകേരള നനിയമസഭ

ഏഴചോലാം സചമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ 8 ,  ചചചോവ

വചോലദലാം 168]                         ഔചദദചോഗനികേ റനിചപചോര്ടസ                       [നമ്പര് 2

നനിയമസഭ 2017 ആഗസസ മചോസലാം 08-ാം തതീയതനി ചചചോവചോഴ്ച രചോവനിചല  8.30 -നസ

ബഹുമചോനചപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരചോമകൃഷ്ണചന്റെ അദദക്ഷതയനില്  നനിയമസഭചോ

ഹചോളനില് ചയചോഗലാം ചചര്ന.  

I. ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള

(ഈ സചമ്മേളന കേചോലചത്തയസ  അനുവദനിക്കചപട ചചചോദദങ്ങളുചട പടനികേയനിചല 

നമ്പര് ബചോക്കറനില് കേചോണനിചനിരനിക്കുന.)

I വചോങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്... ഓര്ഡര്... ചചചോദദലാം നമ്പര് *31

ചചചോദദലാം  നമ്പര്  *31-മചോയനി  6  ചചചോദദങ്ങള  ക്ലബസ  ചചയ്യണചമനസ

ബഹുമചോനചപട  അലാംഗങ്ങള  ആവശദചപടനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  ബനില്  ഇനസ

വനിശദമചോയനി  ചര്ച  ചചയ്യുനണസ.  ഇനചല  ഒരു  ഡനിചബറലാം  നടന.  അതുചകേചോണസ

ചചചോദദങ്ങള ക്ലബസ ചചയ്യുനനില.

ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി നടപചോക്കനിയ ചശഷമുള്ള വനില വർദന 

1 (*31) ശതീ  .   ഇ  .  പനി  .   ജയരചോജന:

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ ചകേചോയ:

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി:

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി നടപചോക്കുനചതചോചട ചരക്കുകേളക്കസ ശരചോശരനി

എടസ ശതമചോനചത്തചോളലാം വനിലക്കുറവണചോകുചമനസ ചകേന്ദ്ര നനികുതനി ചതീഫസ കേമ്മേതീഷണര്

വദക്തമചോക്കനിയനിട്ടുലാം സലാംസചോനത്തസ എലചോ ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം  വനില വര്ദനിക്കചോനനിടയചോയ

സചോഹചരദലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിരുചനചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;
387/2020
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(ബനി)  രചോജദത്തസ ആചകേ ഒരു ലക്ഷചത്തചോളലാം ചകേചോടനി രൂപയുചട ഇളവസ വനിവനിധ
നനികുതനിയനിനത്തനിലലാം  ഡഡ്യൂടനിയനിനത്തനിലലാം  ഉണചോയനിട്ടുലാം  ഇതനിചന്റെ  ആനുകൂലദലാം
നനികുതനിദചോയകേരചോയ  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ലഭനിക്കചോതനിരനിക്കുകേയുലാം  അധനികേ  വനില
നല്ചകേണനിവരനികേയുലാം  ചചയ്യുനതസ  അവസചോനനിപനിക്കചോനചോയനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്
നടത്തനിയ ഇടചപടലകേള എചന്തെലചോചമനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(സനി)  അമനിതവനില  ഈടചോക്കുനതനിചനതനിചര  നടപടനിചയടുക്കുനതനിനസ
ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വദവസയുചണചോചയനലാം  എങനില്  ഇതചോരചോണസ
നടപനിലചോചക്കണചതനലാം  വനിശദമചോക്കചോചമചോ;  ഈ  സലാംവനിധചോനലാം  കേചോരദക്ഷമമചോയനി
നടപചോക്കചോന ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചനചോടസ ആവശദചപടുചമചോ?

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി (ചഡചോ  .   ടനി  .   എലാം  .   ചതചോമസസ ചഎസകേസ): സര്, 

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയനിട്ടുളള  എലചോ  രചോജദങ്ങളനിലലാം  വനിലക്കയറലാം
പ്രകേടമചോയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ  നനികുതനികേള  ചചരുന  ആചകേ  നനികുതനി  ഭചോരലാം
ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  കുറയുചമങനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  കുറവസ
വരുന  നനികുതനിയുചട  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത
ചചകേയടക്കുനതനിനുളള വനകേനിട കേമ്പനനികേളുചടയുലാം വനിതരണക്കചോരുചടയുലാം തത്വരയചോണസ
ഇത്തരത്തനിലളള  വനിലക്കയറത്തനിനസ  കേചോരണമചോകുനതസ.   ഇഇൗ  വസ്തുത  ചകേരളലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ആവര്ത്തനിചസ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയുലാം   ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കുചവണനി  ഉറച  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന  ഘടത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലനില്
ചകേരളലാം ചൂണനിക്കചോണനിച ഇഇൗ ആശങ യചോഥചോര്തദമചോകുനതചോണസ നചോലാം കേചോണുനതസ.
ഓചരചോ  ചരക്കനിചന്റെയുലാം  നനിലവനിലളള  നനികുതനിഭചോരവലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  വരുചമ്പചോഴുണചോകുന
കുറവലാം കേണക്കചോക്കനി അതസ പ്രസനിദചപടുത്തണചമനലാം ഓചരചോ ചരക്കനിചന്റെയുലാം ടചോകസ
ഇനസനിഡനസസ  കേചോണനിക്കുന  മചോടനികസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  ചചകേമചോറണചമനലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ചകേരളലാം  നനിരന്തെരലാം  ആവശദചപടനിട്ടുള്ളതചോണസ.  ഇതസ
ലഭനിക്കചോതനിരുനനിട്ടുലാം  100  ഉത്പനങ്ങളുചട  നനികുതനിയനില്  ഉണചോകുന  കുറവസ
തയ്യചോറചോക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ. 

ചകേന്ദ്രതലത്തനില്  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിയുലാം  സലാംസചോനതലത്തനിചല
സമനിതനികേളുലാം യഥചോസമയലാം രൂപതീകേരനിക്കണചമനലാം സലാംസചോന സര്ക്കചോര് നനിലപചോടസ
സത്വതീകേരനിച.  ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കനിയതനിലൂചട വളചരയധനികേലാം ചരക്കുകേളുചട നനികുതനി
നനിരക്കസ  കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം  നനികുതനിക്കുറവനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം  ലഭനിച  പല ഫചോസസ
മൂവനിലാംഗസ  കേണ്സഡ്യൂമര്  ചപ്രചോഡകസസലാം വനില കുറയചോചത അമനിതലചോഭലാം  ചചകേയടക്കുന
പ്രവണത  വനിപണനിയനില്  ദൃശദമചോണസ.  2017  ജൂണ്  30 -നസ  വനില്പനക്കചോരുചട
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ചചകേയനില് ചസചോക്കസ ഉണചോയനിരുന ചരക്കുകേളക്കസ ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ കേനിട്ടുനതസ
സലാംബനനിച ആശയക്കുഴപവലാം വനിപണയനില് പ്രതനിഫലനിച.

സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുലാം ഇതനിചന്റെ അനുരണനങ്ങള ഉണചോയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇലചോതചോകുന ചകേചോഴനിക്കസ വനില കേയറന സനിതനിവന.  വനകേനിട ചകേചോഴനി
ഏജന്റുമചോര്   നനികുതനിയനില്  ഉണചോയ  ഇളവസ  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത
കേയ്യടക്കുനതനിനുളള നതീക്കലാം നടത്തനിയതനിചന്റെ ഫലമചോയനിരുന ഇതസ.  ഇതനിചനതനിചര
സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉറച  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിച.  അനനിയനനിതമചോയനി  വനില
കേയറനതനിനുളള  പ്രവണതയസ  ഒരു  പരനിധനിവചര  കേടനിഞചോണ്  ഇടചോന  ഇതുമൂലലാം
കേഴനിഞ. സനിവനില് സചചപ്ലെെസസ ചകേചോര്പചറഷന നനികുതനി നനിരക്കനില് വന ഇളവകേള
ഉടനടനി  തചന  പ്രചോബലദത്തനില്  വരുത്തുകേയുലാം  ചകേചോര്പചറഷന  വഴനി  വനില്ക്കുന
ചരക്കുകേളക്കസ  വനിലക്കുറവസ  പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.   ജനി.എസസ.ടനി.യുചട
പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില്   വദചോപചോരനി  സമൂഹത്തനിനസ  ഉണചോയ  ചനില  അവദക്തതകേള
പരനിഹരനിക്കചോനുളള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഇതനിനചോയനി  വദചോപചോരനി
വദവസചോയനി  സലാംഘടനകേളുചട  ചയചോഗലാം  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  യനിലൂചട
ലഭനിക്കുന  നനികുതനി  നനിരക്കനിചന്റെ  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ചചകേമചോറണചമനസ ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയ.

സലാംസചോനത്തനിനസ പുറത്തുനനിനലാം വചോങ്ങുന ചരക്കുകേളക്കുലാം ചസവനങ്ങളക്കുലാം
ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ ലഭദമചോണസ. പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുളള  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  പ്രചയചോജനവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ  അവശദവസ്തുക്കളക്കസ  വനിലക്കുറവസ  ഉണചോകുചമനചോണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  ഇതസ നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോനുളള സലാംവനിധചോനങ്ങള ഉണചോക്കുനതചോണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.യുചട  മറവനിലളള  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കചോനുളള  ശക്തമചോയ  നടപടനികേള
ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരുലാം സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ നനിരന്തെരമചോയനി ആവശദചപടുകേയചോണസ.

(ബനി  &  സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില്  (171)  വകുപസ  പ്രകേചോരലാം  ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ അചതചോറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കചോനുളള വദവസ ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
ഇതുസലാംബനനിച  ചടങ്ങളുലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം  ചചയ്യചപടുന
ചരക്കുകേളുചടയുലാം  ചസവനങ്ങളുചടയുലാം  നനികുതനിനനിരക്കനിചല  കുറവലാം  വദചോപചോരനികേളക്കസ
ലഭനിക്കുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ  ആനുപചോതനികേ  ആനുകൂലദവലാം
ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  വനിലക്കുറവനിലൂചട  ലഭദമചോകുനചണചോചയനസ  പരനിചശചോധനിക്കുകേയചോണസ
അചതചോറനിറനിയുചട  ലക്ഷദലാം.  ഒരു  ചചയര്മചോനുലാം  നചോലസ  ചടകനിക്കല്  അലാംഗങ്ങളുലാം
ചചര്നതചോണസ  അചതചോറനിറനി.  ഇതനിനുപുറചമ  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ
പരനിചശചോധനിക്കചോനുളള  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിയുലാം  സലാംസചോനതലത്തനില്  സതീനനിലാംഗസ
കേമ്മേനിറനികേളുമുണസ.  സചോന്റെനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനികേളക്കസ ലഭനിക്കുന പരചോതനികേള പരനിചശചോധനിചസ
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നനികുതനി കുറവനിചന്റെയുലാം ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം ആനുകൂലദലാം ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ
ചചകേമചോറനിയനിചലങനില്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന  അചതചോറനിറനിക്കസ  റനിചപചോര്ടസ
നല്കേചോവനതചോണസ.  സലാംസചോന തലത്തനില് സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേള പരനിചശചോധനിചസ
ശനിപചോര്ശകേള  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ  നല്കുനതചോണസ.   സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ
നല്കുന റനിചപചോര്ട്ടുകേളുചട അടനിസചോനത്തനില് നനികുതനി കുറവനിചന്റെയുലാം ഇനപുടസ ടചോകസ
ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറനിയനിചലങനില്
തചോചഴപറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കചോവനതചോണസ.

1.  വനിലയനില് കുറവവരുത്തചോന ഉത്തരവസ നല്കേചോലാം.

2. ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ ചചകേമചോറലാം ചചയ്യചപടചോത്ത ആനുകൂലദങ്ങള 18 ശതമചോനലാം
പലനിശ  നനിരക്കനില്  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  നല്കുവചോനുളള  ഉത്തരവകേള  നല്കേചോലാം.
ഇതനിനുപുറചമ പനിഴയുലാം ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന റദസ  ചചയ്യുനതനിനുമുളള  ഉത്തരവലാം
നല്കേചോലാം.   അചതചോറനിറനിയുചടയുലാം  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉടനടനി
ആരലാംഭനിക്കുവചോന ചകേന്ദ്രത്തനില് സമ്മേര്ദലാം ചചലത്തുനതചോണസ.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന:  സര്,  ചകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെസ  പ്രതദക്ഷ നനികുതനിയുലാം
പചരചോക്ഷ  നനികുതനിയുലാം  ചുമത്തനിചക്കചോണചോണസ  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ജനങ്ങചള
പനിഴനിചഞടുക്കചോറള്ളതസ.  VAT  നനികുതനി സമ്പ്രദചോയമനുസരനിചസ  പരമചോവധനി നനികുതനി
14.50  ശതമചോനമചോയനിരുന.  അതനിനുപുറചമ  നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചട
കേചോരദത്തനില്  പഴയ  VAT  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയമനുസരനിചസ  സലാംസചോന
സര്ക്കചോരുകേളക്കസ  ആവശദമചോയ  ഇടചപടല്  നടത്തചോനുള്ള  അധനികേചോരവലാം
ഉണചോയനിരുന.   5  ശതമചോനലാം,  12  ശതമചോനലാം,  18  ശതമചോനലാം,  28  ശതമചോനലാം
എനനിങ്ങചന  നചോലസ  സചോബുകേളനിലചോയനിടചോണസ  ഇചപചോള  ജനി.എസസ.ടനി.
വസൂലചോക്കനിചക്കചോണനിരനിക്കുനതസ.  ഇതനിചന്റെ  ഫലമചോയനി  14.50  ശതമചോനലാം
നനികുതനിയനില്നനിനസ  28  ശതമചോനലാം  നനികുതനിയനിചലയസ  ജനി.എസസ.ടനി.  ഉയര്ന.
ഇതനില്ത്തചന  നചലചോരുഭചോഗലാം  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ജനങ്ങള  ഉപചയചോഗനിക്കുന
നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറമചോയനിടചോണസ  രൂപചപട്ടുവനനിട്ടുള്ളതസ.
അതചോയതസ  പരമചോവധനി  14.50-ല് നനിനസ  28  ശതമചോനത്തനിചലയ്ചക്കത്തനി.  ചകേരളലാം
ചപചോലള്ള  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  ലഭനിചക്കണ  വനിഹനിതചത്തക്കചോള  പതനിന്മടങ്ങസ
വനിഹനിതലാം,  സലാംസചോനങ്ങളക്കുള്ള  വരുമചോനലാംചപചോലലാം  ചനരനിടസ  പനിഴനിചഞടുക്കചോന
കേഴനിയത്തക്ക  നനിലയനിലള്ള  ഒരു  നനിലപചോടചോണസ  ജനി.എസസ.ടനി.യുചട  ചമല്
ഉണചോയനിട്ടുള്ളതസ  എനള്ള  പരചോതനികേള  ഇചപചോള  ഉയര്നവരനികേയചോണസ.  അതനിചന്റെ
കേചോരണലാം നനിചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങളുചട വനിലക്കയറമചോണസ. ബഹുമചോനചപട മനനി
ചൂണനിക്കചോണനിചതുചപചോചല,  ഇതനിനസ  പരനിഹചോരലാം  കേചോണചോന  ജനി.എസസ.ടനി.  വദവസ
അനുസരനിചതചന  ചകേചോള്ളലചോഭ  വനിരുദ  അചതചോറനിറനി  (ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ
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അചതചോറനിറനി)  ഇവനിചടയുണസ.  അതനിചന്റെ  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  സതീനനിലാംഗസ
കേമ്മേനിറനികേളുമുണസ.  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിചനനിര്ത്തചോന  ഈ  കേമ്മേനിറനികേചളലചോലാം
ഫലപ്രദമചോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കചോന  തുടങ്ങനിയനിട്ടുചണചോ;   ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
നനിലപചോടനിചന്റെ ഫലമചോയനി  സലാംസചോനങ്ങള ചനരനിടുന പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കചോന ഇനനി
ചചരുന  പ്രചതദകേ  ജനി.എസസ.ടനി.  മതീറനിലാംഗനില്  ഇക്കചോരദങ്ങള  ഉനയനിചചകേചോണസ
പരനിഹചോരലാം ചതടുനതനിനസ  എചന്തെചോചക്കയചോണസ സര്ക്കചോര് ഉചദശനിക്കുനതസ?

ചഡചോ  .   ടനി  .   എലാം  .   ചതചോമസസ ചഎസകേസ: സര്, ജനി.എസസ.ടനി. വനതനിചന്റെ ഫലമചോയനി
ചരക്കുകേളുചട  ചമലള്ള  നനികുതനിഭചോരലാം  വര്ദനിക്കുന  എനപറയുനതസ  ശരനിയല.
ഉദചോഹരണത്തനിനസ  ചകേരളത്തനില്   80  ശതമചോനലാം  ഉപചഭചോക്തൃ  ഉല്പനങ്ങളുലാം  മറസ
സലാംസചോനങ്ങളനില്  നനിനസ  വരുത്തുനതചോണസ.  അവ  ചകേരളത്തനിചന്റെ  അതനിര്ത്തനി
കേടക്കുനതനിനുമുനപസ  ചുരുങ്ങനിയതസ  നചോലസ  തരത്തനിലള്ള  നനികുതനികേളചക്കങനിലലാം
വനിചധയമചോകുന.  ഒനസ,  മറസ  സലാംസചോനത്തസ  ചരക്കസ  ഉണചോക്കുനതനിനസ  വചോങ്ങുന
അസലാംസ്കൃത വനിഭവങ്ങളുചട ചമലള്ള നനികുതനി.  അതസ ചുരുങ്ങനിയതസ  5  ശതമചോനമചോണസ.
രണസ,  ചരക്കസ  ഉണചോക്കനിക്കഴനിഞചോല്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  പനിരനിക്കുന  എചചകസസ
നനികുതനി.  അതസ  ശരചോശരനി  12  ശതമചോനചമടുക്കചോലാം.  മൂനസ,  ഇചങ്ങചോടസ
ചകേചോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള സര്വതീസസ ടചോകസ. അതസ 2 ശതമചോനലാം. നചോലസ, ഇവയസ പുറചമ 4
ശതമചോനലാം സനി.എസസ.ടനി. അങ്ങചന ആചകേ 23 ശതമചോനലാം. ആ 23 ശതമചോനലാം നനികുതനി
അടങ്ങുന  വനിലയുചട  മുകേളനിലചോണസ  14.50  ശതമചോനലാം  VAT  ടചോകസ  വരുനതസ.
അചപചോള ചുരുങ്ങനിയതസ  23  ശതമചോനവലാം  14.50  ശതമചോനവലാം കൂടനി  ആചകേ  37.50
ശതമചോനമചോണസ  നനികുതനി.  അതചോണസ ഇനസ  28  അചലങനില്  12  ആയനിടസ  തചോഴുനതസ.
ഇതനിചന്റെ  പ്രശലാം  എചന്തെനചോല്,  നമ്മേള  ഇതുവചര  ബനിലനില്   14.50  മചോത്രചമ
കേചോണുകേയുള.  അതനിനുമുനപസ  ഞചോന  പറഞ  23.50  കേചോണനില.  കേചോരണലാം  അതസ
വനിലയനില് അലനിഞ ചചര്നനിരനിക്കുന. അതുചകേചോണചോണസ നനികുതനി ഭചോരലാം കൂടനിചയനസ
നമുക്കസ  ചതചോനനതസ.  ഇങ്ങചന  ഒരു  ചതചോനലണചോകുനതനിനുള്ള
സചോധദതയുള്ളതുചകേചോണസ  ചനരചത്തവന  നനികുതനിചയലചോലാം  ജനി.എസസ.ടനി.യനില്
ലയനിചചപചോയനി. പചക്ഷ അതനിചന്റെ കുറവസ ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ പചോസസഓണ് ചചയ്യുനനില.
ഏറവലാം ലളനിതമചോയ ഉദചോഹരണലാം തനിചയററകേളനിചല ടനിക്കറനിചന്റെ വനിലയചോണസ.  എലചോ
തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുലാം  അതനിനസ  25  ശതമചോനലാം  നനികുതനി
ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന.  അതനിലചോചതയചോയനി.  അതനിനുപകേരലാം  18  ശതമചോനലാം  നനികുതനി
വന.  പചക്ഷ ഇചപചോള ചനരചത്ത ടനിക്കറനിനസ  ഉണചോയനിരുന ചചോര്ജനിനുപുറചമ  18
ശതമചോനലാം  അടനിചനിരനിക്കുകേയചോണസ.  ഇളവസ  ചചയ  25  ശതമചോനലാം  തചോചഴയസ
ചകേചോടുക്കുനനില.  ഇങ്ങചനയുള്ള  സനിതനിവരുനതസ  പരനിഹരനിക്കചോനചോണസ
ബഹുമചോനചപട  അലാംഗലാം  പറഞ  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  ചക്ലചോസലാം  അതനിചന്റെ
കേതീഴനിലള്ള  അചതചോറനിറനികേളുലാം.  ആ  അചതചോറനിറനികേചള  ചവണത്ര  ഫലപ്രദമചോയനി
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പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ശുഷചോന്തെനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  കേചോണനിക്കുനനിചലന
ശക്തമചോയ  വനിമര്ശനലാം  കേഴനിഞ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  വയ്ക്കുകേയുണചോയനി.
ഇനനിയുള്ള  കേഇൗണ്സനിലകേളനിലലാം  കൂടുതല്  ശക്തമചോയ  നനിലപചോടസ  ഇക്കചോരദത്തനില്
സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.

ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന:  സര്,  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനനിടസ
മുപചത്തചടചോളലാം  ദനിവസലാം  പനിനനിട്ടു.  നനിലവനില്  നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചട
പചോയറനില്  മചോകനിമലാം  റതീചടയനില്  ചചപ്രസസ  പ്രനിന്റെസ  ചചയവരുലാം.  ഇചപചോള
എലാം.ആര്.പനി.ചയചോചടചോപലാം ജനി.എസസ.ടനി. കൂടനി ചചര്ത്തുളള  വനിലയനിടചോണസ മചോര്ക്കറനില്
വനചകേചോണനിരനിക്കുനതസ.  അതസ  പ്രതദക്ഷത്തനില്ത്തചന  വലനിയ  വനിലക്കയറലാം
സൃഷനിക്കുനതചോണസ.  ഇവനിചട   ഇതനിചന  നനിയനനിക്കുനതനിനുള്ള  അചതചോറനിറനിയുചട
കേചോരദത്തനിലലാം അതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലലാം ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് ചവണത്ര ശുഷചോന്തെനി
കേചോണനിക്കചോത്തതനിനചോല്  ഇചപചോള  സലാംസചോനങ്ങചളചോചക്ക  ഫതീയചോണസ.  ഇവനിടചത്ത
ആളുകേളക്കസ  ചവണചമങനില്  മറസ  സലങ്ങളനില്   ചപചോയനി  സചോധനങ്ങള
വചോങ്ങനിചക്കചോണ്ടുവരചോലാം.  അതനിനുചവണനി  അവനിടചത്ത  അഡ്രസസ  ചകേചോടുചത്തചോ
അലചോചതചയചോ,  കേള്ളക്കടത്തചോയനിചടചോ  അചലങനില്  ടചോകനിലചോചതചയചോ  സചോധനങ്ങള
ചകേചോണ്ടുവരുന  സലാംഭവങ്ങള  ഉണചോവകേയചോണസ.  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള
ഇലചോതനിരനിക്കുനതനിനുചവണനിയുള്ള  ഫലപ്രദമചോയ  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള
സലാംസചോന സര്ക്കചോരനിനസ ചചയ്യചോന സചോധനിക്കുചമചോ; അതചോയതസ  ചകേചോള്ളലചോഭ വനിരുദ
അചതചോറനിറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചവണവനിധത്തനില്  ചപചോകേചോചത  വനചോല് അതനിചന്റെ
നഷലാം  സലാംഭവനിക്കുനതസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കചോണസ.  ഇചപചോള   സലാംഭവനിക്കുന  ഈ
പ്രശലാം പരനിഹരനിക്കചോന എചന്തെങനിലലാം സലാംവനിധചോനങ്ങളുചണചോ?

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,  ബഹുമചോനചപട  ചമമ്പര്
പറഞതുചപചോചല  നനിലവനിലണചോയനിരുന  എലാം.ആര്.പനി.-ചയചോചടചോപലാം  ജനി.എസസ.ടനി.
കൂടനി  ചചര്ത്തസ  ബനില്ലുകേള  എഴുതുകേയുണചോചയനസ  മനസനിലചോക്കനിയചപചോഴചോണസ  ഒരു
കേചോരണവശചോലലാം  എലാം.ആര്.പനി.ചയക്കചോള  കൂടുതല്  വനില  ഇഇൗടചോക്കചോന  പറനിചലനസ
പറഞതസ. അങ്ങചന ഈടചോക്കനിയചോല് ലതീഗല് ചമചടചോളജനി വകുപനിചന്റെ വദവസകേള
പ്രകേചോരലാം നടപടനിചയടുക്കചോലാം.  അങ്ങചന നചോല്പചതചോളലാം ആളുകേളുചട ചപരനില്  നടപടനി
എടുത്തതനിചന്റെ ഫലമചോയനി ഇചപചോള എലാം.ആര്.പനി.-യുചട മുകേളനില് നനികുതനി എഴുതുന
രതീതനിയനില.  പചക്ഷ എലാം.ആര്.പനി.  ചയക്കചോള തചോഴനി നനികുതനി എഴുതുന രതീതനിയചോണസ
ചവണചതനള്ളതചോണസ യചോഥചോര്തദലാം.  ഇചപചോഴുള്ള ചസചോക്കനില് എലാം.ആര്.പനി.  പ്രനിന്റെസ
ചചയസ  വചനിരനിക്കുനതനിനചോല് നമുക്കസ  ഇടചപടചോന  പറകേയനില.  അതനിനചോല് പുതനിയ
ഉത്പനങ്ങള കേമ്പനനികേള ഇറക്കുചമ്പചോള ആനുപചോതനികേമചോയനി എലാം.ആര്.പനി.  കുറചസ
വയണലാം.  അങ്ങചന ചചയ്യചോത്തവരുചട ചപരനില് ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  ചക്ലചോസസ
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പ്രകേചോരലാം നടപടനി എടുക്കണചമനസ ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചനചോടസ   ആവശദചപടനിരനിക്കുകേയചോണസ.
സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ  സഹചോയചത്തചോചട  മുഴുവന
ഉത്പനങ്ങളുചടയുലാം  നനിലവനിലള്ള  എലാം.ആര്.പനി.  വനില  ചശഖരനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.  പുതനിയ ബചോചസ  വരുചമ്പചോള വനിലക്കുറവണചോയനിചലങനില്
ആ  കേചോരദലാം  ലനിസസ  ചചയസ   നടപടനി  എടുക്കുനതനിനുചവണനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനില്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുലാം. 

ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  ചകേചോയ:  സര്,   ജനി.എസസ.ടനി.  വരുനചതചോടുകൂടനി
എചചകസസ  നനികുതനിയുലാം  മറലാം  ഉളചപടുചമ്പചോള  വരുന  നനികുതനിയുചട  അധനികേ
കേണക്കചോണസ  ബഹുമചോന ചപട  മനനി  പറഞതസ.  ഇവനിചട  ഉത്പചോദനചമഖലയനില്
ഒനര  ചകേചോടനി  രൂപവചര  ചടണ്  ഓവര്  ഉള്ളവര്ക്കസ  എചചകസസ  നനികുതനി
ഉണചോയനിരുനനില.  മനിക്കവചോറലാം  ചചറകേനിട  വദവസചോയനികേചളചോചക്ക  എചചകസസ
ഡഡ്യൂടനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവചോയനിരുന.  അതുചപചോചല  ഒനര ചകേചോടനി  രൂപയനില് തചോചഴ
ചടണ്  ഓവര്  വരുന  ഉത്പചോദകേര്,  ഉദചോഹരണത്തനിനസ  പചോവചപടവര്  വതീടസ
നനിര്മ്മേചോണത്തനിനസ  ഉപചയചോഗനിക്കുന  സനിമന്റെസ  ചകേചോണ്ടുള്ള  ജനല്  കേടളകേള,
വചോതനിലകേള  തുടങ്ങനിയ  ഉത്പനങ്ങളക്കസ  5  ശതമചോനമചോയനിരുന  ടചോകസ.  അതനിനസ
എചചകസസ  ഡഡ്യൂടനിചയചോ  മചറചോനലാംതചന  ഉണചോയനിരുനനില.  ഇചപചോള  28
ശതമചോനമചോയനി ആ നനികുതനി മചോറനിയതനിനചോല് ഇഇൗ ചചറകേനിട ഉത്പനങ്ങളക്കസ വനില
കൂടനിചക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ.  അതുചകേചോണസ  അഞ്ചുശതമചോനലാം  നനികുതനിയചോക്കനി
അവര്ക്കസ അതസ വനില്ക്കചോന സചോധനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം വനില
കുറയ്ക്കുനതനിനസ  എന്തെസ  മചോര്ഗ്ഗമചോണസ  സത്വതീകേരനിക്കചോനു  ചദശനിക്കുനചതനസ  വദക്തമചോക്കുകേയുലാം
ചചയ്യണലാം. 

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,  ബഹുമചോനചപട ചമമ്പര് പറഞ
കേചോരദലാം  വളചര  ശരനിയചോണസ.  ചപചോതുവനില്  നനികുതനി  നനിരക്കസ  കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം
ചനരചത്ത  ഒനര  ചകേചോടനി  രൂപയനില്  തചോചഴ  ചടണ്  ഓവര്  ഉള്ളതനിനസ  എചചകസസ
നനികുതനി ഉണചോയനിരുനനില.  ഇചപചോള  75  ലക്ഷലാം രൂപവചര ചടണ് ഓവര് ഉള്ളതനിനസ
മചോത്രചമ   ചകേചോലാംചപചോസനിഷന  അനുവദനിക്കുനള.  അചപചോള  75  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുലാം
ഒനരചക്കചോടനി രൂപയ്ക്കുലാം ഇടയസ ചടണ് ഓവറള്ള ചചറകേനിട സചോപനങ്ങളക്കസ ചനരചത്ത
കേനിടനിയ എകകസസ നനികുതനി ഒഴനിവസ ഇലചോതചോകുന, ജനി.എസസ.ടനി. ചകേചോടുചത്ത പറ. 28
ശതമചോനലാം ജനി.എസസ.ടനി. വനകേഴനിഞചോല് ചഹചോചളചോബനികസ ചപചോലള്ളതനിനസ ചനരചത്ത
ഉള്ളതനിചനക്കചോള നനികുതനിഭചോരലാം കൂടുലാം. അതസ വളചര ശരനിയചോണസ. അതുചകേചോണസ ചകേരള
സര്ക്കചോര്  ചഹചോചളചോബനികസ,  ചചടല്സസ  തുടങ്ങനിയ  ഉത്പനങ്ങളുചട  നനികുതനി  28
ശതമചോനത്തനില്  നനിനസ  18  ശതമചോനമചോക്കനി  ചുരുക്കണചമനസ  ആവശദചപടനിട്ടുണസ.
അടുത്ത മചോസലാം 9-ാം തതീയതനി കൂടുന ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില് അക്കചോരദലാം ചര്ച
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ചചയ്യുനതചോണസ. ചചറകേനിട വദവസചോയങ്ങളനില് ഇങ്ങചനയുള്ള പ്രശങ്ങള വരുനനിടത്തസ
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  ആവശദമചോയ  മചോറലാം  വരുത്തുനതനിനുചവണനി   ഇടചപടചോന
ശമനിക്കുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി:  സര്,  ജനി.എസസ.ടനി.  യുമചോയനി  ബനചപടസ
നനിയമസഭചോലാംഗങ്ങളക്കസ  ഇനചല  സലാംഘടനിപനിച  ചസമനിനചോര്  ഏചറക്കുചറ
ഫലപ്രദമചോയനിരുന.  ആശയ വദക്തതയുണചോക്കചോന സഹചോയകേമചോയനിട്ടുണസ.  എനചോല്
മനുഷദന  ഉപചയചോഗനിക്കുന  ഏതചോണസ  എലചോ  സചോധനങ്ങളുചടയുലാം  വനില
കൂടനിചക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ. ബഹുമചോനചപട മനനി ഇനചല ചസമനിനചോറനില് പറഞ
ഒരു വചോക്കസ  wait and see  എനചോണസ.  അതനില് സമചോധചോനലാം കേചണത്തണലാം.  കേചണത്തചോന
സചോധനിക്കുചമചോ എന കേചോരദത്തനില് ഒരു ആശങ നനിലനനില്ക്കുകേയചോണസ.  ഏതചോയചോലലാം
38  ദനിവസചത്ത  അനുഭവത്തനിചന്റെ  ചവളനിചത്തനില്  ജനി.എസസ.ടനി.  ചകേരളചത്ത
സലാംബനനിചനിടചത്തചോളലാം  ഏറവലാം  ചദചോഷകേരമചോയനി  ബചോധനിക്കുന  ചമഖലകേചളചതചോചക്കയചോണസ;
ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ബഹുജനങ്ങളക്കുലാം  വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  ഉണചോയനിട്ടുള്ള  ആശങ
പരനിഹരനിക്കചോന സചോധനിക്കുനതനിനസ എന്തെസ നടപടനിയചോണസ സത്വതീകേരനിക്കുനതസ; വദചോപചോര
ചമഖലയനില്  അമനിതമചോയനി  വനിലക്കയറമുണചോക്കുന  പ്രവണത  നനിയനനിക്കചോന
എചന്തെചോചക്ക നടപടനി ചചകേചക്കചോള്ളചോനചോണസ ഗവണ്ചമന്റെസ ഉ ചദശനിക്കുനതസ?

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ ചഎസകേസ:  സര്,  നനികുതനിഭചോരലാം കുറയുനചണങനിലലാം
വനില കുറയുനനില, കൂടുനചവനള്ള ആചക്ഷപലാം വളചര ശരനിയചോണസ. ഇതനിചനചോചടലചോലാം
എങ്ങചന പ്രതനികേരനിക്കണലാം,  എന്തെസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം എനതസ സലാംബനനിചസ
രണസ ചനിന്തെചോധചോരകേളുണസ.  ചവയ്റസ ആന്റെസ സതീ എനതല, ചകേരളത്തനിചന്റെ കേചോരദത്തനില്
ഇചപചോള  അടനിയന്തെരമചോയനി  ഇടചപടണലാം,  ആന്റെനി   ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  ചക്ലചോസസ
ഉപചയചോഗനിചസ  ഇതനിചനചയചോചക്ക  കുറയചോന  പറയണലാം  എനള്ളതചോണസ.
ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് സത്വതീകേരനിക്കുന നനിലപചോടചോണസ ചവയ്റസ ആന്റെസ സതീ എനതസ.  ചവയ്റസ
ആന്റെസ സതീ എന പറയചോന കേചോരണചമന്തെചോണസ?  ഇത്രയുലാം ഇനപുടസ  ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ,
ചനരചത്ത ചകേചോടുത്ത നനികുതനിക്കസ  കുറവസ  ഇചങ്ങചോടസ  കേനിട്ടുലാം  എനപറയുനചണങനിലലാം
ഇതസ വദചോപചോരനികേളക്കസ അനുഭവചവദദമചോകേചോന ചസപ്റലാംബര് വചര കേചോത്തനിരനിക്കണലാം.
കേചോരണലാം  അനചോണസ  നനികുതനി  അവര്  അടയ്ക്കുനതസ.  അചപചോഴചോണസ  ഇത്ര  നനികുതനി
പനിരനിചസ  അതനില്നനിനലാം  കുറയചോനുള്ളതസ  കുറചസ  ബചോക്കനി  അക്കഇൗണനില്  വരുനതസ.
അങ്ങചന  ആ  ഘടലാം  എത്തുചമ്പചോചഴ  ഇതസ  കുറയൂ  എനള്ള  സനിദചോന്തെമചോണസ
ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  വയ്ക്കുനതസ.   എനചോല്  ചകേരളലാം  അങ്ങചനയല.   രണ്ടുമൂനസ  മചോസലാം
കേചോത്തസ  നനില്ക്കുചമ്പചോചഴയ്ക്കുലാം  വനില  വര്ദനവസ  പുതനിയ  ചനചോലാം  ആയനിത്തതീരുലാം.
അതുചകേചോണചോണസ  ഒരനിക്കലലാം  അതനിനുചവണനി  കേചോത്തുനനില്ക്കചോന  പചോടനില,
ഇചപചോളത്തചന  നടപടനി  ചവണചമനപറയുനതസ.  ഇഇൗ  തര്ക്കലാം  തുടരുകേയചോണസ.
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നമ്മുചട  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനി  തയ്യചോറചോയനിക്കഴനിഞചോല്  എലാം.ആര്.പനി.  കുറയചോത്ത
സചോധനങ്ങളുചട ലനിസസ ഉണചോക്കനി നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കചോനചോവശദചപട്ടുചകേചോണസ ചകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിനസ ചകേചോടുക്കുലാം.

ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന:  സര്,  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരുലാം സലാംസചോന സര്ക്കചോരുലാം
തചദശഭരണ  സചോപനങ്ങളുലാം  ചുമത്തനിയ  ടചോക്സുകേള,  ചസസ്സുകേള,  സര്ചചോര്ജ്ജുകേള
എനനിവ ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് ലയനിപനിക്കുവചോന ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് ശനിപചോര്ശ
ചചയനിരനിക്കുകേയചോണചലചോ.  ചമല്പറഞ  നനികുതനികേള  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്
ലയനിപനിക്കുനതസ എന്തെസ തതത്വത്തനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനിലചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

മനി  .    സതീക്കര്:  തതത്വലാം  മുഴുവന  വനിശദതീകേരനിക്കചോന  സമയമനില.  അതനിനചോണസ
ഇനചല അവസരചമചോരുക്കനിയതസ. 

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,  ഒരുപചോടസ  പചരചോക്ഷ നനികുതനികേള
സമചോന്തെരമചോയനി  പലരുലാം  ചുമത്തുനതനിനസ  പകേരലാം  ഒറ  നനികുതനിയചോചണങനില്
കേണക്കുകൂട്ടുനതനിനുലാം വദചോപചോരലാം നടത്തുനതനിനുചമചോചക്ക കൂടുതല് എളുപമചോയനിരനിക്കുലാം
എനള്ളതചോണസ തതത്വലാം.  

പ്രതനിപക്ഷ  ചനതചോവസ  (ശതീ  .    രചമശസ  ചചനനിത്തല  ):  സര്,  ശതീ.  അരുണ്
ചജയ്റസ ലനിചയക്കചോള വചോചചോലമചോയനി  ജനി.എസസ.ടനി.-ചയ അങ്ങസ നദചോയതീകേരനിക്കുനണസ.
അങ്ങയുചട  പചോര്ടനിയുചട  ചസനടല്  കേമ്മേനിറനിയുചട  പ്രചമയലാം  അങ്ങസ
വചോയനിചകേചോണുചമനസ  എനനിക്കസ  ചതചോനനനില.  ഒരു  ടചോകസ  ചറജതീമനില്  ഇനഡയറകസ
ടചോകനിചന്റെ ഭചോരലാം കൂടുതല് വരുനതസ നചോടനിചല പചോവചപടവരനിലചോണസ.  അതസ റനിഗ്രസതീവസ
ടചോകചോയചോണസ  അറനിയചപടുനതസ.  ഇനസ  ഉണചോയനിരനിക്കുന പ്രശലാം  അതുതചനയചോണസ.
ആ റനിഗ്രസതീവസ   ടചോകസ   ചറജതീലാം  രചോജദത്തസ വരചോനചപചോകുന.  ചകേചോണ്ഗ്രസസ എടുത്ത
സമതീപനമല,  ബനി.ചജ.പനി.  ഗവണ്ചമന്റെസ  എടുത്ത സമതീപനലാം.  മചലഷദ,  ആഫനിക്ക
ചപചോലള്ള  രചോജദങ്ങളനില്  ഒനരവര്ഷലാം  കേദചോചമ്പയനിന  നടത്തനിയചശഷമചോണസ
ജനി.എസസ.ടനി.  ചപചോചലയുള്ള  ഒരു  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചതസ.  എനചോല്  യചോചതചോരു
കേദചോചമ്പയനിനുമനിലചോചത സത്വചോതനദലാം അര്ദരചോത്രനി കേനിടനി എന മടനില് ശതീ.  നചരന്ദ്ര
ചമചോദനി  പചോര്ലചമന്റെനിചന്റെ  ചസനടല്  ഹചോളനില്  ചയചോഗലാം  വനിളനിചകൂടനി  ഇതസ
പ്രഖദചോപനിക്കുകേയചോണസ  ചചയതസ.  അതനിചന്റെ  ഫലമചോയനി  രചോജദത്തുണചോയ
അനനിശനിതതത്വലാം  തുടരുകേയചോണസ.  ഇഇൗ രചോജദത്തസ  വലനിയ ചതചോതനിലള്ള വനിലക്കയറലാം
അനുഭവചപടുകേയചോണസ.  അങ്ങസ  ഇതനിചന  നദചോയതീകേരനിക്കുനതനിനുപകേരലാം  ചസനടല്
കേമ്മേനിറനിയുചട  പ്രചമയലാം  വചോയനിചചനചോക്കണലാം.  നമ്മേചളചോനലാം  ഉത സപചോദനിപനിക്കചോത്ത
സലാംസചോനമചോയതുചകേചോണ്ടുലാം  നമ്മുചടചതചോരു  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയതുചകേചോണ്ടുലാം
ധചോരചോളലാം  പ്രചയചോജനമുണചോകുലാം.  പചക്ഷ  ഇഇൗ  രചോജദചത്ത  ജനങ്ങളുചടചമല്  അമനിത
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നനികുതനിഭചോരലാം  അടനിചചല്പനിചസ  വനിലക്കയറത്തനിചലയസ  നയനിക്കുന  നചരന്ദ്ര  ചമചോദനി
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നടപടനികേളചക്കതനിരചോയ  നനിലപചോടസ  എന്തുചകേചോണസ  അങ്ങസ
സത്വതീകേരനിക്കുനനില?                                             

ചഡചോ  .   ടനി  .   എലാം  .   ചതചോമസസ ചഎസകേസ: സര്, ബഹുമചോനചപട പ്രതനിപക്ഷ ചനതചോവസ
പ്രചമയലാം  ഒരനിക്കല്  കൂടനി  നനചോയനിടസ  വചോയനിച  പഠനിക്കണലാം.   ഞങ്ങള  അതസ
പഠനിചനിട്ടുണസ.   അതനില് അടനിസചോന  വനിമര്ശനമചോയനിടസ  വയ്ക്കുനതസ,  ഇതസ  പചരചോക്ഷ
നനികുതനിയചോണസ റനിഗ്രസതീവസ ടചോകചോചണനളളതല.  എനചോല്  ഇതനിനസ പകേരലാം വയ്ക്കുന
എചചകസസ  നനികുതനി,  ചസവനനനികുതനി,   ചസസസ,  വചോറസ  തുടങ്ങനിയവചയലചോലാം  ഇന
ഡയറകസ  ടചോകചോണസ.   അചപചോള  അതല  പ്രശലാം.  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  നനികുതനി
നനിരക്കുകേള  കൂട്ടുകേയുലാം കുറയ്ക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനതനിനുളള അവകേചോശങ്ങള  പൂര്ണ്ണമചോയനിടസ
ഇലചോതചോകുന എനളളതചോണസ.   ഇഇൗ വനിമര്ശനലാം  പഴയ നനിയമസഭചോ ചരഖകേളനില്,

വചോറസ  ചര്ചയനില്   വളചര  വനിശദമചോയനി  ശതീ.  വനി.ഡനി  സതതീശന  വതീണ്ടുലാം  വതീണ്ടുലാം
പറയുനതുചപചോചല  ഞചോനടക്കമുളളവര്  പറഞനിട്ടുണസ.   അതസ  ഞങ്ങളുചട  രചോഷതീയ
നനിലപചോടസ.   ആ രചോഷതീയ നനിലപചോടസ  എടുക്കുകേയുലാം തുറന കേചോണനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.

ഇന്തെദചോ  രചോജദത്തസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരുകേള  ഒരു  ചഫഡറല്
സലാംവനിധചോനത്തനിനുളളനില്  നനിനചോണസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  ഒരു
നനിയമലാം  പചോര്ലചമന്റെനില്   പചോസചോക്കനിക്കഴനിഞചോല്  അതനിചന്റെയടനിസചോനത്തനില്
എങ്ങചന കേചോരദങ്ങള ചചയ്യചോചമനചോണസ ചനചോക്കുനതസ.  അതസ വചോറനിചന്റെ കേചോരദത്തനില്
നനചോയനിടസ  ചചയ,  ജനി.എസസ.ടനി.യനിലലാം  നനചോയനിടസ  ചചയ്യുലാം.   ഇക്കചോരദത്തനില്
ചകേചോണ്ഗ്രസനിചന്റെ  നനിലപചോടസ  എന്തെചോയനിരുന,   നനിങ്ങള  എചപചോഴചോണസ  ഇചപചോള
ഉളളതനില്നനിനലാം  വദതദസ്തത  പുലര്ത്തനിയനിട്ടുളളതസ?   ഇതചോണസ  ചകേചോണ്ഗ്രസനിചന്റെ
ഏറവലാം  പനിന്തെതീരനിപന  നനിലപചോടസ.     45-50  ശതമചോനലാം  നനികുതനിയുണചോയനിരുന
ആഡലാംബരക്കചോറനിനുലാം  35-40  ശതമചോനലാം  നനികുതനിയുണചോയനിരുന  ആഡലാംബര
വസ്തുക്കളക്കുമുളള  നനികുതനി  18  ശതമചോനമചോയനി  കുറയണചമനലാം   അരനിയുചടയു ലാം
ചഗചോതമ്പനിചന്റെയുലാം  നനികുതനി  കൂടണചമനലാം  പറഞനിടസ  ഭയങര  ചകേമത്തലാം  പറയുന.

യഥചോര്തത്തനില് ഇതചോണസ  ബഹുമചോനചപട പ്രതനിപക്ഷ ചനതചോവസ പറഞ റനിഗ്രസതീവസ
അചപ്രചോചസ.  ആഡലാംബര  വസ്തുക്കളുചട  നനികുതനി  കുറയ്ക്കുകേ,  അചതസമയലാം  വരുമചോനലാം
കൂടചോന  ചവണനി   അവശദ  വസ്തുക്കളുചട  നനികുതനി  കൂട്ടുകേ.   അതുചകേചോണസ  അങ്ങസ
പറയുനതചോണസ റനിഗ്രസതീവചോയനിട്ടുളളതസ. 

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ:  സര്,   ചകേചോചനിയനില്  ഇതുസലാംബനനിച  ഒരു
ശനില്പശചോലയനില്  ബഹുമചോനചപട  ധനകേചോരദ  വകുപ്പുമനനി  പചങടുത്തുചകേചോണസ
നടത്തനിയ പത്രപ്രസ്തചോവനയുചട ഭചോഗലാം ഞചോന വചോയനിക്കചോലാം,  'ജനി.എസസ.ടനി. അസമതത്വലാം
ഉണചോക്കുലാം,  വനില കുതനിക്കുലാം' -  ധനമനനി ചഡചോ.  ടനി.  എലാം.  ചതചോമസസ ചഎസകേസ.  ഇതസ
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പറഞചകേചോണചോണസ  അതസ  നടപനിലചോക്കചോന  ചവണ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനചതനസ
ബഹുമചോനചപട  പ്രതനിപക്ഷ  ചനതചോവസ  അറനിഞനിരനിക്കചോന  ചവണനി  ഞചോന
പറഞചവചനയുളള.   മഹചോഭൂരനിപക്ഷലാം  രചോഷങ്ങളനിലലാം  ജനി.എസസ.ടനി  നടപനിലചോക്കനി
കേഴനിഞചപചോള,  ഇന്തെദയനില്  നടപനിലചോക്കചോനുളള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചചപചോള,

അനചത്ത ധനകേചോരദ വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന ശതീ.  പ്രണബസ കുമചോര് മുഖര്ജനി ഇതസ
നടപനിലചോക്കചോന  തുനനിഞചപചോള, അനസ ശക്തമചോയനി എതനിര്ത്തനിരുന ശതീ. നചരന്ദ്ര
ചമചോഡനി  ഇനതസ  മചോര്ക്കറസ  ചചയസ  ക്രെഡനിറസ  ഉണചോക്കചോന   ശമനിക്കുകേയചോണസ.
മഹചോതചോഗചോനനിചയ  ചകേചോനതനിനുചശഷലാം  ഗചോനനിക്കണ്ണട,  സത്വചസഭചോരതസ
മനിഷനുചവണനി  ഉപചയചോഗനിക്കുനതുചപചോചലയചോണനിതസ.   നനിര്മ്മേചോണ  ചമഖലയുമചോയനി
ബനചപട  ജനി.എസസ.ടനി.  കേരചോര്  എനപറയുനതസ  ഇങ്ങചനയചോണസ.   ബനിചലചോ
എസനിചമറനില്  കേരചോര്  എടുക്കുകേയുലാം  എഗ്രനിചമന്റെസ  വയ്ക്കുകേയുലാം  ചചയസ  ആളുകേളക്കസ
ഇചപചോള   18  ശതമചോനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  അടചച  പറകേയുളള.   അവര്ക്കസ  ഇനപുടസ
ചക്രെഡനിറസ കേനിട്ടുചമനസ പറഞചോലലാം വദവസചോയനികേളക്കസ കേനിട്ടുനതുചപചോചലയുളള  സചോധദത
കേരചോറകേചോര്ക്കനില.  അതസ  വലനിയ  പ്രതനിസനനി  സൃഷനിചചകേചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ.
കേരചോറകേചോര് പല നനിര്മ്മേചോണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കചോന മടനിചനനില്ക്കുകേയചോണസ.
ഇത്തരലാം സചോഹചരദത്തനില് കേരചോറകേചോരുമചോയനി  ചര്ച ചചയസ  അവരുചട ആശങകേള
പരനിഹരനിക്കചോനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,   കേരചോറകേചോരുമചോയനി  ഇക്കചോരദലാം
പലവടലാം ചര്ച ചചയനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില്  18 ശതമചോനചമനളളതസ
12  ആയനിചടങനിലലാം   ചുരുക്കചോന  കേഴനിയുചമനളള   ആശയുളളതുചകേചോണചോണസ
സര്ക്കചോര്  അതുമചോയനി  ബനചപടസ  ഉത്തരവനിറക്കചോതനിരുനതസ.  കേഇൗണ്സനിലനില്
ഗവണ്ചമന്റെസ  ചകേചോണ്ടചോകര്മചോര്ക്കസ  ഗവണ്ചമന്റെസ  വര്ക്കുകേളുചട  നനികുതനി  18
ശതമചോനത്തനില് നനിനസ  12  ശതമചോനമചോക്കനി  ചുരുക്കനി.   അതനിചന്റെയടനിസചോനത്തനില്
ഇനനി 12 ശതമചോനലാം മചോത്രചമ ഉണചോകൂ.  അതനില്ത്തചന നനിലവനിലളള വര്ക്കുകേളക്കസ,
ചകേചോമ്പഇൗണസ  ചചയചകേചോണസ,  5  ശതമചോനലാം  നനികുതനി  മചോത്രചമ  എസനിചമറനില്
കേചോണനിചനിട്ടുളള.  അതസ 12 ശതമചോനമചോയനിടസ വര്ദനിക്കുലാം.  അചപചോള അവര്ക്കസ നഷലാം
വരുചമനളള വചോദമചോണസ പറയുനതസ.  അതനിലലാം ശരനിയുണസ.  അതുചകേചോണസ  ഇറനിചഗഷന,
എല്.എസസ.ജനി.,  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുചട  ചസക്രെടനിമചോര് ഓചരചോ ഇനലാം
പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  ശരചോശരനി  എത്ര  ഇനപുടസ  കേനിട്ടുലാം,  അതചോയതസ  ബനില്ഡനിലാംഗനിനസ  5
ശതമചോനലാം  ഇനപുടസ  ക്രെഡനിറസ  കേനിട്ടുചമങനില്   5  ശതമചോനലാം  നനികുതനി  എസനിചമറനില്
ഇചപചോള തചനയുണസ. 12  ശതമചോനമചോണസ ചകേചോടുചക്കണനിയനിരുനതസ.  അചപചോള 12
ചചമനസസ 10, രണസ ശതമചോനലാം എസനിചമറനില് വര്ദനിപനിചസ സര്ക്കചോര് നല്കുലാം.  അങ്ങചന
ഓചരചോ ഇനലാം പ്രവൃത്തനിക്കുലാം എത്രയചോണസ  സര്ക്കചോര് അധനികേലാം എസനിചമറനില് വര്ദനിപനിചസ
നല്കുകേ എനളളതനിചന്റെ  ഉത്തരവസ  അടനിയന്തെരമചോയനി   പുറചപടുവനിക്കുലാം.
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മനി  .   സതീക്കര്: നനികുതനിയനില് മചോറലാം വരുത്തചോന നമുക്കസ അധനികേചോരമനിലചലചോ?

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ ചഎസകേസ:  സര്,  ഇല,  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിനസ
അധനികേചോരമുണസ. ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനില് 12 ആയനിടസ തനിരനിചനിരനിക്കുകേയചോണസ.

മനി  .   സതീക്കര്: അതചോണസ അതനിചന്റെ പ്രശലാം.

ശതീ  .   മഞളചോലാംകുഴനി അലനി: സര്, 'വണ് ചനഷന, വണ് ടചോകസ' എന നനിലയനില്
നടപനിലചോക്കനിചക്കചോണനിരനിക്കുന ജനി.എസസ.ടനി. ചകേചോണസ ധചോരചോളലാം ഗുണങ്ങളുണസ. പചക്ഷ
ചചറകേനിട കേചവടക്കചോരുലാം, വനകേനിട കേചവടക്കചോരുചമചോചക്ക വളചര വലനിയ പ്രശമചോണസ
ഇചപചോള  ചനരനിടുനതസ.    അതനില്  പ്രധചോനമചോയനിട്ടുളളതസ  ജനി.എസസ.ടനി.  സചോബുകേള,

തയ്യചോചറടുപനിലചോയ്മ  എനനിവയചോണസ.  ആവശദമചോയ  ചടയനിനനിലാംഗസ   ചകേചോടുക്കചോചത
ചപചടനസ  ഒരു  സപ്രഭചോതത്തനില്  ഇതസ  നടപനിലചോക്കനിയതുചകേചോണസ  വളചര  വലനിയ
ബുദനിമുട്ടുകേള  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  കേചവടക്കചോര്  ഇനസ  ചനരനിടുനണസ.
അതുചകേചോണ്ടുതചനയചോണസ  വനിലക്കയറമുണചോകുനതസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോനചോയനി
അങ്ങയുചട  ഡനിപചോര്ട്ടുചമന്റെസ   പുസ്തകേങ്ങള  അചടനിച  നല്കേനി.   അതുചപചോചല
കേചവടക്കചോരുചട പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കചോനചോയനി ഒരു  ചഹല്പസ ചചലന അചലങനില്
ഇ-ചമയനില് ചഎ.ഡനി.  ക്രെനിചയറസ  ചചയചകേചോണസ അടുത്ത മൂന നചോലസ  മചോസചമങനിലലാം,

അവര്ക്കസ   ബനചപടചോനുലാം,  എചന്തെങനിലലാം  സലാംശയമുചണങനില്  പരനിഹരനിക്കചോനുലാം
അങ്ങയുചട വകുപസ മുന കേചയ്യടുക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .   ടനി  .   എലാം  .   ചതചോമസസ ചഎസകേസ: സര്, ചകേരളത്തനിചല  ഏതചോണസ 60 ഓളലാം
പ്രധചോനചപട  വദചോപചോരനി  സലാംഘടനകേളക്കസ  പ്രചോതനിനനിധദമുളള  ഒരു  കേഇൗണ്സനില്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  അതനിചന്റെ ഒരു ദനിവസചത്ത ചയചോഗലാം നടന,  ഒരുപചോടസ പ്രശങ്ങള
ഉനയനിചതസ   പരനിഹരനിച.  ചനില  ചമഖലകേളനില്  ചമഖലചോടനിസചോനത്തനില്  തുടര്
ചയചോഗങ്ങള നടക്കുലാം.   കേഇൗണ്സനില്  എകനികേഡ്യൂടതീവസ മചോസത്തനില് ഒരനിക്കല് ചയചോഗലാം
ചചരുലാം.   ഇതുകൂടചോചത എലചോ ജനിലകേളനിലലാം  വദചോപചോരനി  വദവസചോയ സലാംഘടനകേളുചട
പ്രചോതനിനനിധദലാം ഉറപചോക്കനിചക്കചോണ്ടുളള കേമ്മേനിറനികേള ഇതനിനുചവണനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
നനിലവനില്  ചഹല്പസ ചചലന  ഉണസ.  അതനില്  നനിരക്കുകേള  സലാംബനനിചളള
അവദക്തതകേള  കേചോരണലാം,  ചകേചോഡനില്  എവനിചടയചോണസ  വരുനചതനളളതസ
കേണ്ടുപനിടനിക്കചോന പ്രയചോസമചോണസ.  ചനിലചപചോള വനിട്ടുചപചോയനിക്കചോണുലാം,  അചതലചോലാം പല
ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് നനിനലാം പറയചോന തുടങ്ങനിയചോല് വദതദസ്തതകേള വരുലാം.  അതുചകേചോണസ
പചോലക്കചോടസ  ചകേന്ദ്രതീകേരനിചളളതനിനസ  പചോലക്കചോടസ  ഡനി.സനി.ക്കചോയനിരനിക്കുലാം   ചുമതല.

ബചോക്കനി  ചപ്രചോസതീജുവര്  തുടങ്ങനിയ  കേചോരദങ്ങചളചോചക്ക  തനിരുവനന്തെപുരത്തസ
നനിനചോയനിരനിക്കുലാം.   അങ്ങചനയുളള  ക്രെമതീകേരണങ്ങള   വരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  എനചോല്
ചസയനില്  ടചോകനില്  നനിനലാം  വചോറനിചലക്കസ  ചപചോയചപചോള  അനസ  പുതനിയ  ഒരു
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സങല്പമചോയനിരുന.  എന്തെചോണസ മൂലദവര്ദനിതലാം എനസ മനസനിലചോക്കചോന തചന ഒരു
വര്ഷചമടുത്തു.  ഇചപചോള വദചോപചോരനികേളചക്കചോചക്ക എന്തെചോണസ ഇനപുടസ ടചോകസ ക്രെഡനിറസ,
എന്തെചോണസ  ഒഇൗടസപുടസ  ടചോകസ  എനളള  കേചോരദങ്ങള  അറനിയചോലാം.   അനസ  ഒരു
പനിടനിപചോടുമുണചോയനിരുനനില.   അതുചകേചോണസ  നമുക്കുളള  കേണ്ഫഡ്യൂഷന  അവര്ക്കനില.

എനമചോത്രമല ചചക്കസചപചോസസ എന വയ്യചോചവലനി ചപചോയതസ വലനിയ അനുഗ്രഹമചോയനിടചോണസ
കേചോണുനതസ.   മൂനചോമതസ,  ഓഫതീസര്  വനിധനിനനിര്ണ്ണയത്തനില് നനിനസ പുറത്തുചപചോകുലാം.

ഓഫതീസര് ചകേന്ദ്രതീകൃതമചോയനിട്ടുളള നനികുതനി നനിര്ണ്ണയത്തനിനുപകേരലാം,  അവര് നല്കുന
റനിചടണ്സനിചല  ചപചോരുത്തചക്കടുകേള,  പരസര  ബനലാം,  മറസ  റനിചടണുകേളുമചോയനിട്ടുളള
ബനമനിലചോയ്മ,  ഇതസ കേലാംപഡ്യൂടര് കേണ്ടുപനിടനിചസ അവചരചക്കചോണ്ടുതചന തനിരുത്തനിക്കുന
ഏര്പചോടനിചലക്കസ  ചപചോകുകേയചോണസ.   അതുചകേചോണസ  വദചോപചോരനികേളക്കസ  ചമചോത്തത്തനില്
വലനിയ പ്രശമനില. ചനില ചചവഷമദങ്ങളുണസ, അതസ തതീര്ക്കചോവനചതയുളള. 

ശതീമതനി  വതീണചോ  ചജചോര്ജസ:  സര്,  ഓണക്കചോലലാം  കേടനവരുകേയചോണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില് വനചതചോചട അവശദസചോധനങ്ങളുചട വനില ക്രെമചോതതീതമചോയനി
വര്ദനിചനിരനിക്കുന.  ചപ്രചോഫനിറസ  ചമക്കനിലാംഗസ  അല,  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗചോണസ  ഇവനിചട
നടക്കുനചതനസ  ബഹുമചോനചപട  ധനകേചോരദമനനി  ഉളപചടയുളളവര്  പറഞ.

ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനചതചോടുകൂടനി  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കസ
ചക്ലചോസസ ഉചണങനിലലാം  യചോചതചോരു കേചോരദവലാം ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് ചചയനിടനില എനളളതസ
വളചര പ്രതനിചഷധചോര്ഹമചോണസ.  100  രൂപ വനിലയുളള ഒരു ഉല്പനത്തനിനസ  50 രൂപ
ടചോകസ  ആയനിരുനചവങനില്  അതനിചന്റെ  പുതനിയ  നനിരക്കസ  18  ആചണങനില്  118

ആയനിരുന  വചരണതസ.  പചക്ഷ  ഇചപചോള  150  ലചോണസ  ടചോകസ  നനിശയനിചസ
ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  ചകേചോടുക്കുനതസ.   സചോധചോരണക്കചോര്  അമ്പരനസ  നനില്ക്കുകേയചോണസ.
സലാംസചോനത്തനിനസ  ഇതനില്  ഏതസ  രതീതനിയനില്  ഇടചപടചോന  കേഴനിയുലാം.  ചകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചനചോടസ  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുചവണനിയുളള
കേചോരദങ്ങള  ആവശദചപടുനതനിചനചോചടചോപലാം,  സലാംസചോനത്തനിനസ  ഇതനില്  ഏതസ
രതീതനിയനില് ഇടചപടചോന കേഴനിയുചമനകൂടനി വദക്തമചോക്കണലാം.

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ ചഎസകേസ:  സര്,  കേഴനിഞ കേഇൗണ്സനിലനില് ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ അചതചോറനിറനിയുചട സചോനഡനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനി ചകേന്ദ്രത്തനിലലാം,  സതീനനിലാംഗസ
കേമ്മേനിറനികേള സലാംസചോനത്തനിലലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള തതീരുമചോനചമടുത്തസ അതനിചന്റെ
ചടങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   എനചോല് ഇചപചോള നടപടനികേളനിചലയ്ചക്കചോനലാം ചപചോചകേണ
കേചോരദമനില,  സചോവകേചോശലാം ചകേചോടുത്തുകേഴനിഞചോല് വനില തചോചഴക്കസ വരുചമന നനിലപചോടനിലചോണസ
ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്.   ബഹുമചോനചപട ചമമ്പര് ചചചോദദത്തനില് പറഞതുചപചോചല ചകേരളത്തനിചന്റെ
നനിലപചോടസ  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണചമനതചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട
ആനുകൂലദലാം  സചോധചോരണക്കചോര്ക്കസ  കേനിട്ടുനതസ  ചകേചോര്പചററകേളുലാംമറലാം  ചകേചോളളയടനിച
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ചകേചോണ്ടുചപചോകുന  സനിതനി  ഒഴനിവചോക്കണചമനളള  ശക്തമചോയ  നനിലപചോടനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനിലളള ബഹുജന പ്രചക്ഷചോഭങ്ങള നചോടനില് ഉയര്നവരണലാം.

മനി  .  സതീക്ക  ര്:  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ കേഇൗണ്സനിലനില് ചപചോയനി പരചോതനി പറയചോനുലാം,

അതനില് ഇടചപടചോനുമുളള അധനികേചോരമുചണചോ? 

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,  ചകേന്ദ്രവലാം  സലാംസചോനങ്ങളുലാം
കൂടചോയനിടചോണസ തതീരുമചോനനിക്കുനതസ.  ഏചതങനിലലാം ഒരു വദക്തനിയല,  കേഇൗണ്സനിലചോണസ
തതീരുമചോനചമടുക്കുനതസ.  കേഇൗണ്സനില് തതീരുമചോനമനിലചോചത നമുക്കസ പുതുതചോയനി നനിരക്കസ
തചോഴനി  നനിശയനിക്കുവചോചനചോ,  കൂടചോചനചോ,  ആ  രതീതനിയനിലളള  പുതനിയ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കചോചനചോ ഉളള അവകേചോശമനില.

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    ചജചോസഫസ:  സര്,  അങ്ങസ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചല
അലാംഗമചോണസ.  അങ്ങയുചട  വചോക്കുകേള  നനിസഹചോയനചോയ  ഒരു  വദക്തനിയുചട
വചോക്കുകേളചോയചോണസ  എനനിക്കസ ചതചോനനതസ.   അങ്ങസ ജനി.എസസ.ടനി.ക്കസ അനുകൂലമചോയനി
വലനിയ വചോദഗതനികേള ഉയര്ത്തനി.  പചക്ഷ ഇനസ ഗ്രഇൗണസ റനിയചോലനിറനി എന്തെചോണസ ? 32
ദനിവസലാം  കേഴനിയുചമ്പചോള,  ബഹുമചോനചപട  ചമമ്പര്  ചൂണനിക്കചോണനിചതുചപചോചല
സചോധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനവസ യചോഥചോര്തദമചോകുന.  അങ്ങതസ മനസനിലചോക്കുനനില,
അതനിനസ  ജനങ്ങള  എന്തെചോണസ  ചചചയ്യണതസ?  യചോചതചോരു  മുചനചോരുക്കവമനിലചോചത
ആന്റെനി   ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിയുണചോക്കുചമനസ  പറഞ.  അങ്ങസ ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലനില്  അലാംഗമചോണചലചോ,  ഇതസ  നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  മുനപസ  ചചചയ്യണ
കേചോരദങ്ങള  ചചയ്യചോചത,  അങ്ങസ  വണനി  ചപചോയനിക്കഴനിഞചശഷലാം  ചചകേ
കേചോണനിക്കുകേയചോണസ ചചയ്യുനതസ.  …....(ബഹളലാം)......

മനി  .    സതീക്കര്  : അചദഹലാം ചചചോദദലാം ചചചോദനിക്കചട,  നമ്മേള കേചോശതീരനില് കേനിടക്കുന
പുതപനിനുചവണനി  ഇവനിചട  തല്ലു  കൂടണ,  അവര്  നടപനിലചോക്കനിയതചോണസ.  പുതപസ
കേചോശതീരനിലചോണസ, ബഹളലാം ഇവനിചടയുലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .  സനി  .    ചജചോസഫസ:  സര്,  ബഹുമചോനചപട  ചമമ്പര്  ശതീമതനി  വതീണചോ
ചജചോര്ജസ പറഞതുചപചോചല,  ജനങ്ങള ചനരനിടുന പ്രശങ്ങള അങ്ങസ കേചോണുനനില.
അങ്ങസ  സത്വപ്നചലചോകേത്തചോണസ  ജതീവനിക്കുനതസ.  അങ്ങസ  പറഞതുചപചോചല  ഇഇൗ
നനികുതനിചയലചോലാം  അടനിചചല്പനിചസ  ഇതസ  യചോഥചോര്തദമചോകുചമ്പചോള,  അതനിചന്റെ
മുകേളനിലചോണസ  ജനി.എസസ.ടനി.  വരചോന  ചപചോകുനതസ.   എലാം.ആര്.പനി.  യുചട  മുകേളനില്
ജനി.എസസ.ടനി അടനിചചല്പനിചചകേചോണസ,  അമനിതഭചോരലാം ഉണചോകുചമ്പചോള ഒനലാം ചചയ്യചോന
നനിവൃത്തനിയനിലചോചത അങ്ങസ കേയ്യുലാം ചകേടനി നനില്ക്കുകേയചോണസ.   അതുചകേചോണസ ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലനില്   അലാംഗമചോയ  അങ്ങസ  ഇടചപടസ  ഇതനിനസ  പരനിഹചോരമുണചോക്കചോനുലാം,
എത്രയുലാം  ചവഗലാം  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കചോനുലാം   നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ? 
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ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,  അങ്ങസ  കേചോരദങ്ങള  ചപചടനസ
മറനചപചോകുന. VAT, GST  എനനിവ ഇഇൗ രചോജദത്തസ ചകേചോണ്ടുവനതസ നനിങ്ങളുചട
കേചോലത്തചല? ഞങ്ങള VAT-ചന ശക്തമചോയനി എതനിര്ത്തനിട്ടുണസ. ഇചപചോഴുലാം അതനിചന
വനിമര്ശനിക്കുകേയുലാം കേളനിയചോക്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണസ.  ഞങ്ങള അതനിചന എതനിര്ത്തനിട്ടുലാം
നനിങ്ങള അതസ  നടപനിലചോക്കനി.   അങ്ങചന  VAT-ചലയസ  ചപചോയ സനിതനിക്കസ  GST-
യനിചലയ്ക്കുലാം ചപചോകേചോലാം എന നനിലപചോടചോണസ സലാംസചോന സര്ക്കചോര് സത്വതീകേരനിചതസ.  ഇതസ
ചകേചോണ്ടുവനതസ  നനിങ്ങള  തചനയചോണസ.   യഥചോര്തത്തനില്  അനസ  ചമചോഡനി  ഇതസ
നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  ചതചോട്ടുമുമ്പസ  കേചോലമചോറനി  ഗുജറചോത്തനിചനചക്കചോണസ  എലാംപചവര്ഡസ
കേമ്മേനിറനിയനില്  എതനിര്പ്പുണചോക്കനിയനിലചോയനിരുനചവങനില്  യു.പനി.എ.  സര്ക്കചോരനിചന്റെ
കേചോലത്തുതചന  GST  നടപനിലചോകുമചോയനിരുന.  അതനിചന്റെ ചഫയനിലാംവര്ക്കനില് നനിനലാം
ഒരു  മചോറവലാം  ഇചപചോള  വരുത്തനിയനിടനില.  അങ്ങസ  പറഞതസ  വളചര  ശരനിയചോണസ,
സലാംസചോനത്തനിനസ  തനതചോയനി  ഒരു  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേചോരലാം
ചപചോയനിരനിക്കുന.  ഇങ്ങചനയുള്ള  ചനില  അധനികേചോരങ്ങള  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ
ചവണചമനസ  ആവശദചപടസ  GST  കേഇൗണ്സനിലനിചനചക്കചോണസ  ഇതസ  ചചയ്യനിക്കണലാം.
ഇചപചോഴുള്ള  GST  കേഇൗണ്സനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ
അചതചോറനിറനി ഇക്കചോരദത്തനില് ശക്തമചോയ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ   സര്ക്കചോര്
സമ്മേര്ദലാം ചചലത്തുലാം.  അതുചപചോചലതചന നചോടനിചല ജനങ്ങള പ്രചക്ഷചോഭലാം നടത്തുകേയുലാം
ചചയ്യുലാം.  പല  സലത്തുലാം  നടന  പ്രചക്ഷചോഭങ്ങളുചട  അടനിസചോനത്തനിലചോണസ
തതീരുമചോനങ്ങള  മചോറനിയതസ.  സൂററസ  അടക്കമുള്ള  സലങ്ങളനില്  വലനിയ  പ്രചക്ഷചോഭലാം
വനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി    ചടകസചചറയനില്സനിചന്റെ  നനിരക്കനില്  മചോറലാം  വരുത്തനി.
വനിലക്കയറത്തനിചനതനിരചോയനി  ശക്തമചോയ  പ്രചക്ഷചോഭലാം   നചോടനില്  വനചോചല  ഇതര
സലാംസചോനങ്ങളക്കുലാം ചകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിനുലാം ഇക്കചോരദലാം മനസനിലചോകുകേയുള.

ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം:   സര്,  നനിശയനിച  ടചോകനില്  മചോറലാം  വരുത്തചോനുള്ള
അധനികേചോരലാം  GST  കേഇൗണ്സനിലനിനസ  മചോത്രമചോചണനള്ള  ബഹുമചോനചപട  ധനകേചോരദ
വകുപ്പുമനനിയുചട മറപടനി  ശരനിയചോണസ.  റബറനിചന്റെ വനിലയനിടനിഞചപചോള സലാംസചോന
ഗവണ് ചമന്റെസ  അതനിചന്റെ  ടചോകസ  കുറചചകേചോടുത്തു.   അങ്ങചനചയചോരു  സചോഹചരദലാം
വനചോല്  GST  കേഇൗണ്സനിലനില്  നചോലനില്  മൂനസ  ഭൂരനിപക്ഷമുചണങനില്  മചോത്രചമ
അത്തരചമചോരു  മചോറലാം  ഇനനി  വരുത്തചോന  കേഴനിയുകേയുള.  ഇനചത്ത  രചോഷതീയ
സചോഹചരദത്തനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള അടനിയന്തെരഘടലാം വനചോല് നമ്മുചട സലാംസചോനലാം
ഇങ്ങചനയുള്ള കേചോര്ഷനിചകേചോല്പനങ്ങളുചട കേചോരദത്തനില് എന്തുചചയ്യുലാം?

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ  ചഎസകേസ:  സര്,  മുനകേചോലങ്ങളനില് ഇങ്ങചനയുള്ള
സചോഹചരദങ്ങളനില്  സലാംസചോനത്തനിനസ  നനികുതനി  കുറയചോമചോയനിരുന,  എനചോല്
ഇനനിമുതല്  നമുക്കസ  മചോത്രമചോയനി  അതസ  സചോധദമല.  GST  കേഇൗണ്സനിലനില്
ചനരചത്തചയടുത്ത  തതീരുമചോനലാം  മചോറനതനിനസ  ശക്തമചോയ  സമ്മേര്ദലാം  ചചലത്തണലാം
അചലങനില്  പനിരനിച  നനികുതനി  തനിരനിചചകേചോടുക്കണലാം.  ഇഇൗ  രണസ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങചള
സത്വതീകേരനിക്കചോന സചോധനിക്കുകേയുള.  
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന:  സര്,  അരനി  ഉളചപചടയുള്ള  മുഴുവന
നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചടയുലാം  വനിലക്കയറലാം  ചകേചോണസ  ചപചോറതനിമുടനിയനിരുന
ചകേരളത്തനിചല  ജനങ്ങളുചട  തലയനിചലയസ  ഇടനിത്തതീ  ചപചോചലയചോണസ  GST ഇചപചോള
വനസ  വതീണനിരനിക്കുനതസ.  ഇതസ  അവധചോനതചയചോടുകൂടനി  നടപനിലചോക്കണചമനലാം
പരതീക്ഷണചോടനിസചോനത്തനില് നടപനിലചോക്കണചമനലാം രചോജദത്തസ കേദചോചമ്പയനിന ചചയസ
നടപനിലചോക്കണചമനലാം ആയനിരുന ഞങ്ങളുചട അഭനിപ്രചോയലാം.  അവധചോനതയനിലചോചത
നടപനിലചോക്കനിയ  ചമചോഡനി  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  നടപടനിക്കസ  കുടപനിടച  ചകേചോടുക്കുന
രതീതനിലചോണസ സലാംസചോന ഗവണ്ചമന്റെസ ഇക്കചോരദങ്ങള ചചയതസ. ജൂചചല 1-ാംതതീയതനി
നടപനിലചോക്കനിയ, വളചര ചകേചോലാംപ്ലെെനിചക്കറഡചോയ GST നനിയമത്തനിചന്റെ  ഓര്ഡനിനനസലാം
റൂളസലാം  പുറത്തനിറക്കനിയതസ  ജൂണ്  30-ാം  തതീയതനിയചോണസ.  വദചോപചോരനികേളുലാം
വദവസചോയനികേളുലാം  ഉചദദചോഗസരുലാം  ചപചോതുജനങ്ങളുലാം  ടചോകസ  കേണ്സല്ടന്റെസസലാം
ഉളചപചടയുള്ളവരനില്  ചമചോഡനി  കേണ്ഫഡ്യൂഷനുണചോക്കനിചയങനില്  അങ്ങയുചട
ഗവണ്ചമന്റെസ ചടചോടല് കേണ്ഫഡ്യൂഷനചോണസ ഉണചോക്കനിയതസ. 28%  നനികുതനി ആഡലാംബര
വസ്തുക്കളക്കസ   ഉണചോകുചമനസ  അങ്ങസ  പറഞ.  ആഡലാംബര  വസ്തുക്കളക്കസ  ചസസസ
ഏര്ചപടുത്തചോനുള്ള സലാംവനിധചോനലാം  ചകേചോമ്പനചസഷന ആകനില് ഉണസ.   ഇചതചോചക്ക
ചചയ്യചോന  കേഴനിയുന  കേചോരദങ്ങളചോണസ.  ഇചപചോള  സലാംഭവനിചനിരനിക്കുനതസ  VAT
കുറയചോചത തചന എലാം.ആര്.പനി.-യുചട മുകേളനില്  GST  വചോങ്ങനിക്കുന.  ചസപ്റലാംബര്
ആകുചമ്പചോള  എലാം.ആര്.പനി.-യുചട  മുകേളനില്  GST  വചോങ്ങനിക്കുനയചോളുകേളക്കസ
മൂനചോമതചോയനി  ഇനപുടസ  ചക്രെഡനിറസ  കേനിട്ടുന.  യഥചോര്തത്തനില് ഇചപചോള നടക്കുനതസ
ടനിപനിള  ടചോചകഷനചോണസ.  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗുമചോയനി  ബനചപട  ചക്ലചോസസ
കൃതദമചോയനി  ഡതീചസനടചചലസസ  ചചയസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കുതചന  പൂര്ണ്ണമചോയനി
ഇതനിചന  നനിയനനിക്കചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം  ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?  

ചഡചോ  .   ടനി  .   എലാം  .   ചതചോമസസ ചഎസകേസ: സര്, ചകേരള നനിയമസഭ ഇനമുതല് മൂനസ
ദനിവസലാം  ചര്ച  ചചയസ  തതീരുമചോനലാം  എടുക്കചോന  ചപചോകുന  നനിയമലാം,  അതനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനിലള്ള  റൂളസസ,  ഇതനിചന്റെചയചോചക്ക  അടനിസചോനത്തനില്  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര്  തചനയചോണസ  കേചോരദങ്ങള  ചചയ്യുകേ.  റൂളുലാം  നനിയമവചമചോചക്ക  ചര്ച
ചചയ്യുചമ്പചോള പചോര്ലചമന്റെസ  പചോസചോക്കനിയ നനിയമത്തനിചന്റെ  ചടക്കൂടനില് നനിനചകേചോണസ
നമുക്കസ  കൂടുതലചോയനി  എചന്തെചോചക്ക  ചവണലാം,  എചന്തെചോചക്ക  ചചയ്യചോന  പറലാം  എനസ
ക്രെനിയചോതകേമചോയനി ചര്ച ചചയസ സമഗ്രമചോയ നനിയമത്തനിനസ  രൂപലാം നല്കേചോലാം.  

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ:  സര്,  എലചോവരുചടയുലാം സലാംസചോരലാം ചകേടചോല് ഇനചല
ചകേന്ദ്രലാം  ഇക്കചോരദലാം  തതീരുമചോനനിചസ  ഇനസ  നടപനിലചോക്കനിയതചോണസ  എനസ  ചതചോനലാം.
കേഴനിഞ ഏഴസ  വര്ഷമചോയനി  GST-ചയക്കുറനിചസ  ചര്ച ചചയ്യുന,  അതചോണസ ഇചപചോള
നടപനിലചോക്കചോന ചപചോകുനതസ. ഇതസ ചകേരളത്തനിചല ജനങ്ങളക്കസ ഗുണകേരമല. നമ്മുചട
ചഹചോടലകേളനിചല ബനിലനില് ഇചപചോള തചന ഇതസ ചചര്ത്തുതുടങ്ങനി.
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മനി  .   സതീക്കര്: അങ്ങസ ചചചോദദലാം ചചചോദനിക്കൂ..

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ:  എലചോവരുലാം പ്രസലാംഗനിക്കുന.  എചന ഒരു ചചചോദദലാം
ചചചോദനിക്കചോന ചപചോലലാം സമ്മേതനിക്കനിചല?

മനി  .   സതീക്കര്: അങ്ങസ  ചചചോദനിക്കൂ..

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ:  ചകേന്ദ്ര  സലാംസചോന  ബനത്തനില്  (ചഫഡറല്
സലാംവനിധചോനത്തനില്)  മചോറലാം  ചവണലാം  എനപറയുന  ഒരു  രചോഷതീയ  പചോര്ടനിയുചട
ആളചോണസ ഞചോന.  ശക്തമചോയനി അതനിചനചോപലാം നനില്ക്കുകേയചോണസ.  ചകേരള ജനപക്ഷലാം
ചകേരള  ചകേചോണ്ഗ്രസനിചന്റെ  സലാംസചോരലാം  ഉള്ളവര് തചനയചോണസ.  അതനില്  തര്ക്കമനില.
ഇവരുചട കേചവടലാം ഇഷമനിലചോത്തതുചകേചോണസ അതനില് നനിനലാം പുറത്തുചപചോയതചോണസ.
ചകേന്ദ്ര സലാംസചോന ബനങ്ങളനില് ചപചോളനിചചഴുത്തസ ചവണചമന  ശക്തമചോയ ആവശദലാം
ഉനയനിചചകേചോണസ ബഹുമചോനചപട ധനകേചോരദ വകുപ്പുമനനി ചഡചോ.  ടനി.  എലാം.  ചതചോമസസ
ചഎസക്കനിനസ  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്  സലാംസചോരനിക്കചോന  തചന്റെടമുചണചോ?  എന്തെനിനചോണസ
ചകേന്ദ്രലാം  പറയുനചതലചോലാം  അലാംഗതീകേരനിചചകേചോടുക്കുനതസ.   അവര്  ഇക്കചോരദലാം
നടപനിലചോക്കുലാം,  ആ ചഫഡറല് സലാംവനിധചോനത്തനില് മചോറലാം  ചവണചമന കേചോരദത്തനില്
ശക്തമചോയ നനിലപചോടസ സത്വതീകേരനിക്കചോന ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്ചമന്റെസ തയ്യചോറചണചോ?

മനി  .   സതീക്കര്: ചഫഡറല് സലാംവനിധചോനത്തനില് മചോറലാം ചവണചമനചോചണചോ?

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ ചഎസകേസ:  സര്,  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം തയ്യചോറചോണസ.   ശതീ.
പനി.  സനി.  ചജചോര്ജസ  അതനിനസ  തയ്യചോറചോവകേയചോചണങനില്  ഒരുമനിചസ  നനില്ക്കചോനുലാം
തയ്യചോറചോണസ. സലാംസചോന സര്ക്കചോരനിനസ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളനില് നനിചന പ്രവര്ത്തനിക്കചോന
കേഴനിയുകേയുള എനതചോണസ പ്രശലാം. ഭരണഘടന ചഭദഗതനി ചചയതനിനചോല് ഇനനി GST
അലചോചത മചറചോരു പചരചോക്ഷ നനികുതനി പനിരനിക്കചോനുള്ള അനുവചോദമനില.  ശതീ. പനി. സനി.
ചജചോര്ജനിനസ  ഒപലാം  നനിനസ  ഇക്കചോരദങ്ങള  പറയുനതനിചനചോചടചോപലാം  തചന  ഇതസ
നടപനിലചോക്കചോന ശമനിക്കുകേ എനതചോണസ സര്ക്കചോര് ചചയ്യുനതസ. അചലങനില് നനികുതനി
കേനിടനില.  അത്തരത്തനിചല പ്രവര്ത്തനിക്കചോന സചോധനിക്കുകേയുള, VAT-ഉലാം അങ്ങചന
തചനയചോയനിരുന.  അതനിനനിശനിതമചോയ വനിമര്ശനലാം അനസ ഞങ്ങളുലാം നനിയമസഭയനില്
പറഞനിട്ടുണസ.   അതനിചനചോനലാം  മചോറമനില.   VAT  വനചപചോള  തചന
സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  നനികുതനി  അധനികേചോരലാം  അടനിയറ  വയചപട്ടുകേഴനിഞ.   അനസ
പ്രചോചയചോഗനികേമചോയനി  അടനിയറവയചപടസ  കേഴനിഞതസ  ഇനസ  നനിയമപരമചോയനി
അടനിയറവയചപടുന. ആ വനിമര്ശനലാം പറഞതുചകേചോണസ ഇനനി VAT പനിരനിക്കുനനില,
ചഫഡറല് സലാംവനിധചോനചത്ത തുരങലാം വയലചോണസ അതസ പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനസ
ഉചനിതലാം  എന  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കചോന  പറചമചോ?  അചതചോരു  പ്രചോചയചോഗനികേ
സമതീപനമചോയനി കേചോണുനനില.  ബഹുമചോനചപട അലാംഗത്തനിചന്റെ അഭനിപ്രചോയലാം ചപചോചല
ചകേന്ദ്ര  സലാംസചോന  ബനത്തനില്  സമൂലമചോയ  മചോറലാം  ചവണചമന  കേചോരദത്തനില്
ഉറചനനില്ക്കചോലാം.   അതനിനുചവണനി പരനിശമനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യചോലാം. 
387/2020
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ശതീ  .    ചകേ  .    സചരഷസ  കുറപസ:  സര്,  ആചസ്ട്രേലനിയചപചോലള്ള  വനികേസനിത
രചോജദത്തുചപചോലലാം  GST  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഉദചോഹരണത്തനിനസ  അവശദ
സചോധനങ്ങളചോയ  ചമഡനിക്കല്  എകേക്യുപ്ചമന്റെസസസ,  ഫുഡസ  ആന്റെസ  ബനിവചറജസസ
തുടങ്ങനിയവയുലാം  ഇതനില്നനിനസ  ഒഴനിവചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  പല  ചമഡനിക്കല്
എകേക്യുപസചമന്റെസസനിനുലാം വനില കൂടനിചയനസ ഇനലചത്ത പത്രങ്ങളനില് വനനിട്ടുള്ളതചോണസ.
അതുചപചോചല  ഭക്ഷണ  സചോധനങ്ങളക്കുലാം  GST  നനിലവനില്  വനനിട്ടുണസ.   ഇതസ
ഒഴനിവചോക്കുനതനിചനക്കുറനിചസ  GST  കേഇൗണ്സനില്  ചര്ച  ചചയനിരുചനചോ;  അചലങനില്
ഇനനി ഒഴനിവചോക്കുനതനിചനക്കുറനിചസ ആചലചോചനിക്കചോന കേഴനിയുചമചോ? 

ചഡചോ  .    ടനി  .    എലാം  .    ചതചോമസസ ചഎസകേസ  : സര്, GST  കേഇൗണ്സനില് ഇതസ വളചര
ഗഇൗരവമചോയനി ചര്ചചചയ്യുകേയുലാം കേണ്സഡ്യൂമര് ഇനഡകസസനിചന്റെ ചപ്രചോഡകസ ബചോസറനിചല
45 ശതമചോനലാം വരുന ഉല്പനങ്ങചള GST നനികുതനിയനില്നനിനസ പുറത്തുനനിര്ത്തുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  ചമഡനിക്കല് എകേക്യുപ്ചമന്റെസസനിനസ ചനരചത്ത നനികുതനി ഉണചോയനിരുനനില,
ഇചപചോള  GST   നനികുതനി  ബചോധകേമചോയനിരനിക്കുനചവനസ  ബഹുമചോനചപട  അലാംഗലാം
പറയുകേയുണചോയനി.  ചബയ്സനികേസ  കേസലാംസസ  ഡഡ്യൂടനിയുലാം  അഡതീഷണല്  കേസലാംസസ
ഡഡ്യൂടനിയുലാം  ഉണചോയനിരുനതനില്  അഡതീഷണല്  കേസലാംസസ  ഡഡ്യൂടനിയനില്നനിനസ
ഒഴനിവചോക്കനിയനിരനിക്കുന. എനചോല് GST വനചപചോള അഡതീഷണല് കേസലാംസസ ഡഡ്യൂടനി
GST-യനില്  ലയനിച.  GST-യനില്  നനിനസ  ഇതനിനസ  ഒഴനിവനല്കുനതനിനസ
തതീരുമചോനനിചനില. അതസ വനിട്ടുചപചോയനി.  അതനിചന്റെ ഫലമചോയനി നനികുതനി ഉചദദചോഗസര്ക്കസ
അതനില്  GST  ചുമത്തനിചയപറ.   ചനരചത്ത  അഡതീഷണല്  കേസലാംസസ  ഡഡ്യൂടനിയനില്
ഉണചോയനിരുന  ഒഴനിവസ  വതീണ്ടുലാം  ഇതനിനസ  നല്കുകേ  എനളളതസ  അടുത്ത  GST
കേഇൗണ്സനിലനില് ഉനയനിക്കുനതചോണസ. 

ഉഇൗര്ചജചോത്പചോദനത്തനിനുള്ള പദതനികേള 

   2(* 32) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി:
ശതീ  .   രചോജു എബഹചോലാം:
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമചോര്  :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    ചദവസനി  : തചോചഴക്കചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ചചവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ :
(എ)  സലാംസചോനത്തസ ഗചോര്ഹനികേ,  ഗചോര്ഹനിചകേതര ആവശദങ്ങളക്കചോയനി എത്ര

ചചവദക്യുതനി  ചവണനിവരുനചണനലാം  അതനില്  എത്ര  ഭചോഗലാം  സലാംസചോനത്തസ
ഉല്പചോദനിപനിക്കചോന സചോധനിക്കുനചണനലാം ബചോക്കനി എവനിചട നനിനചോണസ വചോങ്ങുനചതനലാം
അവയുചട വനിലയുലാം അറനിയനിക്കുചമചോ;
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(ബനി)  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന  പദതനികേളുചട  ആചകേ
ഉല്പചോദനചശഷനി  എത്രചയനലാം  ഇവ  സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കചോന
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേളുലാം അറനിയനിക്കുചമചോ;

(സനി)   ഉഇൗര്ചജചോത്പചോദനത്തനിനുള്ള  പുതനിയ  പചോരമ്പരദ  പചോരമ്പചരദതര
പദതനികേള  ഏചതലചോചമനലാം  അവ  എനചത്തയസ  പൂര്ത്തനിയചോക്കചോനചോണസ
ലക്ഷദമനിടനിരനിക്കുനചതനലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

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

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ചചദനലാംദനിനലാം  ശരചോശരനി  70  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിചറചോളലാം
ചചവദക്യുതനി  ചവണനിവരുനണസ.  അതനില്  13  ദശലക്ഷചത്തചോളലാം  യൂണനിറസ  ചചവദക്യുതനി
സലാംസചോനത്തസ  ഉല്പചോദനിപനിക്കചോന  സചോധനിക്കുലാം.  ബചോക്കനി  57  ദശലക്ഷചത്തചോളലാം
യൂണനിറസ   ചചവദക്യുതനി  സലാംസചോനത്തനിനസ  അകേത്തുള്ള  സത്വകേചോരദ  ഉല്പചോദകേര്,
സലാംസചോനത്തനിനസ  പുറത്തുള്ള  ചകേന്ദ്ര  ചചവദക്യുത  നനിലയങ്ങള,  ദതീര്ഘകേചോല/
ഹ്രസത്വകേചോല  കേരചോറനിലൂചട,  ചചവദക്യുത  വദചോപചോരനികേള,   പവര്  എകസചചഞസ
എനനിവയനില്  നനിനലാം  വചോങ്ങനിചക്കണനിവരുലാം.  എനചോല്  ചവനല്ക്കചോലത്തസ
ചചദനലാംദനിനലാം 80 ദശലക്ഷചത്തചോളലാം യൂണനിറസ ചചവദക്യുതനി ചവണനി വരുലാം.

2016-17  കേചോലയളവനില് സലാംസചോനചത്ത എലചോ വനിഭചോഗലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുലാം
കൂടനി  20113  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറസ ചചവദക്യുതനി ഉപചയചോഗനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനില് ഗചോര്ഹനികേ
വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ ആവശദത്തനിനചോയനി  10360.27 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറലാം,  ഗചോര്ഹനിചകേതര
ആവശദത്തനിനചോയനി  9140.54  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറലാം  ചവണനിവനനിട്ടുണസ.   ഇഇൗ
കേചോലയളവനില് സലാംസചോനചത്ത ഇതര ചചലസനസനികേള ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി
ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡനില്  നനിനസ  612.12  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറസ  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങനി
ഉപചയചോഗനിചനിട്ടുണസ.  വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനലാം (1) ആയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ആയതനിനുചവണനി  ഇഇൗ  കേചോലയളവനില്  സലാംസചോനത്തസ  ഉല്പചോദനിപനിക്കുന
ചചവദക്യുതനിക്കുപുറചമ ചകേന്ദ്ര ചചവദക്യുത നനിലയങ്ങളനില് നനിനലാം യൂണനിറനിനസ  ശരചോശരനി
3.50 രൂപ നനിരക്കനില്  10210.81 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറലാം സലാംസചോനത്തനിനസ പുറത്തുള്ള
ജനചററനിലാംഗസ  കേമ്പനനികേള,  പവര്  എകസചചഞസ  ഉളചപചടയുള്ള  ചചവദക്യുതനി
വദചോപചോരനികേള  എനനിവരനില്  നനിനലാം  യൂണനിറനിനസ  ശരചോശരനി  4.12  രൂപ  നനിരക്കനില്
7926.83  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറലാം സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുള്ള പചോരമ്പചരദതര ഉഇൗര്ജ
ചസചോതസ്സുകേളനില്  നനിനസ  യൂണനിറനിനസ  ശരചോശരനി  3.28  രൂപ  നനിരക്കനില്  137.66
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറലാം  ഡതീവനിചയഷന ചസറനില്ചമന്റെസ  ചമക്കചോനനിസലാം  (DSM)  മുചഖന
യൂണനിറനിനസ  ശരചോശരനി 1.85 രൂപ നനിരക്കനില് 735.69 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറലാം ചചവദക്യുതനി
വചോങ്ങനിയനിട്ടുണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കൂടചോചത  2016  ഏപ്രനില്  മചോസലാം  സലാംസചോനത്തനിനസ  പുറത്തുനനിനള്ള
ചചവദക്യുതനിയുചട  കുറവസ  നനികേത്തുനതനിനചോയനി   യൂണനിറനിനസ  ശരചോശരനി  8.10  രൂപ
നനിരക്കനില്  14.93  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറസ  ചചവദക്യുതനി  നചോഷണല്  ചതര്മല്  പവര്
ചകേചോര്പചറഷചന്റെ  കേചോയലാംകുളലാം  നനിലയത്തനില്  നനിനലാം  വചോങ്ങനിയനിട്ടുണസ.
വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനലാം  ആയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ അധതീനതയനില് നനിര്മ്മേചോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന  9  ജലചചവദക്യുത പദതനികേളുചട ആചകേ സചോപനിത
ചശഷനി  165 ചമഗചോവചോട്ടുലാം,  വചോര്ഷനികേ  ഉല്പചോദനചശഷനി  522.48  ദശലക്ഷലാം
യൂണനിറമചോണസ. പദതനികേളുചട ലനിസസ അനുബനലാം ആയനി ചചര്ക്കുന.*

ഇഇൗ  പദതനികേള  സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കുവചോന  സര്ക്കചോര്
തലത്തനിലലാം  ചബചോര്ഡനിചന്റെ   വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലലാം  വനിശദമചോയ  അവചലചോകേനലാം
നടത്തുനണസ.  8.515  ചമഗചോവചോടസ  സചോപനിതചശഷനിയുള്ള  സഇൗചരചോര്ജ
നനിലയങ്ങളുചട നനിര്മ്മേചോണലാം വനിവനിധ ജനിലകേളനിലചോയനി  നടനവരുന.  പദതനികേളുചട
വനിശദചോലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി  ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  പദതനികേള
സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കുനതനിനസ  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തന
അവചലചോകേനങ്ങള വനിവനിധ തലങ്ങളനില് നടത്തനിവരുന. 

എനര്ജനി മചോചനജസ ചമന്റെസ ചസന്റെറനിചന്റെ അധതീനതയനില് തചോചഴപറയുന സത്വകേചോരദ
ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളുചട  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടനവരുന.
അരനിപചോറ-4.5  MW,  ആനക്കചോലാംചപചോയനില്-  8  MW.  സലാംസചോനത്തസ
ചചവദക്യുചതചോത്പചോദനത്തനിനസ  അചനര്ടസ  മുഖചോന്തെരലാം  നടപനിലചോക്കനിവരുന  രണസ
പദതനികേളനിചലചോനചോയ  ശലാംഖലചോബനനിത  സഇൗചരചോര്ജ  പദതനിയചോയ  ചസചോളചോര്
കേണകസ പദതനിയനില് 6.796 ചമഗചോവചോടസ പദതനികേളുചട നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കചോന
ആവശദമചോയ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  അചനര്ടനിചന്റെ മചറചോരു പദതനിയചോയ
ചസചോളചോര്  സചോര്ടസ  (ബചോററനി  ചശഷനിചയചോടുകൂടനി)  പദതനിയനില്  3.391  ചമഗചോവചോടസ
പദതനികേളുചട നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. പ്രസ്തുത പദതനി അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലചോണസ.  അചനര്ടനിചന്റെ  ചടകനിക്കല്  കേണ്സളടനസനി  സതീമനില്  ഉളചപട
10 കേനിചലചോവചോടസ,  15 കേനിചലചോവചോടസ   എനതീ  കേപചോസനിറനികേളനിലള്ള  സഇൗചരചോര്ജ
പവര്പ്ലെെചോന്റുകേള  ചപരുങടവനിള  ചബചോക്കസ  പഞചോയത്തനിചന്റെ  കേതീഴനിലള്ള
ആശുപത്രനികേളനില് നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയചോയനി വരുന. 
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  ഉഇൗര്ജ  ഉല്പചോദനത്തനിനചോയനി  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി
ചബചോര്ഡനിചന്റെ  അധതീനതയനില്  16  പുതനിയ  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളചോണസ
ആവനിഷരനിചസ  നടപനിലചോക്കുവചോനചോയനി  ഉചദശനിചനിരനിക്കുനതസ.  പദതനികേളുചട  ലനിസലാം
അവ എനചത്തയസ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനചോണസ  ലക്ഷദമനിടനിരനിക്കുനചതനലാം അനുബനലാം
ആയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ചകേ.  എസസ.  ഇ.  ബനി.  എല്.-ചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  സലങ്ങളനിലലാം
ചകേടനിടങ്ങളുചട  ചമല്ക്കൂരകേളനിലമചോയനി  3.17  ചമഗചോവചോടനിചന്റെയുലാം  ജനിലചോ
പഞചോയത്തനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ചകേടനിടങ്ങളുചട  ചമല്ക്കൂരകേളനിലചോയനി  1.15
ചമഗചോവചോടനിചന്റെയുലാം എടസ സര്ക്കചോര് സ്കൂളുകേളുചട മുകേളനിലചോയനി  0.04 ചമഗചോവചോടനിചന്റെയുലാം
ചതക്കന  ചമഖലയനിചല  തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  ചകേന്ദ്ര
സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  ചകേടനിടങ്ങളുചട  ചമല്ക്കൂരയനില്  57.5
കേനിചലചോവചോടനിചന്റെയുലാം  സഇൗചരചോര്ജ  നനിലയങ്ങള  സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള  ദര്ഘചോസസ
നടപടനികേള  പുചരചോഗമനിക്കുന.   ഇതനിചന്റെ  വനിശദചോലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി
ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  കേചോറനില്നനിനലാം  ഉഇൗര്ജ  ഉത്പചോദനലാം  നടത്തുനതനിനചോയനി
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ 6.125 ചമഗചോവചോടസ  ചശഷനിയുള്ള  പദതനികേളുലാം സത്വകേചോരദ
വദക്തനികേള  112  ചമഗചോവചോടസ   ചശഷനിയുള്ള  പദതനികേളുലാം  വനിഭചോവന  ചചയനിട്ടുണസ.
പദതനികേളുചട  വനിശദചോലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി  ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*   ഇവ
കൂടചോചത കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനിചല ചതീചമനനിയനില് 200 ചമഗചോവചോടസ ചശഷനിയുള്ള ഒരു
പുതനിയ  ചസചോളചോര്  പചോര്ക്കസ  സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന
തനിനചോയനി  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനസ  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  കേചോസര്ചഗചോഡസ  നനിര്മ്മേചോണ
ത്തനിലനിരനിക്കുന  200  ചമഗചോവചോടസ  ചസചോളചോര്  പചോര്ക്കനിചന്റെ  ആദദഘടമചോയ  50
ചമഗചോവചോടനില് 36 ചമഗചോവചോടനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണലാം പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.

എനര്ജനി മചോചനജസ ചമന്റെസ ചസന്റെറനിചന്റെ അധതീനതയനില് തചോചഴപറയുന സത്വകേചോരദ
ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത പദതനികേള വനലാം വകുപനിചന്റെ  /MOEF-ചന്റെ അനുമതനിക്കസ
വനിചധയമചോയനി ചുവചട ചചര്ത്തനിരനിക്കുന തതീയതനികേളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോന നടപടനി
സത്വതീകേരനിച വരുന. 

പദതനികേള വര്ഷലാം

കേതീഴചോര്കുത്തസ (19.5MW) - 2020

കേക്കചോടലാംചപചോയനില് (21MW) - 2021

ചപചോരു  (16MW) - 2022

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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അചനര്ടസ  മുഖചോന്തെരലാം  നടപനിലചോക്കചോന  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ  വഴനി  സര്ക്കചോര്  ചകേടനിടങ്ങളനില്  ചചവദക്യുതനി
ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  690  ലക്ഷലാം രൂപയുചട  ഒരു
പുതനിയ  പദതനി  ഇഇൗ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2017-18)  പൂര്ത്തനിയചോക്കചോനചോണസ
ഉചദശനിചനിട്ടുള്ളതസ. 

2017-18  വര്ഷലാം  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങള  വഴനി
സബ്സനിഡനിചയചോചട  അചനര്ടനിചന്റെ  സചോചങതനികേ  സഹചോയചത്തചോചട  ചസചോളചോര്
സലാംവനിധചോനങ്ങള  സചോപനിക്കുവചോനുള്ള  മചോര്ഗ്ഗചരഖ  തചദശസത്വയലാംഭരണ  വകുപസ
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ. കൂടചോചത ചഫചോടനിലാംഗസ ചസചോളചോര് ചചവദക്യുത പദതനി നടപചോക്കചോനുലാം
ഉചദശനിക്കുന.

ഇചതചോചടചോപലാം,  സലാംസചോനത്തസ  ചസചോളചോര്  ചചവദക്യുചതചോത്പചോദനത്തനിനസ
അചനര്ടസ  മുഖചോന്തെരലാം നനിലവനില് നടപനിലചോക്കനിവരുന ചസചോളചോര് കേണകസ,  ചസചോളചോര്
സചോര്ടസ എനതീ രണസ സഇൗചരചോര്ജ പദതനികേള തുടര് സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലലാം
നടപനിലചോക്കചോന ലക്ഷദമനിടുന. 

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി:  സര്,  ഇന്തെദയസ  മചോതൃകേയചോയനി  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവ ദക്യുതതീകൃത  സലാംസചോനമചോയനി  ചകേരളലാം  മചോറനിയ  പശചോത്തലത്തനില്,
കവദക്യുതനി  ഉപചഭചോഗത്തനിലണചോയ  വര്ദനവലാം  കേചോലചോവസചോവദതനിയചോനലാംമൂലമുള്ള
ജലലഭദതയുചട  കുറവലാം  കേണക്കചോക്കനിയചോല്  ജലകവദക്യുത  പദതനികേള  മചോത്രലാം
ചകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  നമുക്കസ  മുചനചോട്ടുചപചോകേചോന  കേഴനിയനിചലനള്ളതചോണസ  വസ്തുത.  ഇഇൗ
വര്ഷലാം  നമുക്കസ  ലഭനിച  മഴ  ഗുണപ്രദമചോയനിരുചനചോ;  ആവശദത്തനിനസ  ചവള്ളലാം
ലഭനിചനിരുചനചോ;  മഴ  കുറഞചോല്  പവര്കേടസ  അചലങനില്  ചലചോഡസ  ചഷഡനിലാംഗനിനസ
സചോധദതയുചണചോ  എനസ  ചനിന്തെനിക്കുന  ഒരു  ഘടമചോണസ.  ഇത്തരചമചോരു  ഘടത്തനില്,
വനികേസനിത  രചോജദങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചസ  നടപനിലചോക്കുന  സഇൗചരചോര്ജ  പദതനി
പ്രചയചോജനചപടുത്തനി എങ്ങചന ചകേരളത്തനില് മുചനചോട്ടുചപചോകേചോന കേഴനിയുചമനള്ളതസ
ഗഇൗരവതരമചോയനി ചനിന്തെനിചക്കണ ഒനചല എനള്ളതചോണസ എചന്റെ ചചചോദദലാം.

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, സഇൗചരചോര്ജ പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
പരനിപചോടനിയചോണസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിനുലാം  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡനിനുമുള്ളതസ.
ജലകവദക്യുത പദതനിക്കസ പരനിമനിതനിയുണസ എനള്ളതുചകേചോണസ സഇൗചരചോര്ജ പദതനി
വനികേസനിപനിക്കുകേ  എനതുലാം  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  ഇഇൗ  കേചോലഘടത്തനിചല
ലക്ഷദമചോചണനസ വദക്തമചോക്കുന. 

ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി:  സര്,  കൂടലാംകൂളലാം  ആണവനനിലയത്തനില്നനിനസ
ചകേരളത്തനിചലയസ  കവദക്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിനസ  ലക്ഷദമനിടസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന
തനിരുചനല്ചവലനി,  ഇടമണ് ഇഇൗസസ ചകേചോചനി,  മചോടക്കത്തറ  400  ചകേ.വനി.  കലനനിചന്റെ
നനിര്മ്മേചോണലാം വര്ഷങ്ങളചോയനി  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയചോണസ.  2006 2011-ചല ഇടതുപക്ഷ
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സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  നനിര്മ്മേചോണപ്രവര്ത്തനലാം  നല  രതീതനിയനില്  മുചനചോടസ
ചപചോയതചോണസ.  എനചോല്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  ഇഇൗ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  സ്തലാംഭനചോവസയനിലചോയനിരുന.  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്
അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ;  എനസ  ഇഇൗ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം  എനള്ളതസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  കൂടലാംകുളത്തുനനിനസ  കവദക്യുതനി
ചകേചോണ്ടുവരുനതനിനുള്ള കലനനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണലാം  തടസചപടസ കേനിടക്കുകേയചോയനിരുന.
എനചോല്  ബഹുമചോനചപട  മുഖദമനനി  പ്രചതദകേ  ചയചോഗലാം  വനിളനിചസ  ചര്ച  ചചയസ
അതനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉഇൗര്ജനിതമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  എത്രയുലാം ചവഗലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോന കേഴനിയുചമനചോണസ സര്ക്കചോര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.

ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം:  സര്,  കേഴനിഞ  അഞസ  വര്ഷലാം  ചകേരളത്തനിചല
കവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനരലാംഗലാം  പരനിചശചോധനിചചോല്  ചകേരളത്തനിചന്റെ  ഇരുണ
ദനിനങ്ങളചോയനിരുന.  കേഴനിഞ  അഞസ  വര്ഷക്കചോലലാം  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കചോര്
കേചോരദമചോയനി  ഒരു  പദതനിയുലാം  ചകേചോണ്ടുവനനില.  ചനരചത്ത  ആരലാംഭനിചതുലാം  എനചോല്
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതുമചോയ  പദതനികേള  വതീണ്ടുലാം  പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിക്കചോന  ഇഇൗ
സര്ക്കചോര്  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേളചോണസ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;  ചകേരളലാം  ചചവദക്യുതനി
സത്വന്തെമചോയനി ഉത്പചോദനിപനിക്കുനനില,  പര്ചചസസ ചചയ്യുകേയചോണസ.  ഇചപചോഴുലാം പര്ചചസസ
ചചയ്യുനതനിനസ  എഗ്രനിചമന്റുകേള  നനിലവനിലണസ.  ശതീ.  എ.  ചകേ.  ബചോലന  കവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനിയചോയനിരുന  കേചോലഘടത്തനില്   ആയനിരലാം  ചമഗചോവചോടനിചന്റെ  ഒരു  പദതനി
ഒഡതീഷയനില് വനിഭചോവന ചചയ്യുകേയുണചോയനി.  അതസ വതീണ്ടുലാം പുനരുജതീവനിപനിക്കചോനുള്ള
സചോധദതയുണസ.  അതുകൂടനി പുനരുജതീവനിപനിചചകേചോണ്ടുള്ള,  ചകേരളത്തനിചന്റെ ഭചോവനിചയ
മുനനില്  കേണ്ടുചകേചോണ്ടുള്ള  എചന്തെചോചക്ക  പദതനികേള  നടപചോക്കചോനചോണസ
ഉചദശനിക്കുനതസ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  കവ ദക്യുതനി  ഉല്പചോദന  രലാംഗത്തസ  എലചോവനിധ
സചോധദതകേളുലാം ഉപചയചോഗചപടുത്തണചമനചോണസ  ചബചോര്ഡനിചന്റെയുലാം സര്ക്കചോരനിചന്റെയുലാം
കേചോഴ്ചപചോടസ.  അതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  ജലകവദക്യുത  പദതനി,  ചചറനിയ
പദതനിയചോചണങനില്ചപചോലലാം  അതനിനസ  പ്രചോധചോനദലാം  നല്കേണചമനലാം  കേരുതുന.
അതനില്  പരനിമനിതനിയുള്ളതുചകേചോണസ  സഇൗചരചോര്ജലാം  ചപചോലള്ള  മറസ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങള
സത്വതീകേരനിചക്കണതുണസ.  കേചോറനില്നനിനസ  കവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനിപനിക്കുന  സലാംവനിധചോനങ്ങളുലാം
ഏര്ചപടുചത്തണതുണസ.  അത്തരലാം കേചോരദങ്ങചളപറനിയുള്ള വനിശദമചോയ  കേചോഴ്ചപചോടചോണസ
ചബചോര്ഡനിനുലാം  സര്ക്കചോരനിനുമുള്ളതസ.  അതുചകേചോണസ  വനിപുലതീകേരനിക്കുലാം  എനസ
അറനിയനിക്കചോന ഇഇൗ അവസരലാം വനിനനിചയചോഗനിക്കുകേയചോണസ.  കേഴനിഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ
കേചോലത്തസ  നനിര്മ്മേചോണലാം  നനിലചചപചോയ  പള്ളനിവചോസല്  എകസറനഷന  അടക്കമുള്ള
പദതനികേള  പുനരചോരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  അനസ  നനിര്മ്മേചോണലാം  നനിര്ത്തനിവച  പദതനിയുചട
നനിര്മ്മേചോണലാം പുനരചോരലാംഭനിക്കുകേയുലാം അതസ പുചരചോഗമനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന എനസ സഭചയ
അറനിയനിക്കുകേയചോണസ. 
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ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമചോര്:  സര്,  സത്വകേചോരദ വദക്തനികേള മുചഖന നടപനിലചോക്കുന
കുചറയധനികേലാം  പദതനികേചള  സലാംബനനിചസ  ബഹുമചോനചപട  മനനി   സൂചനിപനിക്കു
കേയുണചോയനി.  ഇക്കചോരദത്തനില്  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  നയലാം  എന്തെചോണസ;  ഏതസ
മചോര്ഗ്ഗങ്ങളനില്നനിനലാം കവദക്യുതനി ഉണചോകുനതസ സത്വചോഗതചോര്ഹമചോചയചോരു കേചോരദമചോണസ.
സത്വകേചോരദ വദക്തനികേള മുചഖന നടത്തുന പദതനികേള എങ്ങചനയചോണസ നടപചോക്കചോന
ഉചദശനിക്കുനതസ.  അവര്  ഉല്പചോദനിപനിക്കുന  കവ ദക്യുതനി  എങ്ങചനയചോണസ  നമ്മേള
വചോങ്ങുനതസ,  അതനിചന്റെ  വനിതരണലാം,  അതനിചന്മലള്ള  സചോമൂഹദ  നനിയനണലാം
തുടങ്ങനിയവയനില്  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  നയചമന്തെചോചണനസ  അറനിയചോന  തചോല്പരദമുണസ.
അങ്ങസ ഇതുസലാംബനനിചസ വനിശദതീകേരനിക്കണചമനചോണസ എനനിക്കസ പറയചോനുള്ളതസ.

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  സത്വകേചോരദ  കവദക്യുതനി  ഉല്പചോദകേചര
ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുകേ  എന  നയമചോണസ  സര്ക്കചോരനിനുലാം  ചബചോര്ഡനിനുമുള്ളതസ.
ഇഇൗ  നയലാം  സര്ക്കചോര്  ചനരചത്ത  തചന  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതചോണസ.  ഇചപചോഴചത്ത
സചോധദതയനുസരനിചസ  അതസ  പ്രചോചയചോഗനികേമചോക്കചോനുലാം  അതനിനസ  ചപ്രചോതചോഹനലാം
നല്കേചോനുലാം ശമനിക്കുലാം.  എനചോല്,  ചബചോര്ഡസ അതസ വനിലയസ വചോങ്ങുചമ്പചോള അതനിചന്റെ
വനില  നനിശയനിക്കുന  കേചോരദത്തനില്  ഉദചോരമചോയ  നനിലപചോടസ  സത്വകേചോരദ  വദക്തനികേളുലാം
സചോപനങ്ങളുലാം  സത്വതീകേരനിചക്കണതുണസ.  അചലങനില്  പ്രചോചയചോഗനികേമലചോത്ത
സനിതനിയുണചോകുലാം.  അതചോണസ അനുഭവലാം. 

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    ചദവസനി:  സര്,  ചചോലക്കുടനി പുഴയനില് ആനക്കയലാം,  വചോഴചചോല്,
തുമ്പൂര്മൂഴനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ചചറകേനിട  ജലകവദക്യുത  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചനിരുന.  ആനക്കയലാം  ജലകവദക്യുത  പദതനിക്കസ  ചകേന്ദ്ര
വനലാം-പരനിസനിതനി  മനചോലയത്തനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിരുചനങനിലലാം  നചോചത്വറല്
കടഗര്  കേണ്സര്ചവഷന  അചതചോറനിറനിയുചട  കേര്ശന  നനിയനണലാംമൂലലാം  അതസ
നടപചോക്കചോന  കേഴനിഞനിടനില.   ഇതസ  ഒഴനിവചോക്കചോന  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;  അതനിരപനിള്ളനി  ജലകവദക്യുത  പദതനിയുചട  നനിലവനിലള്ള
അവസ എന്തെചോചണനലാം  കൂടനി വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  അതനിരപനിള്ളനി  ജലകവദക്യുത  പദതനി
പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കുനതനിനസ  തടസങ്ങളുചണന കേചോരദലാം സഭയസ  ചബചോദദമുള്ളതചോണസ.
സമവചോയലാം ഉണചോയചോലലചോചത അതസ നടപനിലചോക്കചോന കേഴനിയനില. സമവചോയമുണചോയചോല്
നടപനിലചോക്കുനതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.  

ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേചോശസ:  സര്,  മുപതസ  വര്ഷങ്ങളക്കസ മുമ്പസ  എചന്റെ നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലത്തനിചന്റെ കേനിഴക്കന ചമഖലയചോയ കേലചോര് പ്രചദശത്തസ ടത്വനിന കേലചോര് എന ഒരു
ചപ്രചോജകനിനസ രൂപലാം ചകേചോടുക്കുകേയുണചോയനി.  അതനിചന്റെ സര്ചവ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം മറസ
കേചോരദങ്ങളുലാം നടത്തുനതനിനസ അവനിചട ഓഫതീസലാം അതനിനസ അനുബനമചോയുള്ള എലചോ
ക്രെമതീകേരണങ്ങളുമുണചോയനി.  നൂറസ  ചമഗചോവചോടസ  കവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനിപനിക്കുകേ  എനള്ള
ഒരു  ചപ്രചോജകനിനചോണസ  ആദദലാം  രൂപലാം  നല്കേനിയതസ.  ഇതനിനുചശഷലാം  വതീണ്ടുലാം
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അതസ  പുനനഃപരനിചശചോധനിചസ  എണ്പതസ  ചമഗചോവചോടചോയനി,  രണസ  പദതനി  (അതചോയതസ
കേലചോര്,  ടത്വനിന  കേലചോര്)  ആയനി  മചോറനി  ചചയ്യുനതനിനസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച.
ഇചപചോള  അതസ  നടപചോക്കചോന  സര്ക്കചോര്  ആചലചോചനിക്കുനചണചോ;  അങ്ങചന
ആചലചോചനിക്കുനചണങനില്  എനചത്തയസ  ആരലാംഭനിക്കചോനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമനസ ബഹുമചോനചപട മനനി വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  വനിശദചോലാംശങ്ങള ചശഖരനിചസ മചോത്രചമ അതനിനസ
വദക്തമചോചയചോരു  മറപടനി  നല്കേചോന  കേഴനിയുകേയുള.  ഇതുസലാംബനനിചസ  സര്ക്കചോരുലാം
ചബചോര്ഡലാം  പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കചോന  കേഴനിയുചമങനില്  ആ
കേചോരദവലാം  ആചലചോചനിക്കചോവനതചോണസ.   പുതനിയ  ഏതസ  പദതനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേ
എനതചോണസ ഇഇൗ സര്ക്കചോരനിചന്റെ നയലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണന  കുടനി:  സര്,  ചകേരളത്തനില്  മൂവചോയനിരലാം  ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം
ഒഴുകുനണസ. അതനില് 1500 ഓളലാം ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം ചകേരളത്തനിനസ ഉപചയചോഗനിക്കചോന
സചോധനിക്കുനതചോണസ.  300  ടനി.എലാം.സനി.  ജലത്തനിനസ  തചോചഴ  മചോത്രചമ
ഉപചയചോഗനിക്കുനള.  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ പുതനിയ നയത്തനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില്
കേചോശതീരനിലലാം  മറസ  പല  സലാംസചോനങ്ങളനിലലാം  പുതുതചോയനി  വനകേനിട  ജലചസചന
പദതനികേള  നടപനിലചോക്കുകേയചോണസ.  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ  ഇറനിചഗഷന  ബനില്
വനതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  അധനികേമുള്ള  ജലലാം  തനിരനിചസ  ചകേചോണ്ടുചപചോകേചോനുള്ള
അവകേചോശലാം തമനിഴസ നചോടനിനസ ലഭനിക്കചോന ചപചോകുകേയചോണസ. അതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില്
ചകേരളലാം  പുതനിയ  ചപ്രചോജക്ടുകേള  നടപനിലചോക്കനിയനിചലങനില്  ചകേരളത്തനിനസ  വലനിയ
നഷമചോണസ  സലാംഭവനിക്കചോന  ചപചോകുനതസ  എനസ  മനസനിലചോക്കനിചക്കചോണസ  പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കചോനുലാം തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  കേലചോര്, ടത്വനിന കേലചോര് തുടങ്ങനിയ
പദതനികേചള സലാംബനനിചസ  ശതീ.  അടൂര്  പ്രകേചോശസ  സൂചനിപനിക്കുകേയുണചോയനി.  പ്രസ്തുത
പദതനികേള  നടപചോയനിചലങനില്  തമനിഴസ നചോടസ  മുഴുവന  ജലവലാം  ചകേചോണ്ടുചപചോകുന
സനിതനിയുണചോകുലാം.  അതുചകേചോണസ  ചകേരളത്തനില്  എത്രചത്തചോളലാം  ജലലാം
ഉപചയചോഗനിക്കചോന  സചോധനിക്കുചമചോ  അത്രയുലാം  ഉപചയചോഗനിക്കചോനുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചനിചലങനില്  പുതനിയ  നനിയമപ്രകേചോരലാം  ജലചമലചോലാം  തമനിഴസ നചോടനിനസ
കഡചവര്ടസ  ചചയസ  ലഭനിക്കുചമനള്ളതസ  മനസനിലചോക്കനി  കുരനിയചോര്കുറനി ചപചോലള്ള
പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കചോനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?  

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ഇക്കചോരദത്തനില് സര്ക്കചോരനിനുലാം ചബചോര്ഡനിനുലാം
തുറന മചനചോഭചോവമചോണുള്ളതസ.  ഇവനിചട പങചോളനിത്തമുള്ള എലചോ രചോഷതീയ പചോര്ടനികേളുലാം
കേചോരദഗഇൗരവമചോയനി  പരനിഗണനിചക്കണ  ഒരു  വനിഷയലാം  ഇതനിചന്റെ  പനിനനിലണസ.
ഇത്തരലാം  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കചോന  ശമനിക്കുചമ്പചോള  എങ്ങചന  പദതനി
നടപനിലചോക്കചോതനിരനിക്കചോലാം  എനചോണസ  പലരുലാം  ചനചോക്കുനതസ.  നമ്മുചട  കേചോഴ്ചപചോടനില്
സമഗ്രമചോചയചോരു മചോറലാം വരുചത്തണതുണസ.  ഇഇൗ സഭയ്ക്കുലാം സഭയനില് പ്രചോതനിനനിധദമുള്ള
ചകേരളത്തനിചല  രചോഷതീയ  പചോര്ടനികേളക്കുലാം  ഇക്കചോരദത്തനില്  ഒരു  വലനിയ  പങസ
വഹനിക്കചോന കേഴനിയുലാം. അങ്ങചന ഉണചോയചോല് ഭചോവനിയനില് നമുക്കസ ഉപകേരനിക്കുചമനചോണസ
ഇതുസലാംബനനിചസ പറയചോനുള്ളതസ. 
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ശതീ  .    ചകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനചോഥന:  സര്,  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ

ഭചോഗമചോയനി  ആദനിവചോസനി  ചമഖലകേളനിലലാം  അങ്ങയുചട  മണ്ഡലത്തനിലലാം  എചന്റെ

മണ്ഡലത്തനിലചമചോചക്ക  ഇചപചോള  ചകേചോടനിക്കണക്കനിനസ  രൂപയുചട  പദതനികേള

പൂര്ത്തനിയചോയനിചക്കചോണനിരനിക്കുകേയചോണസ.  പലചപചോഴുലാം ഇഇൗ പദതനികേള പ്രചോവര്ത്തനികേ

മചോക്കുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി ചപചോസസ, എ.ബനി.സനി. ചകേബനിള എനനിവ ഇടതനിനുചശഷലാം

കേചോടചോനശലദലാംമൂലലാം  ഇതസ  തകേരചോറനിലചോയചോല് പനിനതീടസ  അറകുറപണനികേള നടത്തണ

ചമങനില്  രണനിരടനി  ചചലവചോണുണചോകുനതസ.  ആദനിവചോസനി  ചമഖലയുചട  ഏറവലാം

ഉളപ്രചദശങ്ങളനില് കവദക്യുതനി എത്തനിക്കചോന മറസ  ചചറകേനിട പദതനികേചളചോ അവനിചട

തചന ചവചറ പദതനികേചളചോ ആവനിഷരനിക്കചോന സര്ക്കചോരനിനസ കേഴനിയുചമചോ?

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,   അതനിനുളള  സചോധദതകേളുചണങനില്  നമുക്കസ

പഠനലാം  നടത്തചോവനതചോണസ.  അതുസലാംബനനിചസ  വദക്തമചോയ  വനിവരലാം  ലഭദമചോക്കുകേ

യചോചണങനില് അതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് ചബചോര്ഡസ  പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.

ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗചണഷസ  കുമചോര്:  സര്,  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള

ചസഡനിയങ്ങളുചട  ഗദചോലറനികേളനില്  മുഴുവന  ചസചോളചോര്  പചോനലകേള  വയചോനുലാം

സര്ക്കചോരനിചന്റെ ഇറനിചഗഷന വകുപനിചന്റെ ചുമതലയുള്ള കേലട ഇറനിചഗഷന,  മൂവചോറപുഴ

വചോലനി  ഇറനിചഗഷന  പദതനികേളടക്കമുള്ള  കേനചോലകേളനില്നനിനലാം  കവദക്യുതനി

ഉല്പചോദനിപനിക്കുന,  ചലചോകേത്തസ പല രചോജദങ്ങളനിലലാം നടപനിലചോക്കനിയനിരുന ആധുനനികേ

സലാംവനിധചോനലാം  നടപനിലചോക്കണചമനസ  ആവശദചപടസ  ഞചോന  ഒരു  ചപ്രചോചപചോസല്

ബഹുമചോനചപട  മനനിക്കസ  സമര്പനിക്കുകേയുണചോയനി.  അതനിനസ  കൃതദമചോയ  മറപടനിയുലാം

നല്കുകേയുണചോയനി.  ബഹുമചോനചപട  മനനിയുചട  അഡതീഷണല്  കപ്ര വറസ

ചസക്രെടറനിചയ  ഇതനിനചോയനി  ചുമതലചപടുത്തനിയതചോയുലാം  പറഞനിട്ടുണസ.  ഇതസ

സലാംബനനിചസ  കൂടുതലചോയനി ചര്ച ചചയസ അതനിചന്റെ സചോചങതനികേ വശങ്ങള  പഠനിചസ

നടപനിലചോക്കചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി: സര്, ചസചോളചോര് പദതനി പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കുനതനിനുള്ള

വനിപുലമചോയ ആചലചോചനയുലാം അതനിചന്റെ സചോചങതനികേ വശങ്ങചളക്കുറനിചസ  പഠനങ്ങളുലാം

നടത്തചോവനതചോണസ.  അത്തരലാം  സചോധദതകേചളലചോലാം  ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  മചോത്രചമ

കവദക്യുതനി പ്രശത്തനിനസ പരനിഹചോരമുണചോക്കചോന കേഴനിയുകേയുളചവനചോണസ കേരുതുനതസ.

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്.....ഓര്ഡര്..... ചചചോചദദചോത്തരസമയലാം കേഴനിഞ. 

(ചചചോചദദചോത്തരസമയലാം കേഴനിഞ.)



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 27 

(ii) ചരഖചോമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട ചചചോദദങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

പുതനിയ വദവസചോയ സചോപനങ്ങള

3(*33) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബചോഹനിലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസചോക്കസ :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം സലാംസചോനത്തസ പുതനിയ
വദവസചോയ സചോപനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) എങനില് വനിശദചോലാംശലാം നലസ്തുചമചോ;

(സനി)  സലാംസചോനലാം  വദവസചോയ  സഇൗഹൃദമചോക്കചോന  ഇതനിനകേലാം  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ എനസ ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  സലാംസചോനത്തസ
വദവസചോയ  വചോണനിജദ  ഡയറകചററനിനസ  കേതീഴനില്  1929.02  ചകേചോടനി  രൂപ  മൂലധന
നനിചക്ഷപമുള്ള  75503  ചപര്ക്കസ  ചജചോലനി  പ്രദചോനലാം  ചചയ്യുന  18786  വദവസചോയ
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത ചകേരള സലാംസചോന വദവസചോയ വനികേസന
ചകേചോര്പചറഷചന്റെ  (ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി)  വദവസചോയ  പചോര്ക്കുകേളനില്  3458.54
ലക്ഷലാം രൂപയുചട നനിചക്ഷപചത്തചോചട 15 വദവസചോയ സചോപനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  സലാംസചോനത്തസ പരനിസനിതനിക്കസ ഇണങ്ങുന വദചോവസചോയനികേ പുചരചോഗതനി
കകേവരുത്തുനതനിനുലാം അഭദസ്തവനിദദരചോയ യുവതലമുറയുചട പ്രതതീക്ഷകേളക്കനുസരനിചസ
ചതചോഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  അതനിലൂചട  സചോമ്പത്തനികേ  വളര്ചയുമചോണസ
സര്ക്കചോര്  ലക്ഷദലാം  വയ്ക്കുനതസ.   നനിലവനിലള്ള വദവസചോയങ്ങചള പരനിചപചോഷനിപനിചലാം
ചപചോതു-സത്വകേചോരദ  ചമഖലകേളനില്  ആധുനനികേ  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിചലാം
ചകേരളചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  നനിചക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  സലാംസചോനമചോക്കനി  മചോറനിചയടുക്കചോനുള്ള
ഫലപ്രദവലാം  ക്രെനിയചോതകേവമചോയ  നടപടനികേളുമചോയനി  സര്ക്കചോര്  മുചനചോടസ
ചപചോകുകേയചോണസ.  അതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഈസസ ഓഫസ ഡൂയനിലാംഗസ ബനിസനിനസസ പദതനി
പ്രകേചോരലാം  'ചകേരള  ഇനചവസസചമന്റെസ  ചപ്രചോചമചോഷന  ആന്റെസ  ചഫസനിലനിചറഷന
ആകസ"  നടപനിലചോക്കചോനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങള  അന്തെനിമഘടത്തനിലചോണസ.  അതുവഴനി
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ ആവശദമചോയ ക്ലനിയറനസസ നടപടനിക്രെമങ്ങള സതചോരദവലാം സഗമവലാം
ആക്കചോന കേഴനിയുലാം.
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പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദവലാം  പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങളുചട  സന്തുലനിതവമചോയ
ഉപചഭചോഗത്തനിലൂചട  പ്രചോചദശനികേ വനിഭവങ്ങള പ്രചയചോജനചപടുത്തനി ചതചോഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിചസ  ഗ്രചോമതീണ  ചമഖലയനില്  സൂക-ചചറകേനിട-ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന നടപടനികേള തുടങ്ങനി.

വദവസചോയ  വളര്ച  തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിനുലാം  ചചറകേനിട  വദവസചോയനികേചള
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുമചോയനി  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  ഇനചവചസഴസ  മതീറസ,  സലാംരലാംഭകേതത്വ
പരനിശതീലന പദതനി,  ചടചകചോളജനി ക്ലനിനനിക്കസ,  കനപുണദ വനികേസന പദതനി  (Skill
Development Programme) തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടത്തനിവരുന.

വദവസചോയസലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ  ഭൂമനി  ദഇൗര്ലഭദലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ  വദവസചോയ  വകുപസ  ബഹുനനില  വദവസചോയ  സമുചയങ്ങള
(GALA)  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ചകേരളത്തനിചല
ആദദചത്ത  GALA  എറണചോകുളലാം  ജനിലയനിചല  എടയചോറനില്  6.5  ചകേചോടനി  രൂപ
ചചലവനില്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.   സലാംരലാംഭങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനി
നചോവശദമചോയ കവദക്യുതനി, ജലലാം എനനിവ സര്ക്കചോര് ലഭദമചോക്കുലാം.

നനിലവനിലള്ള ജനിലചോ  വദവസചോയ എചസറകേളനിചല  വദവസചോയ സഇൗകേരദങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുലാം.  സലാംരലാംഭകേതത്വ സഹചോയ പദതനിക്കചോയനി 2017-18 -ല് 5600 ലക്ഷലാം
രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ഇതുവഴനി  യൂണനിറകേളക്കസ  സചോമ്പത്തനികേ  സഹചോയലാം
നല്കേനി വരുന.

ചകേചോചനിന  റനികഫനറനിയുചട  വനികേസന  പദതനിയനിലൂചട  ലഭദമചോകുന
ചപ്രചോപലനിന ചഡറനിചവറതീവസ ഉപചയചോഗനിചസ പ്ലെെചോസനികേസ,  ചപയനിന്റെസ,  പശകേള, മഷനികേള,
തുണനിത്തരങ്ങള  മുതലചോയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ  ഉപകേരനിക്കുന  അക്രെനിലനിക്കസ
ആസനിഡസ  ഉല്പചോദനിപനിക്കുന  ചപചടചോചകേമനിക്കല്  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ  സചോപനിക്കുവചോനുള്ള
പ്രചോരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.

സലാംസചോനചത്ത ചരക്കുചസവന നനികുതനി ശലാംഖല

4 (*34) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ :
ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ചജയനിലാംസസ മചോതക്യു :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷചോദസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  സലാംസചോനത്തസ ചരക്കു ചസവന നനികുതനി ശലാംഖല  (ജനി.എസസ.റനി.എന.)

പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  സജമചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എത്ര  ശതമചോനലാം  വദചോപചോരനികേളുലാം
വദവസചോയനികേളുലാം രജനിചസ്ട്രേഷന എടുത്തനിട്ടുണസ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;
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(ബനി)  രജനിചസ്ട്രേഷന നനിര്ബനമലചോത്ത  20  ലക്ഷത്തനില് തചോചഴ വനിറവരവള്ള
വദചോപചോരനികേളുലാം  ചഹചോടലകേളുലാം  നനികുതനി  കേചമ്പചോസനിഷന  പദതനി  പ്രചയചോജന
ചപടുത്തുനവരുലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്  നനിനസ  നനികുതനി  പനിരനിചചടുക്കുനതു  തടയചോന
സചോധദമചോയനിട്ടുചണചോ;  ജനി.എസസ.റനി.  നനിയമപ്രകേചോരലാം  ഇവര്  നനിര്ബനമചോയുലാം  ബനില്
നല്ചകേണതനിലചോത്തതനിനചോല്  അനധനികൃതമചോയനി  നനികുതനി  പനിരനിചനിട്ടുചണചോ  എനസ
പരനിചശചോധനിക്കചോനുള്ള സലാംവനിധചോനലാം എന്തെചോണസ;

(സനി)  വചോണനിജദ  നനികുതനി  ചചക്കസ  ചപചോസകേള  നടത്തനിയനിരുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എചന്തെചോചക്കചയനലാം  അവ  ഒഴനിവചോക്കനിയചപചോള  നനികുതനി
ചവടനിപനിനുള്ള മചോര്ഗ്ഗലാം അടചചതങ്ങചനചയനലാം അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇന്തെദയനിചല  മുഴുവന  വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  രജനിചസ്ട്രേഷന,  റനിചടണ്
ഫയലനിലാംഗസ,  ഇ-ചപയ്ചമന്റെസ  എനനിവ  നടത്തുനതനിനുചവണനി  ജനി.എസസ.ടനി.എന.
തയ്യചോറചോക്കനിയ  ചപചോര്ടല്  ഏചറക്കുചറ  സജമചോയനി  വരുനചതയുള.
സലാംസചോനതലത്തനില്  അസസസചമന്റെസ,  ആഡനിറസ,  അപതീല്,  എനചഫചോഴസചമന്റെസ
മുതലചോയ  കേചോരദങ്ങള  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  ബചോക്കസ  എനഡസ  ചമചോഡഡ്യൂള
തയ്യചോറചോക്കുനതനിനചോയനി എന.ഐ.സനി.ചയ ഏല്പനിചനിട്ടുണസ.  ആയതസ പൂര്ത്തനിയചോയനി
വരുന.  വചോറസ  നനിയമപ്രകേചോരലാം  സലാംസചോനത്തസ  രജനിചസ്ട്രേഷന  ഉണചോയനിരുന
വദചോപചോരനികേളനില്  85%ചത്തചോളലാം  വദചോപചോരനികേളുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.യനിചലയസ  കമചഗ്രറസ
ചചയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ചകേചോലാംപഇൗണനിലാംഗസ  വദവസയനില്  നനികുതനി  അടയ്ക്കുനവര്  നനികുതനി
പനിരനിക്കചോന  പചോടനിലചോത്തതുലാം  അവര്  ചകേചോലാംപഇൗണനിലാംഗസ  വദചോപചോരനിയചോചണനള്ളതസ
അവരുചട  ചനയനിലാം  ചബചോര്ഡനില്  പ്രദര്ശനിപനിചക്കണതുമചോണസ.   കൂടചോചത  അവരുചട
ഇനചവചോയനിസനില് നനികുതനി പനിരനിവസ സചോദദമലചോചയനതുലാം അചടനിചക്കണതചോണസ.

രജനിചസ്ട്രേഷന  നനിര്ബനമനിലചോത്ത  20  ലക്ഷത്തനില്  തചോചഴ  വനിറവരവള്ള
വദചോപചോരനികേളുലാം  നനികുതനി  ചകേചോചമ്പചോസനിഷന  പദതനി  പ്രചയചോജനചപടുത്തുനവരുലാം
ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്  നനിനസ  നനികുതനി  പനിരനിചചടുക്കുനതസ  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനി
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  ചകേചോചമ്പചോസനിഷന വദചോപചോരനികേചളയുലാം   ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന
എടുത്തനിട്ടുള്ള  വദചോപചോരനികേചളയുലാം  തനിരനിചറനിയുനതനിനചോയനി  വദതദസ്ത  തരത്തനിലള്ള
ബനില്  മചോതൃകേകേള  പുറത്തനിറക്കുലാം.   വകുപനിചല  ഇന്റെലനിജനസസ  വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ
ചസവനവലാം ഇതനിനചോയനി വനിനനിചയചോഗനിക്കുനതചോണസ.
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(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോയചതചോടുകൂടനി  അന്തെര്  സലാംസചോന

വദചോപചോരത്തനിചന്റെ  അതനിര്ത്തനികേള  ഇലചോതചോയനിട്ടുണസ.  ആയതനിനചോല്  ചചക്കസ

ചപചോസകേളക്കസ  ചനരചത്തയുണചോയനിരുന  ധര്മ്മേലാം  നനിറചവറചോനനില.   ജനി.എസസ.ടനി.

നനിയമപ്രകേചോരലാം  ചചക്കസ  ചപചോസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചഫസനിലനിചറഷന  ചസന്റെര്

മചോത്രമചോക്കനി പരനിമനിതചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   അന്തെര് സലാംസചോന ചരക്കു നതീക്കത്തനിചന്റെ

വനിശദചോലാംശങ്ങള  അവര്  ഓണ്കലന  ഡനിക്ലചറഷന  പ്രകേചോരലാം  ചഫസനിലനിചറഷന

ചസന്റെറനില്  നല്ചകേണതചോണസ.  ഇന്തെദയനില്  ചമചോത്തമചോയുണചോകുന  ചരക്കസ

ഗതചോഗതത്തനിചന  ടചോക്കസ  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  e-way  bill  സമ്പ്രദചോയലാം  ഉടന

നടപനിലചോകുലാം.  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃത നനികുതനി നനിര്വഹണ സമ്പ്രദചോയമചോണസ

ജനി.എസസ.ടനി.  എനതനിനചോല്  നനികുതനി  ചവടനിപസ  ഗണദമചോയനി  കുറയുചമനചോണസ

പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ. പ്രധചോന പചോതകേളനിലലാം ഊടുവഴനികേളനിലലാം നനിരതീക്ഷണ സലാംവനിധചോനലാം

ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.  അചതചോചടചോപലാം വകുപനിചല

ഇന്റെലനിജനസസ  വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഈ  ചമഖലയനില്  കൂടുതല്

കേചോരദക്ഷമചോയനി പ്രചയചോജനചപടുത്തുനതചോണസ.

വനിചനചോദസഞചോര വനികേസനത്തനിനചോയുള്ള പുതനിയ പദതനികേള

5 (*35) ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബചോഹനിലാം കുഞസ :

ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :

ചപ്രചോഫ  .   ആബനിദസ ഹുകസന തങ്ങള :

ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം വനിചനചോദ  സഞചോര

വനികേസനത്തനിനസ എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പുതനിയ വനികേസന പദതനികേള നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  ചകേന്ദ്ര സഹചോയലാം

ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  സഹചോയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനസ  ചകേന്ദ്രലാം

നനിബനനകേചളചന്തെങനിലലാം വചനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  വനിചനചോദസഞചോര  വനികേസനത്തനിനചോയനി  നനിചക്ഷപലാം  നടചത്തണ

സലങ്ങളുചട  മുനഗണന  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  മുൻഗണനചോക്രെമലാം

നനിശയനിചതനിചന്റെ അടനിസചോനലാം എന്തെചോചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം വനിചനചോദസഞചോര  
വനികേസനത്തനിനസ തചോചഴപറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

• ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനചോലയത്തനിചന്റെ  'പ്രസചോദസ'  സതീമനില്
ദക്ഷനിചണന്തെദയനില്  നനിനലാം  'ഗുരുവചോയൂരനിചന'  ഉളചപടുത്തുകേയുലാം
പദതനിയുചട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ.

• ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനചോലയത്തനിചന്റെ  'സത്വചദശസ  ദര്ശന'  സതീമനില്
ഉളചപടുത്തനി  അനുവദനിച  ഇചക്കചോ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയചോയ
"പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വചോഗമണ്-ചതക്കടനി"  വനികേസനലാം,  സനിരനിചത്വല്
ടൂറനിസലാം  പദതനികേളചോയ  ശബരനിമല  വനികേസനലാം  (എരുചമലനി-പമ്പ
സനനിധചോനലാം)  ''ശതീ  പതനചോഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല"   വനികേസനലാം
എനതീ പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച.

• മുസനിരനിസസ മചോതൃകേയനില് തലചശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ ചഹറനിചറജസ പദതനികേള
നടപനിലചോക്കനി വരുന.

• പ്രധചോന  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം  സര്കേഡ്യൂട്ടുകേളുചടയുലാം
വനികേസനത്തനിനചോയനി  8  പദതനി  ചപ്രചോചപചോസലകേള  കേനിഫ്ബനിയുചട
പരനിഗണനയചോയനി സമര്പനിച.

• ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  സമഗ്രവനികേസനവലാം  പരനിപചോലനവലാം
ലക്ഷദമചോക്കനി ഗ്രതീന കേചോര്പറസ പദതനി ആരലാംഭനിച.

• കേചോസര്ചഗചോ  ഡസ,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളചക്കചോളന  ഉത്തര
ചകേരളത്തനിചല  പുഴകേളനിലൂചടയുലാം  കേചോയലനിലൂചടയുമുള്ള  വനിചനചോദ
സഞചോരവലാം  വടക്കന  ചകേരളത്തനിചല  കേലയുലാം  സലാംസചോരവലാം
ചയചോജനിപനിചചകേചോണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹതസ പദതനിയചോയ മലനചോടസ മലബചോര്
ക്രൂയനിസസ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  പരനിഗണനയചോയനി
സമര്പനിച.

• ധര്മ്മേടലാം-മുഴുപനിലങ്ങചോടസ-കേണ്ണൂര്-വയനചോടസ,  കേക്കയലാം-ചപരുവണ്ണചോമൂഴനി,
കേചോപചോടസ-ഇരനിങ്ങല്,  വടകേര,  നനിള,  ചനലനിയചോമ്പതനി,  പതീചനി-വചോഴചോനനി,
ചനിമ്മേനിനനി,  കേചോലടനി-മലയചോറര്-ആതനിരപള്ളനി,  പതീരുചമടസ-കുടനിക്കചോനലാം
വചോഗമണ്-ഇടുക്കനി,  അഷമുടനി,  കേഠനിനലാംകുളലാം-വര്ക്കല-കേചോപനില്,
ചനയ്യചോര്-ചപപചോറ-ചപചോന്മുടനി  തുടങ്ങനിയ ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് സമഗ്ര ടൂറനിസലാം
വനികേസന പദതനികേള ആരലാംഭനിച.



32 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

• ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനസ പ്രചതദകേ മനിഷന രൂപതീകേരനിച.

• പ്രധചോന ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങചള ഭനിനചശഷനി സഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനി സത്വതീകേരനിച.

• ഹഇൗസസ  ചബചോട്ടുകേള,  ആയുര്ചവദ  ചസന്റെറകേള,  ചഹചോലാംചസകേള,

ചഹചോടലകേള,  ചറചസചോറന്റുകേള  തുടങ്ങനിയ  സര്വതീസസ  ചമഖലകേളക്കസ

ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിലൂനനിയ  ക്ലചോസനിഫനിചക്കഷന  സമ്പ്രദചോയലാം

ഏര്ചപടുത്തനി.

• ഹഇൗസ്ചബചോട്ടുകേളനിചല സരക്ഷനിതതത്വലാം  ലക്ഷദമചോക്കനി  'ഹഇൗസസ ചബചോടസ

ടചോക്കനിലാംഗസ സനിസലാം'പദതനി നടപനിലചോക്കനി.

• വനലാം  വകുപ്പുമചോയനി  സഹകേരനിചസ  നടപചോക്കചോനുചദശനിക്കുന  എചക്കചോ-

അഡത്വഞര് ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനസ തുടക്കലാം കുറനിച.

• ഡനി.റനി.പനി.സനി.കേളുലാം  ചഡസനിചനഷന  മചോചനജുചമന്റെസ  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  

പുനനഃസലാംഘടനിപനിച.

• ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  സമയബനനിതമചോയനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനുലാം

തതീര്പചോക്കുനതനിനുലാം  ഗുണനനിലവചോരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുമചോയനി

എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട  ചനതൃതത്വത്തനില്  ചപ്രചോജകസ  ചമചോണനിററനിലാംഗസ

കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച.

• ഗസസ  ഹഇൗസകേളുചട  ചശചോചനതീയചോവസയുലാം  നഡ്യൂനതകേളുലാം

പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  ചപചോതുമരചോമത്തസ  വകുപ്പുമചോയനി  ചചര്നസ

കേര്മ്മേപദതനി നടപനിലചോക്കനി വരുന.

• ചകേചോലലാം  ജനിലയനിചല  ചടയമലാംഗലത്തസ  'ജടചോയുപചോറ  ടൂറനിസലാം  പദതനി'

ആരലാംഭനിച.

• അറബസ  രചോജദങ്ങളനില്  നനിനള്ള  സഞചോരനികേളുചട  എണ്ണലാം

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി പ്രചതദകേ പ്രചരണ പരനിപചോടനികേള, ഇതനിചന്റെ

ഭചോഗമചോയനി  ടചോകനി  ബചോന്റെനിലാംഗസ,  അചടനി-നവ  മചോധദമങ്ങളനിചല  പരസദ

പ്രചരണലാം,  റനിയചോദസ,  ദമചോലാം  എനതീ  സലങ്ങളനില്  ചറചോഡസ  ചഷചോകേള

സലാംഘടനിപനിച.
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• കചനയനില്  നനിനള്ള  ടൂറനിസകേചള  കൂടുതലചോയനി  ആകേര്ഷനിക്കുന  
തനിനചോയനി  ബതീജനിലാംഗസ  ഇന്റെര്നചോഷണല്  ടൂറനിസലാം  എകനിബനിഷനനില്  
ചകേരളത്തനിചല  പ്രമുഖ  ടൂറനിസലാം  ഓപചററര്മചോരുമചോയനി  പ്രചരണ  
പരനിപചോടനികേള സലാംഘടനിപനിച.

• നവമചോധദമങ്ങളനിചല പ്രചചോരണങ്ങളുചട ഭചോഗമചോയനി 'ചഗചോ ചകേരള ആപസ,
'ചലചോവസസ  യൂണനികേസ  ബനിഡസ  '  എനതീ  വനിപണന  പരനിപചോടനികേളക്കസ
തുടക്കലാം കുറനിച.

• ഗുരുവചോയൂരനില്  പുതനിയ  ഗസസ  ഹഇൗസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
 നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം
മനചോലയത്തനിചന്റെ  പദതനികേളചോയ   'സത്വചദശസ  ദര്ശന'  'പ്രസചോദസ'  പദതനികേളനില്
ഉളചപടുത്തനി തചോചഴ പറയുന പദതനികേളക്കസ അലാംഗതീകേചോരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.

 ' സത്വചദശസ ദര്ശന' സതീമനില് ഉളചപട സനിരനിചത്വല് ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂട്ടുകേളചോയ-

• ശബരനിമലയുചട  വനികേസനലാം  (എരുചമലനി-പമ്പ-സനനിധചോനലാം)-
9998.92 ലക്ഷലാം രൂപ

• ശതീപതനചോഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല  ചക്ഷത്ര  വനികേസനലാം-9244.26
ലക്ഷലാം രൂപ

• പ്രസചോദസ  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഗുരുവചോയൂര്  ചക്ഷത്ര  വനികേസനലാം-
4614.20 ലക്ഷലാം രൂപ

ചകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനചോലയലാം ഓചരചോ സതീമുകേളക്കുലാം പ്രചതദകേലാം മചോനദണ്ഡങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  അത്തരലാം  മചോനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചചോണസ  പദതനി
ചപ്രചോചപചോസലകേള സമര്പനിചസ വരുനതസ.  അതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനിലചോണസ ചമല്
പദതനികേളക്കസ അലാംഗതീകേചോരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി) തതീരുമചോനനിചനിടനില.

ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കനിയതുമൂലലാം ഉണചോയ ബുദനിമുട്ടുകേള

6 (*36) ചഡചോ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   മഞളചോലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷചോജനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഫലമചോയനി  വദചോപചോരനികേള

ക്കുണചോകുന ബുദനിമുട്ടുകേചളക്കുറനിചസ സര്ക്കചോര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;
387/2020
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(ബനി) ഇവ എങ്ങചന പരനിഹരനിക്കചോനചോണസ ഉചദശനിക്കുനതസ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ചനില  സചോധനങ്ങള

മചോര്ക്കറനില് ലഭദമല എനതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  മചോര്ക്കറനില്  ലഭനിചചകേചോണനിരുന  എലചോ  സചോധനങ്ങളുലാം  ലഭദമചോക്കചോന

ആവശദമചോയ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കനിയതനിചനത്തുടര്നസ migration, closing

stock ചന്മലള്ള  input  tax  credit,   ഇനചവചോയനിസമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള

എനനിവ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനി

ക്കുനതനിനുചവണ നനിര്ചദശങ്ങള നല്കുനതനിനചോയനി ചരക്കുചസവന നനികുതനി വകുപസ

സലാംസചോനതലത്തനിലലാം  ജനിലചോതലത്തനിലലാം  ചസല്ലുകേള  രൂപതീകേരനിചസ  ചവണ

നനിര്ചദശങ്ങള നല്കുനണസ.  കൂടചോചത നനികുതനി നനിരക്കനില് അവദക്തതയുള്ളതനിലലാം

നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കുനണസ.  ഇത്തരലാം  സലാംശയങ്ങള  ഉനയനിക്കുനതനിനചോയനി

ഓണ്കലന  സലാംവനിധചോനലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  വദചോപചോര  പ്രതനിനനിധനി

കേചളയുലാം  ഉചദദചോഗസചരയുലാം  (ചകേന്ദ്രത്തനിചന്റെയുലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെയുലാം)

ഉളചപടുത്തനി  സലാംസചോന/ജനിലചോതല  ചഫസനിലനിചറഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.യുമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള  ഈ  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പചോചകേ

ഉനയനിക്കചോവനതചോണസ. അവയനില് കേമ്മേനിറനിക്കസ തതീരുമചോനലാം എടുക്കചോന സചോധനിക്കചോത്ത

പ്രശങ്ങള  (നനികുതനി  നനിരക്കസ,  നനിയമവമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള  എനനിവ)

ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തുനതചോണസ.   ടനി  കേമ്മേനിറനികേളുചട

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

വദചോപചോരനികേളക്കുണചോകുന  പ്രധചോന  ബുദനിമുട്ടുകേചളലചോലാം  തചന

ജനി.എസസ.ടനി.എന.  ഓണ്കലന  സലാംവനിധചോനവമചോയനി  ബനചപടതചോണസ.  ഇതസ

ഇന്തെദയനിചല  എലചോ  സലാംസചോനങ്ങളനിലലാം  അനുഭവചപടുനണസ.  ഓണ്കലന

സലാംവനിധചോനത്തനിചല  പ്രശങ്ങള  എത്രയുലാം  ചവഗലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  ചകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോരനിചനചോടസ അഭദര്തനിചനിട്ടുണസ.

(സനി&ഡനി) ഇല.
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ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങചള ലചോഭത്തനിചലത്തനിക്കുനതനിനസ കേര്മ്മേ പരനിപചോടനികേള

7 (*37) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബചോലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    എല്ചദചോസസ പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   ചജചോസഫസ :
ശതീ  .    അനൂപസ  ചജക്കബസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചപ്രചോഫഷണല്  മചോചനചജ്മെന്റെനിലൂചട  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങചള
ലചോഭത്തനിചലത്തനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  കേര്മ്മേ പരനിപചോടനികേളചോണസ  ഈ സര്ക്കചോര്
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം  പദതനികേളചോണസ  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുനചതനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനസ  ഭരണതലത്തനില്  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേള
കകേചക്കചോണനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  വദവസചോയ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ചമചചപടുത്തുനതനിനുചവണനി  ചപ്രചോഫഷണല്  മചോചനജുചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം
നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  ഓചരചോ  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ചപചോതുചമഖലചോ  വദവസചോയ  പുനനഃസലാംഘടനചോ  ചബചോര്ഡസ  (റനിയചോബസ)  മുചഖന  എലചോ
മചോസവലാം  പ്രചതദകേ  അവചലചോകേനലാം  ചചയവരുന.   കൂടചോചത  സചോപനങ്ങളുചട
പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിചസ  കത്രമചോസനികേമചോയനി  റനിചപചോര്ടസ  തയ്യചോറചോക്കുകേയുലാം  ചചയ
വരുന.  

ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളനില് നടപനിലചോക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുന നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളക്കചോയനി  സര്ക്കചോരനില്  നനിനള്ള  പദതനി  വനിഹനിതലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേയുണചോയനി.   ഇതനിനചോയനി  സചോപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  സമര്പനിക്കുന
സമഗ്രമചോയ  പദതനി  റനിചപചോര്ട്ടുകേള  റനിയചോബസ  മുചഖന  വനിശദമചോയ  പരനിചശചോധനയസ
വനിചധയമചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  ചപ്രചോചപചോസലകേള  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപനിചന്റെ
പരനിഗണനയചോയനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ചചയവരുന.

ഓചരചോ സപചോനങ്ങളനിലലാം നടപനിലചോക്കനിചക്കചോണനിരനിക്കുന മനികേവറ ഉല്പചോദന
സലാംവനിധചോനങ്ങള, കേചോലചോനുസൃതമചോയ സചോചങതനികേ വനിദദയുചട നടപചോക്കല്, വനിപണനി
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വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഉല്പചോദനലാം  കൂട്ടുനതനിനുലാം  ആവശദമചോയ  നടപടനികേള,
നൂതനമചോയ  സചോചങതനികേ  വനിദദയനിലൂചട  കൂടുതല്  മൂലദവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുചട
ഉല്പചോദനലാം  എനനിവ  കേചോരദക്ഷമമചോയുലാം  സമയബനനിതമചോയുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ
നടപനിലചോക്കനി വരുന.

ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളനിചലക്കസ  ചപ്രചോഫഷണലകേചള  മചോചനജനിലാംഗസ
ഡയറകര്മചോരചോയനി  നനിയമനിക്കുനതനിനസ  റനിയചോബസ  മുചഖന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിരുന.  ഇതുപ്രകേചോരലാം 15  സചോപനങ്ങളനില് മചോചനജനിലാംഗസ ഡയറകര്മചോചര
നനിയമനിചചകേചോണസ  സര്ക്കചോര്  ഉത്തരവസ  പുറചപടുവനിചസ  കവദഗദമുള്ളവചര
ഉളചപടുത്തനി  കേമ്പനനികേളുചട  ഡയറകര്  ചബചോര്ഡകേള  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ജതീവനക്കചോരുചട കവദഗദലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനിട്ടുള്ള പരനിശതീലന
പരനിപചോടനികേള/വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനിലള്ള  ചസമനിനചോറകേള,  ശനില്പശചോലകേള
മുതലചോയവ കേമ്പനനിതലത്തനിലലാം റനിയചോബസ മുചഖനയുലാം നടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.-യനിചല ആശയക്കുഴപലാം പരനിഹരനിക്കചോന നടപടനി

 8 (*38) ചഡചോ  .   എന  .   ജയരചോജസ   :
ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  ജനി.എസസ.റനി.  നനിലവനില്  വനതനിനുചശഷലാം  സലാംസചോനത്തസ

വദചോപചോരചമഖലയനില്  ഉളവചോയനിട്ടുള്ള  ആശയക്കുഴപങ്ങള  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഒരു  നനികുതനിചയന  ജനി.എസസ.റനി.യുചട  സങല്പത്തനിനസ  വനിരുദമചോയനി
ഉല്പനങ്ങളക്കസ  വദതദസ്തമചോയ  വനിലകേള  ഈടചോക്കുനതസ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.റനി.  നനിലവനില്  വനതനിനുചശഷലാം  ഉണചോയനിട്ടുള്ള  അധനികേ
നനികുതനിഭചോരത്തനില്  നനിനസ  ഉപചഭചോക്തചോക്കചള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമവമചോയനി  ബനചപട  ചടങ്ങളുലാം  അതനിചന്റെ
ചസചോഫ്റ്റുചവയറമചോയനി  ബനചപട  കേചോരദങ്ങളുലാം  ചനചോടനിഫനിചക്കഷനുകേളുലാം
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പുറചപടുവനിക്കചോനുണചോയ കേചോലവനിളലാംമ്പലാം തുടക്കഘടത്തനില് ചനില അവദക്തതകേളക്കു
കേചോരണമചോയനി.   സനി.ബനി.ഇ.സനി.  ബനചപട വനിജചോപനങ്ങള പുറചപടുവനിചതനിനസ
ചശഷലാം  മചോത്രചമ  സലാംസചോനത്തനിനസ  ഇക്കചോരദത്തനില്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന
ആകുമചോയനിരുനള. ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപടസ അഖനിചലന്തെദചോ
അടനിസചോനത്തനിലണചോയനിട്ടുള്ള  അവദക്തതകേളുചട  പ്രതനിഫലനചമ  ചകേരളത്തനിലണചോയനിട്ടുള.
ചകേരളലാം  തനതചോയനി  ചചചയ്യണ  മുചനചോരുക്കങ്ങള  യഥചോവസരലാം  നടത്തനിയചോണസ
മുചനചോട്ടുചപചോകുനതസ. ചമചോഡല് നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് ഉചദദചോഗസര്ക്കുലാം
വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിരുന.
ആയതനിനചോല് തയ്യചോചറടുപനില് സലാംസചോനതലത്തനില് വതീഴ്ച ഉണചോയനിടനില.

(ബനി)  ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി നനിലവനില് വനചതചോചട നനികുതനി കുറഞതുലാം
നനികുതനി  ഒഴനിവചോക്കചപടതുമചോയ  ചനില  സചോധനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദനിചതചോയനി
പലഭചോഗങ്ങളനില് നനിനലാം പരചോതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.   അചതക്കുറനിചസ  വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം
വദചോപചോര  സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശ  പരനിഹചോര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചപചോതുവനില്  ചനരചത്ത  ഉണചോയനിരുന  ആചകേ  പചരചോക്ഷ  നനികുതനി
ഭചോരത്തനിചന  അധനികേരനിക്കചോത്ത  നനികുതനി  നനിരക്കുകേളചോണസ  ജനി.എസസ.ടനി.യനില്
നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുള്ളതസ.  എനചോല്  ഇതനിനസ  ചനില  അപവചോദങ്ങളുണസ.  നനിലവനി
ലണചോയനിരുന  ആചകേ  നനികുതനി  ഭചോരത്തനിചന്റെ  അഖനിചലന്തെദചോ  ശരചോശരനി
അടനിസചോനചപടുത്തനിയചോണസ  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിചനിരനിക്കുനതസ.
സലാംസചോനത്തസ  പ്രചതദകേ  ഇളവകേള  നല്കേനിയനിരുന  ചനില  സചോധനങ്ങളക്കുലാം  വദചോപചോര
ചമഖലയ്ക്കുലാം പുതനിയ നനിരക്കുകേള അധനികേഭചോരമചോയനി വരുന സനിതനിയുണചോയനിട്ടുണസ.

ചചറകേനിട, ഇടത്തരലാം, പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനില് ചമഖലകേള, പ്രചതദകേ ഇളവകേള
നല്കേനിയനിരുന  ചമഖലകേള  എനനിവയസ  നനികുതനി  ലഘൂകേരണചമചോ  ഒഴനിവചോക്കചലചോ
ആവശദചപട്ടുചകേചോണസ നനിലപചോടുകേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

കൂടനിയ  വനില  ഈടചോക്കുനവര്ചക്കതനിചര  നടപടനിചയടുക്കുനതനിനസ   Anti-
Profiteering  Authority  എത്രയുലാം  ചപചടനസ  രൂപതീകേരനിചസ  തുടര്നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചനചോടസ
ആവശദചപടനിട്ടുണസ. 

പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെ
പ്രചയചോജനവലാം  ചമചോത്തലാം  നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുള്ള  വദതനിയചോനവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ  മനിക്ക  അവശദസചോധനങ്ങളക്കുലാം  വനിലക്കുറവസ  ഉണചോകേചോനചോണസ
സചോധദത.  ഇതസ വരുലാം മചോസങ്ങളനില് പ്രകേടമചോകുചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കനിയ ചശഷലാം ഉല്പനങ്ങളുചട വനിലനനിലവചോരലാം 

9(*39) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമചോര് :
ശതീ  .   അനവര് സചോദത്തസ :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമചോര് : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  ജനി.എസസ.റനി.  നടപനിലചോക്കുനതനില്  മുചനചോരുക്കലാം  ഇലചോതനിരുനതചോണസ

പ്രസ് തുത  നനികുതനി  സലാംസചോനത്തസ  നടപനിലചോക്കുനതനില്  പചോളനിച  ഉണചോകേചോന
കേചോരണമചോയചതന ആചക്ഷപലാം പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനിയനിചല  ആശയക്കുഴപലാം  ചരക്കസ  നതീക്കചത്ത
ബചോധനിചസ  സലാംസചോനത്തസ അവശദമരുനകേളുചട ക്ഷചോമവലാം ഭക്ഷദ വസ്തുക്കളുചട വനില
വര്ദനവലാം ഉണചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.റനി.  നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള  പല  ഉല്പനങ്ങളുചടയുലാം  വനില
കുറയുചമന  സര്ക്കചോര്  വചോദലാം  കേചമ്പചോളത്തനില്  പ്രതനിഫലനിക്കചോതനിരുനതസ
എന്തുചകേചോണചോണസ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ.റനി.  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലലാം,  ജനി.എസസ.റനി.
സലാംബനനിച  പ്രശ് നങ്ങളനില്  ക്രെനിയചോതകേ  ഇടചപടല്  നടത്തുനതനിനുലാം  നനികുതനി
വകുപനിനസ കേഴനിയചോതനിരുനതസ എന്തുചകേചോണചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമവമചോയനി  ബനചപട  ചടങ്ങളുലാം  അതനിചന്റെ
ചസചോഫ്റ്റുചവയറമചോയനി  ബനചപട  കേചോരദങ്ങളുലാം  ചനചോടനിഫനിചക്കഷനുകേളുലാം
പുറചപടുവനിക്കചോനുണചോയ  കേചോലവനിളമ്പലാം  തുടക്കഘടത്തനില്  ചനില  അവദക്തതകേളക്കസ
കേചോരണമചോയനി.   സനി.ബനി.ഇ.സനി.  ബനചപട വനിജചോപനങ്ങള പുറചപടുവനിചതനിനസ
ചശഷലാം  മചോത്രചമ  സലാംസചോനത്തനിനസ  ഇക്കചോരദത്തനില്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന
ആകുമചോയനിരുനളള. ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപടസ അഖനിചലന്തെദചോ
അടനിസചോനത്തനിലണചോയനിട്ടുളള  അവദക്തതകേളുചട  പ്രതനിഫലനചമ  ചകേരളത്തനി
ലണചോയനിട്ടുളള.  ചകേരളലാം  തനതചോയനി  ചചചയ്യണ  മുചനചോരുക്കങ്ങള  യഥചോവസരലാം
നടത്തനിയചോണസ  മുചനചോട്ടുചപചോകുനതസ.   ചമചോഡല് നനിയമത്തനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്
ഉചദദചോഗസര്ക്കുലാം  വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിയനിരുന.  ആയതനിനചോല്  തയ്യചോചറടുപനില്  സലാംസചോനതലത്തനില്  വതീഴ്ച
ഉണചോയനിടനില.  ജനി.എസസ.ടനി.എന.-ചന്റെ  ഓണ്ചചലന  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം
നടപനില്  വനനിടനിലചോത്തതനിനചോല്  അതുമചോയനി  ബനചപട  ചനില  പ്രശങ്ങള
നനിലവനിലണസ.
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(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയനിട്ടുളള  എലചോ  രചോജദങ്ങളനിലലാം  വനിലക്കയറലാം
പ്രകേടമചോയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ  നനികുതനികേള  ചചരുന  ആചകേ  നനികുതനി  ഭചോരലാം
ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  കുറയുചമങനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  കുറവസ
വരുന  നനികുതനിയുചട  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത
ചചകേയടക്കുനതനിനുളള വനകേനിട കേമ്പനനികേളുചടയുലാം വനിതരണക്കചോരുചടയുലാം തത്വരയചോണസ
ഇത്തരത്തനിലളള  വനിലക്കയറത്തനിനസ  കേചോരണമചോകുനതസ.  ഇഇൗ  വസ്തുത  ചകേരളലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ആവര്ത്തനിചസ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയുലാം  ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കുചവണനി  ഉറച  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന  ഘടത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലനില്
ചകേരളലാം ചൂണനിക്കചോണനിച ഇഇൗ ആശങ യചോഥചോര്തദമചോകുനതചോണസ നചോലാം കേചോണുനതസ.
ഓചരചോ  ചരക്കനിചന്റെയുലാം  നനിലവനിലളള  നനികുതനിഭചോരവലാം  ജനി.എസസ.ടനി.
വരുചമ്പചോഴുണചോകുന കുറവലാം കേണക്കചോക്കനി അതസ പ്രസനിദചപടുത്തണചമനലാം ഓചരചോ
ചരക്കനിചന്റെയുലാം  ടചോകസ  ഇനസനിഡനസസ  കേചോണനിക്കുന  മചോടനികസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ
ചചകേമചോറണചമനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ചകേരളലാം  നനിരന്തെരലാം
ആവശദചപട്ടുചപചോനതചോണസ.  ഇതസ  ലഭനിക്കചോതനിരുനനിട്ടുലാം  100 ഉല്പനങ്ങളുചട
നനികുതനിയനില് ഉണചോകുന കുറവസ തയ്യചോറചോക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ.

ചകേന്ദ്രതലത്തനില്  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിയുലാം  സലാംസചോന
തലത്തനിചല  സമനിതനികേളുലാം  യഥചോസമയലാം  രൂപതീകേരനിക്കണചമനലാം  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര് നനിലപചോടസ സത്വതീകേരനിച.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതനിലൂചട വളചരയധനികേലാം
ചരക്കുകേളുചട നനികുതനി നനിരക്കസ കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം നനികുതനിക്കുറവനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം
ലഭനിച പല ഫചോസസ മൂവനിലാംഗസ കേണ്സഡ്യൂമര് ചപ്രചോഡകസസലാം വനില കുറയചോചത അമനിതലചോഭലാം
ചചകേയടക്കുന  പ്രവണത  വനിപണനിയനില്  ദദശദമചോണസ.  2017  ജൂണ്  30-നസ
വനില്പനക്കചോരുചട ചചകേയനില് ചസചോക്കസ ഉണചോയനിരുന ചരക്കുകേളക്കസ ഇനപുടസ ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ കേനിട്ടുനതുസലാംബനനിച ആശയക്കുഴപവലാം വനിപണനിയനില് പ്രതനിഫലനിച.

സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുലാം ഇതനിചന്റെ അനുകേരണങ്ങള ഉണചോയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇലചോതചോകുന ചകേചോഴനിക്കസ വനില കേയറന സനിതനിവന.  വനകേനിട ചകേചോഴനി
ഏജന്റുമചോര്  കേചോര്ടല്  ചപചോചല  പ്രവര്ത്തനിചസ  നനികുതനിയനില്  ഉണചോയ  ഇളവസ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത  ചചകേയടക്കുനതനിനുളള  നതീക്കത്തനിചന്റെ
ഫലമചോയനിരുന  ഇതസ.  ഇതനിചനതനിചര  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉറച  നനിലപചോടസ
സത്വതീകേരനിച.  അനനിയനനിതമചോയനി  വനില  കേയറനതനിനുളള പ്രവണതയസ  ഒരു പരനിധനി
വചര കേടനിഞചോണ് ഇടചോന ഇതുമൂലലാം കേഴനിഞ.  സനിവനില് സചചപ്ലെെസസ ചകേചോര്പചറഷന
നനികുതനി നനിരക്കനില് വന ഇളവകേള ഉടനടനി തചന പ്രചോബലദത്തനില് വരുത്തുകേയുലാം
ചകേചോര്പചറഷന  വഴനി  വനില്ക്കുന  ചരക്കുകേളക്കസ  വനിലക്കുറവസ  പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം
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ചചയ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പ്രചോരലാംഭ  ഘടത്തനില്  ചനില  അവദക്തതകേള
വദചോപചോരനി  സമൂഹത്തനിനസ  ഉണചോയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോനുളള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.   ഇഇൗ  പരചോതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  വദചോപചോരനി
വദവസചോയനികേളുചട  സലാംഘടനകേചള  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.യനിലൂചട  ലഭനിക്കുന
നനികുതനി നനിരക്കനിചന്റെ കുറവലാം ഇനപുടസ ടചോകനിചന്റെ ആനുകൂലദവലാം ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ
ചചകേമചോറണചമനസ ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയ.  

നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  അഖനിചലന്തെദചോ  അടനിസചോനത്തനിലളള  ആചകേ  മുന
നനികുതനി  ഭചോരത്തനിചന്റെ  ശരചോശരനിയുചട  കേണക്കനിലചോണസ  നനിര്ണ്ണയനിചനിരനിക്കുനതസ.
ഇതസ  സലാംസചോനചത്ത  സവനിചശഷമചോയ  ചനില  ചമഖലകേചള  ചഭചോഷകേരമചോയനി
ബചോധനിച.  ചഹചോടലകേള ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം അരശതമചോനലാം ചകേചോമ്പഇൗണഡസ നനികുതനി
മചോത്രമചോണസ  ഒടുക്കനിയനിരുനതസ.  ഇതസ  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളനില്  നനിനസ  ഇഇൗടചോക്കചോനുലാം
കേഴനിയുമചോയനിരുനനില.  ചഹചോടലകേളക്കുളള  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിരക്കസ  12-ഉലാം  18-ഉലാം
ശതമചോനമചോയനി ഉയര്ന.  അവര്ക്കസ ലഭനിക്കുന ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ കേഴനിചചോലലാം
വലനിചയചോരു നനികുതനി ഭചോരലാം ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില് നനിനലാം ഇഇൗടചോക്കചോചത തരമനില എന
സനിതനിവനിചശഷമചോണസ.  ചകേരളത്തനിചന്റെ ഇഇൗ സവനിചശഷ സചോഹചരദലാം ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനില് ശക്തമചോയനി ഉനയനിക്കുകേയുലാം എഴുതനിചകേചോടുക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ
നനികുതനി  നനിരക്കസ  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയതസ  5%  മചോയനി  ചുരുക്കണചമനതചോണസ
ചകേരളത്തനിചന്റെ നനിലപചോടസ.

മതദബനന  ഉപകേരണങ്ങള,  ഉണക്കമതദലാം,  കേയര്  ചചകേത്തറനി
ഉത്പനങ്ങള, മുള, ചൂരല് തുടങ്ങനിയവ ഉപചയചോഗനിചളള ഫര്ണനിചറകേള, റബര് തടനി
ഉപചയചോഗനിചളള  ചചപ്ലെെവഡസ,  സചോനനിടറനി  നചോപ്കേനിന,  പ്ലെെചോസനികേസ  സചോപസ,  ചവസസ
മചോചനചജ്മെന്റെസ  സര്വതീസസ  എനനിവയുചടചയലചോലാം  നനിരക്കസ  തചോഴണചമനലാം  ചനിലതസ
ഒഴനിവചോക്കണചമനലാം ശക്തമചോയനി ആവശദചപടനിട്ടുണസ.  

ചനരചത്ത ഒടുക്കനിയ ചകേന്ദ്ര എചചകസസ നനികുതനിക്കസ പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇനപുടസ ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ  രണചോലാംനനിര  വദചോപചോരനികേളക്കസ  ലഭനിക്കുനതുമചോയനി  ബനചപട
ആശയക്കുഴപമചോണസ  മരുന  വനിപണനിയനില്  ഉണചോയ  പ്രശങ്ങളക്കസ  ഒരു
പ്രധചോനകേചോരണലാം.  കൂടചോചത,  ചനികേനിതചോ  ഉപകേരണങ്ങള,  ഇലാംപ്ലെെചോന്റെസസസ,
ഡയചഗചോസനികേസ  കേനിറകേള  എനനിവയുലാം  നനികുതനി  നനിരക്കുകേളുലാം  ആശയക്കുഴപലാം
സൃഷനിചനിട്ടുണസ.  ഇക്കചോരദത്തനില്  പരനിഹചോരലാം  ഉണചോകേണചമനതചോണസ  ചകേരള
സര്ക്കചോരനിചന്റെ നനിലപചോടസ. സലാംസചോനത്തനിനസ പുറത്തുനനിനലാം വചോങ്ങുന ചരക്കുകേളക്കുലാം
ചസവനങ്ങളക്കുലാം  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറസ  ലഭദമചോണസ.   പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല
അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള നനികുതനി നനിരക്കനില് വനനിട്ടുളള കുറവലാം ഇനപുടസ ടചോകനിചന്റെ
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പ്രചയചോജനവലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ  അവശദവസ്തുക്കളക്കസ  വനിലക്കുറവസ  ഉണചോകു
ചമനചോണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  ഇതസ  നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോനുളള  സലാംവനിധചോനങ്ങള
ഉണചോക്കുനതചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.യുചട മറവനിലളള വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കചോനുളള
ശക്തമചോയ  നടപടനികേള  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരുലാം  സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ  നനിരന്തെരമചോയനി
ആവശദചപടുകേയചോണസ.  

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള മനിക്കവചോറലാം അവശദ ഉല്പനങ്ങളുചട
നനികുതനി  കുറയുചമനസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  എനചോല്,  നനിലവനിലണചോയനിരുന ചസചോക്കസ
വനിറഴനിക്കുനതനിലണചോയ  ആശയക്കുഴപലാം  പല  സചോധനങ്ങളുചടയുലാം  വനില
കുറയചോതനിരനിക്കുനതനിനസ കേചോരണമചോയനി.  ജനി.എസസ.ടനി.  യനില് നനികുതനി ഒഴനിവചോക്കചപട
സചോധനങ്ങളക്കുചപചോലലാം  കൃത്രനിമമചോയനി  വനിലവര്ദനവസ  ഉണചോക്കചോനുളള  ശമങ്ങളുലാം
ഉണചോയനി.  ആയതനിചന  തടയനിടുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സര്ക്കചോര്
ചചകേചക്കചോണനിട്ടുണസ. ഇതനില് സലാംസചോനങ്ങളുചട അധനികേചോരലാം പരനിമനിതമചോണസ.  

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലലാം,  ജനി.എസസ.ടനി.
സലാംബനനിച  പ്രശങ്ങളനില്  ക്രെനിയചോതകേ  ഇടചപടല്  നടത്തുനതനിനുലാം  നനികുതനി
വകുപനിനസ  കേഴനിഞനിട്ടുണസ.  ഇതുമചോയനി  ബനചപട  ചടങ്ങള  വദചോപചോരനികേചള
ചബചോധവല്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം അതുമചോയനി ബനചപട സലാംശയങ്ങളക്കസ യഥചോസമയലാം
മറപടനി  നല്കുനതനിനുലാം  ചവണ  നടപടനികേള  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  വകുപസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  ഇതുമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള  ജനിലചോ
സലാംസചോനതലങ്ങളനില്  ചര്ച  ചചയസ  സതത്വര  പരനിഹചോരലാം  ചതടുനതനിനചോയനി
സലാംസചോന ജനിലചോതല  GST Facilitation Committee  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവര്ത്തനലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  

ചരക്കു ചസവന നനികുതനിമൂലമുളള സലാംസചോനത്തനിചന്റെ ചനടവലാം ചകേചോടവലാം

10 (*40)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ :
ശതീ  .   ചജചോണ് ചഫര്ണചോണസസ :
ചപ്രചോഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ) ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി പ്രചോബലദത്തനിലചോയചതചോചട സലാംസചോനത്തനിചന്റെ

വനികേസന  നയത്തനിനസ  അനുസൃതമചോയനി  നനികുതനി  സമചോഹരനിക്കചോന
സലാംസചോനത്തനിനുണചോയനിരുന  പരനിമനിതമചോയ  അധനികേചോരലാം  കൂടനി  ഇലചോതചോയതസ
വനികേസന  പ്രക്രെനിയചയ  ഏതു  വനിധത്തനില്  ബചോധനിക്കചോനനിടയുചണനസ
പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ; എങനില് വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;
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(ബനി)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ സചോമ്പത്തനികേചോധനികേചോരലാം  കേവര്ചനടുക്കചപചടങനിലലാം

ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനചമന  നനിലയനില്  നനികുതനി  തുകേയനില്  ചമചമുണചോകുചമനസ

കേണക്കചോക്കുനചണചോ; എങനില് അതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(സനി)  നനിലവനിലണചോയനിരുന  വചോറസ  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  മറ  സലാംസചോനങ്ങളനില്

നനിനസ  ചകേചോണ്ടുവനസ  സലാംസചോനത്തസ  വനില്പന  നടത്തനിയനിരുന  ചരക്കനിചന്റെ  നനികുതനി

സലാംസചോനത്തസ  വനില്ക്കുന  സമയത്തചോണസ  ഈടചോക്കനിയനിരുനചതനതനിനചോല്

ജനി.എസസ.ടനി. യനില് ഏതു വനിധത്തനിലള്ള അധനികേ ചനടമചോണസ ഉണചോകേചോനനിടയുള്ളതസ;

(ഡനി)  സലാംസചോനത്തുനനിനസ  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  പനിരനിചചടുത്തനിരുന  ചകേന്ദ്ര

എകകസസ തതീരുവ, ചസവന നനികുതനി എനനിവ മൂലദ വര്ദനിത നനികുതനി തുകേയുമചോയനി

തചോരതമദലാം  അര്ഹനിക്കചോത്ത  വനിധലാം  കുറവചോയനിരുനതനിനചോല്  സലാംസചോനത്തസ  നനിനസ

പനിരനിചചടുക്കുന ആചകേ നനികുതനിയുചട  (ജനി.എസസ.ടനി.)  പകുതനി ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിനസ

നല്ചകേണനി വരുനതസ സലാംസചോനത്തനിനുണചോക്കചോവന നനികുതനി നഷലാം എത്രചയനസ

കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ; ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ചനരചത്ത  ഉണചോയനിരുന  വനില്പന  നനികുതനിയനില്  നനിനലാം

ബഹുഭൂരനിപക്ഷലാം  ചരക്കുകേളുലാം  മൂലദവര്ദനിത  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനിചലയസ

മചോറനിയചതചോടുകൂടനി  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുണചോയനിരുന

അധനികേചോരലാം  ഭചോഗതീകേമചോയനി  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  നഷമചോയനി.   ജനി.എസസ.ടനി.  ഇഇൗ

പ്രവണതയസ  ആക്കലാം  കൂടനിയനിട്ടുണസ.   ധന  ചഫഡറലനിസത്തനിചന്റെ  തതത്വങ്ങളക്കസ

അനുഗുണമചോയ  ഒനല  ജനി.എസസ.ടനി.  സമ്പ്രദചോയലാം.   അചതസമയലാം  ഭരണഘടനചോ

ചഭദഗതനിയനിലൂചട ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കചോന തതീരുമചോനനിക്കചപട സചോഹചരദത്തനില്

അതനിചന്റെ  ഉള്ളനില്  നനിനചകേചോണസ  പരമചോവധനി  സലാംസചോന  തചോല്പരദത്തനിനസ

അനുഗുണമചോയ തരത്തനില് ഇഇൗ നനികുതനി സമ്പ്രദചോയലാം ചകേചോണ്ടുവരചോനുളള ശമമചോണസ

സലാംസചോന സര്ക്കചോര് നടത്തനിയതസ.

സലാംസചോന  സമ്പദ്ഘടനയുചട  സവനിചശഷതമൂലലാം  ജനി.എസസ.ടനി.

നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  വരുമചോനത്തനില്  വര്ദനവസ

ഉണചോകുചമനചോണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കചപടുനതസ.   ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത

നനികുതനി സലാംവനിധചോനമചോണസ. ആയതനിനചോല് ഉപചഭചോക്തൃ സലാംസചോനമചോയ ചകേരളത്തനിനസ

ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  ചസവനങ്ങളക്കുചമലളള  നനികുതനിയുലാം
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സലാംസചോനത്തനിനസ ലഭദമചോകുലാം.   ബചോങനിലാംഗസ,  ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ  തുടങ്ങനിയ

ചസവനങ്ങളുചട ചകേരളത്തനിചല ഉപചഭചോഗനനിരക്കസ രചോജദചത്ത ഉയര്ന നനിരക്കുകേളനില്

ഒനചോണസ.  കൂടചോചത  ചകേരളത്തനില്  ചസവനചമഖല  ചപചോതുചവ  അഭൂതപൂര്വമചോയ

വളര്ചയചോണസ  ചരഖചപടുത്തനിചക്കചോണനിരനിക്കുനതസ.  ആയതനിനചോല്  ചസവന

ചമഖലയനിചല  നനികുതനി  ഇഇൗടചോക്കചോനുളള  അധനികേചോരലാം  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ

ലഭദമചോകുനതനിലൂചട സലാംസചോനത്തസ ചനടമുണചോകുചമനചോണസ വനിലയനിരുത്തചപടുനതസ.

ഇഇൗ  ആനുകൂല  സചോഹചരദലാം  ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ

വനികേസന  മുനഗണനകേളക്കസ  അനുസൃതമചോയനി  ഇടചപടല്  നടത്തചോനചോണസ

ശമനിക്കുനതസ.  

ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുചമ്പചോള  ഉണചോകേചോവന വരുമചോന നഷലാം  2015-16  ചല

നനികുതനി  പരനിവനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം

കേണക്കചോക്കനി  ആദദ  അഞസ  വര്ഷചത്തയസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നഷപരനിഹചോരലാം  നല്കുന

രതീതനിയനില് ജനി.എസസ.ടനി. ചകേചോമ്പനചസഷന ആകസ പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  അതുചകേചോണസ

സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  നനികുതനി  വരുമചോനചത്ത  തുടക്കത്തനില്  ജനി.എസസ.ടനി.

പ്രതനികൂലമചോയനി ബചോധനിക്കുകേയനില.

(സനി)   ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് വദചോപചോരനി  മറ  സലാംസചോനങ്ങളനില് നനിനസ  ചരക്കസ

വചോങ്ങുചമ്പചോള  നല്കുന  നനികുതനി  സലാംസചോനത്തനിനകേത്തസ  വനില്ക്കുനതനിനസ  മുനപസ

തചന  ചനരനിടസ  സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭനിക്കുന.  വദചോപചോരനി  സലാംസചോനത്തനിനകേത്തസ

ചരക്കസ  വനില്ക്കുനതനിലളള  കേചോലതചോമസലാം  തുടക്കത്തനിചല  നനികുതനിവരുമചോനചത്ത

ബചോധനിക്കുനനില. തുടര്നസ വനില്പന നടത്തുചമ്പചോള ആയതനിചന്റെ ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ

എടുക്കുന.  ഇതനിനുപുറചമ  ഇ-ചകേചോചമഴസ  വദചോപചോരലാം,  സത്വന്തെലാം  ആവശദത്തനിനുളള

അന്തെര്സലാംസചോന  വചോങ്ങല്  എനനിവ  പ്രചോപദസചോനതത്തത്വലാം  പ്രകേചോരലാം

സലാംസചോനത്തനിനസ നനികുതനി ലഭനിക്കുലാം.  ജനി.എസസ.ടനി.-ക്കു മുമ്പസ ഇതസ അന്തെര്സലാംസചോന

വനില്പനയചോയചോണസ  പരനിഗണനിചനിരുനതസ.  പ്രസ്തുത  നനികുതനി  സലാംസചോനത്തനിനസ

ലഭനിചനിരുനനില.

(ഡനി)  സലാംസചോനത്തസ  ഏറവമധനികേലാം  വളര്ചയുളളതസ  സര്വതീസസ

ചമഖലയനിലചോണസ.  ബചോങനിലാംഗസ, ചടലനിചകേചോലാം, ഇനഷത്വറനസസ തുടങ്ങനിയ ചസവനങ്ങളുചട

ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗനനിരക്കസ  രചോജദചത്ത  ഉയര്ന  നനിരക്കുകേളനില്  ഒനചോണസ.

സര്വതീസസ  ചമഖലയനില്  നനിനളള  അധനികേ  വരുമചോനലാം  സലാംസചോനത്തനിനസ  വലനിയ

ചനടമുണചോക്കുലാം എനസ കേരുതുന.
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ചചവദക്യുത പദതനികേള

11 (*41) ശതീ  .   രചോജു എബഹചോലാം  : 
ശതീ  .    ഇ  .   പനി  .   ജയരചോജന  : 
ശതീ  .    എസസ  .   രചോചജന്ദ്രന  : 
ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  മുന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  പണനി  മുടങ്ങനിക്കനിടനനിരുന  ഏചതലചോലാം

കവദക്യുത  പദതനികേള  ഈ  സർക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  പുനരചോരലാംഭനിക്കചോന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വന ചശഷലാം ഏചതലചോലാം ജലകവദക്യുത
പദതനികേള കേമ്മേതീഷന ചചയനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  സലാംസചോനത്തസ ഉണചോകുന കവദക്യുതനി ക്ഷചോമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി
കൂടുതല്  ചചറകേനിട  ജലകവദക്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കചോന  ഉചദശനിക്കുനചണചോ
എനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  മുടങ്ങനിക്കനിടനനിരുന  പളളനിവചോസല്
എകസറനഷന സതീലാം  (60  ചമഗചോവചോടസ),  ചതചോടനിയചോര്  (40  ചമഗചോവചോടസ),  ചചോത്തനചകേചോട്ടു
നട-2  (6  ചമഗചോവചോടസ)  എനതീ  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേള  ഇഇൗ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ
കേചോലത്തസ പുനനഃരചോരലാംഭനിക്കുവചോന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  3.6  ചമഗചോവചോടസ
സചോപനിതചശഷനിയുളള ചവളളത്തൂവല് ചചറകേനിട ജലചചവദക്യുത പദതനി 8-8-2016-ല്
കേമ്മേതീഷന  ചചയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത,  6  ചമഗചോവചോടസ  സചോപനിത  ചശഷനിയുളള
ചപരുചന്തെനരുവനി  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനി  നനിര്മ്മേചോണലാം  പൂര്ത്തനിയചോക്കനി
3-6-2017  മുതല് ചചവദക്യുത ഉല്പചോദനലാം ആരലാംഭനിച.  ഇഇൗ പദതനി ഉടചന കേമ്മേതീഷന
ചചയ്യുനതചോണസ.  സത്വകേചോരദചമഖലയനില്  എനര്ജനി  മചോചനചജ്മെന്റെസ  ചസന്റെറനിചന്റെ
അധതീനതയനില് 8 MW- ചന്റെ പതലാംങയലാം ചചറകേനിട ജലചചവദക്യുത പദതനി കേമ്മേതീഷന
ചചയ്യുകേയുലാം  4.5  MW-ചന്റെ  കേചോരനിക്കയലാം  ജലചചവദക്യുത  പദതനി  (രണചോലാംഘടലാം)
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ചചവദക്യുത ശലാംഖലയുമചോയനി ബനനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  സലാംസചോനത്തസ ഉണചോകുന ചചവദക്യുതനിക്ഷചോമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി
കൂടുതല്  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവചോന  ഉചദശനിക്കുനണസ.
ആചകേ  116.5  ചമഗചോവചോടസ  സചോപനിതചശഷനി  വരുന  14  പുതനിയ  ചചറകേനിട
ജലചചവദക്യുത പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുവചോനചോണസ ഉചദശനിചനിരനിക്കുനതസ.  പദതനിയുചട
ലനിസസ അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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വനിചനചോദസഞചോരചമഖലയനില് ചരക്കുചസവന ചമഖല സൃഷനിചനിട്ടുള്ള ആശങ

12 (*42) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമചോര് :

ശതീ  .    അനവര്  സചോദത്തസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയനില്  ആശങ

സൃഷനിചനിട്ടുള്ള കേചോരദലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ടൂര് പചോചക്കജുകേളക്കസ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളള നനികുതനി ഈ ചമഖലയനില്

പ്രതനിസനനി സൃഷനിക്കുചമന കേചോരദലാം പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  വഞനി വതീടുകേളക്കുള്ള പചോചക്കജസ  നനികുതനി  28  ശതമചോനലാം  ആക്കനിയതസ

പ്രസ്തസ്തുത ചമഖലയുചട പുചരചോഗതനിക്കസ വനിഘചോതമചോകുചമനതസ കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  എങനില് ടൂറനിസലാം ചമഖലയുചട ആശങ അകേറനതനിനസ സത്വതീകേരനിക്കുവചോന

ഉചദശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ഉണസ.

(സനി)  ഉണസ.

(ഡനി)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വനതനിലൂചട  വനിചനചോദസഞചോര

ചമഖലയസ  ഉണചോയനിട്ടുളള  ആശങകേള വനിലയനിരുത്തുനതനിനചോയനി  ഇഇൗ ചമഖലയനിചല

വനിവനിധ  സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  സലാംരലാംഭകേരുമചോയുലാം  ചര്ചകേള നടത്തനി.  കേചണത്തനിയ

വസ്തുതകേള  ഒഇൗചദദചോഗനികേമചോയനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുത്തനി

പരനിഹചോരലാം  കേചോണുനതനിനുചവണനി  വനിശദചോലാംശങ്ങള  ധനകേചോരദ  വകുപനിനസ

നല്കേനിയനിട്ടുണസ. ടൂറനിസത്തനിനചോയുളള പചോര്ലചമന്റെറനി സമനിതനി 2017 ജൂണ് മചോസത്തനില്

ചകേരളത്തനില്  സന്ദര്ശനലാം  നടത്തനിയചപചോളത്തചന  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി

സലാംബനനിചസ  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയുചട  ആശങകേള  ടൂറനിസലാം  വകുപസ

ഉചദദചോഗസരുലാം  ടൂറനിസലാം  രലാംഗചത്ത  സലാംഘടനചോഭചോരവചോഹനികേളുലാം  കേമ്മേനിറനിയുചട

ശദയനില്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ. 
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എലചോ വതീടനിലലാം ചചവദക്യുതനി

13 (*43) ശതീ  .   ചകേ  .   ചകേ  .   രചോമചന്ദ്രന നചോയര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞനിരചോമന :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മചോകനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  എലചോ  വതീടനിലലാം  കവദക്യുതനി  എത്തനിക്കുന  രചോജദചത്ത  ആദദ

സലാംസചോനമചോക്കനി  ചകേരളചത്ത  മചോറനതനിനചോയനി  നടപനിലചോക്കനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
അതനിനചോയനി ചചലവഴനിച തുകേയുലാം അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ അടുത്ത ഘടമചോയനി ഗുണചമന്മയുള്ള കവദക്യുതനി എലചോവര്ക്കുലാം
എലചോയ്ചപചോഴുലാം  ലഭദമചോക്കചോനചോയനി  പദതനി  ആസത്രണലാം  ചചയനിട്ടുചണചോ;  എങനില്
വനിശദചോലാംശലാം അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഈ  ലക്ഷദലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കവദക്യുചതചോല്പചോദന  രലാംഗത്തസ  വനിചശഷനിചസ
പചോരമ്പചരദതര  ഊര്ചജചോല്പചോദന  രലാംഗത്തസ  നടപനിലചോക്കചോന  ഉചദശനിക്കുന
പദതനികേള എചന്തെലചോമചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-ല്  ചകേരളത്തനിചല  എലചോ  വതീടുകേളനിലലാം  ചചവദക്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ
എന  ലക്ഷദചത്തചോചട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനി  തുടങ്ങനി.   ചസക്ഷന
ഓഫതീസസ വഴനിയുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേള മുചഖനയുലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുചട കേസമര്
ചകേയര്  ചസന്റെര്  മുചഖനയുലാം  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷനുളള  അചപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനതനിനുളള അവസരലാം ഗുണചഭചോക്തചോക്കളക്കസ നല്കേനിയനിരുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ
ചചവദക്യുതതീകേരണ പദതനിയനില്  1,51,896  ചപര് രജനിസര് ചചയനിരുന.  ടനി  പദതനി
നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  174  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ഭരണചോനുമതനി  നല്കുകേയുണചോയനി.
ഇതനില്  ഒരു മണ്ഡലത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  ചചലവനിചന്റെ  50% (പരമചോവധനി  ഒരു
ചകേചോടനി രൂപ) എന നനിരക്കനില് 63.82 ചകേചോടനി രൂപ ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. വഹനിക്കചോനുലാം
ബചോക്കനിയുളള  തുകേ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഫണ്ടുകേള,  തചദശ  സത്വയലാംഭരണ
സചോപനങ്ങളുചടയുലാം പടനികേ ജചോതനി, പടനികേ വര്ഗ്ഗ ചക്ഷമ വകുപ്പുകേളുചടയുലാം ഫണ്ടുകേള,
സനദ  സലാംഘടനകേളുചട  സഹചോയ  നനിധനി  എനനിവയനില്  നനിനസ  കേചണത്തുവചോന
തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം  തടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  പ്രചോഥമനികേ
കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  കേണക്ഷനുചവണനി  രജനിസര്  ചചയനിരുനവരനില്  അറപതസ
ശതമചോനചത്തചോളലാം അചപക്ഷകേര് സത്വന്തെലാം വതീടനിചന്റെ വയറനിലാംഗസ ചചയ്യചോന സചോമ്പത്തനികേ
ചശഷനിയനിലചോത്തവരചോയനിരുന.  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.യനിചല  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേള,
ജതീവനക്കചോര്,  സനദ  സലാംഘടനകേള,  KSPIFC,  NSS  ചപചോചലയുളള
സചോപനങ്ങള, മറസ സമനസ്സുകേള എനനിവര് സഇൗജനദമചോയനി വയറനിലാംഗസ പ്രവൃത്തനികേള



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 47 

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ സഹചോയനിക്കുകേയുണചോയനി. ഇത്തരത്തനില് വയറനിലാംഗസ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലാം  ബചോക്കനിയചോയ  30,000  ചത്തചോളലാം  വതീടുകേളുചട  വയറനിലാംഗസ  ചജചോലനികേള
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ ചനരനിടസ ഏചറടുത്തസ നനിര്വഹനിക്കുകേയുണചോയനി.  ലനിമനിറഡസ
ചചവദക്യുതനി  ചചലന  വലനിക്കുനതനിനസ  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കചോത്ത
പ്രചദശങ്ങളനില്  DDG-Microgrid  സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചട ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷനുകേള
നല്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിരുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ
വനിജയത്തനിനചോയനി  100  ചതുരശ  മതീറചറചോ  അതനില്  തചോചഴചയചോ  വനിസ്തൃതനിയുളള
വചോസഗൃഹങ്ങളക്കസ  ഉടമസചോവകേചോശ  ചരഖയനിചലങനിലലാം  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന
നല്കേചോന സര്ക്കചോര് ഉത്തരവസ പുറചപടുവനിചനിരുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി 1,50,807  ചചവദക്യുതനി
കേണക്ഷനുകേള  നലനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  1,23,288  കേണക്ഷനുകേള  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭചോഗത്തനില്ചപടവരുചടതചോണസ.  പടനികേജചോതനി വനിഭചോഗത്തനില്ചപട 31,414 ചപര്ക്കുലാം
പടനികേ  വര്ഗ്ഗ വനിഭചോഗത്തനില്ചപട  17,406  ചപര്ക്കുലാം കേണക്ഷനുകേള നലനിയനിട്ടുണസ.
പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി 65 കേനി.മതീ 11 ചകേ.വനി. ഓവര്ചഹഡസ ചചലനുകേളുലാം 40 കേനി.മതീ.
11  ചകേ.വനി.  ഭൂഗര്ഭചകേബനിളുകേളുലാം  3040  കേനി.മതീ.  എല്.റനി.  ഓവര്ചഹഡസ ചചലനുകേളുലാം
39  കേനി.മതീ.  എല്.റനി.  ഭൂഗര്ഭചകേബനിളുകേളുലാം  21  ടചോനചസചോര്മറകേളുലാം  സചോപനിചനിട്ടുണസ.
ലഭദമചോയ  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനസ ചചലവസ ഏകേചദശലാം 170 ചകേചോടനി രൂപയചോണസ. 

ഇടുക്കനി,  പചോലക്കചോടസ,  വയനചോടസ  ജനിലകേളനില്  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനസ
ചചവദക്യുതനി  എത്തനിക്കചോന  സചോധനിക്കചോത്ത  ഒറചപട  ചകേചോളനനികേളനില്  അചനര്ടസ
സഇൗചരചോര്ജ  ചചവദക്യുതനി  സലാംവനിധചോനലാം  നടപനിലചോക്കനി.  ഇതനുസരനിചസ  ഇടുക്കനി
ജനിലയനില്  1620  വതീടുകേളനില്  ചസചോളചോര്  ചഹചോലാംചചലറനിലാംഗസ  സനിസലാം  സചോപനിച.
കൂടചോചത വയനചോടസ ജനിലയനില് 12 സലത്തുലാം പചോലക്കചോടസ ജനിലയനില് 539 വതീടുകേളനിലലാം
ചസചോളചോര്  ചഹചോലാംചചലറനിലാംഗസ  സനിസലാം  സചോപനിച.   രണസ  ചചലറസ  യൂണനിറസ,  ബചോററനി,
ചസചോളചോര്  ചമചോഡഡ്യൂള,  ഡനി.സനി.ചടബനിള  ഫചോന,  ചമചോചചബല്  ചചോര്ജര്  എനനിവ
അടങ്ങുന സലാംവനിധചോനമചോണനിതസ.  പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കചോയനി ഇതുവചര 6 ചകേചോടനി 32
ലക്ഷത്തനില്പരലാം  രൂപ  ചചലവസ  ചചയ്യുകേയുണചോയനി.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ
പദതനി നടപനിലചോക്കുനതനിചലയചോയനി എനര്ജസ  മചോചനജ് ചമന്റെസ  ചസന്റെര്  27.3  ലക്ഷലാം
രൂപ അടങല് തുകേയചോയനി നനിശയനിചനിട്ടുണസ.

29-5-2017-നസ  ചകേരള  മുഖദമനനിയുചട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ
പ്രഖദചോപനത്തനിലൂചട ചകേരളചത്ത രചോജദചത്ത ആദദചത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണ
സലാംസചോനമചോക്കചോന സചോധനിചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ഇടതടവനിലചോചത  ഗുണചമന്മയുളള  ചചവദക്യുതനി  എലചോവര്ക്കുലാം

ലഭദമചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പുതുതചോയുളള  പ്രതനിഷചോപനങ്ങള  (installation)

നനിശനിത  നനിലവചോരലാം  (standards)   പചോലനിചചകേചോണചോണസ  സചോപനിക്കുനതസ  എനസ

ഉറപസ വരുത്തുനണസ.  നനിലവനിലളള ചചോലകേ ചശഷനി കുറഞചതചോ ബലലാം കുറഞചതചോ

ആയ  ചചവദക്യുതനി  കേമ്പനികേള  മചോറനി  ചമചചപട  കേമ്പനികേള  ഉപചയചോഗനിക്കുകേ,

ജനസചോന്ദ്രത കൂടനിയചതചോ വൃക്ഷനനിബനിഡചമചോ  ആയ സലങ്ങളനില് ആവശദചമങനില്

ഒചോവര്  ചഹഡസ  ചചലനുകേള  മചോറനി  ABC  (Aerial  Bunched  Cable)/ഭൂഗര്ഭ

ചകേബനിളുകേള ഉപചയചോഗനിക്കുകേ എനതീ പ്രവൃത്തനികേളുലാം ചബചോര്ഡസ നടപചോക്കനി വരുന.

ചചവദക്യുതനി  വനിതരണത്തനിചന്റെ  നനിലവചോരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനചോയനി  തനതസ  വചോര്ഷനികേ

പദതനികേളനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചവചോളചടജസ  ചമചചപടുത്തുനതനിനചോയനി  പുതനിയ  11

ചകേ.വനി.  ചചലനുകേള വലനിചസ  ടചോനചസചോര്മറകേള സചോപനിക്കുകേ,  സനിലാംഗനിള  ചഫസസ

ചചലനുകേള  ത്രതീ  ചഫസചോക്കനി  മചോറകേ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  നടത്തുനണസ.

ചചവദക്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  കേചോരദക്ഷമമചോക്കുനതനിനുചവണനി  ചതരചഞടുത്ത

സലങ്ങളനില് High Voltage Distribution System (HVDS) എന സലാംവനിധചോനലാം

നടപനിലചോക്കനി  വരുന.  ഗുണചമന്മയുളള  ചചവദക്യുതനി  ഗ്രചോമ  പ്രചദശങ്ങളനില്

ലഭദമചോക്കുനതനിനചോയനി  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനിയചോയ ദതീന ദയചോല് ഉപദദചോയ ഗ്രചോമ

ചജദചോതനി  ചയചോജനയനില്  System  strengthening  നചോയനി  83.07  ചകേചോടനി  രൂപയുചട

പ്രവൃത്തനികേള ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

പ്രധചോന പ്രവൃത്തനികേള (ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചജ.ചചവ.)

1 33 ചകേ.വനി.സബസ ചസഷന 2 എണ്ണലാം

2 33 ചകേ.വനി. സബസ ചസഷന വനിപുലതീകേരണലാം 6 എണ്ണലാം

3 33 ചകേ.വനി. ചചലന 17 കേനി.മനി.

4 11 ചകേ.വനി. ചചലന 496.1 കേനി.മതീ.

5 11 ചകേ.വനി. ഏരനിയല് ബഞസഡസ കേണകര് 156 കേനി.മതീ.

നഗരപ്രചദശങ്ങളനില്  ഗുണചമന്മയുളള  ചചവദക്യുതനി  ലഭദമചോക്കുനതനിനചോയനി
സലാംചയചോജനിത  ഉഇൗര്ജ  വനികേസന  പദതനി  (ചഎ.പനി.ഡനി.എസസ.)-യനില്  592.07
ചകേചോടനി രൂപയുചട വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേള ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
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പ്രധചോന പ്രവൃത്തനികേള (ചഎ.പനി.ഡനി.എസസ.)

1 33 ചകേ.വനി. സബസ ചസഷന 2

2 66 ചകേ.വനി. ജനി.ചഎ.എസസ. സബസ ചസഷന 1 എണ്ണലാം

3 33 ചകേ.വനി. ചചലന 8 കേനി.മതീ.

4 11 ചകേ.വനി. ചചലന 327 കേനി.മതീ.

5 11 ചകേ.വനി. ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിള 192 കേനി.മതീ.

6 ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂഷന ടചോനചസചോര്മര് 800 എണ്ണലാം

7  ചസചോളചോര് പചോനലകേള 5.48 ചമഗചോ വചോടസ

(സനി) പ്രസ്തുത  ലക്ഷദലാം  മുനനനിര്ത്തനി  പചോരമ്പചരദതര  ഉഇൗര്ജ  ഉല്പചോദന
പദതനികേളനിചലചോനചോയ  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കചോന
ഉചദശനിക്കുന.  ആചകേ  116.5   ചമഗചോവചോടസ  സചോപനിതചശഷനി  വരുന  14  പുതനിയ
ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുതനി  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കുവചോനചോണസ  ഉചദശനിചനിട്ടുളളതസ.
നനിര്മ്മേചോണലാം  നടനവരുന  6  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേള
പൂര്ത്തനിയചോകുനതുവഴനി  65  ചമഗചോവചോടസ  സചോപനിത  ചശഷനി  ലഭനിക്കുനതചോണസ.
പദതനികേളുചട ലനിസസ അനുബനലാം 1 ആയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഇഇൗ സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ പചോരമ്പചരദതര ഉഇൗര്ജ ചമഖലയനില്  80.523
ചമഗചോവചോടനിചന്റെ പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച.

ചചവദക്യുതനി എത്തനിയനിടനിലചോത്ത ഉളനചോടന ഗ്രചോമങ്ങള,  വനചോന്തെര ചമഖലകേള,
ഒറചപട ചമഖലകേളനില് വസനിക്കുന ജനവനിഭചോഗങ്ങള എനനിവചര ചസചോളചോര് പചോനല്
ഉപചയചോഗനിച  ഗ്രനിഡസ  ബനനിതമലചോത്ത  സഇൗചരചോര്ജ  നനിലയലാം  സചോപനിക്കുന
പദതനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്. ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത അചനര്ടസ ചചവദക്യുത
വനിതരണ  ശലാംഖലയുമചോയനി  ബനനിപനിക്കുന  ചസചോളചോര്  കേണകസ,  ബചോറനിറനി
ചശഷനിചയചോടുകൂടനി വരുന ചസചോളചോര് സചോര്ടസ,  പതനിനചോയനിരലാം സഇൗരചമല്ക്കൂര എനനിവ
ഇതനില് ഉളചപടുന.

ചചവദക്യുത ശലാംഖലയുമചോയനി ബനനിപനിക്കുന ചസചോളചോര് കേണകസ പദതനിയനിലൂചട
8.4  സചോപനിതചശഷനിയുലാം ബചോററനി  ചശഷനിചയചോടുകൂടനിവരുന പദതനികേളനിലൂചട  13.38
ചമഗചോവചോടസ സചോപനിതചശഷനിയുലാം ചചകേവരനിചനിട്ടുണസ. 

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.

387/2020



50 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

എനര്ജനി  മചോചനജ് ചമന്റെസ  ചസന്റെര്  മുഖചോന്തെരലാം  നടപനിലചോക്കചോനുചദശനിക്കുന
ചചറകേനിട ജല ചചവദക്യുത പദതനികേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. കേക്കടചോലാംചപചോയനില് - 21 MW

2. കേതീഴചോര്കുനസ - 20 MW

3. ചപചോരുചലചോ ചഹഡസ - 16 MW

കൂടചോചത  20  ചചറകേനിട  ജല  ചചവദക്യുത പദതനികേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോയനി
ലക്ഷദമനിടുന.

ചരക്കസ ചസവന നനികുതനിയുചട പ്രചയചോജനലാം ജനങ്ങളക്കസ ലഭദമചോക്കചോന നടപടനി

14 (*44) ശതീ  .   ചജചോര്ജസ എലാം  .   ചതചോമസസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   സചരഷസ കുറപസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   ബചോബു :
ശതീ  .    എലാം  .    രചോജചഗചോപചോലന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  നടപചോക്കുനതുവഴനി  സര്ക്കചോരനിനുലാം

ഉപചഭചോക്തചോവനിനുലാം  വദവസചോയ ചമഖലയ്ക്കുലാം  ഏചതചോചക്ക  തരത്തനിലള്ള  പ്രചയചോജനലാം
ലഭനിക്കുചമനചോണസ പ്രതതീക്ഷനിചനിരുനചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികുതനി  നനിയമലാം  പ്രചോബലദത്തനിലചോയനി  ഒരു
മചോസത്തനിചലചറയചോയനിട്ടുലാം  ഇവയനിചലചതങനിലലാം  ലഭദമചോയനിട്ടുചണചോ;  ഇചലങനില്
കേചോരണചമന്തെചോചണനസ വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ചകേന്ദ്ര  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരുകേളക്കുണചോയ  നനികുതനി  നഷവലാം
നനികുതനിദചോയകേരനില്  നനിനസ  ഈടചോക്കുന  അധനികേതുകേയുലാം  വദവസചോയനികേളുലാം
വദചോപചോരനികേളുലാം  അനധനികൃതമചോയനി  കകേക്കലചോക്കുനതസ  തടയുനതനിനസ  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരനിനസ സചോധദമചോയതചോയനി കേരുതുനചണചോ;

(ഡനി)  ഇക്കചോരദത്തനില്  ജനങ്ങളുചട  തചോല്പരദലാം  സലാംരക്ഷനിക്കചോനചോയനി
അടനിയന്തെരമചോയനി  ഇടചപടചോന  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചനചോടസ  ആവശദചപടുചമചോ  എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില് ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് ചുമത്തനിവരുന ചകേന്ദ്ര എചചകസസ നനികുതനി,
അഡതീഷണല് എചചകസസ ഡഡ്യൂടനി, ചസവന നനികുതനി തുടങ്ങനിയവയുലാം സലാംസചോനങ്ങള
ചുമത്തനിവരുന  മൂലദവര്ദനിതനനികുതനി,  ചകേന്ദ്രവനില്പന  നനികുതനി,  ചലചോടറനി  നനികുതനി
തുടങ്ങനിയവയുലാം  ഏചകേചോപനിപനിക്കുന  നനികുതനി  വദവസയചോണസ  ചരക്കസ  ചസവന
നനികുതനി.  നനികുതനിക്കുചമല്  നനികുതനി  എന  അവസ  ഏതചോണസ  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം
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ഒനിവചോകുനതചോണസ.  സചോധനങ്ങളുചട  ഉല്പചോദനത്തനിനചമലലാം  വനില്പനയനിനചമലമുളള
നനികുതനികേള  ഏകേതീകേരനിക്കചപടുനതനിനചോല്  ഇന്തെദ  ഒറക്കചമ്പചോളമചോയനി  മചോറകേയുലാം
നനികുതനിക്കുചമല്  നനികുതനിയനിലചോത്തതുചകേചോണസ  എലചോ  സചചപ്ലെെയനിലലാം  നല്കുന
നനികുതനി ഇനചവചോയനിസനില് നനിനലാം വദക്തമചോയനി മസനിലചോക്കചോനചോകുചമനതനിനചോല് ഇഇൗ
നനികുതനി വദവസ വളചര സതചോരദമചോണസ.  ഇതസ വദചോപചോര സചോപനങ്ങള തമ്മേനിലളള
മതരലാം വര്ദനിപനിക്കചോന സഹചോയനിക്കുകേയുലാം ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ഗുണപ്രദമചോവകേയുലാം
ചചയ്യുചമനതചോണസ പ്രതതീക്ഷ.

ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി  സലാംവനിധചോനമചോണസ.
ആയതനിനചോല് ഉപചഭചോക്തൃ സലാംസചോനമചോയ ചകേരളത്തനിനസ  ഇതസ  അനുകൂലമചോചണനസ
കേരുതചപടുന.  ഇതനിനുപുറചമ,  ചസവനങ്ങളക്കുചമലളള  നനികുതനിയുലാം
സലാംസചോനത്തനിനസ ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,  ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ,  ഫനിനചോനസസ
തുടങ്ങനിയ  ചസവനങ്ങളുചട  ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗ  നനിരക്കസ  രചോജദചത്ത  ഉയര്ന
നനിരക്കുകേളനില് ഒനചോയതനിനചോല് ചകേരളലാം ചനടലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ജനി.എസസ.ടനി.യനില്
ആദദചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  റനിചടണ്  സമര്പനിക്കുനതനിനസ  ചസപ്റലാംബര്  10  വചര
വദചോപചോരനികേളക്കസ സചോവകേചോശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ റനിചടണ് സമര്പനിക്കുന മുറയ്ക്കു
മചോത്രചമ  നനികുതനി  വരുമചോനചത്ത  സലാംബനനിച  കൃതദമചോയ  കേണക്കുകേള
ലഭദമചോകുകേയുള.  ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കുചമ്പചോള നനികുതനി നഷലാം ഉണചോയചോല്ത്തചന
2015-16  അടനിസചോന  വര്ഷമചോയനി  കേണക്കചോക്കനി  14%-ല്  തചോചഴയചോണസ  വളര്ചചോ
നനിരചക്കങനില് അതസ  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് നനികേത്തനി നല്കുനതചോണസ.   വരുന അഞസ
വര്ഷചത്തയചോണസ ഇഇൗ ആനുകൂലദലാം.  അന്തെര്സലാംസചോന ചചകേമചോറങ്ങളനില് നല്കേനിയ
നനികുതനി,  വചോങ്ങനിയ  വദചോപചോരനിക്കസ  അവര്  തുടര്  വല്പന  നടത്തുചമ്പചോള  ചക്രെഡനിറസ
എടുക്കചോവനതചോണസ.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി. സമ്പ്രദചോയലാം അതനിചന്റെ പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിലചോണസ.  ചനരചത്ത
സലാംസചോനചോതനിര്ത്തനിക്കുളളനില് ഒതുങ്ങനി നനിന മൂലദ വര്ദനിത നനികുതനി സമ്പ്രദചോയലാം
വനിപുലമചോയ ഇന്തെദന വനിപണനിയനില് ആചകേ ബചോധകേമചോകുന തരത്തനിലളള നനികുതനി
സലാംവനിധചോനമചോയനി  മചോറകേയചോണസ.  ഇഇൗ  വനിപുലമചോയ  മചോറത്തനിചന്റെ  അന്തെരചോള
ഘടത്തനിലചോണസ രചോജദലാം.  ജനി.എസസ.ടനി. ഭരണസമ്പ്രദചോയത്തനിചന്റെ ഏറവലാം പ്രധചോനചപട
ഘടകേമചോയ ജനി.എസസ.ടനി. ചനറവര്ക്കസ പൂര്ണ്ണചതചോതനില് നടപനിലചോയനി വരുനചതയുളള.
ജനി.എസസ.ടനി.  ജൂചചല  1  മുതലചോണസ  നടപനിലചോക്കനിയതസ.  വദചോപചോരനികേള  ജൂചചല
മചോസചത്ത പൂര്ണ്ണമചോയ റനിചടണ് ഫയല് ചചയ്യുനതനിനുളള കേചോലചോവധനി ചസപ്റലാംബര്
10 വചര നതീടനിചക്കചോടുത്തനിട്ടുണസ. റനിചടണ് ഫയല് ചചയതനിനുചശഷലാം മചോത്രചമ നനികുതനി
വരുമചോനചത്തക്കുറനിചളള  കേണക്കുകേള  ലഭദമചോവകേയുളള.  അതനിനചോല്  ഇതസ
സലാംബനനിച ഒരു പൂര്ണ്ണ വനിലയനിരുത്തല് ഇചപചോള സചോധദമല.
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(സനി&ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ള എലചോ രചോജദങ്ങളനിലലാം വനിലക്കയറലാം
പ്രകേടമചോയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ  നനികുതനികേള  ചചരുന  ആചകേ  നനികുതനി  ഭചോരലാം
ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  കുറയുചമങനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  കുറവസ
വരുന  നനികുതനിയുചട  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത
ചചകേയടക്കുനതനിനുളള വനകേനിട കേമ്പനനികേളുചടയുലാം വനിതരണക്കചോരുചടയുലാം തത്വരയചോണസ
ഇത്തരത്തനിലളള  വനിലക്കയറത്തനിനസ  കേചോരണമചോകുനതസ.  ഇഇൗ  വസ്തുത  ചകേരളലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ആവര്ത്തനിചസ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയുലാം  ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കുചവണനി  ഉറച  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന  ഘടത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലനില്
ചകേരളലാം ചൂണനിക്കചോണനിച ഇഇൗ ആശങ യചോഥചോര്തദമചോകുനതചോണസ നചോലാം കേചോണുനതസ.
ഓചരചോ  ചരക്കനിചന്റെയുലാം  നനിലവനിലളള  നനികുതനിഭചോരവലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  വരുചമ്പചോഴു
ണചോകുന  കുറവലാം  കേണക്കചോക്കനി  അതസ  പ്രസനിദചപടുത്തണചമനലാം  ഓചരചോ
ചരക്കനിചന്റെയുലാം  ടചോകസ  ഇനസനിഡനസസ  കേചോണനിക്കുന  മചോടനികസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ
ചചകേമചോറണചമനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ചകേരളലാം  നനിരന്തെരലാം
ആവശദചപട്ടുചപചോനതചോണസ.  ഇതസ  ലഭനിക്കചോതനിരുനനിട്ടുലാം  100  ഉല്പനങ്ങളുചട
നനികുതനിയനില് ഉണചോകുന കുറവസ തയ്യചോറചോക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ.

ചകേന്ദ്രതലത്തനില്  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിയുലാം  സലാംസചോന
തലത്തനിചല  സമനിതനികേളുലാം  യഥചോസമയലാം  രൂപതീകേരനിക്കണചമനലാം  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര് നനിലപചോടസ സത്വതീകേരനിച.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതനിലൂചട വളചരയധനികേലാം
ചരക്കുകേളുചട നനികുതനി നനിരക്കസ കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം നനികുതനിക്കുറവനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം
ലഭനിച പല ഫചോസസ മൂവനിലാംഗസ കേണ്സഡ്യൂമര് ചപ്രചോഡകസസലാം വനിലകുറയചോചത അമനിതലചോഭലാം
ചചകേയടക്കുന  പ്രവണത  വനിപണനിയല്  ദൃശദമചോണസ.  2017  ജൂണ്  30-നസ
വനില്പനക്കചോരുചട ചചകേയനില് ചസചോക്കസ ഉണചോയനിരുന ചരക്കുകേളക്കസ ഇനപുടസ ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ കേനിട്ടുനതുസലാംബനനിച ആശയക്കുഴപവലാം വനിപണനിയനില് പ്രതനിഫലനിച.

സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുലാം ഇതനിചന്റെ അനുകേരണങ്ങള ഉണചോയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇലചോതചോകുന ചകേചോഴനിക്കസ വനില കേയറന സനിതനിവന.  വനകേനിട ചകേചോഴനി
ഏജന്റുമചോര്  'കേചോര്ടല്'  ചപചോചല  പ്രവര്ത്തനിചസ  നനികുതനിയനില്  ഉണചോയ  ഇളവസ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത  ചചകേയടക്കുനതനിനുളള  നതീക്കത്തനിചന്റെ
ഫലമചോയനിരുന  ഇതസ.  ഇതനിചനതനിചര  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉറച  നനിലപചോടസ
സത്വതീകേരനിച.  അനനിയനനിതമചോയനി വനില കേയറനതനിനുളള പ്രവണതയസ ഒരു പരനിധനി
വചര കേടനിഞചോണ് ഇടചോന ഇതുമൂലലാം കേഴനിഞ.  സനിവനില് സചചപ്ലെെസസ ചകേചോര്പചറഷന
നനികുതനി നനിരക്കനില് വന ഇളവകേള ഉടനടനി തചന പ്രചോബലദത്തനില് വരുത്തുകേയുലാം
ചകേചോര്പചറഷന  വഴനി  വനില്ക്കുന  ചരക്കുകേളക്കസ  വനിലക്കുറവസ  പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം
ചചയ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില്  ചനില  അവദക്തതകേള  വദചോപചോരനി
സമൂഹത്തനിനസ  ഉണചോയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോനുളള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കു
കേയുണചോയനി. ഇഇൗ പരചോതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി വദചോപചോരനി വദവസചോയനികേളുചട
സലാംഘടനകേചള വനിളനിക്കുകേയുലാം ജനി.എസസ.ടനി.യനിലൂചട ലഭനിക്കുന നനികുതനി നനിരക്കനിചന്റെ
കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  ആനൂകൂലദവലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറണചമനസ
ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയ. 
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സലാംസചോനത്തനിനസ പുറത്തു നനിനലാം വചോങ്ങുന ചരക്കുകേളക്കുലാം ചസവനങ്ങളക്കുലാം

ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ ലഭദമചോണസ. പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള

നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുളള  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  പ്രചയചോജനവലാം

കേണക്കനിചലടുത്തസ അവശദവസ്തുക്കളക്കസ വനിലക്കുറവസ ഉണചോകുചമനചോണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.

ഇതസ നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോനുളള സലാംവനിധചോനങ്ങള ഉണചോക്കുനതചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട

മറവനിലളള  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കചോനുള്ള  ശക്തമചോയ  നടപടനികേള  ചകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോരുലാം  സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ  നനിരന്തെരമചോയനി  ആവശദചപടുകേയചോണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില്  (171)  വകുപസ  പ്രകേചോരലാം  ആന്റെനി-ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ

അചതചോറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കചോനുളള വദവസ ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഇതുസലാംബനനിച

ചടങ്ങളുലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം  ചചയ്യചപടുന  ചരക്കുകേളുചടയുലാം

ചസവനങ്ങളുചടയുലാം  നനികുതനി  നനിരക്കനിചല  കുറവലാം  വദചോപചോരനികേളക്കസ  ലഭനിക്കുന

ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ  ആനുപചോതനികേ  ആനുകൂലദവലാം  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ

വനിലക്കുറവനിലൂചട ലഭദമചോകുനചണചോ എനസ പരനിചശചോധനിക്കുകേയചോണസ അചതചോറനിറനിയുചട

ലക്ഷദലാം.  ഒരു  ചചയര്മചോനുലാം  നചോലസ  ചടകനിക്കല്  അലാംഗങ്ങളുലാം  ചചര്നതചോണസ

അചതചോറനിറനി.  ഇതനിനുപുറചമ ആന്റെനി ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ പരനിചശചോധനിക്കചോനുളള സചോന്റെനിലാംഗസ

കേമ്മേനിറനിയുലാം  സലാംസചോനതലത്തനില്  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  ഉണസ.  സചോന്റെനിലാംഗസ

കേമ്മേനിറനികേളക്കസ  ലഭനിക്കുന  പരചോതനികേള  പരനിചശചോധനിചസ  നനികുതനി  കുറവനിചന്റെയുലാം

ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം ആനുകൂലദലാം ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ ചചകേമചോറനിയനിചലങനില്

നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന  അചതചോറനിറനിക്കസ  റനിചപചോര്ടസ  നല്കേചോവനതചോണസ.

സലാംസചോനതലത്തനില്  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേള  പരനിചശചോധനിചസ  ശനിപചോര്ശകേള

സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ  നല്കുനതചോണസ.  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ  നല്കുന

റനിചപചോര്ട്ടുകേളുചട  അടനിസചോനത്തനില്  നനികുതനി  കുറവനിചന്റെയുലാം  ഇനപുടസ  ടചോകസ

ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറനിയനിചലങനില്  തചോചഴ

പറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കചോവനതചോണസ.

1.      വനിലയനില് കുറവ വരുത്തചോന ഉത്തരവസ നല്കേചോലാം.

2.   ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  ചചകേമചോറലാം  ചചയ്യചപടചോത്ത  ആനുകൂലദങ്ങള  18

ശതമചോനലാം  പലനിശ  നനിരക്കനില്  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  നല്കുവചോനുളള  ഉത്തരവകേള

നല്കേചോലാം.  ഇതനിനു പുറചമ പനിഴയുലാം ജനി.എസസ.ടനി. രജനിചസ്ട്രേഷന റദസ ചചയ്യുനതനിനുമുള്ള

ഉത്തരവസ നല്കേചോലാം. അചതചോറനിറനിയുചടയുലാം സചോന്റെനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനികേളുചടയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഉടനടനി ആരലാംഭനിക്കുവചോന ചകേന്ദ്രത്തനില് സമ്മേര്ദലാം ചചലത്തുനതചോണസ.
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വനിചനചോദസഞചോര നയലാം

15 (*45) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമചോര് :
ശതീ  .   എല്ചദചോസസ പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  പുതനിയ വനിചനചോദസഞചോര  നയലാം ആവനിഷ്ക്കരനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ;
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നയത്തനില്  ഇഇൗ  ചമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനുലാം  വളര്ചയ്ക്കുലാം
എചന്തെലചോലാം കേചോരദങ്ങളചോണസ ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  നയലാം  പ്രഖദചോപനിക്കചോന  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേള  ചചകേചക്കചോണനിട്ടുണസ;
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  2012-ല്  ആവനിഷരനിച  നനിലവനിചല  ടൂറനിസലാം  നയത്തനിചന്മല്
ആവശദമചോയ  മചോറങ്ങള  വരുത്തനിയുലാം  പുതുതചോയനി  ചവണ്ടുനതസ  ഉളചപടുത്തനിയുലാം
ടൂറനിസലാം  ചമഖലയുചട  സമഗ്ര വനികേസനലാം ലക്ഷദമചോക്കനിയുളള പുതനിയ ടൂറനിസലാം നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുവചോനചോണസ ഉചദശനിക്കുനതസ.

ടൂറനിസലാം  ചമഖലയുചടയുലാം  അനുബന  ചമഖലകേളുചടയുലാം  സമഗ്ര  വനികേസനലാം,
ടൂറനിസലാം  രലാംഗവമചോയനി  പ്രതദക്ഷമചോയുലാം  പചരചോക്ഷമചോയുലാം  ബനചപടസ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനവരുചട ചക്ഷമലാം, കൂടുതല് ചതചോഴനില് സചോധദത, പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ
ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം, ചഹചോസനിറചോലനിറനി,  ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസലാം ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുകേ
എനനിവയുലാം  ആധുനനികേവലാം  നൂതനവമചോയ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപചയചോഗപ്രദമചോക്കനിയുളള
വനിപണനലാം,  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങള  കേചണത്തല്,  സചോഹസനികേ
വനിചനചോദസഞചോര പദതനികേള, യുവ സഞചോരനികേചള ആകേര്ഷനിക്കചോനുളള പദതനികേള
തുടങ്ങനിയവയചോണസ.  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയത്തനില്  ഉളചപടുത്തചോന  ഉചദശനിക്കുനതസ.
ചപചോതു സത്വകേചോരദ  പങചോളനിത്തവലാം,  നനിചക്ഷപവലാം പരമചോവധനി പ്രചയചോജനചപടുത്തുന
കേചോരദവലാം പരനിഗണനിക്കുനതചോണസ.

(ബനി)   ചകേരളത്തനിചന  ചലചോചകേചോത്തര  നനിലവചോരത്തനിലളള  വനിചനചോദസഞചോര
ചകേന്ദ്രമചോക്കുവചോനുളള നടപടനികേളുചട  ഭചോഗമചോയനി  നനിലവനിചല  പരനിസനിതനിക്കസ  ചകേചോടലാം
വരചോചത ആധുനനികേ മചോനദണ്ഡങ്ങള അടനിസചോനമചോക്കനിയുളള അടനിസചോന വനികേസന
സഇൗകേരദങ്ങള നടപനിലചോക്കുകേ, ചകേരളത്തനിചന്റെ ചചപതൃകേ മൂലദലാം പുനരുജതീവനിപനിക്കുലാം
വനിധമുളള  വനിചനചോദസഞചോര  വനികേസന  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയ  ഉത്തരവചോദനിത്ത
ടൂറനിസത്തനിലൂനനിയുളള തചോചഴ പറയുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണസ ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.
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1.  വനിചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  ശുചനിതത്വ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ

മുനതൂക്കലാം നല്കേനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലചോക്കുകേ.

2. വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട  സരക്ഷയുലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തു

നതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

3. പചോരനിസനിതനികേ  പരനിഗണനകേളക്കസ  മുനതൂക്കലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള

പദതനികേള  നടപനിലചോക്കുനതനിനസ മുനഗണന നല്കുകേ.

4.  പ്രചോചദശനികേ തലത്തനിലളള വനിചനചോദസഞചോര വനികേസന പദതനികേള

തചദശ സത്വയലാംഭരണ വകുപനിചന്റെ സഹകേരണചത്തചോചട നടപനിലചോക്കു

നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേ.

5. യുവ സഞചോരനികേചള ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി സചോഹസനികേ വനിചനചോദ

സഞചോരത്തനിനസ പ്രചതദകേ ഉഇൗനല് നല്കുകേ.

6.   ചലചോകേ  വനിചനചോദസഞചോര  ഭൂപടത്തനില്  ചകേരളചത്ത  ആചഗചോള

ബചോനഡചോയനി വനികേസനിപനിക്കുകേ.

7.    വനിപണനത്തനിനസ ആധുനനികേവലാം,  നൂതനവമചോയ മചോര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം,  നൂതന

സചോചങതനികേവനിദദയുചട പ്രചയചോജനചപടുത്തലലാം ഉളചപടുത്തുകേ.

8.   ചദശതീയ  തലത്തനിലലാം  അന്തെര്ചദശതീയ  തലത്തനിലലാം  ചകേരളത്തനിചന്റെ

വനിപണനി വനിഹനിതലാം ഗണദമചോയനി വര്ദനിപനിക്കല്

9.  ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസലാം മനിഷന

10.    യുവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ചപ്രചോതചോഹനലാം

11.     വനനിതചോ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ പ്രചോതനിനനിധദലാം

12.    നൂതന ടൂറനിസലാം ഉല്പനങ്ങള

13.    ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് ബചോല സഇൗഹൃദ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

14.    ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങള ഭനിനചശഷനി സഇൗഹൃദമചോക്കല്

15.    ലചോന്റെസ ബചോങസ രൂപതീകേരണലാം

(സനി) ഇതനിനചോയുള്ള പ്രചോരലാംഭ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.
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സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ശക്തനിചപടുത്തലലാം നവതീകേരണവലാം

16 (*46) ശതീ  .   ചകേ  .   ദചോസന :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദചോസസ :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേറനസനി നനിചരചോധനലാം നടപനിലചോക്കനി ഡനിജനിറല് ബചോങനിലാംഗസ  ഇടപചോടനിനസ
സചോധചോരണക്കചോചര  നനിര്ബനനിതരചോക്കുകേയുലാം  അത്തരലാം  ഇടപചോടുകേളക്കസ  സര്വതീസസ
ചചോര്ജസ  ചുമത്തനി  ഇടപചോടുകേചോചര  ചൂഷണലാം  ചചയ്യുകേയുലാം  സചോധചോരണക്കചോരുചട
ആശയമചോയ സഹകേരണ സചോപനങ്ങചള ഇലചോതചോക്കചോന ശമനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന
സചോഹചരദത്തനിൽ  നനിനലാം  സചോധചോരണക്കചോര്ക്കസ  ആശത്വചോസലാം  നല്കുന വനിധത്തനില്
സഹകേരണ  ചമഖലചയ  ശക്തനിചപടുത്തചോനചോയനി  നടത്തനിയ  ഇടചപടലകേള
അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി) കേള്ളപണ ഇടപചോടുകേചോര്ക്കുചവണനിയുള്ള സചോപനങ്ങള എന റനിചപചോര്ടസ
ചചയ്യചപട  പുതുതലമുറ  ബചോങ്കുകേളനിചല  ഇടപചോടുകേളക്കുചനചര  കേണ്ണടചചകേചോണസ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിചല ഇടപചോടുകേചോചര അകേറകേ എന ലക്ഷദചത്തചോചട ആദചോയ
നനികുതനി  വകുപസ  നടത്തുന  അനദചോയ  ഇടചപടലകേള  അവസചോനനിപനിക്കചോന
ആവശദചപടുചമചോ;

(സനി)  സഹകേരണ  സചോപനങ്ങചള  സചോചങതനികേമചോയനി  നവതീകേരനിക്കചോന
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേളുചട പുചരചോഗതനി അറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   എലചോ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഒറ  ചസചോഫസ ചവയര്  അഥവചോ
ഏകേതീകൃത ചസചോഫസ ചവയര് നടപനിലചോക്കചോന ഉചദശനിക്കുനണസ. സലാംസചോനചത്ത എലചോ
സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേചളയുലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  ചസചോഫസ ചവയര്  സലാംവനിധചോനത്തനിന
കേതീഴനില്  ചകേചോണ്ടുവരചോന ഉചദശനിക്കുനണസ.  31-3-2017  നകേലാം  എലചോ  പ്രചോഥമനികേ
കേചോര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലലാം  ചകേചോര്  ബചോങനിലാംഗസ  നടപചോക്കണചമനസ
സര്ക്കചോര്  നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിരുന.   ആയതസ  നടപചോക്കുനതനിനസ  2016-17-ല്
ആചകേ 26 സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ ധനസഹചോയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ജനിലചോ  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളനിലലാം  സലാംസചോന  സഹകേരണ  ബചോങനിലലാം
ചപചോതുചമഖല  ബചോങ്കുകേളനില്  ലഭദമചോകുന  ഇലചകചോണനികേസ  ടചോനസര്
സലാംവനിധചോനങ്ങളചോയ RTGS, NEFT എനനിവ നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഏകേചദശലാം 35
ശതമചോനചത്തചോളലാം  പ്രചോഥമനികേ  കേചോര്ഷനികേ  വചോയചോ  സലാംഘങ്ങളനിലലാം  (PACS)  45
അര്ബന  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളനിലലാം  ചകേചോര്  ബചോങനിലാംഗസ  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
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സലാംസചോനചത്ത  എലചോ  പ്രചോഥമനികേ  കേചോര്ഷനികേ  വചോയചോ  സലാംഘങ്ങളനിലലാം  ചകേചോര്
ബചോങനിലാംഗസ  സലാംവനിധചോനലാം  നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  ചവണനിയുളള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ചകേചോര്  ബചോങനിലാംഗസ  സലാംവനിധചോനലാം  പൂര്ത്തനിയചോക്കുനതനിനനുസരനിചസ
പ്രചോഥമനികേ  കേചോര്ഷനികേ  വചോയചോ  സലാംഘങ്ങളനില്  ജനിലചോ  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളുചട
ആഭനിമുഖദത്തനില്  ഇലചകചോണനികേസ  ടചോനസര്  സലാംവനിധചോനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിചന്റെ
സചോദദതകേള പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.  

(ബനി)  1961-ചല  ആദചോയനനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം
നനിചക്ഷപകേരുചട  വനിവരങ്ങള  ആവശദചപട്ടുചകേചോണ്ടുളള  ആദചോയ  നനികുതനി  വകുപസ
അധനികൃതരുചട  ചനചോടതീസകേചള  ചചചോദദലാം  ചചയസ  കേതനിരൂര്  സര്വതീസസ  സഹകേരണ
ബചോങസ  ബഹു.  സപ്രതീലാം ചകേചോടതനിയനില് ഫയല് ചചയ  7460/2013  നമ്പര് സനിവനില്
അപതീല്  (SLP  3976/2010)  തതീര്പചോക്കനി  27-8-2013-ല്  ബഹുമചോനചപട
സപ്രതീലാംചകേചോടതനി  പുറചപടുവനിച  വനിധനിനദചോയത്തനില്  ആദചോയനനികുതനി  നനിയമത്തനിചല
വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം  വനിവരലാം  ചശഖരനിക്കചോനുളള  ആദചോയനനികുതനി  വകുപനിചന്റെ
അധനികേചോരലാം ശരനിവചനിട്ടുണസ.  

(സനി)  സഹകേരണ ചമഖലചയ നവതീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി 14 ജനിലചോ സഹകേരണ
ബചോങ്കുകേചളയുലാം  സലാംസചോന  സഹകേരണ  ബചോങനിചനയുലാം  സലാംചയചോജനിപനിചസ  ചകേരള
സഹകേരണ  ബചോങസ  രൂപതീകേരനിക്കുനതസ  സലാംബനനിച  Expert  Committee
റനിചപചോര്ടനിചന്മല് പ്രചോചയചോഗനികേ  നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ  ടചോസസ  ചഫചോഴനിചന
നനിചയചോഗനിചനിട്ടുണസ.  സലാംസചോനചത്ത  എലചോ  പ്രചോഥമനികേ  കേചോര്ഷനികേ  വചോയചോ
സലാംഘങ്ങളനിലലാം,  ഒരു  ഏകേതീകൃത  ചസചോഫസ ചവയര്  നടപനിലചോക്കുനതനിനുലാം,
ജനിലചോ  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേചളയുലാം  സലാംസചോന  സഹകേരണ  ബചോങനിചനയുലാം  ഒരു
ചകേചോമണ്  പ്ലെെചോറസചഫചോമനിചലയസ  ചകേചോണ്ടുവരുനതനിനുമുളള  സചോദദതകേള  സര്ക്കചോര്
പരനിചശചോധനിചവരനികേയചോണസ.  പ്രചോഥമനികേ  കേചോര്ഷനികേ  വചോയചോ  സലാംഘങ്ങചള
ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുലാം  ചകേചോര്  ബചോങനിലാംഗസ  നടപനിലചോക്കുനതനിനുമചോയനി  25  ചകേചോടനി
രൂപ ഇഇൗ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ. പ്രവചോസനി ചനിടനി  

17  (*47)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മചോണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യസ  പ്രവചോസനിചനിടനി നടത്തുനതനിനസ  റനിസര്വസ  ബചോങസ
ഓഫസ  ഇനഡദ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിടസ  പ്രസ്തുത  ചനിടനി  നചോളനിതുവചര  തുടങ്ങുവചോന
സചോധനിയചോത്തതസ എന്തുചകേചോണചോചണനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;
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(ബനി)  പ്രവചോസനിചനിടനി  നടത്തുനതനിനസ  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.  ചകേടനിവയ്ചക്കണ
ചസകേഡ്യൂരനിറനി തുകേ കേനിഫ്ബനിയനിചലക്കസ നനിചക്ഷപനിയ്ക്കുചമനസ ധനമനനി നല്കേനിയ ഉറപസ
പചോലനിക്കുനതനിനുചവണനി  നചോളനിതുവചര  എന്തെസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചചവനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യസ  പ്രവചോസനിചനിടനി  വഴനി  ലഭനിയ്ക്കുന  തുകേ  മുഴുവനുലാം
കേനിഫ്ബനിയനിചലക്കസ  നനിചക്ഷപനിക്കുവചോന,  ചകേന്ദ്ര  ചനിടനി  നനിയമത്തനില്  ചഭദഗതനി
വരുത്തുവചോന  ഉചദശമുചണചോ;  ഇചലങനില്  ഈ  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയനിചലക്കസ
നനിചക്ഷപനിക്കുവചോന എന്തെസ നടപടനി സത്വതീകേരനിച എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015  മചോര്ചസ  2-ാം  തതീയതനിയനിചല  ചനചോടനിഫനിചക്കഷന  പ്രകേചോരലാം
ഇന്തെദയനില്  നടത്തുന  ചനിടനികേളനില്  വരനിക്കചോരചോകുനതനിനുലാം  അതനിചലയ്ക്കുളള  പണലാം
ബചോങ്കുകേള വഴനി അടയ്ക്കുനതനിനുലാം വനിചദശ ഇന്തെദചോക്കചോര്ക്കസ സചോധദമചോകുന വനിധത്തനില്
ചഫചോറനിന  എകസചചഞസ  മചോചനജ് ചമന്റെസ  ആകനില്  (FEMA)  റനിസര്വസ  ബചോങസ  ഓഫസ
ഇന്തെദ  ചഭദഗതനി  വരുത്തുകേയുണചോയനി.   അതനിനപ്രകേചോരലാം  വനിചദശ  ഇന്തെദചോക്കചോരനില്
നനിനലാം  ചനിടനി  വരനിസലാംഖദ  സത്വതീകേരനിക്കചോന  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.യസ  സര്ക്കചോര്
അനുവചോദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   എനചോല്  ചനിടനി  തുടങ്ങുനതനിനസ  ചകേന്ദ്ര  ചനിറസ  ഫണസ
ആകനിചല  ചനില  ചടങ്ങളനില്  റനിസര്വസ  ബചോങനിചന്റെ  അനുമതനിചയചോചട  ഇളവസ
വരുചത്തണതസ  അനനിവചോരദമചോയതനിനചോല്  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  രജനിചസ്ട്രേഷന വകുപസ,
ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ., കേനിഫ്ബനി എനനിവരുമചോയനി കൂടനിയചോചലചോചനകേള നടനവരുന.

(ബനി&സനി)  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.  കേനിഫ്ബനിയുമചോയനി  സഹകേരനിചസ  പുതുതചോയനി
ആരലാംഭനിക്കചോന  ഉചദശനിക്കുന  പ്രവചോസനി  ചനിടനിയുചട  ചസകേഡ്യൂരനിറനി  തുകേ  നനിലവനിചല
വദവസ പ്രകേചോരലാം കേനിഫ്ബനിയുചട ഗവണ്ചമന്റെസ  ഗദചോരണനിയുളള ചസകേഡ്യൂരനിറനികേളനില്
നനിചക്ഷപനിക്കചോന ചനിടനിയുചട  ആരലാംഭത്തനില് ലഭനിക്കുന ചനിടനി  തുകേചയക്കചോള  50%
കൂടുതല്  പണലാം ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.  കേചണചത്തണതചോയനി  വരുലാം.   ആയതനിനചോല്
റനിസര്വസ  ബചോങനിചന്റെ  അനുമതനിചയചോചട  ഇഇൗ  വദവസ  ഇളവസ  ചചചയ്യണതസ
അനനിവചോരദമചോണസ.   ഇതസ  സലാംബനനിചസ  രജനിചസ്ട്രേഷന വകുപസ,  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.,
കേനിഫ്ബനി എനനിവരുമചോയനി കൂടനിയചോചലചോചനകേള നടനവരുന.  പ്രസ്തുത ഇളവനിനചോയനി
നനിയമ ചഭദഗതനി ആവശദമനില.

നനിലവനിചല ചകേന്ദ്ര ചനിറസ ഫണസ ആകസ ചസക്ഷന 14(1) (സനി), ഇനഡദന ടസസ
ആകസ ചസക്ഷന  20 (എ)  എനനിവ പ്രകേചോരലാം ചനിടനി വഴനി സമചോഹരനിക്കുന തുകേകേള
സലാംസചോന സര്ക്കചോര് നനിരുപചോധനികേലാം ഗദചോരണനി ചചയ്യുന ടസനി ചസകേഡ്യൂരനിറനികേളനില്
നനിചക്ഷപനിക്കചോവനതചോണസ.  



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 59 

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല വനിവരസചോചങതനികേ വനിദദചോ സലാംവനിധചോനങ്ങള

18 (*48) ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചനിറയലാം ചഗചോപകുമചോര് :
ശതീ  .   എല്ചദചോ എബഹചോലാം :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമചോര് :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില്  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുളള  വനിവരസചോചങതനികേ

വനിദദയനില് അധനിഷനിതമചോയ സലാംവനിധചോനങ്ങള എചന്തെലചോചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ചചവദക്യുതനി  ഓഫതീസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനസ  ഇ-
ഓഫതീസസ സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ചചവദക്യുതനി  അപകേടങ്ങള  റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യചോനുലാം  സരക്ഷചോ
ഉപകേരണങ്ങളുചട  ലഭദതയുലാം  അവസയുലാം  വനിലയനിരുത്തനി  തുടര്നടപടനി
ചചകേചക്കചോളളചോനുലാം സലാംവനിധചോനമുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനില്  തചോചഴ  പറയുന വനിവര  സചോചങതനികേ
വനിദദയനില് അധനിഷനിതമചോയ സലാംവനിധചോനങ്ങള നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

1. എലചോ ഇലകനിക്കല് ചസക്ഷനുകേളനിചലയുലാം എല്.റനി.  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട
ബനിലനിലാംഗസ,  കേളക്ഷന,  അക്കഇൗണനിലാംഗസ  എനനിവ  പൂര്ണ്ണമചോയനി
കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിച.  കൂടചോചത  എലചോ  എചസ.റനി./ഇ.എചസ.റനി.
ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  ബനിലനിലാംഗസ,  കേളക്ഷന,  അക്കഇൗണനിലാംഗസ
എനനിവയുലാം പൂര്ണ്ണമചോയനി കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിച.

2. എലചോ  എല്.റനി.  ചചവദക്യുതനി  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കുലാം  ഏചതചോരു
ചസക്ഷന ഓഫതീസനില് നനിനലാം ബനില്ലുകേള അടയചോനുളള സഇൗകേരദലാം,
ഇന്റെര്ചനറസ വഴനി ചചവദക്യുതനി ബനില് തുകേ അടയ്ക്കുനതനിനുളള സഇൗകേരദലാം
മുതലചോയവ ലഭദമചോക്കനി.

3.  എലചോ ചചവദക്യുതനി ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കുലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ചന്റെ
ഒഇൗചദദചോഗനികേ  ചവബ്ചചസറസ  ആയ  www.kseb.in  മുചഖന  പ്രമുഖ
ബചോങ്കുകേള  വഴനി  ചനറസ  ബചോങനിങ്ങനിലൂചടയുലാം,  വനിസചോ/മചോസര്  കേചോര്ഡസ
തുടങ്ങനിയ  ചഡബനിറസ/ചക്രെഡനിറസ  കേചോര്ഡകേള  മുചഖനയുലാം  ഇന്റെര്ചനറസ
വഴനി  ചചവദക്യുതനി  ചചോര്ജസ  ഓണ്ചചലനചോയനി  അടയ്ക്കുനതനിനുളള
സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനി.
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4.  ചകേരളത്തനിചല എലചോ ഫണസസസ ജനചസവന ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം അക്ഷയ
ചസന്റെറകേളനിലലാം  ചചവദക്യുതനി  ചചോര്ജസ  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുളള
സലാംവനിധചോനലാം നടപനിലചോക്കനി.

5.  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ചന്റെ മുഴുവന അക്കഇൗണനിലാംഗസ സലാംവനിധചോനവലാം
SARAS  ചസചോഫസ  ചവയര്  മുചഖന  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിചനിട്ടുണസ.
ചസക്ഷന  ഓഫതീസസ  മുതല്  ചകേചോര്പചററസ  ഓഫതീസസ  വചര  എലചോ
അക്കഇൗണനിങ്ങുലാം ഇതുവഴനിയചോണസ ചചയ്യുനതസ.

6.   മചോനവവനിഭവചശഷനി  വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  ഹഡ്യൂമര്
റനിചസചോഴസ മചോചനജ് ചമന്റെസ സനിസലാം മുചഖന നടപനിലചോക്കനി.

7.  ചമറതീരനിയല്സസ മചോചനജ് ചമന്റെസ വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം
നടപനിലചോക്കനി.

8.  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത  സലാംവനിധചോനങ്ങളനിലൂചട  ചചവദക്യുതനി  വനിതരണ
ശലാംഖല  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  പദതനിയചോയ  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച
തത്വരനിത  ഉഇൗര്ജനിത ഉഇൗര്ജ വനികേസന നവതീകേരണ പദതനിയുചട
(ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.)  പചോര്ടസ-എ  യുചട  ഭചോഗമചോയുളള  ചഎ.ടനി.
ഇലാംപ്ലെെനിചമചന്റെഷന  മുചഖന  ചബചോര്ഡനിചല  എലചോ  ഓഫതീസകേചളയുലാം
ബനനിപനിച ചനറസ വര്ക്കനിലാംഗസ, വനിതരണ ചമഖലയനിചല നവതീകേരണലാം
ലക്ഷദമചോക്കനി ചകേന്ദ്രതീകൃത സലാംവനിധചോനലാം നടപനിലചോക്കചോന ചവണനിയുളള
ഡചോറചോ  ചസന്റെര്,  ഉഇൗര്ജ  ഓഡനിറനിലാംഗസ,  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
ചമചചപട തതീരുമചോനങ്ങചളടുക്കുവചോന സഹചോയകേരമചോയ സലാംവനിധചോനലാം
(മചോചനജ് ചമന്റെസ  ഇനഫര്ചമഷന  സനിസലാം),  ജനി.ചഎ.എസസ.
അടനിസചോനചപടുത്തനി ഉപചഭചോക്തചോക്കചള അടയചോളചപടുത്തനി  ആസ്തനി
തനിടചപടുത്തല് തുടങ്ങനിയവ നടപനിലചോക്കനി. 

9. ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ   സലാംശയ  നനിവചോരണത്തനിനുലാം  പരചോതനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  ഉളള  ചസവനലാം,  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.
പദതനിയുചട  ഭചോഗമചോയനി  ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡസ  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള  24
മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേസമര് ചകേയര് ചസന്റെര് വഴനി നല്കേനി
വരുന.  ചടചോള ഫതീ നമ്പരചോയ  1912  അചലങനില്  0471-255544
എന  ചടലനിചഫചോണ്  നമ്പര്  വഴനിയുലാം  ഇ-ചമയനില്  വഴനിയുലാം  ഇഇൗ
വനിഭചോഗവമചോയനി ബനചപടചോന കേഴനിയുലാം.

10.   ഇ-ചടണര്  സലാംവനിധചോനലാം  മുചഖന  5  ലക്ഷലാം  വചരയുളള  ചടണര്
നടപടനികേള കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരനിച.
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11.  ഓഫതീസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുചവണനി ഇ-ഓഫതീസസ
സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനിവരുന. ഇചപചോള 28-ഓളലാം ഓഫതീസകേളനില്
ഇ-ഓഫതീസസ സലാംവനിധചോനലാം ഉപചയചോഗചപടുത്തുനണസ.

12.  ചചവദക്യുതനി  ബനില്  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  എസസ.എലാം.എസസ,
ചമചോചചബല്  ആപ്ലെെനിചക്കഷന,  ഇ-ചമയനില്  എനനിവ  മുചഖന
തതമയലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്  എത്തനിക്കുന  ഉഇൗര്ജ  സഇൗഹൃദ
പദതനി നടപനിലചോക്കനി.

13.   ചചവദക്യുതനി  തടസലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്
എസസ.എലാം.എസസ.  മുചഖന  എത്തനിക്കുന  'ഉഇൗര്ജസ-ദൂതസ'  പദതനി
നടപനിലചോക്കനി.

14.   ചസചോടസ  ബനിലനിലാംഗസ  ചമഷതീനുകേള  (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസചോനചമചോടചോചകേ
വദചോപനിപനിച.

15.  പുതനിയ കേണക്ഷനസ ചവണനി ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില് നനിനസ ഓണ്ചചലന
ആയനി  അചപക്ഷകേള  സത്വതീകേരനിക്കുവചോനുളള  സലാംവനിധചോനലാം
നടപനിലചോക്കനി.

16.  ചചവദക്യുത  അപകേടങ്ങള  റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യചോന  സചോര്ടസ  (ചസഫനി
ചമചോണനിററനിലാംഗസ  &  ആകനിഡന്റെസ  റനിചപചോര്ടനിലാംഗസ  ടൂള)  എന
ചസചോഫസ ചവയര് സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനി.

17.  ചപ.ടനി.എലാം.  (ചപ ത്രൂ ചമചോചചബല്), എലാം-ചപസ എനതീ ചമചോചചബല്
വചോലറകേള വഴനി ചചവദക്യുതനി ബനില്ലുകേള അടയ്ക്കുവചോനുളള സഇൗകേരദലാം.

18.  അപ്നചോ സനി.എസസ.സനി. എന ചദശതീയ ചപചോതു ചസവന ചകേന്ദ്രവമചോയനി
ചയചോജനിചസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഇന്തെദയനിചല ഏതസ ജനചസവന ചകേന്ദ്രലാം
വഴനിയുലാം  ചചവദക്യുതനി  ബനില്  ഓണ്ചചലനചോയനി  അടയ്ക്കുവചോനുളള
സഇൗകേരദലാം.

19.  WhatsApp  എന  ചസചോഷദല്   മതീഡനിയ  സലാംവനിധചോനലാം  വഴനി
9496001912  എന  നമ്പരനില്  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  പരചോതനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുളള സലാംവനിധചോനലാം നടപനിലചോക്കനി.

20. ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ ജതീവനക്കചോര്ക്കസ ഓഫതീസനിലനിലചോത്തചപചോള
ചപചോലലാം  ഉപചഭചോക്തൃ  ചസവനത്തനിനുചവണനിയുലാം  മറഇൗചദദചോഗനി
കേചോവശദങ്ങളക്കസ ചവണനിയുലാം ഒരുമ ചനറസ ബനിലനിലാംഗസ ചസചോഫസ ചവയര്
ഉപചയചോഗനിക്കചോനുളള ചമചചബല് ആപ്ലെെനിചക്കഷന.



62 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

(ബനി)  ഓഫതീസകേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുചവണനി ഇ-ഓഫതീസസ
സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  തുടക്കചമന നനിലയനില് ചതീഫസ എനജനിനതീയര്
(ടചോനസനിഷന-ചനചോര്ത്തസ),  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ഓഫതീസനില്  ഇ-ഓഫതീസസ  സലാംവനിധചോനലാം
ഏര്ചപടുത്തനി.   ഇചപചോള  28-ഓളലാം  ഓഫതീസകേളനില്  ഇ-ഓഫതീസസ  സലാംവനിധചോനലാം
ഉപചയചോഗചപടുത്തുനണസ.

(സനി)  ഉണസ,  സരക്ഷചോ  ഉപകേരണങ്ങളുചട  ലഭദതയുലാം  അവസയുലാം
വനിലയനിരുത്തനി  തുടര്നടപടനികേള  ചചകേചക്കചോളളുനതനിനുലാം  ചചവദക്യുതനി  അപകേടങ്ങള
റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യുനതനിനുലാം  മറമചോയനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ചന്റെ ചഎ.ടനി.  വനിഭചോഗലാം
രൂപകേല്പന  ചചയ  സചോര്ടസ  (SMART-  Safety  Monitoring  And  Reporting
Tool) എന ഒരു ചവബസ അധനിഷനിതമചോയ ആപ്ലെെനിചക്കഷന നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  

ചകേരളത്തനില്  എവനിചടയുമുണചോകുന  ചചവദക്യുതനി  അപകേടങ്ങള  ഇഇൗ
ആപ്ലെെനിചക്കഷചന്റെ  സഹചോയചത്തചോചട  ഒരു  സര്വറനില്  ചരഖചപടുത്തുനതനിനുലാം
തതമയലാം തചന ചബചോര്ഡനിചല ഉനത ഉചദദചോഗസര് ഉളചപചടയുളളവര്ക്കസ ഇഇൗ
വനിവരങ്ങള  പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനുലാം  അവരുചട  നനിര്ചദശങ്ങള  ചരഖ
ചപടുത്തുനതനിനുലാം തുടര്നടപടനികേള ചചകേചക്കചോളളുനതനിനുലാം ഇഇൗ ആപ്ലെെനിചക്കഷനനില്
സഇൗകേരദമുണസ.  അപകേടചത്ത  സലാംബനനിച  ചചസറസ  മഹസര്,  ചഫചോചടചോ,
ചപചോസസചമചോര്ടലാം  റനിചപചോര്ടസ  തുടങ്ങനിയവ  അപസ-ചലചോഡസ  ചചയ്യുനതനിനുലാം  കൂടചോചത
അപകേടങ്ങള സലാംബനനിച വനിവനിധ തരലാം റനിചപചോര്ട്ടുകേള തയ്യചോറചോക്കുനതനിനുലാം ഇഇൗ
ആപ്ലെെനിചക്കഷന സഹചോയകേരമചോണസ.  

എലചോ ചസക്ഷന ഓഫതീസകേളനിലലാം ആവശദമചോയതുലാം ലഭദമചോയതുമചോയ സരക്ഷചോ
ഉപകേരണങ്ങളുചട എണ്ണവലാം അവസയുലാം ചരഖചപടുത്തുവചോന ഇതനില് സഇൗകേരദമുണസ.
ഇഇൗ ലനിസസ  പരനിചശചോധനിചസ  ആവശദമചോയ ഉപകേരണങ്ങള വചോങ്ങനി നല്കുനതനിചനചോ
അതനിനുളള നനിര്ചദശലാം നല്കുനതനിചനചോ ചമലചദദചോഗസര്ക്കസ സചോധനിക്കുലാം.  മചോത്രമല,
അപകേട സചോധദതയുളള ചചലനുകേചളചോ പ്രതനിഷചോപനങ്ങചളചോ കേചണത്തനിയചോല് അവ
ചരഖചപടുത്തുനതനിനുളള സഇൗകേരദവലാം ഇഇൗ ആപ്ലെെനിചക്കഷനനില് ഉളചക്കചോള്ളനിചനിട്ടുണസ.
ബനചപട  ഉചദദചോഗസനസ  ടനി  അപകേട  സചോധദത  പരനിഹരനിചചശഷലാം  ഇഇൗ
ആപ്ലെെനിചക്കഷനനില്ത്തചന അതസ റനിചപചോര്ടസ ചചയ്യുവചോനുലാം ചമലചദദചോഗസര്ക്കസ അതസ
പരനിചശചോധനിക്കുവചോനുമുളള സഇൗകേരദലാം ഇഇൗ ആപ്ലെെനിചക്കഷനനില് ഉണസ.   കൂടചോചത ഇഇൗ
ആപ്ലെെനിചക്കഷനനില്  സരക്ഷചോ  വനിഭചോഗത്തനില്  നനിനലാം  പുത്തനിറക്കുന  ചബചോര്ഡസ
ഉത്തരവകേള ചചവദക്യുതനി  സരക്ഷചോ മചോനുവല്,  സരക്ഷചോ സലാംബനമചോയ  മറസ  പഠന
സഹചോയനികേള,  ചസഫനി  ചറഗുചലഷന,  ചഫചോചടചോകേള,  സരക്ഷചോ  ചയചോഗങ്ങളുചട
മനിനനിറസസസ തുടങ്ങനിയവ ഉളചക്കചോള്ളനിചനിട്ടുണസ.  
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ചചവദക്യുതനി ചബചോര്ഡനിചല ജതീവനക്കചോരുചട പുനര് വനിനദചോസലാം

19 (*49) ശതീ  .   ചകേ  .   രചോജന :
ശതീ  .    മുലക്കര രതചോകേരന :
ശതീമതനി  ഇ  .    എസസ  .    ബനിജനിചമചോള :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  കവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനില്  ജതീവനക്കചോരുചട  എണ്ണലാം  കൂടുതലചോചണനലാം

അതനിനചോല്  വനിരമനിച  ഒഴനിവകേളനില്  പുതനിയ  നനിയമനങ്ങള  നടത്തരുചതനലാം
കവദക്യുതനി ചറഗുചലററനി കേമ്മേതീഷന നനിര്ചദശനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കവദക്യുതനി ചബചോര്ഡനിൽ  നനിനലാം വനിരമനിച ജതീവനക്കചോരുചട ചപനഷന
നല്കുനതനിനുള്ള  മചോസര്  ടസനിചലക്കസ  വരുമചോനലാം  ഉറപചോക്കുനതനിനസ  എചന്തെചോചക്ക
നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചവരുനതസ;

(സനി)  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനചത്തക്കുറനിചസ  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ഐ.ഐ.എലാം.
നല്കേനിയ റനിചപചോര്ടനില് ജതീവനക്കചോരുചട പുനര്വനിനദചോസലാം സലാംബനനിചസ  എചന്തെലചോലാം
ശനിപചോര്ശകേളചോണസ ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ചചവദക്യുതനി ചബചോര്ഡനില്  വനിരമനിച ഒഴനിവകേളനില് പുതനിയ നനിയമനങ്ങള
നടത്തരുചതനസ  സലാംസചോന  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷന  നനിര്ചദശനിചനിടനില.   എനചോല്
നനിലവനില് ജതീവനക്കചോരുചട എണ്ണലാം കേമ്മേതീഷന നനിശയനിചനിട്ടുളള ശമ്പള ചചലവകേള
പ്രകേചോരലാം കൂടുതലചോചണനസ കേമ്മേതീഷന തചോരതീഫസ ഉത്തരവകേളനില്  വദക്തമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
നനിലവനിലളള  ജതീവനക്കചോരുചട  ചശഷനി  ക്രെനിയചോതകേമചോയനി  ആവശദലാം  ചവണ
ചമഖലകേളനില്  ആധുനനികേ  സചോചങതനികേ  വനിദദയുലാം  കൂടനി  ഉപചയചോഗചപടുത്തനി
വനിനനിചയചോഗനിചസ  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചമചചപട  ചസവനലാം  നല്കേചോനുളള  നടപടനി
ചകേരള ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ  ചറഗുചലററനി
കേമ്മേതീഷന അതനിചന്റെ ARR&ERC ഉത്തരവകേളനിലൂചട നനിര്ചദശനിചനിട്ടുണസ.  

(ബനി)  ചകേരള ഇലകനിസനിറനി  രണചോലാം ചചകേമചോറ പദതനി പ്രകേചോരവലാം അതുവഴനി
സര്ക്കചോരുലാം  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡലാം  ജതീവനക്കചോരുലാം  തമ്മേനിലളള  ത്രനികേക്ഷനി
കേരചോര് പ്രകേചോരവലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചലയസ  മചോറചപട ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം
ചപനഷനകേചോരുചടയുലാം ചപനഷന ഉളചപചടയുളള ചസവനചവതന ആനുകൂലദങ്ങള
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  ചപനഷന  ആനുകൂലദങ്ങള  ചചകേകേചോരദലാം  ചചയ്യുനതനിനുലാം
വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനുമചോയനി 12-2-2015-ല് 'ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ
ലനിമനിറഡസ എലാംചപ്ലെെചോയതീസസ മചോസര് ചപനഷന ആന്റെസ ഗ്രചോറവനിറനി ടസസ'  രജനിസര് ചചയസ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  31-10-2013 വചരയുളള ചപനഷന ബചോധദത 12,419
ചകേചോടനി  രൂപയചോയനി  തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  ഇഇൗ  തുകേയനില്  524  ചകേചോടനി  രൂപ
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സലാംസചോന സര്ക്കചോര് ബഡ്ജററനി അചലചോചക്കഷന വഴനി 10 വചോര്ഷനികേ ഗഡക്കളചോയനി
ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡനിനു നല്കുനതുലാം ബചോ ക്കനിതുകേയചോയ  11,895  ചകേചോടനി
രൂപയസ  രണ്ടുതരലാം ചബചോണ്ടുകേള  [(1)  8,144  ചകേചോടനി  20  വര്ഷചത്തക്കസ  -10% (2)
3,751  ചകേചോടനി-  10  വര്ഷചത്തക്കസ  -9%]  1-4-2017-ല് പുറചപടുവനിചനിട്ടുളളതുമചോണസ.
ചമല്  തുകേയനില്  3,751  ചകേചോടനി  രൂപ  ചകേരള  സര്ക്കചോര്  വനിഹനിതമചോണസ.  ടനി  തുകേ
പലനിശയുലാം  ചചര്ത്തസ  586.10  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പത്തസ  വചോര്ഷനികേ  ഗഡക്കളചോയനി
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ലനിമനിറഡസ  ചകേരള  സര്ക്കചോരനിനസ  നല്ചകേണ  ഇലകനിസനിറനി
ഡദടനിയനില് തടനിക്കനിഴനിക്കചോനചോണസ  ഉത്തരവചോയനിരനിക്കുനതസ.  

(സനി)  ചബചോര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനചത്തക്കുറനിചസ  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ചഎ.ചഎ.എലാം.
നല്കേനിയ  റനിചപചോര്ടനില്  ജതീവനക്കചോരുചട  പുനര്വനിനദചോസലാം  സലാംബനനിച
ശനിപചോര്ശകേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. കേസമര് മചോചനജ് ചമന്റെസ ചസല് രൂപവല്ക്കരനിക്കുകേ.

2.   മചോനവ വനിഭവ ചശഷനിയസ പ്രചതദകേ ഡയറകറചട കേതീഴനില് ഒരു വനിഭചോഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേ.  

3.   ഓചരചോ വനിഭചോഗത്തനിനുലാം മചോനവ വനിഭവ ചശഷനി വനിഭചോഗലാം തലവനചോയനി
ചഡപഡ്യൂടനി  ചതീഫസ  എനജനിനതീയര്  തലത്തനില്  ഉളള  ഉചദദചോഗസചന
നനിചയചോഗനിക്കുകേ.

4. വനിതരണ  ചമഖലയനില്  ചബക്കസ  ഡഇൗണ്,  ചമയനിന്റെനനസസ
വനിഭചോഗങ്ങള  ചമഖലചോടനിസചോനത്തനില് ചകേചോണ്ടചോകസ നല്കുകേ.

5. മതീറര് റതീഡര്മചോരുചട നനിയമനലാം നര്ത്തലചോക്കുകേ.  ഇഇൗ തസ്തനികേയനില്
നനിലവനിചല  876 ഒഴനിവകേള നനികേത്തരുതസ.

6. ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെറനിചല  അസനിസന്റെസ  എനജനിനതീയര്  തസ്തനികേകേള
2-ല് നനിനസ 1   ആയനി ചുരുക്കുകേ.

7. നനിലവനിലള്ള  2950  സതീനനിയര്  അസനിസന്റുമചോരുചട  എണ്ണലാം  1/3rd
ആയനി  ചുരുക്കുകേ.  പനി.ഡനി.എ.  സലാംവനിധചോനലാം  സചോര്വത്രനികേമചോക്കുകേ.
ചതചോഴനില്പരമചോയനി ചയചോഗദരചോയ സതീനനിയര്  അസനിസന്റുമചോചര  മചോനവ
വനിഭവചശഷനി  വനിഭചോഗത്തനിചലയസ  പുനര്വനിനദസനിക്കുകേ.  ഇവചര
ചസക്ഷന  ഓഫതീസകേളനില്  സചോചങതനികേ  ഇതര  ചജചോലനിയനിലലാം
ചചഹഡല്  ടൂറനിസലാം ചമഖലയനിലലാം പുനര്വനിനദസനിക്കുകേ.

8. ചകേചോണ്ഫനിഡനഷദല്  അസനിസന്റെസ,  ചഫയര്  ചകേചോപനി  അസനിസന്റെസ
ആന്റെസ  ഓഫതീസസ  അറനഡന്റെസ  എനനിവരുചട  ചജചോലനികേള
സലാംചയചോജനിപനിക്കുകേ.
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9. ആശനിത നനിയമനലാം  വഴനി  ഓഫതീസസ  അറനഡന്റെസ,  ചഫയര് ചകേചോപനി
അസനിസന്റെസ ആന്റെസ ചകേചോണ്ഫനിഡനഷദല് അസനിസന്റെസ തസ്തനികേയനില്
നല്കുന നനിയമനങ്ങള ഉടന നനിര്ത്തലചോക്കുകേ.

10.  ചചഡ്രവര്,  തൂപ്പുകേചോര്  എനതീ  തസ്തനികേയനില്  ചകേചോണ്ടചോകസ
അടനിസചോനത്തനില്  നനിയമനലാം  നല്കുകേ,  ടനി  തസ്തനികേയനിചലയ്ക്കുളള
പുതനിയ നനിയമനങ്ങള ഉടന നനിര്ത്തലചോക്കുകേ. 

11 സനിവനില് എനജനിനതീയര്മചോരുചട ചസവനലാം പ്രചയചോജനചപടുത്തചോനചോയനി
ചചഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനികേള ആവനിഷരനിക്കുകേ.

12. ഇലകനിക്കല്  സര്ക്കനിള,  ഡനിവനിഷന  എനതീ  ഓഫതീസകേളനില്
ഘടനചോപരമചോയ  ചനില  മചോറങ്ങള  വരുത്തനി  സര്ക്കനിള
ഓഫതീസകേളനിചലയുലാം,  ഡനിവനിഷന ഓഫതീസകേളനിചലയുലാം ജതീവനക്കചോരുചട
എണ്ണലാം  സര്ക്കനിളനിനുലാം,  ഡനിവനിഷനുലാം  കേതീചഴ  വരുന  ആചകേ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  എണ്ണത്തനിനനുസൃതമചോയനി  ക്രെമതീകേരനിക്കുകേ.
ചസക്ഷന ഓഫതീസനിചല ജതീവനക്കചോരുചട എണ്ണലാം ചസക്ഷനസ കേതീഴനിചല
ആചകേ  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  എണ്ണത്തനിനസ  അനുസൃതമചോയനി
ക്രെമതീകേരനിക്കുകേ.

13. മചോനവ വനിഭവ ചശഷനി നനിര്വഹണ ചതീഫസ എനജനിനതീയറചട ഓഫതീസസ,
ചസക്രെടറനി (ഭരണലാം) യുചട ഓഫതീസസ, ചതീഫസ ചപഴണല് ഓഫതീസറചട
ഓഫതീസനിചലയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംചയചോജനിപനിചസ  ഏകേതീകേരനിക്കുകേ.
ലതീഗല് അചചഡത്വസര് ആന്റെസ ഡനിസനിപ്ലെെനിനറനി എനകേത്വയറനി ഓഫതീസറചട
കേചോരദചോലയലാം ഡയറകര് (എചസ.ആര്.എലാം.)ക്കസ കേതീഴനിലചോക്കുകേ.

14. മചോനവ വനിഭവ ചശഷനി നനിര്വഹണത്തനിനസ കേതീഴനിചല കേദചോഷസ വനിഭചോഗലാം
ഡയറകര് (ഫനിനചോനസസ)-ചട ഓഫതീസനിനസ കേതീഴനില് ആക്കുകേ.

15. ചതീഫസ എനജനിനതീയര് (എസസ.സനി.എലാം.)-ല് ഘടനചോപരമചോയ മചോറങ്ങള
വരുത്തുകേ.  ചതീഫസ എനജനിനതീയര്  (എസസ.സനി.എലാം.)-ചല ഫനിനചോനസസ
വനിഭചോഗലാം ഡയറകര് (ഫനിനചോനസസ)-ക്കസ കേതീഴനിചലയസ മചോറകേ.

16.   ചതീഫസ  എനജനിനതീയര്  (റതീസസ)-ചന്റെ  ഓഫതീസനില്  ഘനടചോപരമചോയ
മചോറങ്ങള വരുത്തുകേ.

കേണ്സളടനസനിക്കചോയനി  പുതുതചോയനി  ഒരു  ഓഫതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുകേ
ചഎ.ചഎ.എലാം.  ശനിപചോര്ശകേളനില്  ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡസ  തതീരുമചോനങ്ങചളചോനലാം
സത്വതീകേരനിചനിടനില.
387/2020
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വദവസചോയ അന്തെരതീക്ഷലാം ജനസഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനസ നടപടനികേള  

20 (*50) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി  . :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവചോകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .  വനിജയന :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമചോര് :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വദവസചോയ  അന്തെരതീക്ഷലാം  കൂടുതല്  ജന
സഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങളുചട സഖകേരമചോയ നടത്തനിപനിനചോയനി ഏചതചോചക്ക
ചടങ്ങളനില് മചോറലാം വരുത്തചോനചോണസ ആചലചോചനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനചോയനി  പണനിതനിട  ചകേടനിടങ്ങളുലാം
സലവലാം പല പ്രചദശങ്ങളനിലലാം ഉപചയചോഗചപടുത്തനിയനിടനിചലനതസ കേണക്കനിചലടുത്തസ
അവചയ പ്രചയചോജനചപടുത്തുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസചോനത്തസ  വദവസചോയ-സഇൗഹൃദപരമചോയ  അന്തെരതീക്ഷലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുളള  സഇൗകേരദങ്ങള
സമയബനനിതമചോയനി  നല്കുനതനിനുലാം  ആവശദമചോയ  പചോരനിസനിതനികേചോവസ
സൃഷനിക്കുനതനിനുമചോയനി  'ചകേരള  ഇനചവസസചമന്റെസ  ചപ്രചോചമചോഷന  ആന്റെസ
ചഫസനിലനിചറഷന ആകസ'  എന ചപരനില് നനിയമനനിര്മ്മേചോണലാം നടത്തചോന സര്ക്കചോര്
തതീരുമചോനമചോയനിട്ടുണസ.  അതുവഴനി  വദവസചോയ ചമഖലയനിചല വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമചോയനി
ബനചപട  അനുമതനികേള  സലാംബനനിചളള  നനിലവനിലളള  സര്ക്കചോര്
നനിയമങ്ങള/ചടങ്ങള,  ഉത്തരവകേള നനിലവനിലളള ഏകേജചോലകേനനിയമലാം,  അടനിസചോന
സഇൗകേരദചമഖലയനിചല  പുചരചോഗതനി,  അനുമതനിക്കചോവശദമചോയ  ചപചോതുഅചപക്ഷചോ
ചഫചോറലാം തുടങ്ങനിയവ പരനിഷരനിക്കചോന നടപടനികേള തുടങ്ങനി.   കൂടചോചത നനിലവനിലളള
ഏകേ  ജചോലകേ  ക്ലനിയറനസസ  സലാംവനിധചോനത്തനിചന്റെ  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ
'ഇനചവസസചമന്റെസ  ചപ്രചോചമചോഷന  ആന്റെസ  ചഫസനിലനിചറഷന  ചസല്'
(ചഎ.പനി.എഫസ.സനി.)  ശക്തനിചപടുചത്തണതുണസ.  അതനിനസ  ബനചപട  വകുപ്പുകേളുചട
പ്രതനിനനിധനികേള ഉളചക്കചോളന ഒരു സനിരലാം ചസല് ചകേരള ചസറസ ഇനഡസ്ട്രേനിയല്
ചഡവലപ്ചമന്റെസ ചകേചോര്പചറഷനനില് (ചകേ.എസസ.ചഎ.ഡനി.സനി.)  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതചോണസ.
ഇഇൗ സലാംവനിധചോനലാം  ജനിലചോതലത്തനില്  പ്രചോചയചോഗനികേമചോക്കുനതനിനചോയനി  ജനിലചോ  കേളകര്
തലവനചോയനി ബനചപട വകുപ്പുകേളനിചല പ്രതനിനനിധനി ഉചദദചോഗസനമചോര് ഉളചപടുന
ഒരു  ജനിലചോതല  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേ,  ബനചപട  വകുപ്പുകേളനിചലയുലാം
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ഏജനസനികേളനിചലയുലാം അചപക്ഷചോ ചഫചോറങ്ങള ഏകേതീകേരനിചസ ഒരു ചപചോതു ഏകേതീകൃത
അചപക്ഷചോ  ചഫചോറലാം  ചകേചോണ്ടുവരുനതനിനചോയുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.
വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനത്തനിനചോവശദമചോയ ക്ലനിയറനസകേളക്കസ മചോറലാം
വരുത്തചോന ആചലചോചനിക്കുന ആക്റ്റുകേളുചടയുലാം റൂളുകേളുചടയുലാം പടനികേ അനുബനമചോയനി
ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  അനുവദനിക്കചപട  ചകേടനിടങ്ങളുലാം  സലവലാം  യഥചോവനിധനി
ഉപചയചോഗചപടുത്തചോത്ത  സചോഹചരദലാം  ഉചണങനില്  നനിയമചോനുസൃതലാം  തനിരനിചചടുത്തസ
അര്ഹരചോയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ നല്കുന നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടചോചത ചകേരള
സലാംസചോന  വദവസചോയ  വനികേസന  ചകേചോര്പചറഷചന്റെ  കേതീഴനിലളള  വദവസചോയ
പചോര്ക്കുകേളനില്  സഇൗകേരദങ്ങള  പ്രചയചോജനചപടുത്തുനതനിനുചവണനി  സലാംസചോനത്തനി
നകേത്തുലാം  പുറത്തുമുളള  സലാംരലാംഭകേര്ക്കനിടയനില്  ചബചോധവല്ക്കരണ  നടപടനികേള
നടത്തനി വരുനണസ.

കേനിനഫയുചട  കേതീഴനിലളള  ബഹുനനില  ചകേടനിട  സമുചയങ്ങളനിചല
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന  സലങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേചര  കേചണത്തുനതനിനചോയനി  FICCI,
KSSIA,  CII  തുടങ്ങനിയ  വദവസചോയ  അചസചോസനിചയഷനുകേള  വഴനിയുലാം  ജനിലചോ
വദവസചോയ ചകേന്ദ്രലാം മുഖചോന്തെരവലാം ശമങ്ങള നടത്തനിവരുനണസ. 

  കേചോര്ഷനികേ ചമഖലയ്ക്കുചവണനി പുതനിയ ചസസസ ഏര്ചപടുത്തല് 

21 (*51) ശതീ  .   ചകേ  .   ബനി  .   ഗചണഷസ കുമചോര് : 
ശതീ  .    ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : 
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നചോണു : 
ശതീ  .    ചകേചോവൂര് കുഞചമചോന  :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  ജനി.എസസ.ടനി  പ്രചോബലദത്തനിൽ  വനചതചോടുകൂടനി  കൃഷനി കേലദചോൺ  ചസസസ

നനിർത്തലചോക്കനിയ  സചോഹചരദത്തനിൽ  കേർഷകേരുചട  ചക്ഷമത്തനിനുലാം  കേചോർഷനികേ
ചമഖലയുചട പുചരചോഗതനിക്കുമചോയനി പുതനിയ ചസസസ ചകേചോണ്ടുവരചോൻ ഉചദശനിക്കുനചണചോ;
ഇതനിനചോയനി മറ സലാംസചോനങ്ങളുമചോയനി ചർചകേൾ നടത്തുവചോൻ ഉചദശനിക്കുനചണചോ;

(ബനി)  മൂലദവർദനിത ഉല്പനങ്ങളുചട ലചോഭത്തനിചന്റെ ഒരു ശതമചോനലാം കേർഷകേർക്കസ
ലഭദമചോക്കചോൻ  ജനി.എസസ.ടനി.യുചട  പശചോത്തലത്തനിൽ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിക്കചോൻ ഉചദശനിക്കുനതസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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  വനിചനചോദസഞചോര ചമഖലയനിചല വനികേസന സചോധദതകേള

22 (*52) ശതീ  .   എലാം  .   രചോജചഗചോപചോലന :
ശതീ  .    എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ : 
ശതീ  .    വനി  .   ചജചോയനി :
ശതീ  .    ആര്  .    രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയനില്  പുതനിയ  സചോധദതകേള
കേചണത്തുനതനിനസ  സഹചോയകേമചോകുലാംവനിധലാം  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയലാം
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കചോനുചദശനിക്കുനചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  സലാംസചോനചത്ത  പ്രധചോന  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങചള  ഭനിനചശഷനി
സഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനചോയനി എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുചട  സഹചോയചത്തചോചട  പ്രധചോന  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം
സര്കേഡ്യൂട്ടുകേളുചടയുലാം  വനിപുലമചോയ  വനികേസനത്തനിനചോയനി  വനിശദമചോയ  ചപ്രചോജകസ
റനിചപചോര്ട്ടുകേള  തയ്യചോറചോക്കുനതനിനസ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;  വനിശദചോലാംശലാം
നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  2012-ല്  ആവനിഷരനിച  നനിലവനിചല  ടൂറനിസലാം  നയത്തനിചന്മല്
ആവശദമചോയ മചോറങ്ങള വരുത്തനിയുലാം പുതുതചോയനി ചവണ്ടുനതസ ഉളചപടുത്തനിയുലാം സമഗ്ര
വനികേസനലാം  ലക്ഷദമചോക്കനിയുളള  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുവചോനചോണസ
ഉചദശനിക്കുനതസ.  

ടൂറനിസലാം  ചമഖലയുചടയുലാം  അനുബന  ചമഖലകേളുചടയുലാം  സമഗ്ര  വനികേസനലാം,
ടൂറനിസലാം രലാംഗവമചോയനി പ്രതദക്ഷമചോയുലാം പചരചോക്ഷമചോയുലാം ബനചപടസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവരുചട
ചക്ഷമലാം,  കൂടുതല്   ചതചോഴനില്  സചോധദത,  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  വനികേസനലാം,
ചഹചോസനിറചോലനിറനി,  ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസലാം എനനിവയുലാം ആധുനനികേവലാം നൂതനവമചോയ
മചോര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപചയചോഗപ്രദമചോക്കനിയുളള  വനിപണനലാം,  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങള
കേചണത്തല്,  നനിലവനിലളളവയുചട  വനികേസനലാം,  സചോഹസനികേ  വനിചനചോദസഞചോര
പദതനികേള, യുവ സഞചോരനികേചള ആകേര്ഷനിക്കചോനുളള പദതനികേള തുടങ്ങനിയവയചോണസ
പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയത്തനില്  ഉളചപടുത്തചോനുചദശനിക്കുനതസ.   ചപചോതു  സത്വകേചോരദ
പങചോളനിത്തവലാം,  നനിചക്ഷപവലാം  പരമചോവധനി  പ്രചയചോജനചപടുത്തുന  കേചോരദവലാം
പരനിഗണനിക്കുനതചോണസ. 
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(ബനി)  ഭനിനചശഷനിക്കചോര്ക്കചോയനി ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങചള അനുഭവചവദദമചോക്കചോന

തക്കവനിധമുളള  ഭനിനചശഷനി  ടൂറനിസലാം  സഇൗകേരദങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനചോണസ

പദതനിയനിടനിട്ടുളളതസ. ഭനിനചശഷനി സഇൗഹൃദ ചടചോയ് ചലറകേള, റചോമ്പുകേള, നടപചോതകേള,

വനിശമ  മുറനികേള,  പ്രചതദകേ പചോര്ക്കനിലാംഗസ  ചമഖലകേള  എനനിവ  ഒരുക്കുനതനിനചോണസ

ലക്ഷദമനിടുനതസ.   ഇതനിനചോയനി  ഓചരചോ  ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം  ഭൂമനിശചോസ്ത്രപരമചോയ

പ്രചതദകേതകേള,  നനിലവനിചല  അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങളനില്  വരുചത്തണതചോയ

മചോറങ്ങള  എനനിവചയ  സലാംബനനിചസ  വനിശദമചോയ  പരനിചശചോധന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

സലാംസചോനത്തസ  നടപനിലചോക്കനി  വരുന  'ഗ്രതീന  കേചോര്പറസ'  പദതനിയനില്  അടനിസചോന

സഇൗകേരദങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കുനതുളചപചട  ഭനിനചശഷനി  സഇൗഹൃദ  സലാംരലാംഭലാം  കൂടനി

ഉളചപടുത്തുവചോനചോണസ ആചലചോചനിക്കുനതസ.

(സനി)  ഉണസ.  ധനകേചോരദ വകുപസ പുറചപടുവനിചനിട്ടുളള  8-8-2016-ചല സ.ഉ.

(ചചകേ)നമ്പര് 315/2016/ഫനിന പ്രകേചോരമുളള നനിലവനിചല മചോര്ഗ്ഗ നനിര്ചദശമനുസരനിചസ 8

പദതനി ചപ്രചോചപചോസലകേള കേനിഫ്ബനിയുചട അലാംഗതീകേചോരത്തനിനചോയനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

ഇവയുചട വനിവരലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  SIHM  കേചോമ്പസനില്  ത്രതീ  സചോര്  ചഹചോടല്

ചകേചോലാംപ്ലെെകനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണലാം

2. മുഴുപനിലങ്ങചോടനില് ത്രനി സചോര് ബതീചസ റനിചസചോര്ടനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണലാം.

3. ആലപ്പുഴയനിചല ചചത്തനി ബതീചനിചന്റെ വനികേസനലാം.

4. ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ജനിലയനിചല ഇരനിങ്ങല് സര്ഗ്ഗചോലയ അവലലാംബമചോക്കനി

പചയ്യചോളനി-  വടകേര  ചമഖലകേള  ഉളചപടുത്തനിയുളള  ഇന്റെചഗ്രറഡസ

സര്കേഡ്യൂടസ വനികേസനലാം.

5.   പചോലക്കചോടസ ജനിലയനിചല കേചോഞനിരമ്പുഴ ഡചോലാം വനികേസനലാം.

6. ചകേചോലലാം  ജനിലയനിചല  ചതന്മല  ഡചോലാം  പരനിസര  വനിചനചോദസഞചോര

വനികേസനലാം

7. തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല  ചനയ്യചോര്  ഡചോലാം  പരനിസര

വനിചനചോദസഞചോര വനികേസനലാം

8. മുഴുപനിലങ്ങചോടസ-ധര്മ്മേടലാം-ധര്മ്മേടലാം  ദതീപസ  എനതീ  സലങ്ങള

ബനചപടുത്തനി ചറചോപസ  ചവയുചട നനിര്മ്മേചോണലാം.
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കേരടസ വദവസചോയ നയലാം

23 (*53) ശതീമതനി വതീണചോ ചജചോര്ജസ  :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രചോചജഷസ  :
ശതീ  .    എലാം  .   സത്വരചോജസ  :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമചോന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  പരനിസനിതനി  സഇൗഹചോര്ദപരമചോയ  നനിലപചോടുകേള  സത്വതീകേരനിചചകേചോണസ
സലാംസചോനത്തസ ലഭദമചോയ ചതചോഴനില് കവദഗദലാം കേചോരദക്ഷമമചോയനി വനിനനിചയചോഗനിക്കുന
തരത്തനില് വദവസചോയങ്ങള ചപ്രചോതചോഹനിപനിചസ  സചോമ്പത്തനികേ വളര്ച ചനടുനതനിനസ
സര്ക്കചോര്  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ള  കേരടു  വദവസചോയ  നയലാം  ഏതു  വനിധത്തനില്
പ്രചയചോജനപ്രദമചോകുചമനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  യുവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം ഉയര്ന തരത്തനിലള്ള സചോചങതനികേ വനിദദചോപഠനലാം
പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയനിട്ടുള്ളവര്ക്കുലാം  അവസരലാം  ലഭദമചോക്കുനചതചോചടചോപലാം  പചോര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കചപടസ
പരമ്പരചോഗത  വദവസചോയങ്ങചള  ആശയനിക്കചോന  നനിര്ബനനിതരചോകുനവര്ക്കു  കൂടനി
അവസരലാം ലഭദമചോക്കചോന നയലാം ലക്ഷദമനിടുനചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കേചോചമചോ;

(സനി)  സത്വചദശചത്തക്കസ  മടങ്ങചോന  നനിര്ബനനിതരചോകുന  പ്രവചോസനികേളക്കുലാം
വദവസചോയ  രലാംഗത്തസ  കേചോരദമചോയ  പങനിലചോത്ത  വനനിതകേളക്കുലാം  അവസരലാം
ഒരുക്കുനതനിനസ  കേരടു  നയത്തനില്  ലക്ഷദമനിടുനചണങനില്  അതനിചന്റെ  വനിശദചോലാംശലാം
നല്കേചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേരളത്തനിചല  ജന  സചോന്ദ്രതയുലാം,  പരനിസനിതനി  അവചബചോധവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹചോര്ദപരവലാം  മലനിനതീകേരണലാം  പരമചോവധനി
കുറഞതുമചോയ  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങചള  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുകേയുലാം  പ്രചോചദശനികേ
വനിഭവങ്ങള  പ്രചയചോജനചപടുത്തനിയുളള  ചചറ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വഴനി  ഗ്രചോമതീണ
ചമഖലയനില്  ചതചോഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുകേ,  പരമ്പരചോഗത  രതീതനിയനിലളള
ഉത്പചോദനത്തനില് നനില്ക്കുനവര്ക്കസ മചോനദമചോയ വരുമചോനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ, അതുവഴനി
വദവസചോയ  പുചരചോഗതനിയുലാം  സചോമ്പത്തനികേ  വളര്ചയുലാം  ചനടുകേചയന
ലക്ഷദചത്തചോചടയചോണസ സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേരടസ വദവസചോയ നയലാം ബനചപടവരുമചോയനി
ചര്ച ചചയവരുനതസ.
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കേചോര്ഷനിവനിള  അടനിസചോനമചോക്കനിയുള്ള  ഭക്ഷദ  സലാംസരണ  വദവസചോയങ്ങള,
ബചയചോഡനിചഗ്രഡബനിള  പ്ലെെചോസനികേസ  വദവസചോയങ്ങള,  ചചജവവള  വദവസചോയങ്ങള,
പ്ലെെചോസനികേസ  മചോലനിനദങ്ങളുചട  റതീചചസക്ക കനിങസ  വദവസചോയലാം,  പചോരമ്പചരദതര
ഉഇൗര്ചജചോത്പചോദനത്തനിനുളള  സചോമഗ്രനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  വദവസചോയങ്ങളക്കസ
മുനഗണന  നല്കുകേ,  ചതചോഴനില്  ചചവദഗദലാം  ചനടനിയ  ചതചോഴനിലചോളനികേചളയുലാം
പരമ്പരചോഗതചമഖലയനിചല ചതചോഴനിലചോളനികേചളയുലാം വനിനനിചയചോഗനിചചകേചോണസ കേരകേഇൗശല
ചമഖലയനില് പുചരചോഗതനി ചചകേവരനിക്കുകേയുലാം,  അപ്രകേചോരലാം രചോജദത്തനിചല ആദദ പത്തസ
നനിചക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  സലാംസചോനങ്ങളനിചലചോനചോയനി  സലാംസചോനചത്ത  മചോറകേ
ചയനതചോണസ നയത്തനിചന്റെ വതീക്ഷണലാം.

(ബനി)  നവ  ആശയവമചോയനി  മുചനചോട്ടു  വരുന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  അതസ
സചോക്ഷചോത്കേരനിക്കുനതനിനുചവണനി എലചോവനിധ സഹചോയവലാം നല്കുനതനിനചോയനി ജനിലചോ
വദവസചോയ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇനകുചബഷന  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
വനിദദചോര്തനികേളക്കനിടയനില്  സലാംരലാംഭകേതത്വ  ആശയലാം  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം
അവരുചട ഗചവഷണ ആശയങ്ങചള സലാംരലാംഭകേ വനികേസനത്തനിനചോയനി പരനിവര്ത്തനലാം
ചചയ്യുനതനിനുലാം  യുവചോക്കചള  ചതചോഴനില്  അചനത്വഷകേരനില്  നനിനലാം  ചതചോഴനില്
ദചോതചോക്കളചോക്കുകേ എനതീ ലക്ഷദങ്ങചളചോചട ഇനകുചബഷന ചസന്റെറകേള വഴനി മചോര്ഗ്ഗ
നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കേനി  വരുന.   പരമ്പരചോഗത  വദവസചോയമചോയ  ചചകേത്തറനി
ചമഖലയനില് ചതചോഴനില് ദനിനങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ സ്കൂള കുടനികേളക്കസ ചചകേത്തറനി
യൂണനിചഫചോലാം നല്കേനി വരുന. കൂടചോചത,

• പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ
ASHA പദതനി നടപനിലചോക്കനി വരുന.

• വചോഴനചോരുകേള,  മറസ  പ്രകൃതനിദത്ത  നചോരുകേള,  കേളനിമണ്ണസ  തുടങ്ങനിയ
ചമഖലകേളനിചല  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  ഉനമനത്തനിനചോയനി  കേരകേഇൗശല
ക്ലസറകേള  സചോപനിചവരുന.  ഇഇൗ  ചമഖലചയയുലാം  ടൂറനിസലാം
ചമഖലചയയുലാം  തമ്മേനില്  ബനനിപനിചസ  ക്രെചോഫസ  ടൂറനിസലാം  പദതനി,
സവനതീര് പദതനി എനനിവ ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ. 

• മുള,  ഇഇൗറ  വദവസചോയങ്ങളുചട  സലാംരക്ഷണത്തനിനചോയനി  കൂടുതല്
കേരുതല്   നല്കേനി വരുന. 

• പരമ്പരചോഗത  വദവസചോയ  ഉല്പനങ്ങചള  മൂലദ  വര്ദനിത
ഉല്പചോദനത്തനിചലയസ നയനിക്കുന തരത്തനില് ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം
കൂടുതല് ചതചോഴനില് അവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതരത്തനില് ആവനിഷരനിക്കുലാം.
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(സനി)  തനിരനിചകേ  വരുന  പ്രവചോസനികേളക്കചോയനി  NORKA  ROOTS  വഴനി
നടപനിലചോക്കനി  വരുന  സലാംരലാംഭകേതത്വ  വനികേസന  പരനിശതീലന  പദതനിയനില്  ജനിലചോ
വദവസചോയ  ചകേന്ദ്രങ്ങള  സഹകേരനിചസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്
എചസറകേളനില് അഞ്ചു ശതമചോനലാം ഇവര്ക്കചോയനി സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുണസ.  

വനനിതചോ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കചോയനി  WE  (Women  Entrepreneur)  മനിഷന  വഴനി
ചതചോഴനില്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കചോവശദമചോയ  സഹചോയങ്ങള  ചകേ.എസസ.ചഎ.ഡനി.സനി.  വഴനി
നല്കേനി വരുന.

വചസ്ത്രചോല്പചോദന വദവസചോയലാം ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനി വനനിതകേളക്കചോയനി
'വസ്ത്ര  ഗ്രചോമലാം'  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  സലാംസചോനത്തുടനതീളലാം  യൂണനിറകേള  സചോപനിചലാം
ജനിലചോടനിസചോനത്തനില്  കേണ്ചസചോര്ഷദലാം  സചോപനിചലാം  സചോചങതനികേ  സചോമ്പത്തനികേ
സഹചോയങ്ങള വനനിതചോ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ നല്കേനി വരുന.

വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനസ സഹകേരണ വകുപനിചന്റെ പദതനികേള  

24 (*54) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷചോ ചപചോറനി :
ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    ചകേളു :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  രചോജദത്തസ  ഉപചഭചോക്തൃ  സചോധനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറലാം  ഉണചോയനി
ചക്കചോണനിരനിക്കുന സചോഹചരദത്തനില് സലാംസചോനത്തസ  അവശദസചോധനങ്ങളുചട  വനില
നനിയനണത്തനിനസ  സഹകേരണ സചോപനങ്ങള ഏചതലചോലാം  തരത്തനില് ഇടചപടുന
എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രവര്ത്തന  വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെയുലാം  കവവനിധദവല്ക്കരണത്തനിചന്റെയുലാം
ഭചോഗമചോയനി പ്രഖദചോപനിച ഇ-ത്രനിചവണനി, ത്രനിചവണനി ഓണ്കലന ചടഡനിലാംഗസ, തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോയനിട്ടുചണചോ;  കവവനിധദവല്ക്കരണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
നടപനിലചോക്കനിയതുലാം  നടപനിലചോക്കചോന  ഉചദശനിക്കുനതുമചോയ  മറ  പദതനികേള
ഏചതലചോമചോണസ;

(സനി)  ഔഷധ  വനിപണന  ചമഖലയനിചല  ചൂഷണത്തനിനസ  ഒരു  പരനിധനിവചര
അറതനി വരുത്തുവചോന ഉചദശനിചചകേചോണസ വദചോപകേമചോയ ചതചോതനില് നതീതനി ചമഡനിക്കല്
ചസചോറകേള തുടങ്ങചോനുളള പദതനിയുചട വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  രചോജദത്തസ  ഉപചഭചോക്തൃ  സചോധനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറലാം  ഉണചോയനി

ചക്കചോണനിരനിക്കുന സചോഹചരദത്തനില് സലാംസചോനത്തസ ആവശദസചോധനങ്ങളുചട വനില

നനിയനനിക്കുനതനിനചോയനി  സഹകേരണ  സചോപനമചോയ  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ

ലക്ഷദമനിടനിരനിക്കുനതസ  രണസ  തരത്തനിലളള  ഇടചപടലചോണസ.  ഒനചോമതചോയനി  സത്വന്തെലാം

ഒഇൗടസ  ചലറകേളചോയ  ത്രനിചവണനി  സൂപര്  മചോര്ക്കറകേള,  ചമചോചചബല്  ത്രനിചവണനികേള

എനനിവ വഴനി നടത്തുന വനിപണനി ഇടചപടലലാം മചറചോനസ അപകസ സചോപനലാം എന

നനിലയനില്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വഴനി  നടത്തുന  ഇടചപടലലാം,

കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ത്രനിചവണനി  ഒഇൗടസ  ചലറകേള  മുചഖന  വനിപണനി

നനിരക്കനിചനക്കചോള  കുറഞ  നനിരക്കനില്  സചോധനങ്ങള  നല്കേനി  വരുനണസ.

ഇതുകൂടചോചത പ്രചോഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ചനതൃതത്വത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന

നതീതനി  ചസചോറകേള  എലചോമചോസവലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  സചോധനങ്ങള  വചോങ്ങനി

കുറഞവനിലയസ  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനണസ.  ആയതസ  ഒരു  പരനിധനിവചര  വനിപണനിചയ

സഹചോയനിക്കുനണസ.

അരനിവനില  കുറചസ  ചകേചോണ്ടുവരുനതനിനുചവണനി  സഹകേരണ  സചോപനങ്ങളുചട

ചനതൃതത്വത്തനില്  നടത്തനിയ  ഇടചപടല്  വനവനിജയമചോയനിരുന.  42  രൂപ  വചര

കുതനിചയര്ന ജയ, കുറവ എനതീ ഇനലാം അരനിയുചട വനില യഥചോക്രെമലാം 30 രൂപയുലാം 28

രൂപയുമചോയനി  കുറചസ  ചകേചോണ്ടുവരുനതനിനസ  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  25  രൂപയസ

അരനിവനിതരണലാം നല്കേനിയതസ സഹചോയകേരമചോയനി.

ഓണക്കചോലത്തസ  വനില  നനിയനനിക്കുനതനിനചോയനി  3500  ഓണചന്തെകേള

ആരലാംഭനിക്കുനണസ.  ജൂചചല  മചോസത്തനില്  തചന  ഇ-ചടനഡര്,  എന.സനി.ഡനി.എകസ

ഇ-ഓക്ഷന  എനനിവ  മുചഖന  സചോധനങ്ങള  വചോങ്ങനിയതസ  വന  വനിക്കുറവനില്

സചോധനങ്ങള വചോങ്ങുനതനിനസ കേഴനിഞ. പഞചോയത്തുകേളനിലലാം, മുനസനിപചോലനിറനികേളനിലലാം,

ചകേചോര്പചറഷനുകേളനിലലാം  വനിപണനി  ആരലാംഭനിക്കുനചതചോചട  വനില  നനിലവചോരലാം  പനിടനിചസ

നനിര്ത്തുനതനിനസ സചോധനിക്കുലാം.

(ബനി)  പ്രവര്ത്തന  വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെയുലാം  ചചവവനിധദവത്ക്കരണത്തനിചന്റെയുലാം

ഭചോഗമചോയനി ഇ-ത്രനിചവണനി, ത്രനിചവണനി ഓണ്ചചലന ചടഡനിലാംഗസ തുടങ്ങനിയ പദതനികേള

പ്രചോവര്ത്തനികേമചോയനിട്ടുണസ.  ചചവവനിധദവല്ക്കരണത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി നടപനിലചോക്കനിയതുലാം

നടപനിലചോക്കചോന  ഉചദശനിക്കുനതുമചോയ  പദതനികേളുചട  വനിശദചോലാംശങ്ങള  ചുവചട

ചചര്ക്കുന:
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ഭചോഗനികേമചോയനി നടപനിലചോക്കനിയതസ

ഇ  -  ത്രനിചവണനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം വദചോപനിപനിക്കല്

ആഫതീസസ  ചസഷനറനി  സചോധനങ്ങള  നദചോയമചോയ  വനിലയസ  ലഭദമചോക്കുനതനിനസ
കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ ആരലാംഭനിച നചോലസ ഇ-ത്രനിചവണനികേളക്കസ പുറചമ  24  എണ്ണലാം കൂടനി
പുതനിയതചോയനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.   പത്തനലാംതനിട,  ചകേചോടയലാം,
വയനചോടസ,  പചോലക്കചോടസ,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ,  ആലപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി
എനനിവനിടങ്ങളനിലചോയനി  9  ത്രനിചവണനികേള  ഇതനിചനചോടകേലാം  പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിച.
ബചോക്കനി  15  ഇ-ത്രനിചവണനികേള ആരലാംഭനിയ്ക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള തത്വരനിതഗതനിയനില്
സത്വതീകേരനിചവരുന.

ത്രനിചവണനി ഓണ്ചചലന ഓര്ഡറനിലാംഗസ സനിസലാം

ചതരചഞടുത്ത ത്രനിചവണനികേളനില് ഓണ്ചചലന ചഷചോപനിലാംഗനിനസ ആവശദമചോയ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച വരുന.  ചഷചോപ്പുകേളനില് വനസ ചനരനിടസ സചോധനങ്ങള വചോങ്ങചോന
കേഴനിയചോത്ത വദക്തനികേളക്കസ ഓണ്ചചലനചോയനി സചോധനങ്ങള വചോങ്ങുനതനിനുലാം അവ വതീടനില്
എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  ഇഇൗ  ഇടചപടല്  വഴനിചയചോരുക്കുനതചോണസ.  ആദദ  ഘടചമന
നനിലയനില്  ഇഇൗ  ഓണക്കചോലത്തസ  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ഓണ്ചചലന
ഓര്ഡറനിലാംഗസ സനിസലാം നടപനിലചോക്കുനതചോണസ. ഇപ്രകേചോരലാം ലഭദമചോകുന ഓര്ഡറകേളക്കസ
ചഡചോര് ചഡലനിവറനി നല്കുനതചോണസ.

ചചവവനിദദവല്ക്കരണത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി നടപനിലചോക്കനിയ പദതനികേള ചുവചട
ചചര്ക്കുന:

അരനിക്കടകേള

അരനിയുചട ക്ഷചോമലാം പരനിഹരനിയ്ക്കുനതനിനുലാം ചപചോതു വനിപണനിയനിചല വനില്പനവനില
പനിടനിചസ  നനിര്ത്തുനതനിനുലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ചനതൃതത്വത്തനില്  പ്രചോഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചള  കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  കേണ്ചസചോര്ഷദലാം  രൂപതീകേരനിചസ
ഫലപ്രദമചോയനി  മചോര്ക്കറനില്  ഇടചപടുനതനിനുലാം  ഇതുവഴനി  680  അരനിക്കടകേള
ആരലാംഭനിചസ,  സവര്ണ്ണ  മസൂരനി  അരനി  കേനിചലചോയസ  25  രൂപ  നനിരക്കനില്
ചപചോതുജനങ്ങളക്കസ വനില്പന നടത്തചോനുലാം കേഴനിഞ.

സഡനസസ മചോര്ക്കറസ

ഇഇൗ  അദദയന  വര്ഷത്തനില്  വനിദദചോര്തനികേളക്കുലാം,  രക്ഷനിതചോക്കളക്കുലാം
പ്രചയചോജനചപടുന  രതീതനിയനില്  സലാംസചോനത്തസ  315  സഡനസസ  മചോര്ക്കറകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഒരു  വനിദദചോര്തനിക്കസ  ആവശദമചോയ  മുഴുവന  സചോധനങ്ങളുലാം  ഒരു
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ചമല്ക്കൂരയസ  കേതീഴനില്  ലഭദമചോക്കുകേ  എനതചോണസ  സഡനസസ  മചോര്ക്കറസ
ചകേചോണ്ടുചദശനിക്കുനതസ.  മചോര്ക്കറസ വനിലചയക്കചോള കുറഞതസ  20% കുറഞ വനിലയസ
സഡനസസ മചോര്ക്കറനില് സചോധനങ്ങള ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  പ്രമുഖ കേമ്പനനികേളുചടയുലാം
കുടുലാംബശതീ  ചപചോലളള  കൂടചോയ്മകേളുലാം  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന  സ്ക്കൂള  ബചോഗസ,  കുട,  ലഞസ
ചബചോകസ,  വചോടര് ചബചോടനില്,  ചപന,  ചപനസനില്,  ഇനസ്ട്രുചമന്റെസ ചബചോകസ എനനിവയുലാം,
കേണ്സഡ്യൂമര്  ചഫഡസ  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന  ത്രനിചവണനി  ചനചോട്ടുബുക്കുലാം,  സഡനസസ
മചോര്ക്കറനില് ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുണസ. 

നടപനിലചോക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുന മറസ പദതനികേള 

ഓണവനിപണനി

ഇഇൗ വര്ഷചത്ത ഓണവനിപണനി  ആഗസസ  25  മുതല് ചസപ്റലാംബര്  3  വചര
3500  ഒഇൗടസ ചലറകേളനിലൂചട  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനചോണസ  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ.
ഓണ  വനിപണനിയനിലൂചട  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനങ്ങളുലാം  ചപചോതു  വനിപണനി
വനിലചയക്കചോള  കുറഞ  നനിരക്കനില്  25  ഇനങ്ങളുലാം  വനില്പന  നടത്തുനതനിനചോണസ
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുളളതസ.   വനിലക്കുറവനിചനചോചടചോപലാം  തചന  ഗുണചമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എനതചോണസ വനിപണനി ഇടചപടലനിചന്റെ സവനിചശഷത.

ഓണലാം ബചോസ്ക്കറസ 

ഓണചത്തചോടനുബനനിചസ കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ ഓണലാം ബചോസ്ക്കറസ  പുറത്തനിറക്കുലാം.
പരനിസനിതനി,  സഇൗഹൃദവസ്തുക്കള  ഉപചയചോഗനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കുടയനില്   ഓണ
ഉപചയചോഗത്തനിനുള്ള  സചോധനങ്ങചളലചോലാം ഉളചപടുത്തുലാം.

നതീതനിശലാംഖല വദചോപനലാം

സലാംസചോനത്തസ  പ്രചോഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  ചനതൃതത്വത്തനില്
കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  മുനകേചയ്യടുത്തസ  2000  നതീതനി  ചസചോറകേളുലാം,  1500  നതീതനി
ചമഡനിക്കല് ചസചോറകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

മുഴുവന സമയ സബ്സനിഡനി വനിതരണലാം

ചസപ്റലാംബര്  1  മുതല്  മചോര്ചസ  31  വചര  13  ഇനങ്ങളക്കസ  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  പ്രചോഥമനികേ  സര്വതീസസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന  നതീതനി
ചസചോറകേളനിലൂചടയുലാം,  ത്രനിചവണനി  ചസചോറകേളനിലൂചടയുലാം  വനില്പന  നടത്തുനതനിനസ
പദതനി  തയ്യചോറചോക്കനി  വരുന.   സലാംസചോന സര്ക്കചോര്  വനിപണനി  ഇടചപടലനിനചോയനി
കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിനസ  ഇഇൗ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  അനുവദനിച  തുകേ
ഉപചയചോഗനിചചോണസ ടനി സബ്സനിഡനി വനില്പന നടത്തുനതനിനസ ലക്ഷദമനിടനിരനിക്കുനതസ.
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നതീതനി ചകേചോചമഴദല് ഗദചോസസ

ചഡചോമസനികേസ  ഗദചോസസ  വനിതരണലാം  ചകേചോചമഴദല്  ആക്കനി  മചോറനതനിനുളള
നടപടനികേള നടനവരുന.  പചോലക്കചോടുളള ഫചോകറനിയനില് ഉത്പചോദനിപനിച പചോലക്കചോടസ,
തൃശ്ശൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനിചല  ചഹചോടലകേള  കേചോററനിലാംഗസ  സര്വതീസകേള  എനനിവയസ
വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനസ ആചലചോചനിചവരുന.

(സനി)  മരുനവനില  നനിയനണത്തനിനചോയനി  1500  നതീതനി  ചസചോറകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള പദതനി പ്രചോവര്ത്തനികേമചോയനിട്ടുണസ.  സലാംസചോനത്തസ ഇചപചോള
684 ഓളലാം നതീതനി ചമഡനിക്കല് ചസചോറകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ
മുചഖന ശരചോശരനി ഒരു മചോസലാം  10  ചകേചോടനി  രൂപയുചട മരുനസ  15  മുതല്  20%  വചര
വനിലക്കുറവനില്  ലഭദമചോക്കനി  വരുന.  വനിപണനലാം  കൂടുതല്  സഇൗകേരദപ്രദമചോ
ക്കുനതനിനചോയനി  എലചോ  റതീജനിയണുകേളനിലലാം  ചമഡനിക്കല്  ചവയര്  ഹഇൗസകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  പദതനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  മലപ്പുറലാം,
കേചോസര്ചഗചോഡസ  എനനിവനിടങ്ങളനിചല  ചവയര്ഹഇൗസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച.
ചകേചോടയലാം,  പത്തനലാംതനിട,  പചോലക്കചോടസ  എനതീ ജനിലകേളനിചല ചവയര്ഹഇൗസകേള ഉടന
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.

ഇനകുചബഷന ചസന്റെറകേളുലാം ജനിചയചോ ചപചോര്ടലലാം

25 (*55) ശതീ  .   ചകേ  .   ബചോബു :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   കേചോരചോടസ റസചോഖസ :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മചോകനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  ചവണ മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള ലഭദമചോക്കുനതനിനുലാം അവര്
ചനരനിടുന  സചോചങതനികേ  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  ബനിസനിനസസ
ഇനകുചബഷന  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തന  സജമചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനിൽ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങളുചട വനിവരചശഖരണത്തനിനസ എലാം.എസസ.എലാം.ഇ.
ജനിചയചോചപചോര്ടല്  സലാംവനിധചോനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;എങനില്  എചന്തെലചോലാം
ലക്ഷദങ്ങളചോണസ  ഈ  പദതനിപ്രകേചോരലാം  കകേവരനിക്കചോനുചദശനിക്കുനചതനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  വദവസചോയ  വനികേസനലാം  തത്വരനിതചപടുത്തുകേചയന
ലക്ഷദലാം  മുനനനിര്ത്തനി  നവ  ആശയവമചോയനി  മുചനചോട്ടുവരുന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  അതസ
സചോക്ഷചോത്കേരനിക്കുനതനിനുചവണനി എലചോവനിധ സഹചോയവലാം നല്കുനതനിനചോയനി ജനിലചോ
വദവസചോയ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഇനകുചബഷന  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
വനിദദചോര്തനികേളക്കനിടയനില്  സലാംരലാംഭകേതത്വ  ആശയലാം  വനികേസനിപനിക്കുകേ,  അവരുചട
ഗചവഷണ ആശയങ്ങചള സലാംരലാംഭകേ വനികേസനത്തനിനചോയനി പരനിവര്ത്തനലാം ചചയ്യുകേ,
യുവചോക്കചള ചതചോഴനില് അചനത്വഷകേരനില് നനിനലാം ചതചോഴനില് ദചോതചോക്കളചോക്കുകേ എനതീ
ലക്ഷദങ്ങചളചോചടയചോണസ  കേലചോലയങ്ങളനില് ഇനകുചബഷന ചസന്റെറകേള വഴനി  മചോര്ഗ്ഗ
നനിര്ചദശങ്ങള നല്കേനി വരുനതസ.

(ബനി)   ഉണസ.   സൂക,  ചചറകേനിട,  ഇടത്തരലാം  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങളുചട
സചോനമുളചപചടയുളള  എലചോ  വനിവരങ്ങളുലാം  സമഗ്രമചോയുലാം  കേചോചലചോചനിതമചോയുലാം
ചശഖരനിചസ ചഡറചോ ബചോങസ തയ്യചോറചോക്കുകേയചോണസ എലാം.എസസ.എലാം.ഇ.  ജനിചയചോചപചോര്ടല്
സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചട  ലക്ഷദമനിടുനതസ.   അതുവഴനി  ഒരു  വദവസചോയ  ഭൂപടലാം
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  വനികേസന  പദതനികേള  തയ്യചോറചോക്കുനതനിനുലാം  യൂണനിറകേള
ചനരനിടുന പ്രശങ്ങളുലാം പരനിമനിതനികേളുലാം മനസനിലചോക്കചോനുലാം ഇതനിലൂചട സചോധനിക്കുന.

ടചോവനകൂര് ചചടറചോനനിയലാം ലനിമനിറഡസ ചനരനിടുന പ്രതനിസനനി

26 (*56) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   ബനി  .   സതദന :
ശതീ  .   വനി  .   ചജചോയനി :
ശതീ  .    എലാം  .    മുചകേഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരചത്ത  ടചോവനകൂര്  ചചടറചോനനിയലാം  ലനിമനിറഡസ  ചനരനിടുന
പ്രതനിസനനിചയക്കുറനിചസ അവചലചോകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തുണചോയചതനസ  ആചക്ഷപമുള്ള
ചകേടുകേചോരദസതയുലാം  അഴനിമതനിയുലാം  സചോപനത്തനില്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ
സലാംവനിധചോനലാം  ഏര്ചപടുത്തുനതനിചന  ഏതു  തരത്തനില്  ബചോധനിചനിട്ടുണസ;  മചോലനിനദ
നനിര്മ്മേചോര്ജന  പ്ലെെചോന്റെസ  നനിര്മ്മേചോണത്തനിചല  അപചോകേത  ചകേചോണ്ടുണചോയ
അപകേടത്തനില്ചപടസ  ചതചോഴനിലചോളനി  മരനിക്കചോനനിടയചോയതനിചന്റെ  പശചോത്തലത്തനില്
നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  അവനിചട  നടനതചോയനി  ആചക്ഷപമുള്ള
ക്രെമചക്കടുകേചളക്കുറനിചസ വനിശദ പരനിചശചോധന നടത്തചോന തയ്യചോറചോകുചമചോ;
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(സനി)  മുന സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ ഉചദദചോഗസതലത്തനിലലാം അലചോചതയുമുള്ള
അഴനിമതനിയുലാം ചകേടുകേചോരദസതയുലാം ചകേചോണസ ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള തകേര്ച
ചനരനിടതചോയ ആചക്ഷപലാം പരനിഹരനിക്കചോന ഇഇൗ സര്ക്കചോര്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ. ചപചോതുചമഖലചോസചോപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ചമചചപടുത്തുനതനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  ടചോവനകൂര്  ചചടറചോനനിയലാം  ചപ്രചോഡകസസസ  ലനിമനിറഡസ  (റനി.റനി.പനി.എല്.)
ഉളചപചടയുളള  ഓചരചോ  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ചപചോതുചമഖലചോ  വദവസചോയ  പുനനഃസലാംഘടനചോ  ചബചോര്ഡസ  (റനിയചോബസ)   മുചഖന
അവചലചോകേനത്തനിനസ  വനിചധയമചോക്കനി പരനിഹചോരലാം കേചണത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.   കേചോലഹരണചപട  സചോചങതനികേവനിദദ,  കേചോലപഴക്കലാം  ചനരനിടുന
യനസചോമഗ്രനികേള,  നനിര്ചദശനിക്കചപട  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവനിധചോനത്തനിചന്റെ
അപരദചോപ്തത  തുടങ്ങനിയവയചോണസ  കേമ്പനനി  ചനരനിടുന  പ്രധചോന  പ്രതനിസനനികേള.
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  സലാംവനിധചോനലാം  പൂര്ണ്ണചതചോതനില്  സജമചോക്കുനതനിനുലാം
പ്ലെെചോന്റെസ  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുമചോയനി ഇഇൗ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  24  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
പദതനിയസ ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ടചോവനകൂര്  ചചടറചോനനിയലാം  ചപ്രചോഡകസസസ  ലനിമനിറഡസ  2012-2016
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് നഷത്തനിലചോയനിരുന. തന്മൂലലാം മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
സലാംവനിധചോനങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുനതനില് തടസലാം ചനരനിട്ടു.  നഡ്യൂടചചലചസഷന പ്ലെെചോന്റെസ
പൂര്ത്തനിയചോചയങനിലലാം  കേരചോര്  പ്രകേചോരമുളള  രതീതനിയനില്  പ്ലെെചോന്റെസ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കചോന
കേരചോചറടുത്ത വചോചടകേസ വബചോഗസ എന കേമ്പനനിയസ കേഴനിയചോത്തതുമൂലലാം പൂര്ണ്ണചതചോതനില്
പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനിയനിടനില.   ഇതനിചനതുടര്നസ  23-5-2017-ല്  കേമ്പനനി  അടചസ
പൂടചോന ചകേന്ദ്ര മലനിനതീകേരണ നനിയനണ ചബചോര്ഡസ ഉത്തരവനിടുകേയുണചോയനി.  കേമ്പനനി
വചോചടകേസ  വബചോഗനിചനതനിചര  നനിയമ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചസ  വരനികേയചോണസ.  പ്ലെെചോന്റെസ
തകേര്നസ ചതചോഴനിലചോളനി മരനിക്കചോനനിടയചോയ സലാംഭവത്തനില് നനിര്മ്മേചോണപ്രവര്ത്തനത്തനിചന്റെ
അപചോകേതകേള  പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനചോയനി  വദവസചോയ  വകുപ്പു  ചസക്രെടറനിചയ
നനിയമനിചചകേചോണസ ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.  

(സനി)  ഉചദദചോഗസ  തലത്തനിലലാം  അലചോചതയുമുളള  അഴനിമതനിയുലാം
ചകേടുകേചോരദസതയുലാം മൂലലാം  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം തകേര്ച
ചനരനിടുനചതചോഴനിവചോക്കുവചോന  കേമ്പനനികേളുചട  ഭരണ  നനിര്വഹണ  സലാംവനിധചോനലാം
കേചോരദക്ഷമമചോക്കുന  നടപടനികേള  സര്ക്കചോര്  സത്വതീകേരനിചവരനികേയചോണസ.  ഇതനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  ചചവദഗദമുളള  ചപ്രചോഫഷണലകേചള  സചോപനചമധചോവനികേളചോയനി
നനിയമനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  ഇതനിചനചോടകേലാം  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത
വനിദഗചര  ഉളചപടുത്തനി  ഡയറകര്  ചബചോര്ഡകേള  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചവരുന.
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ചപചോതുചമഖലചോസചോപനങ്ങളുചട പ്രവര്ത്തനലാം റനിയചോബസ മുചഖന എലചോമചോസവലാം
അവചലചോകേനലാം  ചചയവരുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പ്രവര്ത്തനസലാംബനമചോയ  പല
പ്രശങ്ങളക്കുലാം  സമചയചോചനിതമചോയനി  തചന  പരനിഹചോരലാം  കേചണത്തുവചോന
സഹചോയകേരമചോയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത മനനിതലത്തനിലലാം ചസക്രെടറനി തലത്തനിലലാം പ്രചതദകേ
അവചലചോകേനങ്ങള  നടത്തനി  ആവശദമചോയ  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള  നല്കേനിവരുന.
പ്രവര്ത്തന അവചലചോകേനങ്ങളുചട ഫലമചോയനി അനുകേരണതീയമചോക്കചോവന  മചോചനജസ ചമന്റെസ
നടപടനിക്രെമങ്ങള മറസ സചോപനങ്ങളനിചലയ്ക്കുലാം പകേര്നസ നല്കുവചോന സഹചോയകേമചോയനിട്ടുണസ.

ചപചോതുചമഖലചോസചോപനങ്ങളുചട ധനകേചോരദ മചോചനജസ ചമന്റെസ ചമചചപടുത്തുനതനിചന്റെയുലാം
അഴനിമതനി  തടയുനതനിചന്റെയുലാം  ഭചോഗമചോയനി  സചോപനങ്ങളുചട  യഥചോര്ത
സചോമ്പത്തനികേസനിതനി  അറനിയുനതനിനുചവണനി  കേണക്കുകേള  സമയബനനിതമചോയനി
പൂര്ത്തനിയചോക്കനി  ആഡനിറസ  നടത്തുനതനിനസ  കേമ്പനനികേചള  പ്രചതദകേലാം  അവചലചോകേനലാം
ചചയസ  ആവശദമചോയ  നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കേനിവരുന.   വചോണനിജദ  ഇടപചോടുകേളനില്
സതചോരദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുലാം  മചോചനജസ ചമന്റെനിചന്റെ കേചോരദക്ഷമത കൂട്ടുനതനിനുമചോയനി
വനിവരസചോചങതനികേ  വനിദദയുചട  സഹചോയചത്തചോചടയുളള  സലാംവനിധചോനങ്ങളുലാം
ഉപചയചോഗനിചവരുന.  

സചോപനങ്ങളുചട കേചോരദക്ഷമത കൂട്ടുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി നനിലവനിലളള ഉല്പചോദന
സഇൗകേരദങ്ങളുചട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  ആവശദമചോയ
പദതനികേള നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി കൂടുതല്  പദതനി വനിഹനിതലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ.
ഇഇൗ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  270  ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ   ഇതനിനുചവണനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതസ. ഇഇൗ പദതനികേള റനിയചോബസ മുചഖനയുലാം സര്ക്കചോര് തലത്തനില്
വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ  സലാംവനിധചോനലാം  വഴനിയുലാം   സൂകമചോയ  വനിശകേലനലാം  നടത്തനിയചോണസ
അനുമതനി  നല്കേനിവരുനതസ.  കൂടചോചത  പദതനികേളുചട  സമയബനനിതമചോയ
പൂര്ത്തതീകേരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുളള  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധചോനവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

ചകേരള ബചോങസ രൂപതീകേരണലാം

27 (*57) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുനസ :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബസ :

ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  വനികേസനചോവശദത്തനിനചോയനി  ചകേരള  ബചോങസ
രൂപതീകേരനിക്കുവചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ബചോങസ രൂപതീകേരണലാം ഇചപചോള ഏതു ഘടത്തനിലചോണസ;

(സനി) എനചത്തക്കസ ഇതനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവചോന കേഴനിയുചമനചോണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ രൂപതീകേരനിക്കചോന സര്ക്കചോര് തതത്വത്തനില്
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി  ഒരു  ടചോസസ
ചഫചോഴനിചന നനിചയചോഗനിചസ സര്ക്കചോര് ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.  ഇപ്രകേചോരലാം നനിചയചോഗനിച ടചോസസ
ചഫചോഴസ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  നനിലവനില്   വരുനതനിനസ  തതീയതനി
നനിശയനിചനിടനില.

സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണലാം

28 (*58) ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    ബനി  .   ഡനി  .   ചദവസനി :
ശതീ  .    ചകേ  .   കുഞനിരചോമന :
ശതീ  .     വനി  .    അബ്ദുറഹനിമചോന :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണമചോയനി  കവദക്യുതതീകേരനിക്കചപട  സലാംസചോനമചോയനി
മചോറനിയതനിചന്റെ  ഫലമചോയനി  കവദക്യുതനി  ഉപചഭചോഗത്തനിലണചോയ  വര്ദന
കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ; എങനില് വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഏചതലചോലാം  ചസചോതസ്സുകേളനില്  നനിനചോണസ  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദക്യുതതീകേരണത്തനിനുള്ള ഫണസ കേചണത്തനിയചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  കവദക്യുതനി  വനിതരണ  കലന  സചോപനിചസ  കവദക്യുതനി  എത്തനിക്കചോന
സചോധനിക്കചോചത  വന  പ്രചദശങ്ങളനിചല  വതീടുകേളനില്  ചസചോളചോര്  അടക്കമുള്ള
സചോധദതകേള ഉപചയചോഗനിചസ  കവദക്യുതനി  എത്തനിക്കചോന എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കചോത്തതുമൂലവലാം  ചകേചോടതനി
ഇടചപടലകേള  തുടങ്ങനിയ  കേചോരണങ്ങളചോലലാം  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കചോത്ത  വതീടുകേളനില്
അത്തരലാം  പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിചസ  കവദക്യുതനി  നല്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണ പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി നല്കേനിയ
ചചവദക്യുത കേണക്ഷനുകേളമൂലലാം വചോര്ഷനികേ ചചവദക്യുതനി ഉപചഭചോഗത്തനില് ഏകേചദശലാം 40
ലക്ഷചത്തചോളലാം യൂണനിറസ വര്ദനയുണചോകുചമനചോണസ കേണക്കചോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.

(ബനി)  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്,  പദതനിക്കസ  നല്കേനിയ  174  ചകേചോടനിയുചട
ഭരണചോനുമതനി  പ്രകേചോരലാം  ഒരു  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  ചചലവനിചന്റെ  50%
(പരമചോവധനി  ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപ)  എന  നനിരക്കനില്  63.82  ചകേചോടനി  രൂപ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.  വഹനിക്കചോനുലാം  ബചോക്കനി  ആവശദമുളള  110.18  ചകേചോടനി  രൂപ
തചദശസത്വയലാംഭരണ,  പടനികേജചോതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  ചക്ഷമവകുപ്പുകേള,  നനിയമ
സഭചോലാംഗങ്ങളുചട  പ്രചതദകേ  വനികേസന  ഫണസ,  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ,
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട  മറസ  ഫണ്ടുകേള,  സനദ  സലാംഘടനകേളുചട  സഹചോയ  നനിധനി
എനനിവ വഴനി കേചണത്തചോനചോണസ തതീരുമചോനനിചതസ.

1-8-2017-ചല  കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം  127  എലാം.എല്.എ.-മചോരനില് നനിനചോയനി
36.88  ചകേചോടനി  രൂപ  പദതനിക്കചോയനി  നല്കുനതനിനുളള  ഉറപസ  ലഭനിചതനില്  32.38
ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ഭരണചോനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  പടനികേജചോതനി  വനികേസന  വകുപനില്
നനിനസ 11.78 ചകേചോടനി രൂപയുലാം പടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന വകുപനില്  നനിനസ 11.50 ചകേചോടനി
രൂപയുലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുളള  ഉറപസ  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  3.59  ചകേചോടനി  രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണസ. എലാം.പനി. ഫണനില് നനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ചചവദക്യുതനി
ചബചോര്ഡനിചന്റെ വനിഹനിതത്തനില് സചോധദതക്കനുസരനിചസ ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് വനിഹനിതമചോയ
DDUGJY ഫണസ ഉപചയചോഗചപടുത്തുനതനിനുലാം തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചചവദക്യുതനി  ചചലന  എത്തനിക്കചോന  കേഴനിയചോത്ത  ഉളപ്രചദശങ്ങളനിലളള
ചകേചോളനനികേളനില്  വനിചകേന്ദ്രതീകൃത  ചചവദക്യുചതചോല്പചോദനവലാം  വനിതരണവലാം  (DDG)
പദതനി സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചടയചോണസ ചചവദക്യുതനി എത്തനിചതസ.

സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ചകേരളത്തനിചല  ചചവദക്യുതനി
എത്തചോത്ത ചമഖലകേളനില് ചസചോളചോര് പചോനല് ഉപചയചോഗനിചസ ഗ്രനിഡസ ബനനിതമലചോത്ത
സഇൗചരചോര്ജ നനിലയലാം സചോപനിക്കചോന നടപടനികേചളടുക്കുകേയുലാം, ചചവദക്യുതനി വനിതരണ
ചചലന  സചോപനിചസ  ചചവദക്യുതനി  എത്തനിക്കചോന  സചോധനിക്കചോചത  വന  പ്രസ്തുത
പ്രചദശങ്ങളനിചല  വതീടുകേളനില്  ചസചോളചോര്  ചഹചോലാംചചലറനിലാംഗസ  സനിസലാം,  ചസചോളചോര്
റചോന്തെലകേള,  ചസചോളചോര്  പവര്പ്ലെെചോന്റുകേള  എനനിവ  സചോപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.
ഇതനുസരനിചസ  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  1620  വതീടുകേളനിലലാം,  വയനചോടസ  ജനിലയനില്  12
വതീടുകേളനിലലാം  പചോലക്കചോടസ  ജനിലയനില്  539  വതീടുകേളനിലലാം  ചസചോളചോര്  ചഹചോലാംചചലറനിലാംഗസ
സനിസവലാം  ചസചോളചോര്  റചോന്തെലകേളുലാം  സചോപനിച.  കൂടചോചത  പചോലക്കചോടസ  ജനിലയനില്  5
വതീടുകേളക്കചോയനി 2 ചസചോളചോര് പവര്പ്ലെെചോന്റുകേള സചോപനിച. 
387/2020
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(ഡനി)  വന പ്രചദശങ്ങളനില് തചോമസനിക്കുന ഗുണചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ചചവദക്യുതനി
എത്തനിക്കുനതനിനചോയനി  വനത്തനിനുളളനില്  കൂടനി  ചചവദക്യുതനി  ചചലന  വലനിചക്കണ
സചോഹചരദങ്ങളനില്  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി  ആവശദമചോയനിരുന.
അനുമതനിക്കചോയനി വനിവനിധ നടപടനിക്രെമങ്ങള പചോലനിചസ അചപക്ഷ സമയബനനിതമചോയനി
നല്കുകേയുലാം പരമചോവധനി ചവഗത്തനില് അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനചോയുളള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  

മറസ ഉടമസരുചട വസ്തുക്കളനില് കൂടനി ചചലന വലനിചസ കേണക്ഷന ചകേചോടുചക്കണ
സചോഹചരദങ്ങളനില്  ഉടമയുചട  സമ്മേതലാം  ലഭനിക്കചോത്ത പക്ഷലാം തര്ക്കത്തനില്  തതീര്പസ
കേല്പനിക്കചോന അധനികേചോരചപട റവനഡ്യൂ വകുപനിചന്റെ സഹകേരണലാം ആവശദമചോയനിരുന.

ചകേചോടതനി  വദവഹചോരലാം  നനിലനനില്ക്കുന  സചോഹചരദങ്ങളനില്  അതനിചന്റെ  വനിധനി
വന  ചശഷലാം  മചോത്രചമ  റവനഡ്യൂ  വകുപനിനസ  ഉത്തരവസ  പുറചപടുവനിക്കചോന
കേഴനിയുമചോയനിരുനളള.

പ്രസ്തുത  നടപടനിക്രെമങ്ങള  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടപചോക്കുനതനിനചോയനി  ചയചോഗങ്ങള
വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം  പദതനിയുമചോയനി  ബനചപടസ  ലഭനിചക്കണ  അനുമതനികേളക്കസ
അടനിയന്തെര പ്രചോധചോനദലാം നല്കേചോന ബനചപട വകുപ്പുകേളക്കസ നനിര്ചദശലാം നല്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  

ചസചോര്ട്സസ ചമഖലയനിചല വനികേസനലാം

29 (*59) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബസ :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബചോഹനിലാം കുഞസ :
ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) ഈ സർക്കചോർ അധനികേചോരത്തനില് വന ചശഷലാം ചസചോര്ട്സസ ചമഖലയനിചല
വനികേസനത്തനിനചോയനി എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ;

(ബനി)  ഈ രലാംഗത്തസ പ്രവര്ത്തനിക്കുന വനിവനിധ ഏജനസനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം
ഏചകേചോപനിപനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ചദശതീയ-സലാംസചോന  തലങ്ങളനില്  മനികേവസ  പ്രകേടനിപനിചവചര
ആദരനിക്കുവചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2020,  2024-ചല  ഒളനിമ്പനിക്സുകേളനില്  ചമഡല്  ചനടുനതനിനുളള
സചോധദതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന ലക്ഷദലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങളക്കസ
അന്തെര്ചദശതീയ  നനിലവചോരത്തനിലളള  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനചോയനി  ആര്ചറനി,
അതസ ലറനികസ, ബചോഡനിന്റെണ്, ചബചോകനിലാംഗസ, കേചനചോയനിലാംഗസ & കേയചോക്കനിലാംഗസ, ചചസക്ലനിലാംഗസ,
ചഫനസനിലാംഗസ,  ചറചോവനിലാംഗസ,  ഷൂടനിലാംഗസ,  സത്വനിമ്മേനിലാംഗസ,  റസസ ലനിലാംഗസ  എനതീ  11  കേചോയനികേ
ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലന  പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണനി  'ഓപചറഷന
ഒളനിമ്പനിയ പദതനി' ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.

2020, 2024  ഒളനിമ്പനികസ വചരയുളള പരനിശതീലന പദതനിയചോണനിതസ.   പ്രസ്തുത
പദതനിയചോയനി  2017-18  മുതല്  2024-25  വചര  440  ചകേചോടനി രൂപയചോണസ  ചചലവസ
പ്രതതീക്ഷനിയ്ക്കുനതസ.  ചമല് സൂചനിപനിച  11  കേചോയനികേ ഇനങ്ങളനിലചോയനി ഏകേചദശലാം  250
കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ പരനിശതീലനലാം നല്കുവചോനചോണസ  പദതനിചകേചോണ്ടുചദശനിക്കുനതസ.
ഇതനില്  റസസ ലനിലാംഗസ,  ചബചോകനിലാംഗസ  എനതീ കേചോയനികേ ഇനങ്ങളനില്  ചപണ്കുടനികേളക്കസ
മചോത്രമചോണസ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവചോന  ഉചദശനിക്കുനതസ.   ഓപചറഷന  ഒളനിമ്പനിയ
പദതനിയനില്  ചതരചഞടുത്ത  11  ഇനങ്ങളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനചോയനി
ചകേരളത്തനിചല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലചോയനി  13  ഒളനിമ്പനികസ  ചസന്റെറകേള
ആരലാംഭനിയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ചചകേചക്കചോണ്ടുവരുന.

ചകേരളത്തനിചന്റെ  കേചോയനികേരലാംഗലാം  മനികേവറതചോക്കുനതനിനസ  ചകേരള  സചോക്ഷരത
മനിഷചന്റെ  മചോതൃകേയനില്  ചകേരളത്തനിചല  എലചോ  ജനവനിഭചോഗങ്ങളക്കുലാം  കേചോയനികേ
ക്ഷമതയുലാം നല ആചരചോഗദവലാം ചചകേവരനിക്കുനതനിനുചവണനി "കേചോയനികേക്ഷമത മനിഷന"
ആരലാംഭനിയ്ക്കുനതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

ചസഡനിയലാം വനികേസനത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി  2016-17  ബഡ്ജറസ  പ്രസലാംഗത്തനില്
14  ജനിലകേളനിലലാം ഓചരചോ മളടനി പര്പസസ ഇനചഡചോര് ചസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന
പദതനിയനില്  ആദദഘടചമന  നനിലയനില്  7  ചസഡനിയങ്ങളക്കുലാം  എലചോ
പഞചോയത്തുകേളനിലലാം ഒരു കേളനിക്കളലാം തയ്യചോറചോക്കുനതനിനുളള പദതനിയുചട തുടക്കചമന
നനിലയനില്  25  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് മനിനനി ചസഡനിയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന പദതനിയനില്  19
ചപ്രചോജക്ടുകേളക്കുലാം ബഡ്ജറസ മറപടനി പ്രസലാംഗത്തനില്  60  ചകേചോടനി രൂപ ചചലവനില് 6
ചസഡനിയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനിയനില്  5  ചപ്രചോജക്ടുകേളക്കുലാം  മലപ്പുറലാം
ഫുട്ചബചോള  ഹബനിനുലാം  (മചഞരനി  ജനിലചോ  ചസചോര്ട്സസ  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ  &  ഫുട്ചബചോള
അക്കചോദമനി)  ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

2017-18  ബഡ്ജറസ  പ്രസലാംഗത്തനില്  പറളനി,  ചമപയൂര്,  ഫറൂക്കസ  ഗണപതനി
എനനിവനിടങ്ങളനിചല  സ്കൂളുകേളനില്  മനിനനി  ചസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത പയ്യന്നൂര് ഫുട്ചബചോള ചസഡനിയലാം, തനിരൂര് ഫുട്ചബചോള
ചസഡനിയലാം,   തൃശ്ശൂര്  അകേത്വചോടനികേസ  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ,   വടകേര  ഇനചഡചോര്  ചസഡനിയലാം,
ശതീനചോരചോയണ  നഗരലാം  ഇനചഡചോര്  ചസഡനിയലാം  (വടകേര),  പയ്യന്നൂര്  മുനനിസനിപല്
ചസഡനിയലാം,  പുനലൂര്  മുനനിസനിപല്  ചസഡനിയലാം  എനനിവയുലാം  പ്രചതദകേ  നനിചക്ഷപ
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  പന്തെളത്തസ
ചചരനിക്കല്  പടനികേജചോതനി  ചകേചോളനനിക്കുള്ളനില്  കേളനിസലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ  50
ലക്ഷലാം രൂപ പ്രചതദകേ ഗ്രചോന്റെചോയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
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കൂടചോചത, 35- ാാമതസ ചദശതീയ ചഗയനിലാംസനിനുചവണനി  നനിര്മ്മേനിച ചസഡനിയങ്ങളുചട
അറകുറപണനികേളക്കുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുമചോയനി 15 ചകേചോടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ. ടനി
ചസഡനിയങ്ങളുചട വനികേസനത്തനിനചോവശദമചോയ  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോയനി വരുന.

ചസചോര്ട്സസ  ചഹചോസലനിചല  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങളുചട  പരനിശതീലനലാം,  ഭക്ഷണലാം,
തചോമസസഇൗകേരദലാം,  കേചോയനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  മറസ  അനുബന  സഇൗകേരദങ്ങള
എനനിവയുമചോയനി ബനചപടസ  ഏറവലാം  മനികേച  രതീതനിയനിലളള  സഇൗകേരദങ്ങള
നല്കുനതനിനചോയനി  ചസചോര്ട്സസ  ചഹചോസലകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കേചോരദക്ഷമമചോക്കു
നതനിനചോയുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

കൂടചോചത  ഫനിഫ  അണര്  17  ചലചോകേകേപസ  ചവദനിയചോയ  ചകേചോചനിയനിചല
ചറചോഡകേളുചട  സഇൗന്ദരദവല്ക്കരണലാം/നവതീകേരണലാം  എനനിവയുമചോയനി  ബനചപട
പ്രവര്ത്തനികേളക്കസ 17.77 ചകേചോടനി രൂപയുചട ഭരണചോനുമതനിയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

ഭചോരതത്തനില്  ഇദലാംപ്രഥമമചോയനി  നടക്കുന  ഫനിഫ അണര്  17  ചവളഡസ  കേപസ
ഫുട്ചബചോള  ചചോമ്പദനഷനിപനിചനചോടസ  അനുബനനിചളള  ലതീഗസ,  കേത്വചോര്ടര്  ചചഫനല്
മതരങ്ങള  ചകേചോചനിയനില്  വചസ  നടത്തുവചോന  നനിശയനിചനിരനിക്കുകേയചോണസ.
ആയതനിചലയ്ക്കുളള  പരനിശതീലന  ചവദനികേളനില്  ഒനചോയ  ചകേരള  ചസറസ  ചസചോര്ട്സസ
കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  അധതീനതയനിലളള  പനമ്പനിളളനി  നഗര്  ചസചോര്ട്സസ  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ
നനിര്മ്മേചോണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  Natural  Turf  Football  Field  of  International
Standards with Sprinkler facilities, a two storied football, training centre,
change  room   എനനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനചോയനി  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
ആയതനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുചട  അടനിയന്തെര  പ്രചോധചോനദലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ  ടനി
പ്രവൃത്തനിയുചട കേണ്സളടന്റെചോയ ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനിനസ
3,15,92,341 രൂപ ഘടലാം ഘടമചോയനി ചചകേമചോറകേയുണചോയനി.

കൂടചോചത  പ്രസ്തുത  ചസഡനിയത്തനില്  ഫഡസ  ചചലറസ  സലാംവനിധചോനലാം
ഒരുക്കുനതനിചലയചോയനി 1,05,00,000 രൂപയുചട ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

ചകേരളത്തനിചല  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങളക്കുലാം  പരനിശതീലകേര്ക്കുലാം  ഇനഷത്വറനസസ
പദതനി  ആരലാംഭനിയ്ക്കുനതനിനസ  ചകേരള  ചസറസ  ചസചോര്ട്സസ  കേഇൗണ്സനില്  തതത്വത്തനില്
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

കേചോയനികേ വകുപനിനസ ചചകേമചോറനി കേനിടനിയ ജനി.വനി.രചോജ ചസചോര്ട്സസ സ്ക്കൂള ചചമലലാം,
കേണ്ണൂര്  ചസചോര്ട്സസ  ഡനിവനിഷന  എനതീ  വനിദദചോലയങ്ങളുചട  അടനിസചോന  സഇൗകേരദ
വനികേസനത്തനിനുലാം  ഭഇൗതനികേ  സചോഹചരദലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനുമചോയനി  നടപസ
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 19.66 ചകേചോടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ചകേരളത്തനിലളള  ചകേന്ദ്ര  ഏജനസനികേള,  ചസചോര്ട്സസ  കേഇൗണ്സനില്,
ഡയറകചററസ,  ഇതര  ഏജനസനികേള  എനനിവ  വകുപസ  ചസക്രെടറനിയുചടയുലാം
മനനിയുചടയുലാം തലത്തനില് ഏചകേചോപനിപനിചവരുന.



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 85 

(സനി)  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  35-ാം  ചദശതീയ  ചഗയനിലാംസനില്  മനികേച
പ്രകേടനലാം കേചോഴ്ചവച കുമചോരനി എലനിസബത്തസ സൂസന ചകേചോശനി,  ശതീ.  സജന പ്രകേചോശസ
എനനിവര്ക്കസ ചപചോലതീസസ വകുപനില് ആലാംഡസ ചപചോലതീസസ ഇനചസകര് തസ്തനികേയനിലലാം
കുമചോരനി  അനനില്ഡചോ  ചതചോമസനിനുലാം,  കുമചോരനി  അനു  രചോഘവനുലാം  വനലാം  വകുപനില്
ഗസറഡസ തസ്തനികേയനിലലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

35-ാം ചദശതീയ ചഗയനിലാംസനില് വദക്തനിഗത ഇനങ്ങളനില് ചമഡല് ചനടനിയതുലാം
ടതീലാം ഇനത്തനില് സത്വര്ണ്ണചമഡല് ചനടനിയതുമചോയ 68 കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ സര്ക്കചോര്
സര്വതീസനില് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  

ഏഷദന  അതസ ലറനികേസ  ചചോമ്പദനഷനിപനില്  വനനിതചോവനിഭചോഗലാം  1500  മതീററനില്
സത്വര്ണ്ണചമഡല് കേരസമചോക്കനിയ മലയചോളനി കേചോയനികേ തചോരലാം കുമചോരനി പനി.യു.  ചനിത്രയസ
തുടര് പരനിശതീലനചചലവനിചലയചോയനി, ചസചോര്ട്സസ കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ എചചലറസ സ്ക്കതീമനില്
ഉളചപടുത്തനി  പ്രതനിദനിനലാം  500  രൂപയുലാം  മനികേച  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങളക്കസ
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളള ചഡചോ.  എ.  പനി.  ചജ.  അബ്ദുല് കേലചോലാം ചസ്ക്കചോളര്ഷനിപസ പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി  പ്രതനിമചോസലാം  10,000  രൂപയുചട  ചസ്ക്കചോളര്ഷനിപ്പുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
ഫുട്ചബചോള  തചോരലാം  ശതീ.  സനി.  ചകേ.  വനിനതീതനിനസ  ചസക്രെചടറനിയറസ  അസനിസന്റെസ
തസ്തനികേയസ തുലദമചോയ സര്ക്കചോര് ചജചോലനിയുലാം നല്കുനതനിനസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

2017  ജൂചചല  6  മുതല്  9  വചര ഒഡതീഷയനിചല ഭുവചനശത്വറനില് വചസ  നടന
22- ാാമതസ  ഏഷദന  അതസ ലറനികസ  ചചോമ്പദനഷനിപനില്  ചമഡല്  ചനടനിയ  ചകേരളതീയ
കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ വദക്തനിഗത ഇനത്തനില് സത്വര്ണ്ണചമഡല് ചനടനിയവര്ക്കസ  10
ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം  ടതീമനിനത്തനില്  സത്വര്ണ്ണചമഡല്  ചനടനിയ  ഓചരചോ  കേചോയനികേ
തചോരത്തനിനുലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം വദക്തനിഗത ഇനത്തനില് ചവളളനി ചനടനിയവര്ക്കസ
7  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ടതീമനിനത്തനില് ചവളളനി  ചമഡല് ചനടനിയ ഓചരചോ  കേചോയനികേ
തചോരത്തനിനുലാം  മൂനര ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം വദക്തനിഗത ഇനത്തനില് ചവങല ചമഡല്
ചനടനിയവര്ക്കസ  5  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ടതീലാം  ഇനത്തനില് ചവങല ചമഡല് ചനടനിയ
ഓചരചോ  കേചോയനികേ  തചോരത്തനിനുലാം  രണര  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം  അനുവദനിചസ
ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.

ചദശതീയ  അന്തെര്ചദശതീയ  മതരങ്ങളനില്  ചമഡല്  കേരസമചോക്കനിയ  കേചോയനികേ
തചോരങ്ങളക്കസ  കേദചോഷസ  അവചോര്ഡസ  നല്കേനി  വരുന.   ചകേരള  ചസറസ  ചസചോര്ട്സസ
കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  പരചമചോനത  ബഹുമതനിയചോയ  ജനി.വനി.രചോജ  അവചോര്ഡലാം  മറസ
അവചോര്ഡകേളുലാം നല്കേനി വരുനണസ.  സലാംസചോനചത്ത മനികേച കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ
ചപ്രചോതചോഹനലാം  നല്കുനതനിനസ  ചഡചോ.  എ.പനി.ചജ.  അബ്ദുല്കേലചോലാം  ചസ്ക്കചോളര്ഷനിപസ
സതീമുലാം നനിലവനിലണസ.  പ്രതനിവര്ഷലാം ചദശതീയ, അന്തെര്ചദശതീയ മതര വനിജയനികേളചോയ
50  കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് ചജചോലനി  നല്കുന ചസചോര്ട്സസ
കേത്വചോട  നനിയമന  പദതനിയുചട  അടനിസചോനത്തനില്  2010-2014  വര്ഷലാം  വചരയുളള
249 കേചോയനികേ തചോരങ്ങചള നനിയമനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 



86 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

ചരക്കസ ചസവന നനികുതനിയുചട മറവനില് അമനിത ലചോഭലാം ഇഇൗടചോക്കുനതനിചനതനിചര

നടപടനി   

30 (*60) ശതീ  .   കേചോരചോടസ റസചോഖസ :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ ചസവന നനികുതനിയുചട മറവനില് അമനിത ലചോഭലാം ഈടചോക്കചോനചോയനി

സലാംസചോനചത്ത  മരുന  വദചോപചോരനികേള  അവശദമരുനകേളുചട  ലഭദത

നനിയനനിക്കുനതസ  നനിമനിത്തലാം  ജനങ്ങൾക്കുണചോകുന ബുദനിമുടസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ

ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചനചോടസ നടപടനി ആവശദചപടനിരുചനചോ; ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് സത്വതീകേരനിച

നടപടനികേള അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി) ചരക്കനിചന്റെചയചോ ചസവനത്തനിചന്റെചയചോ ചമലളള നനികുതനിയനില് ഉണചോകുന

കുറവസ  ചരക്കസ  വചോങ്ങുനയചോളക്കസ  ലഭദമചോക്കണചമനളള  നനിയമവദവസ

നടപനിലചോക്കചോനചോയനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  എന്തു  സലാംവനിധചോനമചോണസ  ഇതുവചര

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളളചതനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(സനി) ജനി.എസസ.ടനി. പ്രചോബലദത്തനിൽ വനതനിചനത്തുടർനസ നനികുതനി കുറയുചമനസ

സര്ക്കചോര്  പ്രസനിദചപടുത്തനിയ  101  ചരക്കുകേളക്കസ  നനികുതനി  കുറഞതനിനസ

ആനുപചോതനികേമചോയനി വനിലക്കുറവണചോയനിട്ടുചണചോ എനസ പരനിചശചോധന നടത്തനിയനിരുചനചോ;

വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില് പ്രശലാം ഉനയനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില്  (171)  വകുപസ  പ്രകേചോരലാം  ആന്റെനി-

ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കചോനുളള  വദവസ  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

ഇതുസലാംബനനിച  ചടങ്ങളുലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം  ചചയ്യചപടുന

ചരക്കുകേളുചടയുലാം ചസവനങ്ങളുചടയുലാം നനികുതനി നനിരക്കനിചല കുറവലാം വദചോപചോരനികേളക്കസ



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 87 

ലഭനിക്കുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ  ആനുപചോതനികേ  ആനുകൂലദവലാം

ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ വനിലക്കുറവനിലൂചട ലഭദമചോകുനചണചോചയനസ പരനിചശചോധനിക്കുകേയചോണസ

അചതചോറനിറനിയുചട  ലക്ഷദലാം.  ഒരു  ചചയര്മചോനുലാം  നചോലസ  ചടകനിക്കല്  അലാംഗങ്ങളുലാം

ചചര്നതചോണസ അചതചോറനിറനി. ഇതനിനുപുറചമ ആന്റെനി ചപ്രചോഫനിററനി പരനിചശചോധനിക്കചോനുളള

സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിയുലാം  സലാംസചോനതലത്തനില്  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  ഉണസ.

സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേളക്കസ  ലഭനിക്കുന  പരചോതനികേള  പരനിചശചോധനിചസ  നനികുതനി

കുറവനിചന്റെയുലാം  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ

ചചകേമചോറനിയനിചലങനില്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന  അചതചോറനിറനിക്കസ  റനിചപചോര്ടസ

നല്കേചോവനതചോണസ.  സലാംസചോനതലത്തനില്  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേള  പരനിചശചോധനിചസ

ശനിപചോര്ശകേള  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ  നല്കുനതചോണസ.  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ

നല്കുന റനിചപചോര്ട്ടുകേളുചട അടനിസചോനത്തനില് നനികുതനി കുറവനിചന്റെയുലാം ഇനപുടസ ടചോകസ

ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറനിയനിചലങനില്

തചോചഴപറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കചോവനതചോണസ.

1.  വനിലയനില് കുറവസ വരുത്തചോന ഉത്തരവസ നല്കേചോലാം.

2. ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ ചചകേമചോറലാം ചചയ്യചപടചോത്ത ആനുകൂലദങ്ങള 18 ശതമചോനലാം

പലനിശ  നനിരക്കനില്  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  നല്കുവചോനുളള  ഉത്തരവകേള  നല്കേചോലാം.

ഇതനിനസ പുറചമ പനിഴയുലാം ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന റദസ ചചയ്യുനതനിനുമുളള ഉത്തരവസ

നല്കേചോലാം.  അചതചോറനിറനിയുചടയുലാം  സചോന്റെനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ഉടനടനി ആരലാംഭനിക്കുവചോന ചകേന്ദ്രത്തനില് സമ്മേര്ദലാം ചചലത്തുനതചോണസ.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില് നതീക്കനിയനിരനിപസ സചോധനങ്ങളുചട

വനിലയുമചോയനി  ബനചപടസ  ചനില  അവദക്തതകേള  രചോജദചമചോട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിനനിരുന.

ഇതനിചന്മല് നല്കേനിയ നനികുതനിയനിലലാം ഇനപുടസ ടചോകസ ലഭദമചോകുചമനലാം ആയതനിനചോല്

സത്വതീകേരനിചക്കണ  നടപടനിക്രെമങ്ങചളക്കുറനിചസ  വദചോപചോരനികേചള  ഉത്ബുദരചോക്കചോനുളള

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി വരുന.  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള

ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെ പ്രചയചോജനവലാം ചമചോത്തലാം നനികുതനി നനിരക്കനില് വനനിട്ടുളള

വദതനിയചോനവലാം  കേചോരണലാം  മനിക്ക  ആവശദ  സചോധനങ്ങളക്കുലാം  വനിലക്കുറവസ

ഉണചോചകേണതചോണസ. ഇതസ വരുലാം മചോസങ്ങളനില് പ്രകേടമചോകുചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടചോത്ത ചചചോദദങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

സര്ക്കചോര് ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം അദദചോപകേര്ക്കുലാം ഏര്ചപടുത്തനിയ പുതനിയ

ചപനഷന പദതനി

1  (363)  ചപ്രചോഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന  തങ്ങള :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സര്ക്കചോര് ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം അദദചോപകേര്ക്കുലാം ഏര്ചപടുത്തനിയ പുതനിയ

ചപനഷന  പദതനി  നനിര്ത്തലചോക്കനി  പഴയ  രതീതനിയചോയ  സചോറഡ്യൂടറനി  ചപനഷന

പദതനിയനിചലക്കസ മചോറവചോന എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചപനഷന  പ്രചോയലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനചോയനി  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സര്ക്കചോര്  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  പരനിചശചോധനിചസ  ഉചനിതമചോയ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.

(ബനി) ഇല.

വചോടകേ ചകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കചോര് ഓഫതീസകേള

2(364)  ശതീ  .    ചറചോജനി  എലാം  .    ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഓചരചോ  സര്ക്കചോര്  വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  എത്ര  ഓഫതീസകേള  വചോടകേ

ചകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനസ  ധനകേചോരദ  വകുപസ  പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

എങനില് വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഒരു  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേ  വചോടകേയനിനത്തനില്

ചചലവനിടുനചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരനിചശചോധനിചനിടനില.

(ബനി)  സര്ക്കചോര്  ഓഫതീസസ  ചകേടനിടങ്ങളുചട  വചോടകേയനിനത്തനില്  2016-17

സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 57.55 ചകേചോടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ.
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ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം തുകേ വനിനനിചയചോഗനിക്കചോന നടപടനി

3(365)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചപചോതുവനിദദചോഭദചോസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സ്കൂളുകേചള
അന്തെര്ചദശതീയ നനിലവചോരത്തനിചലക്കസ ഉയര്ത്തുനതനിനചോയനി മനികേവനിചന്റെ ചകേന്ദ്രമചോക്കുന
പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  വനിദദചോലയങ്ങളനിചല  ഭഇൗതനികേസചോഹചരദങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനസ  സര്ക്കചോര്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  5  ചകേചോടനി  രൂപയസ  പുറചമ
അധനികേമചോയനി വരുന തുകേ എലാം.എൽ.എ.-യുചട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില് നനിനലാം
വനിനനിചയചോഗനിക്കചോൻ സചോധനിക്കുചമചോ എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ നടപടനിക്രെമങ്ങള എചന്തെചോചക്കയചോണസ എനസ വദക്തമചോക്കുകേ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിചയചോജകേമണ്ഡല ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയുചട മചോനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചസ  പ്രസ്തുത  ഫണസ  മറസ  ഫണ്ടുകേളുമചോയനി  ചചര്ത്തസ  വനിനനിചയചോഗനിക്കുവചോന
വദവസയനില.  എനനിരുനചോലലാം  ചപചോതുവനിദദചോഭദചോസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  സ്കൂളുകേചള  അന്തെര്ചദശതീയ  നനിലവചോരത്തനിചലക്കസ  ഉയര്ത്തുനതനിനചോയനി
മനികേവനിചന്റെ ചകേന്ദ്രമചോക്കുന പദതനിയനില് ഫണസ വനിനനിചയചോഗനിക്കുവചോന എലാം.എല്.എ.
ഉചദശനിക്കുന പക്ഷലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫണ്ടുപചയചോഗനിചസ നടപചോക്കുന പ്രവൃത്തനിക്കസ
മചോത്രമചോയുളള  വനിശദമചോയ  എസനിചമറസ  തയ്യചോറചോക്കനി  സമര്പനിചക്കണതചോണസ.  ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനിയനിനകേതീഴനിചല  മറസ  പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള  നടപടനിക്രെമങ്ങള
ആയതനിനുലാം ബചോധകേമചോണസ. 2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ആസ്തനി വനികേസന
പദതനി ജനിലചോ കേളകചററകേള മുചഖന നടപചോക്കചോന സ.ഉ.(അ) നമ്പര് 86/2017/ധന.
തതീയതനി  4-7-2017  പ്രകേചോരലാം ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.  ആയതനുസരനിചസ  എലാം.എല്.എ.-മചോര്
തങ്ങളുചട ശനിപചോര്ശകേള അതതസ കേളകചററകേളനില് സമര്പനിചക്കണതചോണസ.

ചനിറര് മണ്ഡലത്തനില് ഭരണചോനുമതനി ലഭനിക്കചോത്തതുമൂലലാം നഷമചോയ പദതനികേള

4(366)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2013-14,  2015-16  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് എലാം എല് എ ഫണസ 
ഇനത്തനില്  ചനിറര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയതുലാം  സമയത്തസ
ഭരണചോനുമതനി ലഭനിക്കചോത്തതുമൂലലാം നഷമചോയതുമചോയ പദതനികേള ഏചതചോചക്കയചോണസ  ;

(ബനി)  ഓചരചോ  പദതനിയുചടയുലാം  ചപരസ,  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  എനനിവ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കചോന  ഇനനിയുള്ള  ചപചോലാംവഴനി
എന്തെചോചണന വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2015-16  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണസ  ഇനത്തനില്  ചനിറര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലലാം  മുന  എലാം.എല്.എ.
ശനിപചോര്ശ  ചചയനിരുന  എസസ.എലാം.എചസ.എസസ.എസസ.  തത്തമലാംഗലലാം  ചകേടനിട
നനിര്മ്മേചോണലാം  (ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപ),  ഗവ.  വനിചകചോറനിയ  ചഗളസസ  സ്കൂള  ചുറമതനില്
നനിര്മ്മേചോണലാം  (25  ലക്ഷലാം രൂപ)  എനതീ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ഭരണചോനുമതനി ലഭനിചനിടനില.
ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  നനിലവനിചല  വദവസകേള  പ്രകേചോരലാം  2015-16-ചല  ഫണസ
വനിനനിചയചോഗനിചസ  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനതീയമല.
ആയതനിനചോല്  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലചോചക്കണതസ  ആവശദചമങനില്  revised
estimate/current SoR  പ്രകേചോരലാം നനിലവനിചല  2017-18  നനിചയചോജകേമണ്ഡലലാം ആസ്തനി
വനികേസന ഫണനില് ഉളചപടുത്തനി ഭരണചോനുമതനി ചനടനി തുകേ ചചലവഴനിചസ പ്രവൃത്തനി
നടപനിലചോക്കുവചോന ബഹു. എലാം.എല്.എ. തചോല്പരദചപടുന പക്ഷലാം ബനചപട ജനിലചോ
കേളകചറ സമതീപനിചസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കചോവനതചോണസ.

ആസ്തനിവനികേസന പദതനികേളക്കസ ഭരണചോനുമതനി

5(367)  ശതീ  .    ചജചോണ്  ചഫര്ണചോണസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  നനിചയചോജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനിവനികേസന  പദതനിയനില്  സമര്പനിക്കുന
ചപ്രചോചപചോസലകേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കുനതനിനചോയനി  ജനിലചോ  കേളകചററകേളനില്
ആവശദമചോയ സജതീകേരണങ്ങള ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  കേചോലതചോമസലാം  കൂടചോചത  ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപ  വചരയുളള
ചപ്രചോചപചോസലകേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി  നലചോനുലാം  അലചോത്തവ  ചസക്രെചടറനിയറനിചലക്കസ
ചഫചോര്ചവഡസ ചചയ്യചോനുലാം എചന്തെലചോലാം സഇൗകേരദങ്ങളചോണസ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളളചതനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് നനിചയചോജകേ മണ്ഡല ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനി  ജനിലചോ  കേളകചററകേളനിലൂചട  നടപചോക്കുനതചോണസ.  നനിലവനില്
എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട  പ്രചതദകേ  വനികേസന  നനിധനി  കേളകചററകേളനിലൂചടയചോണസ
നടപചോക്കനിവരുനതസ.  പ്രസ്തുത  സജതീകേരണങ്ങള  ഉപചയചോഗചപടുത്തനിയചോണസ
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയുലാം  നടപനിലചോക്കചോന  ഉചദശനിക്കുനതസ.  ഒരു  ചകേചോടനി
രൂപയനില്തചോചഴ  അടങലളള  പദതനികേളക്കസ  അനുമതനി  നല്കുനതനിനുളള  മുഴുവന
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നടപടനിക്രെമങ്ങളുലാം  കേളകചററകേളനിലചോണസ  ചചകേകേചോരദലാം  ചചയ്യുനതസ.  ഒരു  ചകേചോടനിചയചോ
അതനിനസ  മുകേളനിചലചോ  അടങലളള  പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള  അനുമതനിക്കചോയനി  പ്രസ്തുത
ശനിപചോര്ശകേള കേളകര്മചോര് ധനകേചോരദ വകുപനിചലയസ ചഫചോര്ചവഡസ ചചചയ്യണതചോണസ.
ആസ്തനി വനികേസന പദതനിക്കചോയനി വനികേസനിപനിചനിട്ടുളള ചസചോഫസ ചവയര് മുചഖനയചോണസ
ഫയലകേള ചചകേകേചോരദലാം ചചചയ്യണതസ.  ചസചോഫസ ചവയര് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനസ
മുചനചോടനിയചോയനി ബനചപട  ADC/  ചഡപഡ്യൂടനി കേളകര്മചോരുചടയുലാം കേളകചററകേളനിചല
FO  മചോരുചടയുലാം മറസ ബനചപട ഉചദദചോഗസരുചടയുലാം ഒരു ചയചോഗലാം 28-07-2017-നസ
വനിളനിചസ  ചചര്ക്കുകേയുണചോയനി.  തുടര്  പരനിശതീലനത്തനിനസ  എന.ചഎ.സനി.-ചയ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

മചോന്ദദവനിരുദ പചോചക്കജസ

6(368) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   ചജചോസഫസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനചോഥന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2016-17-ചല  ബജറനില്  പ്രഖദചോപനിച  രണചോമതസ  മചോന്ദദവനിരുദ
പചോചക്കജനിചന്റെ  20,000  ചകേചോടനി രൂപയുചട പദതനിയനില് ഇതനിചനചോടകേലാം എത്രചകേചോടനി
രൂപയുചട പദതനികേളക്കസ ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിചയനലാം അവ ഏചതലചോമചോചണനലാം
ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര പദതനികേളക്കസ ചടനഡര് വനിളനിചചനലാം എത്ര പദതനികേള
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചചവനലാം ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(സനി) 2016-17 -സചോമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് പ്രസ്തുത മചോന്ദദവനിരുദ പചോചക്കജനില്
എത്ര തുകേ ചചലവചോയനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ചല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദചോപനിച  രണചോമതസ  മചോന്ദദവനിരുദ
പചോചക്കജനിചന്റെ  20,000  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പദതനിയനില്  ഇതനിചനചോടകേലാം  5451.81
ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പദതനികേളക്കസ  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
6925.97  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പദതനികേളക്കസ  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയതീ
അനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പദതനികേളുചട  പടനികേ  അനുബനലാം  ആയനി
ചചര്ത്തനിട്ടുണസ.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി) പദതനികേളുചട വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനലാം 2 ആയനി ചചര്ത്തനിട്ടുണസ.*

(സനി)  കേനിഫസ ചബചോര്ഡസ ചയചോഗലാം അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളക്കസ ധനസഹചോയലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനസ  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)  പദതനി
നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപട വനിശദവനിവരങ്ങള ഓണ്ചചലനചോയനി കേനിഫ്ബനിക്കസ
സമര്പനിചക്കണതുണസ.  ഇഇൗ  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചസ  ചപ്രചോജകസ  നനിര്വഹണ
ചചലവകേള നനിശയനിക്കചപടനിട്ടുളള  ഘടങ്ങളനില്  ചനരനിടസ  സപ്ലെെയര്,  ചകേചോണ്ടചോകര്,
ചസവന ദചോതചോവസ മുതലചോയവരുചട നനിശനിത ബചോങസ അക്കഇൗണനില് ലഭദമചോക്കചോനുളള
ഡയറകസ  ചപയ്ചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  നൂതന  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചളള
തുടര്നടപടനിക്രെമങ്ങള  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  പൂര്ത്തനിയചോക്കനി,
പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചസ  ബനില്ലുകേളക്കനുസൃതമചോയ  ചപയ്ചമന്റെസ  ഇനചവചോയനിസകേള
കേനിഫ്ബനിക്കസ  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  ഫണസ  റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.  ഇതുവചര
ചപയ്ചമന്റെസ  ഇനചവചോയനിസകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ  ലഭനിചസ  തുടങ്ങനിയനിടനില.  കേനിഫ്ബനി
പദതനികേള വളചര  വനിപുലമചോയ  പദതനികേളചോകേയചോല് ആവശദമചോയ  അനുമതനികേള
ലഭനിചതനിനുചശഷലാം അവയുചട നനിര്വഹണ സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുവചോന  ചുരുങ്ങനിയതസ  6-7  മചോസലാം  വചര  സമയമചോവശദമചോണസ.
ഇക്കചോരണത്തചോലചോണസ  ഫണസ  റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിചനിടനിലചോത്തതസ.  എനചോല്
പ്രവൃത്തനികേളചോരലാംഭനിചസ  കേഴനിഞചോല്  സമയബനനിതമചോയനി  നനിര്വഹണലാം
സചോധദമചോകുനതചോണസ.

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ നല്കുന സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയങ്ങള

7(369)  ചഡചോ  .    എന  .    ജയരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേന്ദ്ര/സലാംസചോന  സര്ക്കചോരുകേള  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ  നല്കുന
സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയങ്ങള ഏചതചോചക്കചയനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഇനത്തനില് 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16,
2016-17  എനതീ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ചചലവചോയ  തുകേ  എത്രചയനസ
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചോടനിസചോനത്തനില് ലഭദമചോക്കുചമചോ ;

(സനി)  ചകേ.  എസസ.  ഇ.  ബനി.  ജതീവനക്കചോരുചട  ശമ്പള  പരനിഷരണവമചോയനി
ബനചപടസ  ധനകേചോരദവകുപസ  എചന്തെങനിലലാം  പഠനചമചോ  വനിശകേലനചമചോ
നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ ; റനിചപചോര്ടസ സമര്പനിചനിട്ടുചണചോ ;ഏങനില് പകേര്പസ ലഭദമചോക്കുചമചോ ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ഡനി) സലാംസചോന ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം ചകേ. എസസ. ഇ. ബനി. ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം
ശമ്പള  പരനിഷരണലാം  ഒരുമനിചസ  നടത്തനിയനിരുചനചോചയനസ  വദക്തമചോക്കുചമചോ  ;  എന
മുതലചോണസ ചവര്ചപടുത്തനിയുള്ള ശമ്പള പരനിഷരണലാം ആരലാംഭനിചതസ ;

(ഇ) സലാംസചോന ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം ചകേ. എസസ. ഇ. ബനി. ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം
ശമ്പള പരനിഷരണലാം ഒരുമനിചസ നടത്തുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  പദതനി
വനിഹനിതത്തനില്  65,25,00,000  രൂപയുലാം  പദതനിചയതര  വനിഹനിതമചോയനി
53,40,03,000 രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ചകേന്ദ്ര പദതനികേളുചട സലാംസചോന വനിഹനിതമചോയനി 600 ചകേചോടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.
ഇതസ  ആര്.ജനി.ജനി.വനി.ചചവ,  ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.,  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചജ.ചചവ,
ചഎ.പനി.ഡനി.എസസ. എനതീ പദതനികേളക്കചോയനി നല്കേനിവരുന.

(ബനി) 2011-12 - 54.60 ചകേചോടനി

2012-13 - 127.40 ചകേചോടനി

2013-14 - 210.26 ചകേചോടനി

2014-15 - 96.6 ചകേചോടനി

2015-16 - 43.4 ചകേചോടനി

2016-17 - 28.98 ചകേചോടനി

(സനി)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കചോരുചട  ശമ്പള  പരനിഷരണവമചോയനി
ബനചപടസ ധനകേചോരദ വകുപസ പ്രചതദകേനിചസ പഠനങ്ങള ഒനലാംതചന നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി)  സലാംസചോന ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കചോരുചടയുലാം
ശമ്പള പരനിഷരണലാം ഒരുമനിചസ  നടത്തനിയനിടനില.  1978  നവലാംബര്  25-നചോണസ  ചകേരള
ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡനില്  ആദദമചോയനി  അലാംഗതീകൃത  ചടഡസ  യൂണനിയനുകേള
സമര്പനിച  ചചോര്ടര്  ഓഫസ  ഡനിമചോന്റെനിചന  അടനിസചോനചപടുത്തനിയനിട്ടുളള  ദതീര്ഘകേചോല
ചസവന  ചവതന  കേരചോര്  നനിലവനില്  വരുനതസ.  അനസ  മുതല്ക്കസ  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്
ഡനിസഡ്യൂടസ  ആകസ  1947  ചസക്ഷന  2(പനി)  അനുസരനിചസ  അലാംഗതീകൃത  ചടഡസ
യൂണനിയനുകേളുമചോയനി  ചര്ച  ചചയസ  ധചോരണയനിചലത്തനി  അഞ്ചുവര്ഷക്കചോല
യളവനിചലയ്ക്കുളള  ദതീര്ഘകേചോല  ചസവന  ചവതന  കേരചോറനുസരനിചചോണസ  ചകേരള  ചസറസ
ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനിചല ശമ്പള പരനിഷരണലാം നടപനിലചോക്കുനതസ.

(ഇ)  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.
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ജനി.എസസ.ടനി.- ഗുണങ്ങളുലാം ചകേചോടങ്ങളുലാം

8 (370) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.,  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയ  ചമഖലയനി
ലചോയതനിനചോല് മൂലദവര്ദനിത നനികുതനി സമ്പ്രദചോയലാം തുടര്നവനനിരുന ചകേരളത്തനില്
ഇതസ നടപചോക്കുചമ്പചോള എന്തു ഗുണങ്ങളുലാം ചകേചോടങ്ങളുലാം ഉണചോകുലാം എന വനിശദചോലാംശലാം
ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.,  നടപചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  സലാംസചോനത്തനിനസ  നനികുതനി
ചുമത്തചോനചോവന ചമഖലകേള ഏചതലചോലാം ;എന്തെസ നടപടനികേള ധനവകുപസ നചോളനിതുവചര
സത്വതീകേരനിച ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി  നടപചോക്കുകേമൂലലാം  സര്ക്കചോരനിനുണചോകുന  വരുമചോന  ലചോഭലാം
അചലങനില് നഷ് ടലാം  എത്ര എന ധനകേചോരദ  വകുപ്പു പരനിചശചോധനിചചവചോ  ;  എങനില്
ലചോഭമുണചോകുനതസ  എത്ര  എനലാം  നഷമചോണുണചോകുനചതങനില്  ചകേന്ദ്രസഹചോയലാം
നലനതസ  ജനി.എസസ.ടനി  കേഇൗണ്സനിലചോചണചോ  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരചോചണചോ  എനലാം
ധനവകുപനിചനറ കേചോഴ് ചപചോടസ എന്തെസ എനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  അന്തെര്  സലാംസചോന  വനിതരണങ്ങളനില്  ചുമത്തചപടുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ  പ്രസ് തുത നനിയമ പ്രകേചോരലാം  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ എത്തരത്തനില് വതീതനിച
നല്കുചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധചോനമചോണസ.  ആയതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ
ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനസ  പുറചമ  ചസവനങ്ങളക്കുചമലളള  നനികുതനിയുലാം
സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,  ധനകേചോരദലാം,  ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ
തുടങ്ങനിയ  ചസവനങ്ങളുചട  ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗ  നനിരക്കസ  രചോജദചത്ത  ഉയര്ന
നനിരക്കുകേളനില് ഒനചോണസ.  ഇതനിലൂചട സലാംസചോനത്തനിനസ ചനടമുണചോകുലാം.  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം
കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കൃത  നനികുതനി  നനിര്വഹണ  സമ്പ്രദചോയമചോയ  ജനി.എസസ.ടനി.
നടപചോക്കുചമ്പചോള  ഉണചോകുന  വരുമചോന  നഷലാം  നനികേത്തുനതനിനുളള  GST
Compensation  Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനുസരനിചസ  ജനി.എസസ.ടനി.
നടപചോക്കുചമ്പചോള  വരുമചോന  നഷമുണചോയചോല്  2015-16-ചല  നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം  കേണക്കചോക്കനി  ആദദ
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അഞ്ചുവര്ഷചത്തയസ പൂര്ണ്ണമചോയനി നഷപരനിഹചോരലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഇ-ചകേചോചമഴസ  വദചോപചോരലാം,
സത്വന്തെലാം  ആവശദത്തനിനസ  അനദസലാംസചോനങ്ങളനില്നനിനലാം  വചോങ്ങുന  ഗ്രചോചചനറസ,
മചോര്ബനിള  തുടങ്ങനിയവയുചട  നനികുതനിയുലാം  മുമ്പസ  അന്തെര് സലാംസചോന വനില്പനയചോയനി
കേണക്കചോക്കനിയനിരുനതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ
ലഭനിചനിരുനനില.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് ഇഇൗ നനികുതനിയുലാം  ചകേരളത്തനിനസ  ലഭനിക്കുലാം.  ഇതസ
വലനിയ ചനടമചോണസ.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോയതനിചന  തുടര്നസ  ചരക്കനിനസ  പുറചമ  ചസവന
ചമഖലയനിലലാം  സലാംസചോനത്തനിനസ  നനികുതനി  ചുമത്തചോന  കേഴനിയുലാം.  ചകേന്ദ്ര  ധനകേചോരദ
മനനിയുലാം സലാംസചോന-യൂണനിയന ചടറനിടറതീസസ ധന/നനികുതനി മനനിമചോരുലാം അലാംഗങ്ങളചോയ
ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലചോണസ നനികുതനി നനിരക്കുകേള നനിശയനിക്കുനതസ.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി. പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത നനികുതനിയചോയതനിനചോല് ഉപചഭചോക്തൃ
സലാംസചോനമചോയ ചകേരളത്തനിനസ ചനടലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ആയതനിനചോല് ചകേരളത്തനിനസ
നനികുതനി  വര്ദനവണചോകുചമനസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി
നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള വരുമചോന നഷലാം ഉണചോവകേയചോചണങനില്  2015-16-ചല നനികുതനി
പനിരനിവനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് 14% വര്ദനവസ വര്ഷലാം ചതചോറലാം കേണക്കചോക്കനി ആദദ
അഞ്ചുവര്ഷചത്തയസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നഷപരനിഹചോരലാം  നല്കുന  രതീതനിയനില്  GST
Compensation  Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനുസരനിചളള  നഷപരനിഹചോരലാം
ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് സലാംസചോനങ്ങളക്കസ നല്കുലാം.

(ഡനി)  അന്തെര്  സലാംസചോന  വനിതരണങ്ങളനില്  ചുമത്തചപടുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ
ചഎ.ജനി.എസസ.ടനി.  ആയനി  ഇഇൗടചോക്കുകേയുലാം  അതനിചന്റെ  ഒരു  ഭചോഗലാം  ചരക്കസ
ഉപചയചോഗനിക്കുന  സലാംസചോനത്തനിനുലാം  ഒരു  ഭചോഗലാം  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിനുലാം
വതീതനിക്കചപടുന. ജനി.എസസ.ടനി.എന. മുചഖനയചോണസ ഇതസ സലാംഭവദമചോകുനതസ.

ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി ബനചപട അവദക്തതകേള

9  (371)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രചസനന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി ബനചപട അവദക്തതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ചചറകേനിട  കേചവടക്കചോരുചട  സ്തലാംഭനചോവസ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി ബനചപട അവദക്തതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  വദചോപചോര  സലാംഘടനകേളക്കുലാം  ചകേരളചമചോടചോചകേ  വനിവനിധ
തരത്തനിലളള  പഠന ക്ലചോസ്സുകേള വകുപസ  ആസൂത്രണലാം ചചയസ  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
വദചോപചോരനികേളുചട  സലാംശയനനിവചോരണത്തനിനചോയനി  24  മണനിക്കൂറലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ചഹല്പസ  ഡസ്ക്കുകേള  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  വകുപനിചന്റെ  ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.  ഇതുകൂടചോചത  ചപചോതുജനങ്ങളുചട  ചബചോധവല്ക്കര
ണത്തനിനചോയുളള പരനിപചോടനികേളുലാം ആസൂത്രണലാം ചചയസ നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനസ
പുറചമ  ജനി.എസസ.ടനി.  ചഫസനിലനിചറഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  വദചോപചോര  സമൂഹത്തനിനുമുണചോകുന  പ്രശങ്ങള  യഥചോസമയലാം
സര്ക്കചോരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനി പരനിഹചോരമുണചോക്കുകേയചോണസ  സലാംസചോന,  ജനിലചോ
തലങ്ങളനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുളള ഇഇൗ കേമ്മേനിറനിയുചട ഉചദശദലാം.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  20  ലക്ഷത്തനിനസ  തചോചഴ  വനിറവരവളള  ചചറകേനിട
കേചവടക്കചോര്  രജനിചസ്ട്രേഷചന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവചോക്കചപടനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത
75  ലക്ഷലാംവചര  വനിറവരവളള  വദചോപചോരനികേളക്കസ  ചകേചോചമ്പചോസനിഷന  സതീലാം
ചതരചഞടുക്കുനതനിനുളള  അവസരമുണസ.  ജൂണ്  30  വചരയുളള  ചക്ലചോസനിലാംഗസ
ചസചോക്കനിചന്റെ  നനികുതനിചയ  സലാംബനനിച  ചബചോധവല്ക്കരണലാം  വദചോപചോരനികേളക്കസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുള്ള  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറസ  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്
ലഭനിക്കുനതചോണസ.

ജനി.എസസ.ടനി. വനതനിനുചശഷമുള്ള വനിലക്കയറലാം

10  (372)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ജനി.എസസ.ടനി  നടപനിലചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  ഉണചോയ
വനിലക്കയറവലാം കൃത്രനിമമചോയനി സൃഷനിക്കചപടുന വനിലക്കയറവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) പചോയസ ചചയ ഉല്പനങ്ങളനില് ജനി.എസസ.ടനി നനിലവനില് വരുനതനിനസ മുമ്പുള്ള
വനിലയുലാം ചശഷമുള്ള വനിലയുലാം ചരഖചപടുത്തണചമനസ നനിര്ചദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി) ജനി.എസസ.ടനി പ്രകേചോരലാം ഓചരചോ ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം നനിലവനില് വന നനികുതനി,
കുറഞ  നനികുതനി,  വനിലവനിവരലാം  ഇവ  കേ കൃതദമചോയനി  പരസദചപടുത്തുനതനിനസ
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി  പ്രകേചോരലാം  വനില  കുറയുന  ഉല്പനങ്ങളക്കസ  വനിലകൂടനി
വനില്ക്കുനതനിചന്റെ  ചപരനില്  വദചോപചോരനികേളചക്കതനിചര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;
എങനില്  എത്ര  വദചോപചോരനികേളചക്കതനിചര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ;  ജനില  തനിരനിചസ
വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?
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(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയനിട്ടുളള  എലചോ  രചോജദങ്ങളനിലലാം  വനിലക്കയറലാം
പ്രകേടമചോയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ  നനികുതനികേള  ചചരുന  ആചകേ  നനികുതനി  ഭചോരലാം
ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  കുറയുചമങനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  കുറവസ
വരുന  നനികുതനിയുചട  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത
ചചകേയടക്കുനതനിനുളള വനകേനിട കേമ്പനനികേളുചടയുലാം വനിതരണക്കചോരുചടയുലാം തത്വരയചോണസ
ഇത്തരത്തനിലളള  വനിലക്കയറത്തനിനസ  കേചോരണമചോകുനതസ.  ഇഇൗ  വസ്തുത  ചകേരളലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ആവര്ത്തനിചസ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയുലാം  ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കുചവണനി  ഉറച  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന  ഘടത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലനില്
ചകേരളലാം ചൂണനിക്കചോണനിച ഇഇൗ ആശങ യചോഥചോര്തദമചോകുനതചോണസ നചോലാം കേചോണുനതസ.
ഓചരചോ  ചരക്കനിചന്റെയുലാം  നനിലവനിലളള  നനികുതനിഭചോരവലാം  ജനി.എസസ.ടനി.
വരുചമ്പചോഴുണചോകുന കുറവലാം കേണക്കചോക്കനി അതസ പ്രസനിദചപടുത്തണചമനലാം ഓചരചോ
ചരക്കനിചന്റെയുലാം  ടചോകസ  ഇനസനിഡനസസ  കേചോണനിക്കുന  മചോടനികസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ
ചചകേമചോറണചമനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ചകേരളലാം  നനിരന്തെരലാം
ആവശദചപട്ടുചപചോനതചോണസ.  ഇതസ  ലഭനിക്കചോതനിരുനനിട്ടുലാം  100 ഉല്പനങ്ങളുചട
നനികുതനിയനില് ഉണചോകുന കുറവസ തയ്യചോറചോക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ.

ചകേന്ദ്രതലത്തനില്  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിയുലാം  സലാംസചോന
തലത്തനിചല  സമനിതനികേളുലാം  യഥചോസമയലാം  രൂപതീകേരനിക്കണചമനലാം  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര് നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിച.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതനിലൂചട വളചരയധനികേലാം
ചരക്കുകേളുചട നനികുതനി നനിരക്കസ കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം നനികുതനിക്കുറവനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം
ലഭനിച പല ഫചോസസ മൂവനിലാംഗസ കേണ്സഡ്യൂമര് ചപ്രചോഡകസസലാം വനില കുറയചോചത അമനിതലചോഭലാം
കേയ്യടക്കുന  പ്രവണത  വനിപണനിയനില്  ദൃശദമചോണസ.  2017  ജൂണ്  30-നസ
വനില്പനക്കചോരുചട  കേയ്യനില്  ചസചോക്കുണചോയനിരുന  ചരക്കുകേളക്കസ  ഇനപുടസ  ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ  കേനിട്ടുനതസ  സലാംബനനിച  ആശയക്കുഴപവലാം  വനിപണനിയനില്  പ്രതനിഫലനിച.
സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുലാം  ഇതനിചന്റെ  അനുരണനങ്ങള  ഉണചോയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇലചോതചോകുന ചകേചോഴനിക്കസ വനില കേയറന സനിതനിവന. വനകേനിട ചകേചോഴനി
ഏജന്റുമചോര്  'കേചോര്ടല്'  ചപചോചല  പ്രവര്ത്തനിചസ  നനികുതനിയനില്  ഉണചോയ  ഇളവസ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത  കേയ്യടക്കുനതനിനുളള  നതീക്കത്തനിചന്റെ
ഫലമചോയനിരുന  ഇതസ.  ഇതനിചനതനിചര  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉറച  നനിലപചോടസ
സത്വതീകേരനിച.  അനനിയനനിതമചോയനി  വനില  കേയറനതനിനുളള  പ്രവണതചകയ
ഒരു  പരനിധനിവചര  കേടനിഞചോണ്  ഇടചോന  ഇതുമൂലലാം  കേഴനിഞ.  സനിവനില്
സചചപ്ലെെസസ  ചകേചോര്പചറഷന  നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വന  ഇളവകേള  ഉടനടനിതചന
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പ്രചോബലദത്തനില്  വരുത്തുകേയുലാം  ചകേചോര്പചറഷനവഴനി  വനില്ക്കുന  ചരക്കുകേളക്കസ
വനിലക്കുറവസ പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം ചചയ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില് ചനില
അവദക്തതകേള  വദചോപചോരനി  സമൂഹത്തനിനുണചോയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോനുളള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഇഇൗ  പരചോതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി
വദചോപചോരനി  വദവസചോയനികേളുചട  സലാംഘടനകേചള  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂചട
ലഭനിക്കുന  നനികുതനി  നനിരക്കനിചന്റെ  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ചചകേമചോറണചമനസ ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയ. 

സലാംസചോനത്തനിനസ പുറത്തുനനിനലാം വചോങ്ങുന ചരക്കുകേളക്കുലാം ചസവനങ്ങളക്കുലാം
ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ ലഭദമചോണസ. പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുളള  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  പ്രചയചോജനവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ അവശദവസ്തുക്കളക്കസ വനിലക്കുറവണചോകുചമനചോണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.
ഇതസ നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോനുളള സലാംവനിധചോനങ്ങള ഉണചോക്കുനതചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട
മറവനിലളള  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കചോനുളള  ശക്തമചോയ  നടപടനികേള  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരുലാം സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ നനിരന്തെരമചോയനി ആവശദചപടുകേയചോണസ.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിചന തുടര്നസ നനികുതനി നനിരക്കനിലണചോയ

വദതദചോസലാം  അനുസരനിചസ  എലാം.ആര്.പനി.-യനില്  പുതുക്കല്  വരുത്തണചമങനില്

ഉല്പചോദകേര് അചലങനില് ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുനവര് ചദശതീയതലത്തനില് പത്രപരസദലാം

നല്കുകേയുലാം വനില കൂടചോനുണചോയ കേചോരണലാം പ്രസ്തുത പരസദത്തനില് ചരഖചപടുത്തുകേയുലാം

ചവണലാം.  പുതുക്കനിയ  എലാം.ആര്.പനി.  നനിരക്കസ  നനിലവനിലള്ള  പചോക്കറനില്

ചവടനിത്തനിരുത്തചോചത  പുതനിയ  സനിക്കറചോയനി  പതനിപനിക്കുകേയുലാം  ചവണചമനസ  ലതീഗല്

ചമചടചോളജനി വകുപസ നനിര്ചദശലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  നനിലവനിലണചോയനിരുന  ആചകേ  നനികുതനിഭചോരത്തനില്  ജനി.എസസ.ടനി.

നനിരക്കുകേള നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള കുറവസ വരുനചണങനിലലാം  ഇതുമൂലമുണചോകുന ലചോഭലാം

ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ചചകേമചോറചോചത  വദചോപചോരനികേള  കേയ്യടക്കുന  പ്രവണത

ഉണചോകുചമനസ കേണ്ടുചകേചോണസ ഇതനിചനതനിചര ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില് നനിരന്തെരലാം

നടപടനികേള ആവശദചപടനിരുന. ഓചരചോ ചരക്കനിചന്റെയുലാം നനിലവനിലളള നനികുതനിഭചോരവലാം

പുതനിയ  നനിരക്കുലാം  അടങ്ങുന  ടചോകസ  ഇനസനിഡന്റെസസസ  മചോടനികസ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കണ

ചമനലാം അതസ സലാംസചോനങ്ങളക്കസ ചചകേമചോറണചമനലാം ആവശദചപട്ടു. എനചോല് ഇതസ

ചചയ്യചോന ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര് ഇചതവചര തയ്യചോറചോയനില.  സലാംസചോനലാം  100  ഉപചഭചോക്തൃ

ഉല്പനങ്ങളുചട  ഇത്തരത്തനിലളള  നനികുതനി  വദതനിയചോനലാം  അചനത്വഷനിചസ  കേചണത്തനി

പ്രസനിദചപടുത്തനിയനിരുന.  
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(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനില്  വരുത്തനിയതനിചന്റെ  ആദദഘടത്തനിലണചോയ
ആശയക്കുഴപങ്ങളുലാം  സലാംശയങ്ങളുചമലചോലാം  വദചോപചോരനികേചളയുലാം  ആശങയനി
ലചോക്കനിയനിരുന. ഉയര്ന നനികുതനി നല്കേനി വചോങ്ങനിചവചനിരുന ചസചോക്കനിനസ ലഭനിക്കുന
ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറസ  സലാംബനനിചലാം  മറമുണചോയ  അവദക്തതകേളുലാം  ഇതനിനസ
കേചോരണമചോയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  വസ്തുതകേള  കേണക്കനിചലടുത്തസ  വദചോപചോരനികേളുചടയുലാം  മറലാം
ചയചോഗലാം  ചചര്നസ  വനിശദതീകേരനിക്കചോനചോണസ  സര്ക്കചോര്  ശമനിചതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട
മറവനില്  അമനിതലചോഭലാം  കേയ്യടക്കചോനുളള  പ്രവണത  അലാംഗതീകേരനിക്കനിചലനലാം
അങ്ങചനയുണചോയചോല് ആന്റെനി ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ അചതചോറനിറനിയുചട ശദയനില്ചപടുത്തനി
നടപടനികേളക്കസ സമ്മേര്ദലാം ചചലത്തുചമനലാം വദചോപചോരനികേചള അറനിയനിച. എലാം.ആര്.പനി.
ചടങ്ങള  പചോലനിക്കചോത്തവര്ചക്കതനിചര  നനിയമപ്രകേചോരമുളള  നടപടനികേള  ബനചപട
അധനികേചോരനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി രൂപതീകേരനിച കേമ്മേനിറനിയുചട റനിചപചോര്ടസ

11 (373)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപടസ  മുന എല്.ഡനി.എഫസ
സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  അനചത്ത  ധനകേചോരദ  പ്രനിനസനിപല്  ചസക്രെടറനി
ചചയര്മചോനചോയനി  അഞലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിരുചനചോ;  എങനില്  വനിശദചോലാംശലാം
നല്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  തയ്യചോറചോക്കനിയ  റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോര്  ചകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചലക്കസ  സമര്പനിചനിരുചനചോ;  വനിശദമചോക്കചോചമചോ;  പ്രസ്തുത  റനിചപചോര്ടനിചന്റെ
പകേര്പസ ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  റനിചപചോര്ടനിചന്മല്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  സത്വതീകേരനിച  നനിലപചോടസ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   12-3-2009-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  44/2009/നനി.വ.  പ്രകേചോരലാം
ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപടസ ധനകേചോരദ പ്രനിനസനിപല് ചസക്രെടറനി
ചചയര്മചോനചോയനി  അഞലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ  ഉത്തരവചോയനിരുന.  പകേര്പസ
അനുബനലാം 1 ആയനി ചചര്ക്കുന. *

(ബനി&സനി) പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി തയ്യചോറചോക്കനിയ റനിചപചോര്ടസ ചനില നനിബനനകേളക്കസ
വനിചധയമചോയനി  20-6-2009-ചല  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ.)  110/2009/നനി.വ.  പ്രകേചോരലാം
സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പകേര്പസ  അനുബനലാം  ആയനി
ചചര്ക്കുന.*  പ്രസ്തുത  റനിചപചോര്ടനിചന്മല്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  നനിലപചോടസ
സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശലാം ചശഖരനിചവരുന. 

ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കുകേവഴനി വനിവനിധ ഉല്പനങ്ങളനിചന്മല് ചുമത്തചപടുന
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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നനികുതനി

12  (374)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുകേ  വഴനി  ചരക്കുകേളുചടയുലാം  ചസവനങ്ങളുചടയുലാം
കകേമചോറങ്ങളനില്  ഒചരസമയലാം  ചകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  സലാംസചോനങ്ങളക്കുലാം  നനികുതനി
പനിരനിക്കചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം  ലഭനിക്കുനചണചോ  എനലാം  എങനില്  സലാംസചോനലാം
എസസ.ജനി.എസസ.ടനി.യുലാം  ചകേന്ദ്രലാം  സനി.ജനി.എസസ.ടനി.യുലാം  ചുമത്തചോന  ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ  എനലാം  അതനിനപ്രകേചോരലാം  നനികുതനി
ചുമത്തചോനുള്ള  ഉല്പനങ്ങളുചട  തുകേയുലാം  നനികുതനി  നനിരക്കുലാം  വദവസകേളുലാം
എചന്തെചോചക്കയചോചണനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി  നടപചോക്കനിയ  സചോഹചരദത്തനില്  വദചോപചോരനികേളുചട
രജനിചസ്ട്രേഷന,  റനിചടണ് ഫയലനിലാംഗസ,  ഇ-ചപയ്ചമന്റെസ തുടങ്ങനിയവ ഉറപ്പുവരുത്തുവചോനുലാം
ഒപലാം  വദചോപചോരനികേള  നദചോയവനിലയനിലചോണസ  വനിപണനലാം  നടത്തുനതസ  എനസ
ഉറപ്പുവരുത്തചോനുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  യുചട  ചപരനില്  അമനിത  വനിലക്കയറലാം  സൃഷനിക്കുന
വദചോപചോര  ചമഖലചയ  നനിയനനിക്കചോനുലാം  എന്തു  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുലാം  എനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുകേ  വഴനി  നനികുതനി  വനിമുക്തമചോകുന  ഉല്പനങ്ങള
ഏചതലചോലാം എനള്ള വനിശദമചോയ ചസറസചമന്റെസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  കേചോര്ഷനികേ  ചമഖലയനിചല  ചഡയറനി  ഫചോർമനിലാംഗസ,  പഇൗളടനി  ഫചോർമനിലാംഗസ,
ചസചോക്കസ  ബതീഡനിലാംഗസ,  പഴവര്ഗ്ഗ  ചശഖരണലാം,  ചചടനികേളുചട  വനില്പന,  മതദകൃഷനിയുലാം
മതദക്കുഞ വനിപണനലാം തുടങ്ങനിയവ ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട പരനിധനിയനിൽ വരുനചണചോ;
എങനില്  ഇവചയ  ജനി.എസസ.ടനി.-യനിൽ  നനിനലാം  ഒഴനിവചോക്കനി  കേചോര്ഷനികേ  ചമഖലചയ
സലാംരക്ഷനിക്കുവചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ; വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  നനികുതനി  ബചോധകേമചോയ
ചചകേമചോറങ്ങളനിചന്മല്  ചകേന്ദ്രലാം  സനി.ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം  സലാംസചോനങ്ങള
എസസ.ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം ചുമത്തുനതനിനചോയനി  101-ാം ഭരണഘടന ചഭദഗതനി പ്രകേചോരലാം
അധനികേചോരലാം  ലഭനിക്കുനണസ.  അന്തെര്സലാംസചോന  ചചകേമചോറങ്ങളനിചന്മല്
ചഎ.ജനി.എസസ.ടനി.-യചോണസ  ചുമത്തുനതസ.  ഇതസ  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരചോയനിരനിക്കുലാം
ഇഇൗടചോക്കുനതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരലാം  20  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുചമല് വനിറവരവളള
വദചോപചോരനികേള  രജനിചസ്ട്രേഷന  എടുചക്കണതചോണസ.  ഇവര്  നനികുതനിവനിചധയമചോയ
സചോധനങ്ങളുചട ചചകേമചോറങ്ങളനില് പടനികേയനുസരനിചസ  3%,  5%,  12%,  18%,  28%
എനതീ നനിരക്കുകേളനില് നനികുതനി ഇഇൗടചോചക്കണതചോണസ.
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(ബനി)  വദചോപചോരനികേളുചട  രജനിചസ്ട്രേഷന,  റനിചടണ്  ഫയലനിലാംഗസ,  ഇ-ചപയ്ചമന്റെസ
തുടങ്ങനിയവ  ജനി.എസസ.ടനി.എന.-ചന്റെ  ചപചോര്ടല്  വഴനിയചോണസ  ചചയ്യുനതസ.
സലാംസചോനത്തനിനസ  ബചോക്കസ  എന്റെസ  ചമചോഡഡ്യൂളവഴനി  ഇവ  ഉറപ്പുവരുത്തചോനുലാം
പരനിചശചോധനിക്കുവചോനുലാം  കേഴനിയുലാം.  അമനിത  വനിലക്കയറലാം  സൃഷനിക്കുന  വദചോപചോര
ചമഖലചയ നനിയനനിക്കുനതനിനുചവണനി ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില് ചസക്ഷന  171
പ്രകേചോരലാം  ഇനപുടസ  ടചോകസ  സത്വതീകേര്ത്തചോവനിനസ  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം  ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ ചമചഷഴസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന. *

(ഡനി)  കേചോര്ഷനികേ  ചമഖലയനിചല  ചഡയറനി  ഫചോമനിലാംഗസ,  പഇൗളടനി  ഫചോമനിലാംഗസ,
ചസചോക്കസ ബതീഡനിലാംഗസ,  പഴവര്ഗ്ഗ ചശഖരണലാം,  ചചടനികേളുചട വനില്പന,  മതദക്കുഞസ
വനിപണനലാം  തുടങ്ങനിയവ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പരനിധനിയനില്  വരുചമങനിലലാം  ഇവചയ
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം നനികുതനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

ചകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി. ചപനഷന

13  (375)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  ചപനഷന  കൃതദമചോയുലാം
ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കചോനചോകുചമചോ;വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി) ചകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട ചപനഷന ബചോധദത സര്ക്കചോര് ഏചറടുക്കു
നതനിനുള്ള എചന്തെങനിലലാം നടപടനി പരനിഗണനയനിലചണചോ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ചപനഷന  കൃതദമചോയുലാം  ലഭദമചോക്കു
നതനിനുളള ബചോധദത സര്ക്കചോരനില്മചോത്രലാം നനിക്ഷനിപ്തമല.  എനനിരുനചോലലാം സചോമൂഹനികേ
പ്രതനിബദതയുചട ചപരനില് എലചോ മചോസവലാം ആചകേ നല്കേനിവരുന ചപനഷചന്റെ 50%
സര്ക്കചോര്  നല്കുനണസ.  ഓചരചോ  മചോസവലാം  30  ചകേചോടനി  രൂപ  വതീതമചോണസ
നല്കേനിവരുനതസ.  ശമ്പളവലാം  ചപനഷനുലാം  നല്കുനതനിനചോയനി  ആചകേ  360  ചകേചോടനി
രൂപ 2017-18 ജൂചചല മചോസലാം വചര അനുവദനിചസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ചകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  ചപനഷന  ബചോധദത  സര്ക്കചോര്
ഏചറടുക്കുനതസ സലാംബനനിചസ നടപടനികേചളചോനലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ. 
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എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട പ്രചോചദശനികേ വനികേസന ഫണസ

14 (376)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട  പ്രചോചദശനികേ  വനികേസന  ഫണസ  പ്രവൃത്തനികേളുചട
പുചരചോഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനസ  നനിലവനിലള്ള  സലാംവനിധചോനങ്ങള  എചന്തെലചോ
മചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനിലചോ  കേളകചററകേളനില്  ഓചരചോ  മണ്ഡലത്തനിനുലാം  പ്രചതദകേമചോയനി
ടഷറനി/ബചോങസ അക്കഇൗണ്ടുകേളുചണചോ;

(സനി)  ഇചലങനില്  മണ്ഡലചോടനിസചോനത്തനില്  ടഷറനി/ബചോങസ  അക്കഇൗണ്ടുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട  പ്രചോചദശനികേ  വനികേസന  ഫണസ  പ്രവൃത്തനികേളുചട
പുചരചോഗതനി വനിലയനിരുത്തുനതനിനസ 27-05-2004-ചല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 247/2004/
ധനനഃ  ഉത്തരവനില്  വനിശദമചോയ  മചോര്ഗ്ഗചരഖകേള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത
20-11-2009-ചല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  518/2009/ധന.  പ്രകേചോരലാം  ജനിലചോ  കേളകറലാം
നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേളുചട  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  അലാംഗങ്ങളചോയനിട്ടുളള  ഒരു
കേണ്സളചടറതീവസ കേമ്മേനിറനി ജനിലചോതലത്തനില് രൂപവല്ക്കരനിക്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തനികേളുചട
പുചരചോഗതനി  ചമല്ചനചോടലാം  നടത്തുകേയുലാം  ചചയ്യണചമനസ  ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.
21-06-2012-ചല  സര്ക്കുലര് നമ്പര്  40/2012/ധന.  പ്രകേചോരലാം  പ്രതനിമചോസ ചചലവസ
ചസറചമന്റെസ  അടുത്ത  മചോസലാം  5-ാം  തതീയതനിക്കസ  മുമ്പുതചന  ധനകേചോരദ  (ചനചോഡല്
ചസന്റെര്-ബനി)  വകുപനിനസ  സമര്പനിചക്കണതചോചണനലാം  4-06-2013-ചല  സര്ക്കുലര്
നമ്പര് 50/2013/ധന. പ്രകേചോരലാം എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട പ്രചോചദശനികേ വനികേസന ഫണസ
വനിനനിചയചോഗനിചസ  നടപനിലചോക്കനിയ  പ്രവൃത്തനികേചള  സലാംബനനിചസ  ജനിലചോ  ധനകേചോരദ
പരനിചശചോധനചോ  സത്വചോഡകേള  നചോലമചോസത്തനിചലചോരനിക്കല്  അതചോതസ  ജനിലകേളനില്
പരനിചശചോധന നടത്തനി പരനിചശചോധനചോ റനിചപചോര്ടസ ധനകേചോരദ (ചനചോഡല് ചസന്റെര്-ബനി)
വകുപനിനസ  സമര്പനിചക്കണതചോചണനലാം  നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഉത്തരവകേളുചട
പകേര്പ്പുകേള അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഒരു  ജനിലയനിചല  എലചോ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുമചോയനി  എലാം.എല്.എ.
എസസ.ഡനി.എഫസ.-ല് അനുവദനിക്കുന തുകേ ടചോനസര് ചക്രെഡനിറസ ചചയ്യുനതനിനസ ജനിലചോ
കേളകറചട  ചപരനില് ഒരു റനി.എസസ.ബനി.  അക്കഇൗണചോണസ  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ഓചരചോ
എലാം.എല്.എ.-യ്ക്കുലാം  പ്രചതദകേലാം  പ്രചതദകേലാം  രജനിസറകേള  എലചോ  ജനിലചോ
കേളകചററകേളനിലലാം  സൂക്ഷനിക്കുനണസ.  മണ്ഡലചോടനിസചോനത്തനില്  റനി.എസസ.ബനി.
അക്കഇൗണസ ആരലാംഭനിക്കുനതസ പ്രചോചയചോഗനികേമല.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ചകേരള ബഡ്ജറകേളനിചല ഘടനചോപരമചോയ സമചോനത

15  (377)  ശതീ  .    ഒ  .    രചോജചഗചോപചോല് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

1957  മുതല്  ഇതനഃപരദന്തെമുള്ള  ചകേരള  ബഡ്ജറകേള  പരനിചശചോധനിചചോല്
അക്കങ്ങളനില്  വരുന  മചോറലാം  അലചോചത  ഘടനചോപരമചോയ  മചോറലാം  ഉണചോകേചോത്തതസ
എന്തുചകേചോണചോചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ബഡ്ജറനിചന്റെ  ഘടനയനില്  അടനിസചോനപരമചോയ  മചോറങ്ങള  വരുത്തനിയനിടനി
ചലങനിലലാം ആവശദചോനുസരണലാം കേചോചലചോചനിതമചോയ പരനിഷരണ നടപടനികേള ബഡ്ജറസ
ചരഖകേളനില്  വരുത്തചോറണസ.  പുതനിയ  സചോഹചരദങ്ങളക്കനുസരനിചസ  ബഡ്ജറസ
ഘടനയനില്  ചഭദഗതനി  വരുചത്തണ  സചോഹചരദലാം  ഉടചലടുക്കുകേയചോചണങനില്
സലാംസചോന സര്ക്കചോര് അക്കചോരദലാം ആ അവസരത്തനില് പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.

പുതനിയ വനിഭവ സമചോഹരണലാം

16  (378)  ശതീ  .    ഒ  .    രചോജചഗചോപചോല് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തനിനകേത്തു  നനിനസ  പുതനിയ  വനിഭവ  സമചോഹരണത്തനിനസ
എചന്തെങനിലലാം പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചന്റെ ഇക്കചണചോമനികേസ  സര്ചവ റനിചപചോര്ടസ  അനുസരനിചസ
ഇന്തെദന  സലാംസചോനങ്ങളനില്  വരുമചോനത്തനിലലാം  ഉപചഭചോഗത്തനിലലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്
അസമതത്വലാം ചകേരളത്തനിനചോചണചോ; എങനിൽ ഇതനിചന്റെ കേചോരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദചോപനിചതനിനസ  പുറചമ  പുതനിയ  വനിഭവ
സമചോഹരണത്തനിനസ പദതനികേചളചോനലാം ആവനിഷരനിചനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനിചപചോര്ടസ  വനിശദമചോയനി  പരനിചശചോധനിചചോല്  മചോത്രചമ  ഇതു
സലാംബനനിചസ വദക്തത നല്കേചോന കേഴനിയുകേയുളള.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ

17  (379)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  ചകേചോയ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം  2015-16
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്തക്കസ ശനിപചോര്ശ ചചയ പദതനികേള ബനചപട വകുപ്പുകേള
കൃതദസമയത്തസ  സമര്പനിക്കചോത്തതു  കേചോരണലാം  ഭരണചോനുമതനി  ലഭദമചോകേചോതനിരുനതസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
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(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  വകുപ്പുതലത്തനില്  എചന്തെങനിലലാം  വതീഴ്ചചയചോ,
അനചോസചയചോ ഉണചോയതചോയനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  എങനില്  ഉത്തരവചോദനികേളചോയ  ഉചദദചോഗസര്ചക്കതനിചര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  എലാം.എല്.എ.-മചോര്  ശനിപചോര്ശ  ചചയ  പദതനികേള  യഥചോസമയലാം
പരനിഗണനയചോയനി  ലഭനിക്കചോതനിരുനതസ  ശദയനില്ചപടനിരുന.  ആയതനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ധനചോനുമതനിയുലാം  ഭരണചോനുമതനിയുലാം
നല്കേചോനുളള  അവസചോന  തതീയതനി  31-03-2017  വചര  ആയനി  ദതീര്ഘനിപനിചസ
നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ബചോധകേമല.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ വനിനനിചയചോഗലാം

18  (380)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ  വനിനനിചയചോഗത്തനിചല
കേചോലതചോമസലാം  ഒഴനിവചോക്കചോനചോയനി  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ;
ഇതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ  വനിനനിചയചോഗത്തനിചല  മചോനദണ്ഡങ്ങളനില്
എചന്തെങനിലലാം  മചോറങ്ങള  വരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  ആയതനിചന്റെ  വനിവരങ്ങള
ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിചയചോജകേമണ്ഡല ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ വനിനനിചയചോഗത്തനിചല
കേചോലതചോമസലാം  ഒഴനിവചോക്കചോനചോയനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  ജനിലചോ  കേളകചററകേളനിലൂചട
നടപനിലചോക്കണചമന  നനിയമസഭചോ  സചോമചോജനികേരുചട  ആവശദലാം  പരനിഗണനിചതനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  ഇതനിനുളള  പുതുക്കനിയ  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്
86/2017/ധന.  തതീയതനി  4-07-2017  പ്രകേചോരലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനുസരനിചസ  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ആസ്തനി വനികേസന പദതനി
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ജനിലചോ  കേളകചററകേളനിലൂചട  നടപചോക്കുനതചോണസ.  ആയതനുസരനിചസ  2017-18
സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്തയ്ക്കുളള  ശനിപചോര്ശകേള  എലാം.എല്.എ.-മചോര്  അതതസ  ജനിലചോ
കേളകര്ക്കസ  സമര്പനിചക്കണതചോണസ.  ശനിപചോര്ശ  ചചയ്യുന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഒരു
പ്രവൃത്തനിയുചട  എസനിചമറസ  തുകേ  ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപചയചോ  അതനില്  കൂടുതചലചോ
ആചണങനില്  ആയതനിനസ  ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിക്കുനതനിനുളള  ധനചോനുമതനി
ലഭനിക്കുനതനിനചോയനി  ജനിലചോ  കേളകര്മചോര്  പ്രസ്തുത ശനിപചോര്ശ ധനകേചോരദ  വകുപനിചലയസ
അയയ്ചക്കണതുലാം  അനുമതനി  ചതടനിയനിരനിചക്കണതുമചോണസ.  ഒരു  പ്രവൃത്തനിയുചട
എസനിചമറസ  തുകേ  ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപയനില്  തചോചഴയചോചണങനില്  ജനിലചോതലത്തനില്
ഭരണചോനുമതനി നല്കേചോവനതചോണസ.

ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ വനിനനിചയചോഗലാം

19  (381)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  നചോദചോപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17-ചല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ 
സതീമനില് ഉളചപടുത്തനി ഏചതചോചക്ക പ്രവൃത്തനികേളക്കചോണസ ഇതുവചര ധനകേചോരദ വകുപസ
അനുമതനി നല്കേനിയചതനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) ഇവയുചട നനിര്മ്മേചോണ പുചരചോഗതനി വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നചോദചോപുരലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2016-17-ചല  ആസ്തനിവനികേസന  സതീമനില്
ഉളചപടുത്തനി  ധനകേചോരദ  വകുപസ  ഇതുവചര  അനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി) വനിവരലാം ചശഖരനിചസ നല്കുനതചോണസ.

ചദശതീയ ദുരന്തെ നനിവചോരണ ഫണസ

20 (382) ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനചോഥന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  ചദശതീയ  ദുരന്തെ
നനിവചോരണ ഫണനില് നനിനലാം എന്തെസ തുകേ ലഭദമചോയനിട്ടുചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇഇൗ  തുകേ  ഏതസ  ചഹഡസ  ഓഫസ  അക്കഇൗണനിലചോണസ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളചതനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി) സലാംസചോനത്തനിചന്റെ എസസ.ഡനി.ആര്.എഫസ.-ല് നനിനസ ഇഇൗ സര്ക്കചോരനിചന്റെ
കേചോലയളവനില്  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴനിചചനലാം  ഇനനിചയത്ര  മനിചമുചണനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  തചോല്ക്കചോലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം
2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചദശതീയ ദുരന്തെ നനിവചോരണ ഫണനില്നനിനലാം  145.5
ചകേചോടനി രൂപ ലഭദമചോയനിട്ടുണസ. നടപ്പുസചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇഇൗയനിനത്തനില് 152 ചകേചോടനി
രൂപ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(ബനി)  ചദശതീയ  ദുരന്തെ  നനിവചോരണ  നനിധനിയനില്നനിനളള  വരവസ  1601-01-109
എന  ശതീര്ഷകേത്തനിലലാം  ഇതനിചലയ്ക്കുളള  ചചലവസ  2245-  പ്രകൃതനിചക്ഷചോഭലാം  മൂലമുളള
ദുരനിതചോശത്വചോസലാം  എന  മുഖദ  ശതീര്ഷകേത്തനിന  കേതീഴനിലളള  വനിവനിധ
ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലമചോയനി വകേയനിരുത്തുന.

(സനി) വകുപ്പുതല തചോല്ക്കചോലനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  സലാംസചോന  ദുരന്തെ  നനിവചോരണ  നനിധനി  (SDRF)-യനില്നനിനലാം  സലാംസചോന
വനിഹനിതലാം  ഉളചപചട  146.97  ചകേചോടനി  രൂപ  ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ.  SDRF-ചലയ്ക്കുളള
മനിചതുകേ ചപചോതുക്കണക്കനിനത്തനിനസ  കേതീഴനില് വരുന  '8121-  കേരുതല് നനിധനി'  എന
മുഖദ  ശതീര്ഷകേത്തനിന  കേതീഴനിലചോണസ  വരുനതസ.  ഇതുസലാംബനനിച  കേണക്കുകേള
സൂക്ഷനിക്കുനതസ  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലചോണസ.  28-02-2017-ല്  നനിയമസഭയനില്
സമര്പനിച  2015-16  വര്ഷചത്തയ്ക്കുളള  ഫനിനചോനസസ  അക്കഇൗണസസസ  പ്രകേചോരലാം
31-03-2016  വചര  സലാംസചോന  ദുരന്തെ  നനിവചോരണ  നനിധനി  (SDRF)-യനിചല  മനിച  
തുകേ 72.52 ചകേചോടനി രൂപയചോണസ.

റബര് കേര്ഷകേര്ക്കുളള ധനസഹചോയലാം

21  (384)  ശതീ  .    അനൂപസ  ചജക്കബസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  റബർ കേര്ഷകേര്ക്കസ ഒരു കേനിചലചോ റബറനിനസ തചോങ്ങുവനിലയചോയനി ഇചപചോള
നല്കുന തുകേ എത്രചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ഈ തുകേ (തചോങ്ങുവനില) വര്ദനിപനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ;

(സനി) ഉചണങനില് പുതനിയ തചോങ്ങുവനില എത്രചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി) റബർ കേര്ഷകേരുചട നനിലനനില്പനിനസ പുതുതചോയനി എചന്തെങനിലലാം സഹചോയലാം
നല്കേചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ; ഉചണങനില് ആയതസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ) റബര് ചപ്രചോഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവസ പദതനിയനിന കേതീഴനില് നനിലവനില് ഒരു
കേനിചലചോ റബറനിനസ 150 രൂപയചോണസ തചോങ്ങുവനിലയചോയനി നനിശയനിചനിട്ടുളളതസ. 

(ബനി&സനി)  മുനവര്ഷങ്ങളനിചല  റബറനിചന്റെ  ശരചോശരനി  വനിലയുചട
അടനിസചോനത്തനിലലാം  വനിപണനിയനിചല  വനിലനനിലവചോരങ്ങള  കേണക്കനിചലടുത്തസ
ചകേചോണ്ടുമചോണസ  റബര് ചപ്രചോഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവസ  സതീമനിനസ  കേതീഴനില് റബറനിനസ  150
രൂപ  തചോങ്ങുവനിലയചോയനി  നനിശയനിചനിട്ടുളളതസ.  ഇഇൗ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുനതസ
സലാംബനനിച ചപ്രചോചപചോസലകേള ഇചപചോള സര്ക്കചോരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.

കേനിഫ്ബനി വഴനി അനുമതനി നല്കേനിയ ചപ്രചോജക്ടുകേള

22  (385)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  കേചോലയളവനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  അനുമതനി  നല്കേനിയ
ചപ്രചോജക്ടുകേള  ഏചതചോചക്കയചോചണനലാം  ഓരചോനനിനുലാം  എത്ര  തുകേ  വതീതമചോണസ
മചോറനിവചചതനലാം ഇനലാം തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല ബജറനില് ഉളചപടുത്തനിയ പചോറശ്ശേചോല
നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല  അമരവനിള-ഒറചശഖരമലാംഗലലാം  ചറചോഡനിനുലാം  കുമ്പനിചല്കേടവസ,
കുടുവതീട്കേടവസ,  ആയയനില്  എനതീ  പചോലങ്ങളക്കുലാം  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ഫണസ
അനുവദനിചനിട്ടുചണചോ; ടനി പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി അറനിയനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കചോര് കേചോലയളവനില്  78  പദതനികേളക്കചോണസ  കേനിഫ്ബനി വഴനി
ഫണസ  ലഭദമചോക്കുനതനിനുളള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ.  ഇഇൗ  പദതനികേളുചട
വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറനില്  ഉളചപടുത്തനിയ  പചോറശ്ശേചോല  നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല  അമരവനിള-ഒറചശഖരമലാംഗലലാം  ചറചോഡനിചന്റെ  പദതനി  റനിചപചോര്ടസ
കേനിഫ്ബനിയുചട  പരനിചശചോധനയനിലചോണസ.  കുടുവതീട്കേടവസ,  ആയയനില്  എനതീ
പചോലങ്ങളക്കസ  നനിബനനകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
നനിബനനകേള  പചോലനിക്കചപടുനമുറയസ  ഫണസ  അനുവദനിക്കുനതചോണസ.
കുമ്പനിചല്കേടവസ  പചോലലാം  പദതനിയുചട  വനിശദമചോയ  പദതനി  റനിചപചോര്ടസ  നചോളനിതുവചര
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിടനില.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലചോക്കനിയ പദതനികേള

23 (386) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദതീന :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബചോഹനിലാം : 
ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേരള ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര് ഇനചവസസചമന്റെസ ചബചോര്ഡസ വഴനി നടപനിലചോക്കനിയ
പദതനികേള ഏചതലചോലാം; അവയുചട വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതുവചര  എന്തു  തുകേ  ഈ  പദതനികേളക്കചോയനി  ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ
എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  27,28/29- ാാാ
ചബചോര്ഡസ  ചയചോഗങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേള  (ഉളളടക്കലാം  ചചയ്യുന)*

നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  ബനചപട  ഭരണവകുപസ  സത്വതീകേരനിചക്കണ  നടപടനികേള
8-08-2016-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവനില് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.
ഇഇൗ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോകുന  മുറയസ  പ്രസ്തുത  പദതനികേളുചട  നടപചോക്കല്
ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ  ചയചോഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കസ
ധനസഹചോയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനസ  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)
പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപട  വനിശദവനിവരങ്ങള  ഓണ്ചചലനചോയനി
കേനിഫ്ബനിക്കസ  സമര്പനിചക്കണതുണസ.  ഇഇൗ  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചസ  ചപ്രചോജകസ
നനിര്വഹണ  ചചലവകേള  നനിശയനിക്കചപടനിട്ടുളള  ഘടങ്ങളനില്  ചനരനിടസ  സപ്ലെെയര്,
ചകേചോണ്ടചോകര്,  ചസവന ദചോതചോവസ  മുതലചോയവരുചട  നനിശനിത ബചോങസ  അക്കഇൗണനില്
ലഭദമചോക്കചോനുളള  ഡയറകസ  ചപയ്ചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുളള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  നൂതന
സലാംവനിധചോനമനുസരനിചളള തുടര്നടപടനിക്രെമങ്ങള പദതനി നനിര്വഹണ ഏജനസനികേള
പൂര്ത്തനിയചോക്കനി,  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചസ  ബനില്ലുകേളക്കനുസൃതമചോയ  ചപയ്ചമന്റെസ
ഇനചവചോയനിസകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  ഫണസ  റനിലതീസസ
ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.  ഇതുവചര ചപയ്ചമന്റെസ ഇനചവചോയനിസകേള കേനിഫ്ബനിക്കസ ലഭനിചസ
തുടങ്ങനിയനിടനില.  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേള  വളചര  വനിപുലമചോയ  പദതനികേളചോകേയചോല്
ആവശദമചോയ അനുമതനികേള ലഭനിചതനിനുചശഷലാം അവയുചട നനിര്വഹണ സലാംവനിധചോനലാം
ഏര്ചപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവചോന ചുരുങ്ങനിയതസ 6-7 മചോസലാംവചര സമയലാം
ആവശദമചോണസ.  ഇക്കചോരണത്തചോലചോണസ  ഫണസ  റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിചനിടനിലചോത്തതസ.
എനചോല് പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചകേഴനിഞചോല് സമയബനനിതമചോയനി  നനിര്വഹണലാം
സചോധദമചോകുനതചോണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കേനിഫ്ബനി വഴനി നടപനിലചോക്കുന പദതനികേളുചട തല്സനിതനി

24(387) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന : 
ശതീ  .   സണ്ണനി ചജചോസഫസ : 
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബചോലകൃഷ്ണന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  സലാംസചോനത്തസ  നടപനിലചോക്കുന  എത്ര  പദതനികേളക്കസ
ഇതുവചര ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  നനിര്മ്മേചോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  കേരചോറനില്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ;  ഏചതങനിലലാം  പ്രവൃത്തനികേളുചട
ചടനഡര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  നടപസ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏചതചോചക്ക  പദതനികേള തുടങ്ങചോനചോണസ
പദതനി ഇടനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലചോക്കുചമനസ  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ള
വനകേനിട പദതനികേളുചട പഠന റനിചപചോര്ടസ തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ഇ)  പദതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  അവചലചോകേനലാം  ചചയ്യുനതനിനസ
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധചോനലാം  എന്തെചോചണനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ഈ
സലാംവനിധചോനലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിബനനകേള
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  8-08-2016-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവസ  പ്രകേചോരലാം
കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലചോചക്കണ  പദതനികേളക്കസ  ബനചപട  ഭരണവകുപചോണസ
ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിചക്കണതസ.  നചോളനിതുവചര  കൂടനിയ  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ
ചയചോഗങ്ങള ഭരണചോനുമതനിചയചോടുകൂടനിയ 80 പദതനികേളക്കസ അലാംഗതീകേചോരലാം നല്കുകേയുലാം
43  പദതനികേളക്കസ  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  3,816.75  ചകേചോടനി  രൂപയ്ക്കുളള  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുളള
തുകേയചോയനി  കേരചോറനില്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  983.80  ചകേചോടനി  രൂപയ്ക്കുളള
പദതനികേളുചട ചടനഡര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.

(സനി)   കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കുന  മുഴുവന  പദതനികേളുചടയുലാം
നനിര്വഹണലാം ഇഇൗ വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കചോന കേഴനിയുചമനചോണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.
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(ഡനി)  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപനിലചോക്കുചമനസ  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുളള
വനകേനിട പദതനികേളുചട പഠന റനിചപചോര്ടസ തയ്യചോറചോചക്കണ ചുമതല ബനചപട ഭരണ
വകുപ്പുകേളക്കചോണസ.  ബനചപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേള  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയ
പദതനികേളുചട വനിശദമചോയ പദതനി റനിചപചോര്ടസ, ചകേചോസസ ചബനനിഫനിറസ അനചോലനിസനിസസ,
വര്ക്കസ  ചബക്കസ  ഡഇൗണ്  സ്ട്രേക്ചര്  എനനിവ  സഹനിതമചോണസ  കേനിഫ്ബനിക്കസ
ഓണ്ചചലനചോയനി  സമര്പനിചക്കണതസ.  ഇവ ലഭദമചോക്കനിയചോല്  മചോത്രചമ  കേനിഫ്ബനിക്കസ
തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോനചോകൂ.  നചോളനിതുവചര  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേചോരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളള  എലചോ  പദതനികേളക്കുലാം  വനിശദമചോയ  പദതനി  റനിചപചോര്ടസ
ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ഇ)  പദതനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  അവചലചോകേനലാം  ചചയ്യുനതനിനചോയനി
കേനിഫ്ബനിയുചട  ചമല്ചനചോടത്തനില്  കേചോലചോകേചോലങ്ങളനില്  കൂടുന  വകുപദദക്ഷന
മചോരുചടയുലാം ബനചപട ഉചദദചോഗസരുചടയുലാം ചയചോഗങ്ങളനില് കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുചട
പ്രവര്ത്തന  പുചരചോഗതനി  വനിലയനിരുത്തചോറണസ.  കൂടചോചത  പദതനികേളുചട
അവചലചോകേനവലാം  പ്രവര്ത്തനവലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില്  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനചോയനി
കേനിഫ്ബനിയുചട  പദതനി  അവചലചോകേന  വനിഭചോഗവലാം  ഇനചസക്ഷന  അചതചോറനിറനിയുലാം
കേചോലതചോമസലാം  കൂടചോചതയുളള  ധനസഹചോയലാം  നല്കുനതനിനചോയനി  ഭരണ-ധനകേചോരദ
വനിഭചോഗവലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.  ഇതനിനസ  പുറചമ  പദതനികേളുചട
വനിശദമചോയ  വര്ക്കസ  ചബക്കസ  ഡഇൗണ്  സ്ട്രേക്ചര്,  ചപ്രചോജകസ  ചസചോഫസ ചവയര്  വഴനി
ലഭദമചോക്കുനതനിനചോല്  പദതനി  പ്രവര്ത്തനവലാം  പുചരചോഗതനിയുലാം  ഓണ്ചചലനചോയുലാം
വനിലയനിരുത്തചോന സചോധനിക്കുനതചോണസ.

ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി (ജനി.എസസ.ടനി.)

25  (388)  ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന നനികുതനി  (ജനി.എസസ.ടനി.)  നടപചോക്കുനതനില് വചോണനിജദ
ചമഖലയനില്  തനികേഞ  ആശയക്കുഴപലാം  നനിലനനില്ക്കുനതചോയ  ആചക്ഷപലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഉല്പനങ്ങളനില്  അചടനിചനിരനിക്കുന  പഴയ  നനികുതനി  ഉളചപടുന
പരമചോവധനി  വനില്പന  വനില  (എലാം.ആര്.പനി.)ക്കസ  ചമല്  വതീണ്ടുലാം  വദചോപചോരനികേള
ജനി.എസസ.ടനി. ചുമത്തുന സചോഹചരദലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  എലാം.ആര്.പനി.-യനില്  കൂടുതല്  ഒരു  കേചോരണവശചോലലാം  വനില
ഇഇൗടചോക്കരുചതന  ചടത്തനിനസ  വനിരുദമചോണസ  വദചോപചോരനികേളുചട  ഇഇൗ  നടപടനി  എനസ
കേരുതുനചണചോ;
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(ഡനി)  കൂടചോചത  നനികുതനിക്കു  ചമല്  നനികുതനി  പചോടനിചലന  ജനി.എസസ.ടനി.  യുചട
പ്രചോഥമനികേ ലക്ഷദത്തനിനുലാം ഇത്തരലാം നടപടനികേള വനിരുദമചോചണനസ കേരുതുനചണചോ;

(ഇ)  ഇഇൗ സചോഹചരദത്തനില് ജനി.എസസ.ടനി.  മുചഖന ജനങ്ങളക്കസ ലഭദമചോചകേണ
സചോമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലദങ്ങള  ലഭദമചോക്കുനതനിനുലാം  ചനില  വദചോപചോരനികേള  നടത്തുന
ചൂഷണത്തനില്  നനിനസ  ജനങ്ങചള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള
ചചകേചക്കചോളളുചമനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിചനത്തുടര്നസ  migration,  closing
stock  -ന  ചമലളള  input  tax  credit  ഇനചവചോയനിസമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള
എനനിവ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  ഇത്തരലാം  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുചവണ  നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കുനതനിനചോയനി  ചര്ക്കുചസവന
നനികുതനി വകുപസ സലാംസചോന തലത്തനിലലാം ജനിലചോതലത്തനിലലാം ചസല്ലുകേള രൂപതീകേരനിചസ
ചവണ  നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കുനണസ.  കൂടചോചത  നനികുതനി  നനിരക്കനില്
അവദക്തതയുളളതനിലലാം  നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കുനണസ.  ഇത്തരലാം  സലാംശയങ്ങള
ഉനയനിക്കുനതനിനചോയനി  ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധചോനലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത
വദചോപചോര  പ്രതനിനനിധനികേചളയുലാം  ഉചദദചോഗസചരയുലാം  (ചകേന്ദ്രത്തനിചന്റെയുലാം
സലാംസചോനത്തനിചന്റെയുലാം)  ഉളചപടുത്തനി  സലാംസചോന/ജനിലചോതല  ചഫസനിലനിചറഷന
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള  ഇഇൗ
കേമ്മേനിറനി  മുമ്പചോചകേ  ഉനയനിക്കചോവനതചോണസ.  അവയനില്  കേമ്മേനിറനിക്കസ
തതീരുമചോനചമടുക്കചോന  സചോധനിക്കചോത്ത  പ്രശങ്ങള  (നനികുതനി  നനിരക്കസ,  നനിയമവമചോയനി
ബനചപട  പ്രശങ്ങള  എനനിവ)  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടുത്തുനതചോണസ. ടനി കേമ്മേനിറനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

വദചോപചോരനികേളക്കുണചോകുന  പ്രധചോന  ബുദനിമുട്ടുകേചളലചോലാം  തചന
ജനി.എസസ.ടനി.എന.  ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധചോനവമചോയനി  ബനചപടതചോണസ.  ഇതസ
ഇന്തെദയനിചല  എലചോ  സലാംസചോനങ്ങളനിലലാം  അനുഭവചപടുനണസ.  ഓണ്ചചലന
സലാംവനിധചോനത്തനിചല  പ്രശങ്ങള  എത്രയുലാം  ചവഗലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരനിചനചോടസ അഭദര്തനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി-ഡനി)  എലാം.ആര്.പനി.-യനില്  അധനികേരനിച  വനില  ഇഇൗടചോക്കുനതസ
നനിയമവനിരുദമചോണസ. ഇതസ ശദയനില്ചപടചോല് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം. 

(ഇ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനിചല  171  വകുപസ  പ്രകേചോരലാം  Anti  Profiteering
Authority  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  വദവസ  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ
അചതചോറനിറനി  എത്രയുലാം  ചപചടനസ  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങണചമനസ
ചകേന്ദ്രചത്തചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ.
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ചരക്കുചസവന നനികുതനിമൂലമുളള ചനടലാം

26 (389) ശതീ  .   മഞളചോലാംകുഴനി അലനി :

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബസ :

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷചോജനി :

ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചരക്കു ചസവന നനികുതനി നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള സലാംസചോനത്തനിനുണചോകുന

ചനടങ്ങചള സലാംബനനിചസ വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ ;

(ബനി)  ഒരു  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  ചകേചോടനിയുചട  അധനികേ  വരുമചോനലാം

ഉണചോകുചമനചോണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി

സലാംവനിധചോനമചോണസ.  ആയതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ

ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  ചസവനങ്ങളക്കുചമലളള  നനികുതനിയുലാം

സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,  ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ

തുടങ്ങനിയ  ചസവനങ്ങളുചട  ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗ  നനിരക്കസ  രചോജദചത്ത

ഉയര്ന  നനിരക്കുകേളനില്  ഒനചോണസ.  ഇതനിലൂചട  സലാംസചോനത്തനിനസ  ചനടമുണചോകുലാം.

പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കൃത  നനികുതനി  നനിര്വഹണ  സമ്പ്രദചോയമചോയ

ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുചമ്പചോള ഉണചോകേചോവന വരുമചോന നഷലാം നനികേത്തുനതനിനുളള

GST  Compensation  Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനുസരനിചസ  ജനി.എസസ.ടനി.

നടപചോക്കുചമ്പചോള  വരുമചോന  നഷമുണചോയചോല്  2015-16-ചല  നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ

അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം  കേണക്കചോക്കനി  ആദദ

അഞ്ചുവര്ഷചത്തക്കസ പൂര്ണ്ണമചോയനി നഷപരനിഹചോരലാം ലഭനിക്കുലാം. 

(ബനി)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  ജൂചചല  1  മുതലചോണസ  നടപനില്വരുനതസ.

ആദദചത്ത പൂര്ണ്ണ ജനി.എസസ.ടനി. റനിചടണ് സമര്പനിക്കുനതനിനസ ചസപ്റലാംബര് 10 വചര

സമയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  അതനിനുചശഷലാം  മചോത്രചമ  വരുമചോനലാം  സലാംബനനിചസ

തനിടചപടുത്തനിയ നനിഗമനലാം നടത്തചോനചോകൂ.
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ചരക്കുചസവന നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ

27  (390)  ശതീ  .    അനവര്  സചോദത്തസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) വചോറസ കുടനിശ്ശേനികേയചോയനി വദചോപചോരനികേളനില് നനിനലാം എന്തു തുകേ ലഭനിക്കചോനുണസ;

(ബനി)  ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി  (ജനി.എസസ.ടനി)  കുടനിശ്ശേനികേ പനിഴയുലാം പലനിശയുലാം
ഒഴനിവചോക്കനി പനിരനിചചടുക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ;വനിശദചോലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-03-2017-ചല  കേണക്കനുസരനിചസ  വചോറസ  കുടനിശ്ശേനികേയചോയനി
വദചോപചോരനികേളനില് നനിനലാം 5324.27 ചകേചോടനി രൂപ ലഭനിക്കചോനുണസ.

(ബനി)  ഇല.  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  നടപനിലചോക്കനി  വരുനചതയുളള.  2017
ആഗസസ മചോസലാം മുതല് മചോത്രചമ റനിചടണ് ഫയല് ചചയസ തുടങ്ങുകേയുളള.

കേനിഫ്ബനി ഫണസ

28 (391)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ഫണസ  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  ക്രെമങ്ങള
വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  മുചഖനയുള്ള  പദതനികേള  പരനിചശചോധനിക്കചോന  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് രൂപതീകേരനിചക്കണ ഉചദദചോഗസനമചോരുചട ടതീമുകേള ഏചതലചോമചോണസ എന
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ടതീമുകേള  നനിലവനില്  രൂപതീകേരനിച  കേഴനിചഞചോചയനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫസ ചബചോര്ഡസ  ചയചോഗലാം അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളക്കസ ധനസഹചോയലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനസ  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)  പദതനി
നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപട വനിശദവനിവരങ്ങള ഓണ്ചചലനചോയനി കേനിഫ്ബനിക്കസ
സമര്പനിചക്കണതുണസ.  ഇഇൗ  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചസ  ചപ്രചോജകസ  നനിര്വഹണ
ചചലവകേള നനിശയനിക്കചപടനിട്ടുളള  ഘടങ്ങളനില്  ചനരനിടസ  സപ്ലെെയര്,  ചകേചോണ്ടചോകര്,
ചസവന ദചോതചോവസ മുതലചോയവരുചട നനിശനിത ബചോങസ അക്കഇൗണനില് ലഭദമചോക്കചോനുളള
ഡയറകസ  ചപയ്ചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുളള
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  നൂതന  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചളള  തുടര്
387/2020
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നടപടനിക്രെമങ്ങള പദതനി നനിര്വഹണ ഏജനസനികേള പൂര്ത്തനിയചോക്കനി, പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിചസ  ബനില്ലുകേളക്കനുസൃതമചോയ  ചപയ്ചമന്റെസ  ഇനചവചോയനിസകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ
ലഭനിക്കുന മുറയസ  ഫണസ റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.  കേനിഫ്ബനിയനിചലയസ  പദതനി
നനിര്ചദശങ്ങള  സമര്പനിക്കുനതസ  സലാംബനനിച  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള  അടങ്ങനിയ
8-08-2016-ചല സര്ക്കചോര് ഉത്തരവസ ഇചതചോചടചോപലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  മുചഖനയുളള  പദതനികേള  പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനസ
കേനിഫ്ബനിയനില് പ്രധചോനമചോയുലാം മൂനസ വനിഭചോഗങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനിക്കചപടുന  പദതനികേളുചട  കുറമറ  രതീതനിയനിലള്ള  അവചലചോകേനലാം
നടത്തുനതനിനചോയനി  അവചലചോകേന  വനിഭചോഗവലാം  നടത്തനിപസ  പുചരചോഗതനി
പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനചോയനി  ഇനചസക്ഷന  അചതചോറനിറനിയുലാം  പദതനികേളുചട
നടപചോക്കലനിനചോവശദമചോയ പണലാം റനിലതീസസ ചചയ്യുനതനിനസ ധനകേചോരദ-ഭരണ വനിഭചോഗവലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  കേനിഫ്ബനി  മുചഖനയുളള  പദതനികേള
നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  ബനചപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേള  പ്രചതദചകേചോചദശദ
നനിര്വഹണ  ഏജനസനിയചോയ  എസസ.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിചക്കണതുലാം  എസസ.പനി.വനി.-
കേളനില്  ഓചരചോ  ചപ്രചോജകസ  ചമചോണനിററനിലാംഗസ  യൂണനിറലാം  രൂപതീകേരനിചസ  നനിര്വഹണ
പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിചക്കണതുമചോണസ.  പദതനി നനിര്വഹണ നനിരതീക്ഷണലാം പ്രഥമമചോയനി
നനിര്വഹനിചക്കണതസ എസസ.പനി.വനി.-യുചട ചുമതലയചോണസ.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  രൂപതീകേരനിച  ധനകേചോരദ  ഭരണ  വനിഭചോഗത്തനി
ചലചോഴനിചകേയുളള  വനിഭചോഗങ്ങളനിചലയ്ക്കുളള  ആവശദചോനുസരണ  നനിയമനലാം  പുചരചോഗമനിചസ
വരുന.  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളക്കചോയനി  എസസ.പനി.വനി.-കേളനിലള്ള  ചപ്രചോജകസ
ചമചോണനിററനിലാംഗസ  യൂണനിറകേളനിചല  നനിയമനലാം  ബനചപട  എസസ.പനി.വനി.-കേളചോണസ
നനിര്വഹനിക്കുനതസ. ഇതുവചര അനുവദനിചനിട്ടുള്ള ഭൂരനിഭചോഗലാം പദതനികേളുചട കേചോരദത്തനില്
അതചോതസ  ചമഖലകേളനില്  നനിലവനിലള്ള  എസസ.പനി.വനി.-കേളുചട  ചസവനലാം  പ്രചയചോജന
ചപടുത്തുനതചോയചോണസ ലഭദമചോയ വനിവരലാം.

കേനിഫ്ബനി ഫണസ

29 (392)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി ഫണസ  ശരനിയചോയ രതീതനിയനില്  വനിനനിചയചോഗനിക്കുന എനറപസ
വരുത്തുനതനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം  സലാംവനിധചോനങ്ങള ആണസ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ;
വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) പചോല ക്കചോടസ ജനിലയനിചല ഏചതലചോലാം പദതനികേളക്കചോണസ കേനിഫ്ബനി ഫണസ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉത്തരലാം

(എ) ചഭദഗതനി ചചയസ ചകേരള ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര് ഇനചവസചമന്റെസ ഫണസ ആകസ
2016-ചല  6(സനി)  വകുപ്പുപ്രകേചോരലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഒരു  ഫണസ  ടസനി  ആന്റെസ
അചചഡത്വസറനി  കേമ്മേതീഷന  (FTAC)  എന  ചപരനില്  ഒരു  കേമ്മേതീഷന
രൂപതീകേരനിക്കണചമനസ നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളളതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് ഇന്തെദയുചട മുന
കേലാംപസ ചടചോളര്  &  ഓഡനിറര് ജനറല് ശതീ.  വനിചനചോദസ റചോയസ ചചയര്മചോനചോയുലാം റനിസര്വസ
ബചോങസ  ഓഫസ  ഇന്തെദ മുന ചഡപഡ്യൂടനി  ഗവര്ണര് ശതീമതനി  ഉഷചോ ചതചോറചോടസ,  റനിസര്വസ
ബചോങസ  ഓഫസ  ഇന്തെദയനിചല  മുന  എകനികേഡ്യൂടതീവസ  ഡയറകര്  ശതീ.  ജനി.  പദ്മനചോഭന
എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളചോയുലാം  കേമ്മേതീഷന  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേതീഷന
കേനിഫ്ബനി  സത്വരൂപതീക്കുന  നനിധനിയുചട  ടസനിയചോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുലാം  നനിധനിയുചട
എലചോ  നനിചക്ഷപങ്ങളുലാം  ചഭദഗതനി  ചചയസ  കേനിഫസ  ആകനിചന്റെ  ഉചദശദ
ലക്ഷദങ്ങളക്കനുസൃതമചോചണനലാം  കേനിഫ്ബനിയുചട  ഫണസ  അഥവചോ  നനിധനി  വകേമചോറനി
ചചലവഴനിക്കുനനിചലനസ ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയ്യുനതചോയനിരനിക്കുലാം. കൂടചോചത 6 ഡനി (2)
വകുപസ  പ്രകേചോരലാം  തുകേകേളുചട  വനിനചയചോഗവലാം  അധനികേ  തുകേയുചട  നനിചക്ഷപവലാം
ആകനിചല  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  നടത്തുനചവനലാം  സചോക്ഷദചപടുത്തനി
ചക്കചോണസ  ഓചരചോ  ആറമചോസത്തനിലലാം  ഒരു  ഫനിചഡലനിറനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ  FTAC
നല്ചകേണതുലാം പ്രസ്തുത സര്ടനിഫനിക്കറസ ബഡ്ജറസ ചരഖകേചളചോചടചോപലാം നനിയമസഭയനില്
സമര്പനിചക്കണതുമചോണസ.  അതനിലൂചട നനിചക്ഷപകേരുചട വനിശത്വചോസദത ഉറപചോക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന.

(ബനി) പചോലക്കചോടസ ജനിലയനിചല കേനിഫ്ബനി ഫണസ അനുവദനിചനിട്ടുളള പദതനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

മണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ

30  (393)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ബജറനില്  മണ്ഡലലാം  ആസ്തനി
വനികേസന  ഫണചോയനി  ഓചരചോ  മണ്ഡലത്തനിലലാം  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപവതീതലാം
അനുവദനിക്കുചമനചോണസ പ്രഖദചോപനിചനിരുനതസ;

(ബനി)  ഈ  ഫണനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  കേഴനിഞ
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് എത്ര തുകേയുചട ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(സനി)  ഇതനില്  വചോടര്  അചതചോറനിറനി,  വനിദദചോഭദചോസലാം,  ചപചോതുമരചോമത്തസ,
ആചരചോഗദലാം എനതീ ചമഖലകേളനില് ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയതനിചന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള
ലഭദമചോക്കുചമചോ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണചോയനി
ചനചോമനിചനറഡസ എലാം.എല്.എ. ഉളചപചട ഓചരചോ നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിനുലാം 5 ചകേചോടനി
രൂപചോവതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിക്കചോയനി  705  ചകേചോടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ആസ്തനി വനികേസന പദതനി
2016-17-നസ കേതീഴനില്  141  എലാം.എല്.എ.-മചോരനില് നനിനലാം  2102  പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള
ശനിപചോര്ശകേള ധനകേചോരദ വകുപനില് ലഭനിചനിട്ടുണസ.  സര്ക്കുലര് നമ്പര്  53/2017/ധന.
തതീയതനി  6-07-2017  പ്രകേചോരലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ധനചോനുമതനിയുലാം
ഭരണചോനുമതനിയുലാം  നല്കുനതനിനുളള  സമയപരനിധനി  30-09-2017  ആയനി
ദതീര്ഘനിപനിചസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിന കേതീഴനിചല പ്രവൃത്തനികേള
ചചകേകേചോരദലാം  ചചയ്യുനതനിനചോയനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുളള  ഓണ്ചചലന  ചപചോര്ടലനില്
(www.ads.kerala.gov.in)  ലഭദമചോയ  വനിവരലാം  അനുസരനിചസ  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനി  2016-17-നസ  കേതീഴനില്  31-7-2017-വചര  586.58  ചകേചോടനി  രൂപ  ആചകേ
അടങലനില്  1815  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ധനചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  വകുപസ തനിരനിചളള
കേണക്കസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

ചപചോതുമരചോമത്തസ - 388.63 ചകേചോടനി രൂപ

വനിദദചോഭദചോസലാം - 85.74 ചകേചോടനി രൂപ

ആചരചോഗദലാം - 46.31 ചകേചോടനി രൂപ

വചോടര് അചതചോറനിറനി - 21.02 ചകേചോടനി രൂപ

പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള  ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിചക്കണതസ
ബനചപട  ഭരണ  വകുപ്പുകേളചോണസ.  ധനചോനുമതനി  നല്കേനിയ  95  ശതമചോനചത്തചോളലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ഇതനിചനചോടകേലാം ഭരണചോനുമതനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.

മണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ

31 (394) ശതീ  .   എലാം  .   മുചകേഷസ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  നനിചയചോജകേമണ്ഡല  ആസ് തനി  വനികേസന  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  തുകേ
വനിനനിചയചോഗനിചസ പ്രവൃത്തനികേള നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി പുറചപടുവനിച പുതനിയ മചോര്ഗ്ഗ
നനിര്ചദശങ്ങളനില്  ശുചനിതത്വ  പരനിപചോലനവമചോയനി  ബനചപട  മൂലധന  സത്വഭചോവമുള്ള
ആസ് തനികേള സൃഷ് ടനിക്കുനതനിനസ വദവസ ചചയ് തനിട്ടുചണങനിലലാം അനുവദനതീയമചോയ
പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച  അനുബനത്തനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
ഉളചപടുത്തനിയനിടനിചലന കേചോരദലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
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(ബനി) സര്ക്കചോരനിചന്റെയുലാം തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളുചടയുലാം അധതീനതയനിലള്ള
ഭൂമനിയനില് ശുചനിതത്വ പരനിപചോലനവമചോയനി  ബനചപടസ  മചോലനിനദ  സലാംസ് ക്കരണത്തനിനസ
സഹചോയകേരമചോകുന ചമറതീരനിയല് റനിക്കവറനി ചഫസനിലനിറനി (എലാം.ആര്.എഫസ) പ്ലെെചോസനികേസ
ചഷ്രെഡനിലാംഗസ  /  റതീകസക്ലനിലാംഗസ  /  ചബയ് ലനിലാംഗസ  യൂണനിറകേള,  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  ചലവല്
ബചയചോഗദചോസസ  പ്ലെെചോന്റെസ,  ഇനസനിനചററര്,വചോടര്ടതീറസചമന്റെസ  പ്ലെെചോന്റെസ,  സത്വതീചവജസ  പ്ലെെചോന്റെസ
തുടങ്ങനിയവ  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡല  ആസ് തനി  വനികേസന  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  തുകേ
വനിനനിചയചോഗനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ  സചോധനിക്കുചമചോ;  സചോധനിക്കനിചലങനില്  പ്രസ് തുത
പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനത്തനില്  ഉളചപടുത്തുനതനിനചോവശദമചോയ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സ.ഉ. (അ) നമ്പര് 86/2017/ധന. തതീയതനി 4-07-2017-ല് ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  അനുവദനതീയമചോയ  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച
അനുബനലാം-1-ല്  ശുചനിതത്വ  പരനിപചോലനവമചോയനി  ബനചപട  മൂലധന  സത്വഭചോവമുളള
പ്രവൃത്തനികേള  ഉളചപടുത്തനിയനിടനിലചോചയന കേചോരദലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  ബഹുമചോനചപട
എലാം.എല്.എ.-മചോര് തുടര്ചയചോയനി ശനിപചോര്ശ ചചയ്യുനതുലാം ചപചോതുസത്വഭചോവമുളളതുമചോയ
പ്രവൃത്തനികേളചോണസ അനുബനലാം-1-ല് ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ. ഇചതചോരു സമ്പൂര്ണ്ണ
ലനിസസ  അല.  പ്രസ്തുത  ലനിസസ  കൂടനിചചര്ക്കലകേളക്കസ  വനിചധയമചോണസ.  ശുചനിതത്വ
പരനിപചോലനവമചോയനി  ബനചപടസ  മചോലനിനദ  സലാംസരണത്തനിനസ  സഹചോയകേരമചോകുന
മൂലധന  സത്വഭചോവമുളള  പ്രവൃത്തനികേള  നനിലവനില്  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  അനുവദനതീയമചോണസ.  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫണനില്നനിനലാം  തുകേ  വനിനനിചയചോഗനിക്കുനതനിനസ  തടസമനില.  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയുചട  മചോനദണ്ഡങ്ങള പചോലനിചചകേചോണസ  ഇഇൗ വനിഭചോഗത്തനില്  ബഹുമചോനചപട
എലാം.എല്.എ.-മചോര് സമര്പനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ധനചോനുമതനിയുലാം  ഭരണചോനുമതനിയുലാം
നല്കേനിവരുനണസ.

കേനിഫ്ബനി മുചഖന നല്കുന ഭരണചോനുമതനി

32  (395)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി മുചഖന നചോളനിതുവചര സലാംസചോനത്തസഎത്ര ചകേചോടനി രൂപയ്ക്കുള്ള
പ്രവർത്തനികേളുചട ഭരണചോനുമതനിയചോണസ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി) ഭരണചോനുമതനി നല്കുനതനിനചോയനി എത്ര ചകേചോടനി രൂപയുചട ചപ്രചോജക്ടുകേള
കേനിഫ്ബനി മുമ്പചോചകേയുണസ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  വനിപുലമചോക്കുവചോന  സത്വതീകേരനിച
വരുന നടപടനികേൾ സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിക്കുനതസ
ബനചപട  ഭരണവകുപചോണസ.  ഓചരചോ  പദതനിക്കുലാം  ഭരണചോനുമതനി  ഉളചപചടയുളള
ചരഖകേള കേനിഫ്ബനി ചവബ്ചചസറനില് അപസ ചലചോഡസ ചചയ്യുന ചുമതലയുലാം ബനചപട
ഭരണവകുപചോണസ  നനിര്വഹനിക്കുനതസ.  ഇഇൗ  വനിധലാം  സമര്പനിക്കചപടവയനില്
നചോളനിതുവചര  5722.41  ചകേചോടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  പദതനികേളക്കസ  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ
അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  6925.97  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ
വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയ  അലാംഗതീകേചോരവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനസ  പുറചമ
8319.42  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ചപ്രചോജക്ടുകേള  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേചോരത്തനിനചോയനി
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കചപടനിട്ടുണസ.  ഇവയുചട  അചചപ്രസല്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയചോക്കനി ചബചോര്ഡനിചന്റെ പരനിഗണനയസ നല്കുനതചോണസ.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിയുചട  വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ധനകേചോരദവലാം
ഭരണനനിര്വഹണവലാം  വനിഭചോഗലാം,  പദതനി  അവചലചോകേന  വനിഭചോഗലാം,  ഇനചസക്ഷന
വനിഭചോഗലാം എനതീ മൂനസ വനിഭചോഗങ്ങള പുതുതചോയനി രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണസ. ഇതനിനസ പുറചമ
ധനകേചോരദവലാം  ഭരണനനിര്വഹണവലാം  വനിഭചോഗത്തനില്  ചസബനി/ആര്.ബനി.ചഎ.
എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനളള  വനിദഗരുചട  ചസവനലാം  ലഭദമചോക്കുനതനിനസ
ഇനസനിറഡ്യൂഷണല്  ഫനിനചോനസസ  ഗ്രൂപസ  വനിഭചോഗവലാം  രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത
ചമല്പ്രസ്തചോവനിച  വനിഭചോഗങ്ങളനിചലയചോവശദമചോയ  തസ്തനികേകേളുലാം  സൃഷനിചനിട്ടുണസ.
കേനിഫ്ബനിയുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേചോരദക്ഷമവലാം  സമയബനനിതവമചോയനി
നടപനിലചോക്കചോനചോവശദമചോയ ഓണ്ചചലന സലാംവനിധചോനങ്ങളുലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

കേനിഫ്ബനി മുചഖന നടപനിലചോക്കുനതനിനസ ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയ പദതനികേള

33  (396)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മചോണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2016-17, 2017-18 എനതീ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിൽ കേനിഫ്ബനി മുചഖന
നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളനില്  ചടണര്
പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയവയുചട പടനികേ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇവയനില്  എത്ര  പദതനികേളുചട  നനിർവഹണലാം  ആരലാംഭനിചചവനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇവയനിൽ  എത്ര  പദതനികേളുചട  നനിർവഹണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ;
ഇചലങനില് കേചോലതചോമസത്തനിനുള്ള കേചോരണചമചന്തെനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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(എ&ബനി) 2016-17,  2017-18  എനതീ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങനില് കേനിഫ്ബനി
മുചഖന  നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയ  പദതനികേളനില്  ചടനഡര്
പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയവയുലാം  അവയുചട  നനിര്വഹണ  പ്രക്രെനിയയനിചല  നനിലവനിചല
സനിതനിയുലാം അനുബനലാം ആയനി ചചര്ക്കുന.*

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹചോയത്തനിനചോയനി  സമര്പനിക്കചപട  പദതനികേളക്കസ
ഭരണസമനിതനിയചോയ  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേചോരലാം  നവലാംബര്  2016  മുതല്  ജൂചചല
2017  വചരയുളള  കേചോലയളവനിലചോണസ  ലഭനിചനിട്ടുളളതസ.  അലാംഗതീകേചോരലാം  ലഭനിച
പദതനികേളുചട  ചടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോയതനിനുചശഷലാം  ശരചോശരനി
മൂനവര്ഷമചോണസ  ഒട്ടുമനിക്ക  പദതനികേളുചടയുലാം  നനിര്വഹണ  കേചോലയളവസ.
സമയബനനിതമചോയനിത്തചന  എലചോ  പദതനികേളുലാം  പുചരചോഗമനിചവരനികേയചോണസ.
കേചോലതചോമചോസമുണചോയനിടനില. 

കേനിഫ്ബനി വഴനിയുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിര്വഹണലാം

34 (398) ശതീ  .    ചകേ  .    രചോജന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട  ഭരണചോനുമതനി  നല്കുന  പ്രവര്ത്തനികേളുചട
നനിര്വഹണലാം  നടത്തുനതനിനസ  ഏജനസനികേചള  ലനിസസ  ചചയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ
വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കേചോചമചോ;

(ബനി)  നനിര്വഹണ ഏജനസനികേചള തനിരചഞടുക്കുനതനിനുള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങള
എചന്തെലചോമചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഭദഗതനി ചചയസ കേനിഫസ ആകസ പ്രകേചോരലാം കേനിഫ്ബനി ധനസഹചോയചത്തചോചട
നടപനിലചോക്കുന  പദതനികേള  നനിര്വഹനിചക്കണതസ  പ്രചതദകേ  ഉചദശദ  സലാംവനിധചോനലാം
അഥവചോ  ചസഷദല്  പര്പസസ  ചവഹനിക്കനിള  (SPV)  വഴനിയചോണസ.  പദതനികേളുമചോയനി
ബനചപടസ  ഭരണവകുപ്പുകേള പുറചപടുവനിക്കുന ഭരണചോനുമതനി വഴനിയചോണസ അതചോതസ
എസസ.പനി.വനി.-കേചള  നനിശയനിക്കുനതസ.  കേനിഫ്ബനി  സത്വന്തെമചോയനി  നനിര്വഹണ
ഏജനസനികേചള ലനിസസ ചചയ്യുനനില.   

(ബനി)  8-08-2016-ചല  സ.ഉ.  (ചചകേ)  നമ്പര്  315/2016/ധന.  ഉത്തരവസ
പ്രകേചോരലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട  നടപനിലചോക്കുന  പദതനികേളുചട  പദതനിനനിര്വഹണ
ഏജനസനികേള  ചതരചഞടുചക്കണതനിനുളള  മചോനദണ്ഡങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുളളതസ
ചുവചട പറയുലാംവനിധമചോണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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1. പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനുളള ഏജനസനികേചള അതതസ ഭരണവകുപസ
പദതനിചയ  സലാംബനനിചസ  ഒരു  വനിഭചോവനക്കുറനിപസ  കേനിഫ്ബനിക്കസ
സമര്പനിക്കുനതനിചനചോചടചോപലാം തചന തതീരുമചോനനിചക്കണതചോണസ.

2. പദതനികേളുചട  ആവശദചോനുസരണലാം  ഭരണവകുപനിനസ  പുതനിയതചോയനി
ഒരു  പദതനി  നനിര്വഹണന  ഏജനസനിചയ  (SPV)
രൂപതീകേരനിക്കുകേചയചോ നനിലവനിലളള ഏചതങനിലചമചോരു ഏജനസനിയുചട
ചസവനലാം ലഭദമചോക്കുകേചയചോ ചചയ്യചോവനതചോണസ.

3. ടനി ഏജനസനികേള പദതനിക്കചോവശദമചോയ പദതനി ചരഖ തയ്യചോറചോക്കല്,
അചചപ്രസല്,  നനിര്വഹണലാം,  നനിരതീക്ഷണലാം,  വനിലയനിരുത്തല്
തുടങ്ങനിയവ നടചത്തണതചോണസ.  ഒരു ഫുളചചടലാം ചതീഫസ എകനികേഡ്യൂടതീവസ
ഓഫതീസറചട  അദദക്ഷതയനിലളള  ഏജനസനിയചോവണലാം  പ്രസ്തുത
എസസ.പനി.വനി. ഇതനില് സര്ക്കചോര് ചനചോമനിനനികേള ഉണചോചവണതുമചോണസ.

4.  2013-ചല കേമ്പനതീസസ ആകനിന കേതീഴനില് സചോപനിതമചോയ സര്ക്കചോര്,
തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങള,  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള
എനനിവ  ചപ്രചോചമചോടര്മചോരചോയനി  മതനിയചോയ  ഓഹരനി  പങചോളനിത്തമുളള
ലനിമനിറഡസ  കേമ്പനനികേചള  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനിയചോയനി
കേണക്കചോക്കചോവനതചോണസ.

നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ

35  (399)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനത്തസ പനിരനിഞകേനിടചോനുള്ള നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ നനിലവനില് എത്ര
ചകേചോടനിയചോണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  പനിരനിചചടുക്കുനതനിനസ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എചന്തെചോചക്കയചോണസ; വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) രജനിചസ്ട്രേഷന വകുപനില് 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ജൂണ് വചരയുളള
കേചോലയളവനില് ഏകേചദശലാം 28.02 ചകേചോടനി രൂപ പനിരനിചചടുക്കചോനുണസ.

ചമചോചടചോര്  വചോഹന  വകുപനില്  31-03-2017-ചല  ഡനി.സനി.ബനി.  ചസറസചമന്റെസ
പ്രകേചോരലാം  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  1765,58,27,495  രൂപയചോണസ.  ആയതനില്
1433,06,28,792  രൂപ  ചകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.-യുചട  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേയചോണസ.
വകുപനിചന്റെ മചോത്രമചോയ നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേ 332,51,98,703 രൂപയചോണസ.
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എചചകസസ  വകുപനില്  സലാംസചോനത്തസ  നനികുതനി  ഇനത്തനില്  കുടനിശ്ശേനികേ

നനിലവനിലനില. എനചോല് അബ്കേചോരനി കുടനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില് 30-06-2017 വചര മുതല്

ഇനത്തനില്  70,05,02,992  രൂപയുലാം  പലനിശയനിനത്തനില്  171,15,08,824

രൂപയുമടക്കലാം ആചകേ 241,20,11,816 രൂപ ലഭനിക്കുവചോനുണസ.

ലചോന്റെസ  റവനഡ്യൂ  വകുപനില് ലചോന്റെസ  റവനഡ്യൂ  ഇനത്തനില്  313.03  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം

റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി ഇനത്തനില് 2793.12 ചകേചോടനി രൂപയുലാം കുടനിശ്ശേനികേയുണസ.

സലാംസചോനത്തസ  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  വകുപനില്  1-04-2017-ചല

കേണക്കനുസരനിചസ  പനിരനിഞസ  കേനിടചോനുളള  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  7582.38  ചകേചോടനി

രൂപയചോണസ.

(ബനി)  രജനിചസ്ട്രേഷന  വകുപനില്  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്പചോക്കുനതനിനചോയനി

ഒറത്തവണ തതീര്പചോക്കല് പദതനി നടപനില് വരുത്തനി.  ഇഇൗ പദതനിയനിലൂചട  11.20

ചകേചോടനി  രൂപ  പനിരനിചചടുക്കചോന  കേഴനിഞനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  പദതനി  31-3-2017-ല്

അവസചോനനിച  സചോഹചരദത്തനില്  അണര്  വചോലക്യുചവഷന  കുടനിശ്ശേനികേ

പനിരനിചചടുക്കുനതനിനസ  അദചോലത്തുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുവചോന ജനിലചോ  രജനിസ്ട്രേചോര്മചോര്ക്കസ

നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  എനനിട്ടുലാം  തുകേ  അടയചോത്ത   ചകേസ്സുകേളനില്  റവനഡ്യൂ

റനിക്കവറനി നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുവചോനുലാം തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

ചമചോചടചോര്  വചോഹന വകുപനില് എലചോ ഓഫതീസകേളനിലലാം  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ

പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുളള  തതീവ്രയത  പരനിപചോടനികേളചോണസ  ആസൂത്രണലാം  ചചയസ

നടപനിലചോക്കനിവരുനതസ.  ബുധനചോഴ്ചകേള,  ടചോചകഷന  വര്ക്കുകേളക്കസ  മചോത്രമചോയനി

മചോറനിവചനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  അടയ്ക്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന  വചോഹനങ്ങളചക്കതനിചര

റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി അടക്കമുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണസ.  നനികുതനി അടയചോത്ത

വചോഹനങ്ങള  പനിടനിചചടുക്കുനതനിനചോയനി  എനചഫചോഴസചമന്റെസ  പ്രവര്ത്തനലാം

ഉഇൗര്ജനിതമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇത്തരത്തനില്  പനിടനിചചടുത്ത  വചോഹനങ്ങള,  ചലലലാം

നടത്തനിയുലാം സര്ക്കചോരനിനസ  കേനിചടണ നനികുതനി കുടനിശ്ശേനികേകേള പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുളള

നടപടനികേള  വകുപനിചന്റെ  ഓഫതീസകേളനില്  പുചരചോഗമനിചവരുന.  ഒറത്തവണ

തതീര്പചോക്കല്  പദതനി  വഴനിയുലാം  വര്ഷങ്ങളചോയനി  കുടനിശ്ശേനികേയുളള  വചോഹനങ്ങളുചട

നനികുതനി  പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വകുപനിചന്റെ  ഓഫതീസകേളനില്

നടനവരുന.
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എചചകസസ വകുപനില് കുടനിശ്ശേനികേക്കചോരുചട ചപരനില് റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനിക്കസ

ശനിപചോര്ശ ചചയ്യുകേയുലാം അതനിനപ്രകേചോരലാം കുടനിശ്ശേനികേക്കചോരുചട ചപരനില് സചോവര ജലാംഗമ

വസ്തുക്കളുചണങനില്  അതസ  കേണ്ടുചകേടനി  പരസദമചോയനി  ചലലലാം  ചചയസ  കുടനിശ്ശേനികേയനില്

വരവസ വയ്ക്കുകേയുലാം ചലലത്തനില് വനില്പന നടത്തചോന കേഴനിയചോത്ത വസ്തുക്കള ചബചോടസ -

ഇന-ലചോന്റെസ  വദവസയനില്  സര്ക്കചോര്  അധതീനതയനില്  ഏചറടുക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുന.

കൂടചോചത  ആലാംനസനി  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പചോക്കല്  പദതനിയനിലൂചട

കുടനിശ്ശേനികേക്കചോചര  വനിവനിധ  വനിഭചോഗമചോയനി  വര്ഷലാം  തനിരനിചസ,  അതനിനനുസരനിചസ

പലനിശയനിലലാം  മുതലനിലലാം  കേനിഴനിവസ  നല്കേനി  അടപനിചസ  തതീര്പചോക്കനിയുലാം  വനനിരുന.

എനചോല് ടനി പദതനി ഇചപചോള നനിലവനിലനില.

ലചോന്റെസ  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  റവനഡ്യൂ  വരുമചോനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ  ചകേചോടതനി

ചസകേള റദസ ചചയ്യുനതനിനചോയനി ജനില തനിരനിചളള ചസ ചകേസ്സുകേളുചട ലനിസസ തയ്യചോറചോക്കനി

ചലചോ ഓഫതീസര്മചോചരയുലാം ചഡപഡ്യൂടനി കേളകര്മചോചരയുലാം ചുമതലചപടുത്തനി ഗവണ്ചമന്റെസ

പ്ലെെതീഡര്മചോരുമചോയനി  കൂടനിയചോചലചോചനിചസ  ചസ  ചവചക്കറസ  ചചയ്യുനതനിനുളള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ചസ ചവചക്കഷന പുചരചോഗതനി പ്രതനിമചോസലാം അറനിയനിക്കുനതനിനുലാം

നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  ചചഹചക്കചോടതനിയനില്  ചപനഡനിലാംഗനിലള്ള

ചകേസ്സുകേള  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനചോയനി  ചസ  ചകേസ്സുകേളുചട  ലനിസസ  തയ്യചോറചോക്കനി

അഡത്വചക്കറസ ജനറലമചോയനി 28-07-2017-നസ ചയചോഗലാം ചചരുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.

സലാംസചോന ചരക്കുചസവന നനികുതനി വകുപനില് VAT  നനികുതനി സലാംബനമചോയ

അസചസന്റുകേളുലാം  റതീ-അസസസ ചമന്റുകേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചവരുന.  KGST,  VAT,  AIT,  Luxury  Tax  എനതീ  ഇനങ്ങളനിലളള

നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേകേള  പരമചോവധനി  പനിരനിചചടുക്കുനതനിനചോയനി  പലനിശ,  പനിഴ,

പനിഴപലനിശ  എനനിവയനില്  ഇളവസ  നല്കേനിചക്കചോണ്ടുള്ള  ആനലാംസനി  പദതനി

പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനുസരനിചസ  കേചോര്ഷനികേചോദചോയ  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി

എനതീ  ഇനങ്ങളനിലള്ള  2010-11  വചരയുളള  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം

അടചചോല്  കുടനിശ്ശേനികേയുചട  പലനിശയുലാം  പനിഴത്തുകേയുലാം  70  ശതമചോനവലാം  ഇളവസ

ചചയ്യുനതചോണസ.

ആലാംനസനി  പദതനി  കൂടചോചത,  മുനസര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  നല്കേനിയനിരുന

എലചോ  സര്ക്കചോര്  ചസകേളുലാം  റദചോക്കുകേയുലാം  നനികുതനി  അപചലറസ  അധനികേചോരനിയുചട

മുമ്പചോചകേ ഫയല് ചചയ്യചപട അപതീലകേള എത്രയുലാം ചവഗലാം തതീര്പചോക്കുനതനിനചോയനി

അത്തരലാം അപചലറസ അധനികേചോരനികേളുചട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.
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ബചോങസ വചോയകേള

36  (400)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ബചോങസ  വചോയകേളനില്  മുതലനിചന്റെ  ചമചോത്തലാം  തുകേയുചടയത്രയുലാം  പലനിശ
മചോത്രചമ ഇഇൗടചോക്കചോന പചോടുളള എനസ സപ്രതീലാംചകേചോടതനി വദക്തമചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  എങനില്  ഇഇൗ  വദവസ  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയ  എടുത്തവര്ക്കസ  കൂടനി
ബചോധകേമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി) ബചോധകേമല.

കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

37 (401)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദചോസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനിലൂചട  31-07-2017-വചര  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
ഭരണചോനുമതനിയചോണസ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  ചകേചോങ്ങചോടസ  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലചോലാം  ചപ്രചോജക്ടുകേളചോണസ  നനിലവനില്
കേനിഫ്ബനിയുചട  പരനിഗണനയസ  ഭരണചോനുമതനിയചോയനി  വനനിട്ടുള്ളതസ;  വനിശദവനിവരലാം
നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനചപട ഭരണ വകുപസ പുറചപടുവനിച ഭരണചോനുമതനിചയചോടുകൂടനി  2017
ജൂചചല  31  വചര  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിച  പദതനികേളനില്  5722.41  ചകേചോടനി
രൂപയുചട പദതനികേളക്കസ പൂര്ണ്ണമചോയ അലാംഗതീകേചോരവലാം  6925.97  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
പദതനികേളക്കസ  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  അലാംഗതീകേചോരവലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
പകേര്പസ ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി)  ചകേചോങ്ങചോടസ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചപ്രചോജക്ടുകേചളചോനലാം  തചന ഭരണചോനുമതനി
ലഭദമചോക്കനി കേനിഫ്ബനിയനില് ബനചപട ഭരണ വകുപസ സമര്പനിചനിടനില.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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നടപസ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത പദതനി അടങല് 

38  (402)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  പഞവതര  പദതനിയുചട  ഭചോഗമചോയനി  നടപസ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
പദതനി അടങല് എത്ര ചകേചോടനി രൂപയുചടതചോയനിരുന;

(ബനി)  ഏറവചമചോടുവനില്  മനനിസഭചോചയചോഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  2017-18 ചല
വചോര്ഷനികേപദതനി എത്ര ചകേചോടനി രൂപയുചടതചോണസ;

(സനി) ഇതനില് തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളക്കുളള വനിഹനിതചമത്ര;

(ഡനി)  2015-16  വര്ഷചത്ത  അടങലലാം  അതസ  മുനവര്ഷചത്തക്കചോള  എത്ര
ശതമചോനലാം വര്ദനചയചോടുകൂടനിയതചോചണനതുലാം വകുപസ തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഇ)  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  പണലാം  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
പചോഴചോക്കനിയതനിചന്റെ ചപരനില് ഏചതലചോലാം വകുപ്പുകേളുചട 2016-17-ചല അടങലനില് എത്ര
ശതമചോനലാം വതീതലാം കുറവസ വരുത്തുകേയുണചോയനി;

(എഫസ)  വനിലവര്ദനയുലാം  മറലാംമൂലലാം  പദതനി  നനിര്വഹണചചലവനില്
ഉണചോകേചോവന  സത്വചോഭചോവനികേ  വര്ദന  കൂടനി  പരനിഗണനിചചോല്  ഫലത്തനില്  പദതനി
അടങലനില് വര്ദന ഉണചോകുനചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 26,500 ചകേചോടനി രൂപ.

(ബനി) 26,500 ചകേചോടനി രൂപ.

(സനി)  6227.5 ചകേചോടനി രൂപ.

(ഡനി) വനിശദചോലാംശങ്ങള ഇചതചോചടചോപലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ഇ)  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  അനുവദനിച  പണലാം  മുനവര്ഷങ്ങളനില്
പചോഴചോക്കനിയതനിചന്റെ  ചപരനില്  വകുപ്പുകേളക്കസ  2016-17-ല്  നതീക്കനിവച  അടങലനില്
കുറചവചോനലാം വരുത്തനിയനിടനില.

(എഫസ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഓചരചോ  പദതനിയുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ
ആവശദമചോയ  തുകേയുലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സചോമ്പത്തനികേ  നനിലയുലാം
കേണക്കനിചലടുത്തചോണസ ഓചരചോ വര്ഷചത്തയുലാം പദതനി അടങല് തതീരുമചോനനിക്കുനതസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കേഴനിഞ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത മൂലധനചചലവസ

 39  (403)  ശതീ  .    അനവര്  സചോദത്തസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  മൂലധനചചലവസ  മുനവര്ഷചത്ത
അചപക്ഷനിചസ  എത്ര  ശതമചോനലാം  കൂടുതലചോയനിരനിക്കണലാം  എനചോയനിരുന  ബജറനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുനതസ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  ഏഴസ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓചരചോ  വര്ഷവലാം
സലാംസചോനത്തനിചന്റെ ആചകേ ചചലവനിചന്റെ എത്ര ശതമചോനലാം തുകേ മൂലധനചചലവണചോയനി
എന വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  മൂലധനചചലവസ  മുനവര്ഷചത്ത
ബഡ്ജറസ  എസനിചമറനിചന  അചപക്ഷനിചസ  3.83%  കൂടുതലചോയനിരനിക്കുചമനചോണസ  ഇഇൗ
സര്ക്കചോര്  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അവതരനിപനിച  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുനതസ.

(ബനി)  ഒരു  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  മചോര്ചസ  31  വചരയുളള  കേണക്കുകേള
ചതചോടടുത്ത  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏപ്രനില്  മചോസത്തനില്  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്
ധനകേചോരദ വകുപനിനസ ലഭദമചോക്കചോറണസ. എനചോല് ടഷറനി വകുപ്പുമചോയനി ബനചപട ചനില
സചോചങതനികേ പ്രശങ്ങള കേചോരണലാം  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഡനിസലാംബര്  31
വചരയുളള  കേണക്കുകേള  മചോത്രചമ  തനിടചപടുത്തുകേയുലാം  ധനകേചോരദ  വകുപനിനസ
ലഭദമചോക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുളള.  കേഴനിഞ  7  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഓചരചോ
വര്ഷവലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ആചകേ  ചചലവനിചല  മൂലധന  ചചലവനിചന്റെ  ശതമചോന
കേണക്കസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

2010-11 8.67

2011-12 7.57

2012-13 7.77

2013-14 6.48

2014-15 5.54

2015-16 8.62

2016-17  (അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  ഡനിസലാംബര്  31
വചരയുളള കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം)

7.08
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സര്ക്കചോര് ജതീവനക്കചോരുചട ശമ്പള പരനിഷരണ കുടനിശ്ശേനികേ

40  (404)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബചോഹനിലാം  കുഞസ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോന  സർക്കചോർ  ജതീവനക്കചോരുചട  ശമ്പള  പരനിഷരണ  കുടനിശ്ശേനികേ
എത്ര ഗഡക്കളചോയനി നല്കേചോനചോണസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  ഇതനില്  ആദദഗഡ  എനസ  നല്കുലാം;  ഇതുവചര  എത്ര ജതീവനക്കചോര്ക്കസ
ആദദ ഗഡ നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കുടനിശ്ശേനികേ  പനി.എഫസ.-ല്  ലയനിപനിക്കചോന  തതീരുമചോന
ചമടുത്തനിട്ടുചണചോ; എങനില് അതനിനുള്ള കേചോരണലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  അവചശഷനിക്കുന  ശമ്പള  പരനിഷരണ  കുടനിശ്ശേനികേ  ഒറ  ഗഡവചോയനി
പനി.എഫസ.-ല് ലയനിപനിക്കചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കചോര്  ജതീവനക്കചോരുചട  ശമ്പള  പരനിഷരണ  കുടനിശ്ശേനികേ  നചോലസ
ഗഡക്കളചോയനി നല്കുവചോനചോണസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുളളതസ.

(ബനി&സനി)  1-4-2017-ല് നല്കേചോന ഉത്തരവചോയനിരുന ആദദഗഡ  കുടനിശ്ശേനികേ
9-04-17-ചല G.O.(P)45/2017/ധന. ഉത്തരവസ പ്രകേചോരലാം ജതീവനക്കചോരുചട പനി.എഫസ.
അക്കഇൗണനില് ലയനിപനിക്കചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  22-04-2017-ചല  G.O.
(P)50/2017/Fin. നമ്പര് ഉത്തരവസ പ്രകേചോരലാം പനി.എഫസ.  അക്കഇൗണസ നനിര്ബനമലചോത്ത
വനിഭചോഗലാം  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  ആദദഗഡ  ചരചോക്കലാം  പണമചോയനി  നല്കുവചോനുലാം
ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  സചോമ്പത്തനികേ  ബുദനിമുടസ  പരനിഗണനിചചോണസ
ആദദഗഡ പനി.എഫസ.  അക്കഇൗണനില് ലയനിപനിക്കുനതനിനസ തനിരുമചോനനിചതസ.  ആദദഗഡ
ഇതുവചര എത്ര ജതീവനക്കചോര്ക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുചണനസ തനിടചപടുത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) ഒറഗഡവചോയനി ലയനിപനിക്കുന കേചോരദലാം ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.

സലാംസചോന പദതനി അടങല് 

41  (405)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2015-16,  2016-17  എനതീ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിചല  സലാംസചോന
പദതനി അടങല് എത്ര ചകേചോടനി രുപ വതീതമചോയനിരുന;  ഇതനില് തചദശസത്വയലാംഭരണ
സചോപനങ്ങളക്കുള്ള വനിഹനിതലാം എത്ര ചകേചോടനി ആയനിരുന;

(ബനി)  2015-16-ചല  പദതനിചചലവസ  എ.ജനി.യുചട  കേണക്കനുസരനിചസ  എത്ര
ചകേചോടനി  ആയനിരുന;  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചട  യഥചോര്ത
പദതനിചചലവസ എത്രയചോയനിരുന എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16,  2016-17  എനതീ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിചല  സലാംസചോന
പദതനി അടങല് തുകേ യഥചോക്രെമലാം 20,000, 24,000 ചകേചോടനി രൂപ വതീതവലാം ഇതനില്
തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളളള വനിഹനിതലാം യഥചോക്രെമലാം  4800, 5500  ചകേചോടനി
രൂപ വതീതവമചോണസ.

(ബനി)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  കേണക്കനുസരനിചസ  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത
പദതനികേളക്കചോയുളള വനിഹനിതലാം ഉളചപചട 2015-16-ചല പദതനി ചചലവസ 18453.38
ചകേചോടനി രൂപയുലാം ഇതനില് തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളുചട പദതനിചചലവസ 2821
ചകേചോടനി രൂപയുമചോണസ.

സലാംസചോന പദതനി അടങല് തുകേ

42  (406)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറസ  അനുസരനിചസ  സലാംസചോന
പദതനികേളക്കുള്ള  അടങല്തുകേ  ചകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമുളചപചട  ആചകേ  എത്രയചോണസ;
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതനില്  എസസ.സനി./എസസ.റനി.  വനിഭചോഗത്തനിനചോയനി  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതസ
എത്ര തുകേയചോണസ;

(സനി)  ഇതനില് തചദശഭരണ സചോപനങ്ങളക്കസ നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള തുകേ എത്ര;
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എസസ.സനി./എസസ.റനി.
വനിഭചോഗങ്ങളക്കസ ചവണനി എന്തു തുകേ ചചലവഴനിചചവനലാം ഇതസ  ആചകേ അനുവദനിച
തുകേയുചട എത്ര ശതമചോനമചോചണനലാം വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-18  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബഡ്ജറസ  അനുസരനിചസ  സലാംസചോന
പദതനികേളക്കുളള  അടങല്  തുകേ  ചകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമുളചപചട  ആചകേ  34566.95
ചകേചോടനി രൂപയചോണസ.

(ബനി)  എസസ.സനി.  വനിഭചോഗത്തനിനചോയനി  1908.02  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം  എസസ.റനി.
വനിഭചോഗത്തനിനചോയനി 630.03 ചകേചോടനി രൂപയുമചോണസ നതീക്കനിവചനിട്ടുളളതസ.

(സനി)  ഇഇൗ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തചദശഭരണ  സചോപനങ്ങളക്കസ
നതീക്കനിവചനിട്ടുളള തുകേ 6227.50 ചകേചോടനി രൂപയചോണസ.

(ഡനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എസസ.സനി/എസസ.ടനി.  വനിഭചോഗങ്ങളക്കസ
ചവണനി ചചലവഴനിച തുകേ യഥചോക്രെമലാം  1546.21  ചകേചോടനിരൂപ,  551.68  ചകേചോടനി  രൂപ
വതീതമചോണസ. ഇതസ ആചകേ അനുവദനിച തുകേയുചട യഥചോക്രെമലാം 80%, 84% വതീതമചോണസ.
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കേചോരുണദ ചബനവലന്റെസ ഫണസ കൂടുതല് സത്വകേചോരദ ആശുപത്രനികേളനില്
വദചോപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

43  (407)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    ചദവസനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോരുണദ  ചബനവലന്റെസ  ഫണനില്  നനിനലാം  ധനസഹചോയലാം  സത്വതീകേരനിചസ
സര്ജറനി  അടക്കമുള്ള  മചോരകേചരചോഗ  ചനികേനിതകേള  നടത്തനിയനിരുന  പല  സത്വകേചോരദ
ആശുപത്രനികേളുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയനില്  നനിനലാം  പനിനവചോങ്ങനിയതുമൂലലാം
ചരചോഗനികേളക്കുണചോയനിട്ടുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  നനിലവനിലണചോയനിരുന  പ്രധചോന  സത്വകേചോരദ  ആശുപത്രനികേചള  പ്രസ്തുത
പദതനിയനില്  തുടരുനതനിനുലാം,  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേളനില്  കേചോരുണദ  ചബനവലന്റെസ
ഫണസ  വഴനി  ചനികേനിത  നല്കുനതനിനുലാം  ആവശദമചോയ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി)  കേചോരുണദ  ചബനവലന്റെസ  ഫണസ  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  നനിലവനില്
അക്രെഡനിചറഷനുളള  സത്വകേചോരദ  ആശുപത്രനികേചളലചോലാം  തചന  പദതനിയനില്
തുടരുനണസ. കൂടുതല് സത്വകേചോരദ ആശുപത്രനികേചള പുതുതചോയനി കേചോരുണദ ചബനവലന്റെസ
ഫണസ  ചനികേനിതചോ  പദതനിയനില്  തല്ക്കചോലലാം  അക്രെഡനിറസ  ചചചയ്യണതനിചലനസ
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

പബനികേസ ഫനിനചോനഷദല് മചോചനജസ ചമന്റെസ സനിസലാം

44  (408)  ശതീ  .    റനി  .    വനി    .  രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  പ്രകേചോരമുള്ള  ഫണ്ടുലാം  അവയുചട
വനിനനിചയചോഗവലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനചോയുളള ഓണ്കലന സലാംവനിധചോനമചോയ പബ്ളനികേസ
ഫനിനചോനഷദല്  മചോചനചജ്മെനറസ  സനിസലാം  (പനി.  എഫസ.  എലാം.  എസസ.)  സലാംസചോനത്തസ
നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചട  ചകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  യഥചോസമയലാം
ലഭദമചോക്കുനതനിനുലാം  അവ  സമയബനനിതമചോയനി  വനിനനിചയചോഗനിക്കുനതനിനുലാം
എചന്തെചോചക്ക നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 129 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെസ  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനി/ചകേന്ദ്ര
പദതനികേളക്കചോയനി സലാംസചോനങ്ങളക്കസ നല്കുന ഫണ്ടുലാം അവയുചട വനിനനിചയചോഗവലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി  ഒരു  ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധചോനലാം  (പനി.എഫസ.എലാം.എസസ.)
സലാംസചോനങ്ങളനില്  നടപനിലചോക്കനിവരനികേയചോണസ.  ധനകേചോരദ  വകുപനിചന്റെ
ചമല്ചനചോടത്തനില്  സലാംസചോനത്തുലാം  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  പനി.എഫസ.എലാം.എസസ.
ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധചോനലാം  ടഷറനിയുമചോയനി  സലാംചയചോജനിപനിചസ  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
ഇതുപ്രകേചോരലാം  പനി.എഫസ.എലാം.എസസ.  സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചട  ചകേന്ദ്രപദതനികേള
പ്രകേചോരലാം  ലഭനിക്കുന  ഫണ്ടുലാം  അവയുചട  വനിനനിചയചോഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി
എലചോ   ഡനിപചോര്ട്ടുചമന്റുകേളുലാം  പനി.എഫസ.എലാം.എസസ.-ല്  രജനിസര്  ചചയ്യുനതനിനുളള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  പനി.എഫസ.എലാം.എസസ.  സലാംസചോനത്തസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി
നടപനിലചോക്കനിക്കഴനിയുനചതചോചട  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചട  ചകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
യഥചോസമയലാം  ലഭനിക്കുനചണചോചയനലാം  അവ  സമയബനനിതമചോയനി  വനിനനിചയചോഗനി
ക്കുനചണചോചയനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോന  കേഴനിയുലാം.  കൂടചോചത  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുചട  നടത്തനിപസ  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  യഥചോസമയലാം  ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനില്
നനിനസ ഫണസ വചോങ്ങനിചയടുക്കുനതനിനുമചോയനി ആസൂത്രണ സചോമ്പത്തനികേകേചോരദ വകുപനില്
ഒരു  ചകേചോ-ഓര്ഡനിചനഷന  ചസല്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  ചസല്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുചട  ചയചോഗങ്ങള  വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനില്നനിനലാം  ലഭനിചക്കണ
ഫണ്ടുകേചളക്കുറനിചളള വനിവരങ്ങള ചശഖരനിക്കുകേയുലാം ഫണസ ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനില്നനിനസ
കേചോലതചോമസലാം  കൂടചോചത  വചോങ്ങനിചചടുക്കുനതനിനുലാം  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന ഫണ്ടുകേള യഥചോസമയലാം  ചചലവഴനിചസ  യൂടനിചചലചസഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ
ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിനസ സമര്പനിക്കുനതസ ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയവരുനണസ.

സലാംസചോന ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം അദദചോപകേര്ക്കുലാം ആചരചോഗദ ഇനഷത്വറനസസ

45  (409)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോന ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം അധദചോപകേര്ക്കുലാം സര്ക്കചോര് രൂപനികേരനിച
ആചരചോഗദ ഇനഷുറനസസ എനസ നടപനിലചോക്കുവചോന കേഴനിയുലാം ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ പ്രതീമനിയലാം എനസ മുതലചോണസ ജതീവനക്കചോരനില് നനിനസ ഈടചോക്കുകേ;

(സനി) പദതനിയുചട ആനുകുലദങ്ങള വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(ഡനി)  ഏചതചോചക്ക ആശുപത്രനികേളനിലൂചടയചോണസ  ചനികേനിത  ലഭദമചോക്കുകേചയനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ ;

(ഇ)  അനദസലാംസചോനചത്ത  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  സഇൗകേരദലാം
ഏര്ചപടുത്തുചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  G.O.(P)No.54/2017/Fin.  Dated  24-04-2017  പ്രകേചോരലാം

സര്ക്കചോര്  ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം  സര്വതീസസ  ചപനഷനകേചോര്ക്കുലാം  ആശനിതര്ക്കുലാം

ആചരചോഗദ ഇനഷത്വറനസസ പദതനി നടപനിലചോക്കുവചോന സര്ക്കചോര് തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

ചടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോക്കനി  ചതരചഞടുത്ത  ഇനഷത്വറനസസ

കേമ്പനനിയുമചോയനി കേരചോര് ഒപ്പുചവയ്ക്കുന മുറയസ പദതനി നനിലവനില്വരുനതചോണസ.

(സനി)  ചതരചഞടുക്കചപട  ആശുപത്രനികേളനില്  പണരഹനിത  ചനികേനിത

ലഭദമചോകുലാം.

(ഡനി&ഇ)  ചടനഡര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോക്കനി  ഇനഷത്വറനസസ  കേമ്പനനിചയ

ചതരചഞടുക്കുന മുറയസ മചോത്രചമ ഇക്കചോരദത്തനില് വദക്തത വരനികേയുളള.

ചപചോതുകേടലാം

46  (410)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം മുന എല്.ഡനി.എഫസ
സര്ക്കചോര്  31-03-2011 -ല് അധനികേചോരചമചോഴനിയുചമ്പചോഴുളള ചപചോതുകേടലാം എത്ര എനലാം
ചശഷലാം വന യു.ഡനി.എഫസ. സര്ക്കചോര് അധനികേചോരചമചോഴനിയുചമ്പചോള ഇതസ എത്ര എനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  മുൻ  സർക്കചോർ  കേചോലയളവനില്  (2011-16)  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
ചപചോതുകേടത്തനിചന്റെ  വര്ദനവണചോയനി;  തുകേ,ശതമചോനലാം  എനനിവ  ഉളചപചട
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) സലാംസചോനത്തനിചന്റെ 2011-16 കേചോലചത്ത തനതു നനികുതനി വരുമചോനലാം എത്ര
ശതമചോനമചോയനിരുന  എനലാം,  ആയതസ  30-03-2011  വചരയുളള  കേചോലഘടങ്ങളനില്
എത്ര  ശതമചോനലാം  എനലാം  പ്രസ്തുത  2011-16  കേചോലയളവനില്  വന  കുറവസ  എത്ര
ശതമചോനലാം എനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  2006-11  കേചോലയളവനിചല  എല്.ഡനി.എഫസ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ
റവനക്യു കേമ്മേനിയുചട ശരചോശരനി വര്ദനവസ എത്രയചോയനിരുന എനലാം ആയതസ  2011-16
കേചോലയളവനില്  യു.ഡനി.എഫസ.സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  എത്രയചോയനി  എനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(ഇ)  ഇതുമൂലമുണചോയ സലാംസചോന റവനക്യു കേമ്മേനി,  സലാംസചോന കേടചമടുപ്പുപരനിധനി
ഉളചപചടയുണചോക്കനിയ സനിതനി വനിചശഷങ്ങള എന്തെസ എന വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(എഫസ)  ഈ  സനിതനി  വനിചശഷലാം  ചനരനിടസ  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സചോമ്പത്തനികേ

വളര്ച  ഉറപ്പു  വരുത്തചോനുലാം  ചപചോതുകേടലാം  കുറയചോനുലാം,  നനികുതനി  വരുമചോനലാം

ഉറപ്പുവരുത്തചോനുലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  എന്തു  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുചമനസ

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം മുന എല്.ഡനി.എഫസ.

സര്ക്കചോര്  31-03-2011-ല്  അധനികേചോരചമല്ക്കുചമ്പചോള  ചപചോതുകേടലാം  54887.18(E)

ചകേചോടനി  രൂപയുലാം  ചശഷലാം വന യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കചോര് അധനികേചോരചമചോഴനിയുചമ്പചോള

31-03-2016 അടനിസചോനമചോക്കനി ചപചോതുകേടലാം 109730.97(E) ചകേചോടനി രൂപയുമചോണസ.

(ബനി)  മുനസര്ക്കചോര്  കേചോലയളവനില്  (2011-2016)  31-03-2011  മുതല്

31-03-2016  വചരയുളള  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  54843.79  ചകേചോടനി  രൂപയുചട

വര്ദനവസ ചപചോതുകേടത്തനില് ഉണചോയനിട്ടുണസ. ഇതസ 100 ശതമചോനലാം വര്ദനവചോണസ.

(സനി)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  2010-11  മുതല്  2015-16  വചരയുളള  റവനഡ്യൂ

വരുമചോനവലാം  തനതസ  നനികുതനി  വരുമചോനവലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ചുവചട

ചചര്ക്കുന.  2010-11  വര്ഷചത്ത  അചപക്ഷനിചസ  2015-16-ല്  തനതസ  നനികുതനി

വരുമചോനത്തനില് 13.61 ശതമചോനമചോണസ കുറവസ വനനിട്ടുളളതസ.

വര്ഷലാം റവനഡ്യൂ വരുമചോനലാം തനതസ നനികുതനി വരുമചോനലാം ശതമചോനലാം

2010-11 30990.95 21721.69 70.09

2011-12 38010.36 25718.60 67.66

2012-13 44137.30 30076.61 68.14

2013-14 49176.94 31995.02 65.06

2014-15 57950.47 35232.50 60.79

2015-16 69032.66 38995.15 56.48
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(ഡനി)  2006-07  മുതല്  2015-16  വചരയുളള  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം റവനഡ്യൂ കേമ്മേനി വര്ദനവസ %-ല് വര്ഷലാം റവനഡ്യൂകേമ്മേനി വര്ദനവസ %- 

2006-07 2638 -15.69 2011-12 8034 118.67

2007-08 3785 43.47 2012-13 9351 16.39

2008-09 3712 -1.93 2013-14 11309 20.94

2009-10 5023 35.31 2014-15 13796 22.00

2010-11 3674 -26.86 2015-16 9657 -30.00

ആചകേ വര്ദനവസ 34.3 ആചകേ വര്ദനവസ 148

ശരചോശരനി വര്ദനവസ 6.86 ശരചോശരനി വര്ദനവസ 29.6

(ഇ)  ഇതുകേചോരണലാം  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദചോപനിച
പദതനികേളനില് പലതുലാം നടപനിലചോക്കചോന കേഴനിയചോത്ത സചോഹചരദലാം സലാംജചോതമചോകുകേയുലാം
ചചയ.

(എഫസ)  അധനികേ  വനിഭവ  സമചോഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനചോവശദ  ചചലവസ
നനിയനണത്തനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവസ  ഉഇൗര്ജനിതമചോക്കനിയുലാം  അടനിയന്തെര
പ്രചോധചോനദമുളള  വനികേസനചക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പണലാം  കേചണത്തചോനചോണസ
സര്ക്കചോര് ഉചദശനിക്കുനതസ. 

ചകേചോതമലാംഗലലാം-ചപരുമ്പനകുത്തസ ചറചോഡസ

 47  (411)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2016-17  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചകേചോതമലാംഗലലാം  -
ചപരുമ്പനകുത്തസ  ചറചോഡനിനസ  15  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ഭരണചോനുമതനി
ലഭദമചോയനിരുനതനിചന്റെ നനിലവനിചല അവസ എന്തെചോചണനസ വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ചവഗത്തനിലചോക്കുനതനിനു  ചവണനിയുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  വനിശദമചോയ  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടസ  നചോളനിതുവചര
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിചനിടനില.  
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിക്കസ  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുവചോനുളള  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള
പചോലനിചസ  വനിശദമചോയ  പദതനി  അവചലചോകേന  റനിചപചോര്ടസ,  ചകേചോസസ  ചബനനിഫനിറസ
അനചോലനിസനിസസ  തുടങ്ങനിയ  ചരഖകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ  ഓണ്ചചലനചോയുലാം  ഓഫസ
ചചലനചോയുലാം  സമര്പനിക്കുന  പദതനികേള  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ  അചചപ്രസല്  വനിഭചോഗലാം
പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം കേനിഫ്ബനി നനിശയനിചനിട്ടുള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങളുചട അടനിസചോനത്തനില്
ചയചോഗദമചോയവ  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  പരനിഗണനയസ  സമര്പനിക്കചപടുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.
കേനിഫ്ബനിയുചട ഭചോഗത്തുനനിനലാം പദതനികേള അവചലചോകേനലാം,  അലാംഗതീകേചോരലാം തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേളക്കസ തടസങ്ങള യചോചതചോനമനില. ബഡ്ജറനില് പ്രഖദചോപനിച പദതനികേളുചട
ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിക്കുനതനിനസ ബനചപട ഭരണവകുപ്പുമചോയനി കേനിഫസ ചബചോര്ഡസ
അവചലചോകേന ചയചോഗങ്ങള, കേണ്സളചടഷനസസ എനനിവ നടത്തുനണസ.

കൂടുതല് തുകേ വചോയ എടുക്കചോനുളള അനുമതനി

48 (412)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തനിനസ കൂടുതല് തുകേ വചോയ എടുക്കചോനുളള അനുമതനി ചകേന്ദ്രലാം
നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ചമചോത്തലാം  ആഭദന്തെര  ഉത്പചോദനത്തനിചന്റെ  എത്ര  ശതമചോനലാം  വചര
കേടചമടുക്കചോനചോണസ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  എങനില് ഇതനുസരനിചസ  ചകേരളത്തനിനസ  എത്ര തുകേ അധനികേമചോയനി  വചോയ
എടുക്കചോന സചോധനിക്കുലാം;

(ഡനി)  ഇപ്രകേചോരലാം  അധനികേമചോയനി  എടുക്കുന  വചോയ  തുകേ  ഏചതലചോലാം
കേചോരദങ്ങളക്കചോണസ  വനിനനിചയചോഗനിക്കചോന  കേഴനിയുകേ  എനസ  ചകേന്ദ്രലാം  വദവസ
ചചയനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനില്  അതു  സലാംബനനിച  വനിശദചോലാംശലാം  ചമഖല  തനിരനിചസ
നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പതനിനചോലചോലാം  ധനകേചോരദ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശനിപചോര്ശ  അനുസരനിചസ
സലാംസചോനലാം  അതനിചന്റെ  ധനകേമ്മേനി  മൂനശതമചോനമചോയനി  നനിലനനിര്ചത്തണതുണസ.
ഇതനുസരനിചസ  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ചമചോത്തലാം  ആഭദന്തെര  ഉല്പചോദനത്തനിചന്റെ
മൂനശതമചോനമചോണസ  വചോര്ഷനികേ  കേടചമടുപസ  പരനിധനിയചോയനി  (തനനി)  നനിശയനിചസ
നല്കുനതസ.  നടപ്പുസചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  വചോര്ഷനികേ കേടചമടുപസ
പരനിധനി  (തനനി)  18524  ചകേചോടനി  രൂപയചോയനി തചോല്ക്കചോലനികേമചോയനി ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്
നനിശയനിചസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ഡനി.പനി.-യുചട  പുതുക്കനിയ  കേണക്കുകേള
ലഭദമചോകുന മുറയസ കേടചമടുപസ  പരനിധനി (തനനി) പുതുക്കനി നല്കുചമനസ ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര്
അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി) ബചോധകേമല.
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നബചോര്ഡസ ഫണസ ഉപചയചോഗനിചള്ള പദതനികേള

49  (413)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വന ചശഷലാം വചോമനപുരലാം നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലത്തനില് നബചോര്ഡസ ഫണസ ഉപചയചോഗനിചള്ള പദതനികേള അനുവദനിചനിട്ടുചണചോ;
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  നബചോര്ഡസ  ഫണസ  ഉപചയചോഗനിചസ  വനിവനിധ  പദതനികേള
നടപനിലചോക്കുനതനിനുള്ള  മചോനദണ്ഡങ്ങള  എചന്തെചോചക്കയചോണസ  ;  നടപടനിക്രെമങ്ങള
എചന്തെചോചക്കചയനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദമചോയ പടനികേ ഇചതചോചടചോപലാം ഉളളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി)  നബചോര്ഡസ  ആര്.ചഎ.ഡനി.എഫസ.-ല്  ഉളചപടുത്തനി  പദതനികേള
സമര്പനിക്കുനതനിനസ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ  ആദദലാം  ചതീഫസ  ചസക്രെടറനിയുചട
അദദക്ഷതയനില്  ചചരുന  സലാംസചോനതല  ഉനതചോധനികേചോര  സമനിതനി  (SLEC)
ചയചോഗത്തനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കസ  ചസകറല്  അചലചോചക്കഷന അനുവദനിക്കുന.
ഇതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം ധനകേചോരദ വകുപനിചലയസ ശനിപചോര്ശ
ചചയ്യുന  പദതനി  റനിചപചോര്ട്ടുകേള  പ്രചോഥമനികേ  പരനിചശചോധനകേളക്കുചശഷലാം
ഉത്തരവകേളുചട അടനിസചോനത്തനില് നബചോര്ഡനിചലയസ ശനിപചോര്ശ ചചയ്യുന. നബചോര്ഡസ
പദതനികേളക്കസ  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയചശഷലാം  ഭരണ  വകുപ്പുകേള  പദതനികേളക്കസ
ഭരണചോനുമതനി  നല്കുന.  പദതനികേളുചട  ചടനഡറനിലാംഗസ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയചോയതനിനുചശഷലാം  പദതനി  നനിര്വഹണ  പുചരചോഗതനി  അനുസരനിചസ  ചചലവസ
തുകേയുചട  അടനിസചോനത്തനില്  സമര്പനിക്കചപടുന  റതീ-ഇചമ്പഴ്സുചമന്റെസ  ക്ലയനിമനിചന്മല്
നബചോര്ഡനില്നനിനലാം വചോയ ലഭനിക്കുനമുറയസ തുകേ അനുവദനിക്കുന. 

വചോര്ഷനികേ പദതനി

50  (414)  ശതീ  .    ചറചോജനി  എലാം  .    ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  വചോര്ഷനികേ പദതനിയചോയനി  എത്രചകേചോടനി
രൂപയചോണസ നതീക്കനിവചചതനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി)  വചോര്ഷനികേ പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി  എത്ര ചകേചോടനി  രൂപ വതീതലാം ഓചരചോ
വകുപ്പുകേളുലാം ചചലവഴനിചചനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  എന്തു  തുകേ

ചചലവനിടണചമനചോണസ നനിഷര്ഷനിചചതനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ഡനി)  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയുചട  ചചലവ  കൂടചോന  എചന്തെങനിലലാം  പ്രചതദകേ

ഉത്തരവകേള  ഇറക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവകേളനിചല  പ്രധചോന

നനിര്ചദശങ്ങള വനിശദമചോക്കചോചമചോ; ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പ്പുകേള ലഭദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

ഇനലാം അടങല് (2016-17)

സലാംസചോന പദതനി        18500 ചകേചോടനി രൂപ

തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനലാം        5500 ചകേചോടനി രൂപ

ആചകേ അടങല്        24000 ചകേചോടനി രൂപ

(ബനി)  വകുപ്പുകേള ചവര്തനിരനിചളള  വനിശദചോലാംശങ്ങള ഇചതചോചടചോപലാം  ഉളളടക്കലാം

ചചയ്യുന. *

(സനി)  എലചോ  വര്ഷവലാം  വചോര്ഷനികേ  പദതനി  അടങല്  തുകേ  മുഴുവനചോയുലാം

ചചലവഴനിക്കണചമനചോണസ നനിഷര്ഷനിചനിരനിക്കുനതസ.

(ഡനി)  2017-18  വര്ഷലാം  മുതല്  പ്രചോബലദത്തനില്വന  ധനവകുപനിചന്റെ

30-03-2017-ചല  20/2017/ധന.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേചോരലാം പദതനി ചചലവകേള

അവസചോന  മചോസത്തനിചലയസ  മചോറനിവയ്ക്കുനതസ  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനസ  നനിര്ചദശലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  സര്ക്കുലര്  പ്രകേചോരലാം  മചോര്ചസ  മചോസത്തനിനസ  മുമ്പസ

തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളടക്കലാം  എലചോ  വകുപ്പുകേളുലാം  85  ശതമചോനലാം

പദതനിചചലവസ നടത്തനിയനിരനിക്കണചമനലാം ബചോക്കനി 15 ശതമചോനലാം മചോര്ചസ മചോസത്തനില്

ചചലവസ  ചചയ്യചോനുമചോണസ  നനിര്ചദശനിചനിട്ടുളളതസ.  ഇപ്രകേചോരലാം  പദതനി  വനിഹനിതലാം

ചചലവഴനിക്കുചമ്പചോള  അവസചോന  പചോദത്തനിചല  ചചലവസ  33  ശതമചോനത്തനില്

കൂടരുചതനലാം  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തസ്തുത  സര്ക്കുലറനിചന്റെ  പകേര്പസ  ഉളളടക്കലാം

ചചയ്യുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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തലചശ്ശേരനി നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല പ്രവൃത്തനികേള

51  (415)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  തലചശ്ശേരനി  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  എചന്തെലചോലാം  പ്രവൃത്തനികേളചോണസ

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളതസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഓചരചോ  പ്രവൃത്തനിയുലാം  എന്തെചോചണനലാം  നനിലവനില്  എചന്തെലചോലാം

നടപടനിക്രെമങ്ങള  ആണസ  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുചട  പുചരചോഗതനിക്കചോയനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

ചതനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുളള  തലചശ്ശേരനി  നനിചയചോജകേ

മണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ പദതനികേളുചട പടനികേയുലാം അവയുചട നനിലവനിചല സനിതനിയുലാം

അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

ഒല്ലൂര് നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ

പ്രവൃത്തനികേള

52 (416) ശതീ  .    ചകേ  .    രചോജന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിനലാം കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ

പ്രവൃത്തനികേള ഏചതചോചക്കയചോചണനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുചട പുചരചോഗതനി അറനിയനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  നടത്തറ-മൂര്ക്കലനിക്കര-

കേണ്ണറ ചറചോഡസ,  പൂത്തൂരനിചല  തൃശ്ശൂര്  സചവചോളജനിക്കല് പചോര്ക്കസ  എനതീ പദതനികേള

കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തുനതനിനചോയനി  2016-17-ചല  ബജറസ  പ്രസലാംഗത്തനില്

പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുചണങനിലലാം  ഇഇൗ  പദതനികേളുചട  വനിശദമചോയ  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടസ

നചോളനിതുവചര കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കചപടനിടനില.
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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പതനിനചോലചോലാം ധനകേചോരദ കേമ്മേതീഷന

53 (417) ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) പതനിനചോലചോലാം ധനകേചോരദ കേമ്മേതീഷന സലാംസചോനങ്ങളുചട നനികുതനി വനിഹനിതലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  പദതനി  ധനസഹചോയത്തനില്  ആനുപചോതനികേമചോയനി  കുറവസ
വരുത്തുകേയുലാം  ചചയതുമൂലലാം  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില്  വന  മചോറങ്ങള
എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി) ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേളുചട ഏചകേചോപനത്തനിനചോയനി ചസക്രെചടറനിയറനില്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പ്രചതദകേ  ചസലനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനഫലമചോയനി  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപ
ചനടനിചയടുക്കുവചോന കേഴനിഞനിട്ടുചണനസ കേണക്കസ സഹനിതലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പതനിനചോലചോലാം  ധനകേചോരദ  കേമ്മേതീഷന  ശനിപചോര്ശ  പ്രകേചോരലാം
സലാംസചോനങ്ങളക്കുളള  ചകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം  32  ശതമചോനത്തനില്നനിനലാം  42
ശതമചോനമചോയനി  വര്ദനിപനിക്കുകേയുണചോയനി.  എനചോല്  സലാംസചോന  പദതനികേളക്കുളള
സചോധചോരണ ചകേന്ദ്രസഹചോയലാം  (Normal  Central  Assistance),  ഒറത്തവണ ചകേന്ദ്ര
സഹചോയലാം  (One  Time  Additional  Central  Assistance)  എനനിവ
നനിര്ത്തലചോക്കനിചക്കചോണ്ടുലാം  മറസ  ധനസഹചോയങ്ങളനില്  ആനുപചോതനികേമചോയ  കുറവസ
വരുത്തനിചക്കചോണ്ടുമചോണസ ഇഇൗ വര്ദനവസ കേമ്മേതീഷന ശനിപചോര്ശ ചചയനിട്ടുളളതസ.  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോര്  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചട  എണ്ണലാം  66-ല്നനിനലാം  28  എണ്ണമചോക്കനി
കുറയ്ക്കുകേയുണചോയനി.  ഇതനില് ആചറണ്ണലാം ചകേചോര് ഓഫസ ദനി ചകേചോര് എന വനിഭചോഗത്തനിലലാം
20  എണ്ണലാം ചകേചോര് വനിഭചോഗത്തനിലലാം രചണണ്ണലാം ഓപ്ഷണല് വനിഭചോഗത്തനിലമചോയചോണസ
നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ.  പുതനിയ സലാംവനിധചോനലാം അനുസരനിചസ ചനില പദതനികേള മറസ
പദതനികേളുമചോയനി  ലയനിപനിക്കുകേയുലാം  ചനില  പ്രധചോന  പദതനികേചള  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത
പദതനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവചോക്കുകേയുലാം ചചയ്യുകേയുണചോയനി.  ഒഴനിവചോക്കനിയ പദതനികേചള
50:50  അനുപചോതത്തനില്  സലാംസചോനത്തനിനസ  നടപചോക്കചോവനതചോണസ.  കൂടചോചത  60
ശതമചോനത്തനിനസ  മുകേളനില്  ചകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലഭനിചനിരുന  പല  പദതനികേളുചടയുലാം
വനിഹനിതലാം  കുറചസ  60:40  അനുപചോതത്തനിലചോക്കനിയതസ  പദതനി  നടത്തനിപനിനസ
സലാംസചോനത്തനിനസ അധനികേ സചോമ്പത്തനികേ ബചോധദത വരുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കുന  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
നനിര്വഹണ ഏജനസനികേളക്കുലാം പദതനികേള നടപനിലചോക്കുനതനിചലയചോയനി നല്കേനിയ
സമയക്രെമലാം  ഉളചപചടയുളള  നനിര്ചദശങ്ങള  പചോലനിക്കുനചണചോചയനസ  വകുപ്പുകേളുചട
ചനചോഡല്  ഓഫതീസര്മചോരുമചോയുലാം  മറസ  ഉചദദചോഗസരുമചോയുലാം  ഇഇൗ  ചസലനിചന്റെ
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ആഭനിമുഖദത്തനില്  ചര്ച  നടത്തനി  അവചലചോകേനലാം  ചചയവരുന.  നനിര്ദനിഷ
സമയപരനിധനിക്കുളളനില്  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുനചണചോചയനലാം  വനിനനിചയചോഗ
സചോക്ഷദപത്രലാം യഥചോസമയലാം സമര്പനിക്കുനതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുനചണചോചയനലാം ഇഇൗ
അവചലചോകേന ചയചോഗങ്ങളനില് പ്രചതദകേലാം പരനിചശചോധനിക്കുനണസ.  ഇഇൗ ചസലനിചന്റെയുലാം
ഡല്ഹനിയനിചല  റസനിഡന്റെസ  കേമ്മേതീഷണറചടയുലാം  വകുപസ  ചമധചോവനികേളുചടയുലാം
നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  ഉളചപചടയുളള  മറസ  ഉചദദചോഗസനമചോരുചടയുലാം
സലാംചയചോജനിതമചോയ  പ്രവര്ത്തനഫലമചോയചോണസ  ചകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ചനടനിചയടുക്കുനതസ.
നടപസ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചകേന്ദ്രവനിഹനിതമചോയനി  66806.20  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലഭദമചോയനിട്ടുണസ.

ബഡ്ജറനിചല ഡനിമചോന്റെസ തനിരനിചള്ള കേണക്കസ

54 (418)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനിലലാം സപ്ലെെനിചമന്റെറനി ഡനിമചോന്റെനിലലാം
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ എത്ര; ഡനിമചോന്റെസ തനിരനിചസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഓചരചോ  ഡനിമചോന്റെസ  ചഹഡനിലലാം  ചചലവചോക്കനിയ  തുകേ  എത്രചയനസ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  മൂലധന  ചചലവനിചലയസ  ബജറനിചന്റെ  എത്ര  ശതമചോനലാം  വകേയനിരുത്തനി
ചയനലാം  എത്ര  ശതമചോനലാം  ചചലവചോക്കനിചയനമുള്ള  കേണക്കസ  ഡനിമചോന്റെസ  തനിരനിചസ
നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒരു സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത മചോര്ചസ  31  വചരയുളള കേണക്കുകേള
ചതചോടടുത്ത  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏപ്രനില്  മചോസത്തനില്  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്
ധനകേചോരദ വകുപനിനസ ലഭദമചോക്കചോറണസ. എനചോല് ടഷറനി വകുപ്പുമചോയനി ബനചപട ചനില
സചോചങതനികേ പ്രശങ്ങള കേചോരണലാം  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഡനിസലാംബര്  31
വചരയുളള  കേണക്കുകേള  മചോത്രചമ  തനിടചപടുത്തുകേയുലാം  ധനകേചോരദ  വകുപനിനസ
ലഭദമചോക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുളള.  ഇഇൗ സചോഹചരദത്തനില് 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഓചരചോ  വകുപനിനുലാം ധനചോഭദര്തനയനിലൂചട  അനുവദനിച തുകേയുലാം  (ഉപധനചോഭദര്തന
ഉളചപചട) ഡനിസലാംബര് 31 വചര ചചലവഴനിച തുകേയുലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(സനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മൂലധനചചലവനിചലയസ സലാംസചോനത്തനിചന്റെ
ആചകേ  ചചലവനിചന്റെ  8.86  ശതമചോനലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  അക്കഇൗണന്റെസ
ജനറലനിചന്റെ ഡനിസലാംബര്  31  വചരയുളള കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ
ആചകേ ചചലവനിചന്റെ  7.08 ശതമചോനമചോണസ മൂലധനചചലവസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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സലാംസചോനലാം പ്രതതീക്ഷനിച വരുമചോനലാം

55  (419)  ശതീ  .    സണ്ണനി  ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസചോനലാം  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമചോനലാം
ഏചതലചോലാം  ചസചോതസ്സുകേളനിലൂചട  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപ  വതീതമചോയനിരുന;  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോര്, സലാംസചോന സര്ക്കചോര് എനനിവ വഴനിയുള്ള വരുമചോനലാം ഓചരചോ ഇനവലാം എത്ര
വതീതചമനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രതതീക്ഷനിച  വരുമചോനത്തനില്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  വഴനിയുലാം  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര്  വഴനിയുലാം  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വചര  ലഭനിച  തുകേ  ഓചരചോ
ഇനത്തനിലലാം എത്ര വതീതലാം ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വനിവനിധ  ചസചോതസ്സുകേളനില്നനിനലാം
പ്രതതീക്ഷനിച വരുമചോനത്തനിചന്റെ ഇനലാം തനിരനിചളള കേണക്കുകേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

   (തുകേ ചകേചോടനിയനില്)

2016-17-ല് പ്രതതീക്ഷനിചതസ

സലാംസചോനത്തനിചന്റെ തനതസ വരുമചോനലാം 47613.61

സലാംസചോനത്തനിചന്റെ നനികുതനിചയതര വരുമചോനലാം 11359.52

ചകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം 14282.00

ചകേന്ദ്ര ധനസഹചോയലാം 11361.72

(ബനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  തനതസ
നനികുതനി/നനികുതനിചയതര  വരുമചോനങ്ങളനില്  ഡനിസലാംബര്  31  വചരയുളള  കേണക്കുകേള
മചോത്രചമ  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്  തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുളള.  ഇതനിനപ്രകേചോരലാം
സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  തനതസ  നനികുതനി  വരുമചോനലാം  30214.66  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം
നനികുതനിചയതര വരുമചോനലാം 5277.54 ചകേചോടനി രൂപയുമചോണസ. അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ
പ്രചോരലാംഭ  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചകേന്ദ്ര  നനികുതനി
വനിഹനിതലാം,  ചകേന്ദ്ര ധനസഹചോയലാം എനതീ ഇനങ്ങളനില് യഥചോക്രെമലാം  15225.02  ചകേചോടനി
രൂപയുലാം 8510.37 ചകേചോടനി രൂപയുലാം ലഭദമചോയനിട്ടുണസ.
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പുതുതചോയനി നടപചോക്കുചമനസ പ്രഖദചോപനിച പദതനികേള

56 (420)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമചോര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2016-17 ചല  ബജറസ  പ്രസലാംഗത്തനില്  പുതുതചോയനി  നടപചോക്കുചമനസ
പ്രഖദചോപനിച പദതനികേള ഏചതലചോലാം എനസ ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ;

(ബനി)  ഇതനില്  നചോളനിതുവചര  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയനിടനിലചോത്ത  പദതനികേള
ഏചതലചോലാം;

(സനി) ഭരണചോനുമതനിയുലാം സചോചങതനികേചോനുമതനിയുലാം നല്കേനിയവ എത്ര;

(ഡനി)  ഭരണചോനുമതനിയുലാം  സചോചങതനികേചോനുമതനിയുലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  പദതനി
നനിര്വഹണലാം  ആരലാംഭനിക്കചോതനിരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ  പദതനികേള  ഏചതലചോചമനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം ചശഖരനിചസ നല്കുനതചോണസ.

പുതുക്കനിയ കേനിഫ്ബനി പദതനി

57(421)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2016-17-ചല  ബഡ്ജറനിൽ  പ്രഖദചോപനിച  പുതുക്കനിയ  കേനിഫ്ബനി
പദതനിയനില് ഇതനിചനചോടകേലാം എത്ര ചകേചോടനി രൂപയുചട പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ഭരണചോനുമതനി
നല്കേനിചയനലാം അവ ഏചതലചോലാം ചമഖലയനില് ആചണനലാം ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ;

(ബനി) ഇതനിചന്റെ വനിശദമചോയ പടനികേ ചമശപ്പുറത്തസ വയ്ക്കുചമചോ;

(സനി)  ഈ  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  ഇതനിചനചോടകേലാം  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപ
ചചലവഴനിചനിട്ടുചണനസ ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബനചപട  ഭരണ  വകുപസ  ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിക്കുന
പദതനികേളചോണസ  കേനിഫ്ബനി  പരനിഗണനിക്കുനതസ.  2016-17-ചല  ബഡ്ജറസ
പ്രസലാംഗത്തനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിചതനിനുചശഷലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കചപട  5451.81  ചകേചോടനി  രൂപയ്ക്കുളള  66  പദതനികേളക്കസ
നചോളനിതുവചര  ചബചോര്ഡസ  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  കേനിഫസ ചബചോര്ഡസ ചയചോഗലാം അലാംഗതീകേരനിച പദതനികേളക്കസ ധനസഹചോയലാം

അനുവദനിക്കുനതനിനസ  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)  പദതനി

നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപട വനിശദവനിവരങ്ങള ഓണ്ചചലനചോയനി കേനിഫ്ബനിക്കസ

സമര്പനിചക്കണതുണസ.  ഇഇൗ  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചസ  ചപ്രചോജകസ  നനിര്വഹണ

ചചലവകേള നനിശയനിക്കചപടനിട്ടുളള  ഘടങ്ങളനില്  ചനരനിടസ  സപ്ലെെയര്,  ചകേചോണ്ടചോകര്,

ചസവന ദചോതചോവസ മുതലചോയവരുചട നനിശനിത ബചോങസ അക്കഇൗണനില് ലഭദമചോക്കചോനുളള

ഡയറകസ  ചപയ്ചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുളള

നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  നൂതന  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചളള

തുടര്നടപടനിക്രെമങ്ങള  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  പൂര്ത്തനിയചോക്കനി,

പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചസ  ബനില്ലുകേളക്കനുസൃതമചോയ  ചപയ്ചമന്റെസ  ഇനചവചോയനിസകേള

കേനിഫ്ബനിക്കസ  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  ഫണസ  റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.  ഇതുവചര

ചപയ്ചമന്റെസ  ഇനചവചോയനിസകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ  ലഭനിചസ  തുടങ്ങനിയനിടനില.  കേനിഫ്ബനി

പദതനികേള വളചര  വനിപുലമചോയ  പദതനികേളചോകേയചോല് ആവശദമചോയ  അനുമതനികേള

ലഭനിചതനിനുചശഷലാം അവയുചട നനിര്വഹണ സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള

ആരലാംഭനിക്കുവചോന  ചുരുങ്ങനിയതസ  6-7  മചോസലാം  വചര  സമയലാം  ആവശദമചോണസ.

ഇക്കചോരണത്തചോലചോണസ  ഫണസ  റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിചനിടനിലചോത്തതസ.  എനചോല്

പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചസ  കേഴനിഞചോല്  സമയബനനിതമചോയനി  നനിര്വഹണലാം

സചോദദമചോകുനതചോണസ.

ബഡ്ജറനില് അനുവദനിച തുകേയുലാം ചചലവഴനിച തുകേയുലാം

58 (422)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2017-2018 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ജൂണ് 30 വചര ബജറനില് അനുവദനിച

പ്രകേചോരമുളള  എത്ര  ശതമചോനലാം  തുകേ  ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ;  ഓചരചോ  ഡനിമചോന്റെനിലലാം

ചചലവഴനിച തുകേ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  മുന വര്ഷചത്ത അചപക്ഷനിചസ  ബജറനിചലക്കസ  എത്ര തുകേയചോണസ  കുറവസ

വനതസ; ഓചരചോ ഡനിമചോന്റെനിചന്റെ കേണക്കസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ബജറനിചലക്കസ  ലഭനിചക്കണനിയനിരുന  ചപചടചോളനിയലാം  ചസസസ,  വചോഹന

നനികുതനി ഇനത്തനില് എത്ര ചകേചോടനി രൂപ കേനിഫ്ബനിക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ; ഇനലാം തനിരനിചസ

ലഭദമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല വനിവനിധ മചോസങ്ങളനിചല സലാംസചോനത്തനിചന്റെ
വരവസ  ചചലവസ  കേണക്കുകേള  ചതചോടടുത്ത  മചോസലാംതചന  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്
ധനകേചോരദ വകുപനിനസ ലഭദമചോക്കചോറണസ. എനചോല് ടഷറനി വകുപ്പുമചോയനി ബനചപട ചനില
സചോചങതനികേ പ്രശങ്ങള കേചോരണലാം  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഡനിസലാംബര്  31
വചരയുളള  കേണക്കുകേള  മചോത്രചമ  നചോളനിതുവചര  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്
തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുളള.  ആയതനിനചോല്  2017-18  ജൂണ്  30  വചരയുളള കേണക്കുകേള
ലഭദമല.

(ബനി) 2017-18 ബഡ്ജറനില് 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്തക്കചോള ആചകേ
തുകേയനില്  ഒരു  കുറവലാം  വരുത്തനിയനിടനില.  എനചോല്  ചനില  ധനചോഭദര്തനകേളനില്
ആവശദത്തനിനനുസരനിചസ  ചചറനിയ  കുറവസ  വരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  കുറവസ  വരുത്തനിയ
ധനചോഭദര്തനകേളുലാം അവയുചട വനിശദചോലാംശങ്ങളുലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

(തുകേ ആയനിരത്തനില്)

ധനചോഭദര്തന ബഡ്ജറസ വനിഹനിതലാം

2016-17 2017-18

IV. ചതരചഞടുപ്പുകേള 1365335 432407

XXVIII. പലവകേ സചോമ്പത്തനികേ സര്വതീസകേള 27624053 17577739

XXX. ഭക്ഷദലാം 17260297 15544723

XXXIX. ചചവദക്യുത പദതനികേള 2008759 1868501

XLVI.സചോമൂഹദ സരക്ഷനിതതത്വവലാം ചക്ഷമവലാം 44441674 44279644

(സനി)  കേനിഫ്ബനിക്കസ ചചകേമചോറനിയ വനിഹനിതലാം

(തുകേ ചകേചോടനിയനില്)

                 ഇനലാം 2016-17 2017-18

ചപചടചോളനിയലാം ചസസസ 448.10 165.00

വചോഹന നനികുതനി 281.43 210.00
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പഴയങ്ങചോടനി സബ്ടഷറനി ചകേടനിടനനിര്മ്മേചോണലാം

59  (423)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

27-01-2011-ല്  ഭരണചോനുമതനി  ലഭനിചതുലാം  ഇനചകേല്  ഉചപക്ഷനിചതുമചോയ
പഴയങ്ങചോടനി  സബ് ടഷറനി  ചകേടനിടനനിര്മ്മേചോണലാം  കേനിഫ്ബനി നനിചക്ഷപലാം ഉപചയചോഗനിചസ
വതീണ്ടുലാം  ഇനചകേല്  വഴനി  നനിര്വഹനിക്കചോന  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  പ്രസ്തുത
ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  എസനിചമറസ  ഉളചപടുന  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടനിനസ  കേനിഫ്ബനിയുചട
അലാംഗതീകേചോരലാം ലഭദമചോയനിട്ടുചണചോ;വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ഇനചകേല്  മുചഖന  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹചോയലാം  ഉപചയചോഗനിചസ  പഴയങ്ങചോടനി
സബ്ടഷറനി ചകേടനിടലാം ഉളചപചട പത്തസ ടഷറനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ  22-03-2017-
ചല G.O.(Rt)  No.  2363/17/Fin.  പ്രകേചോരലാം  സര്ക്കചോര്  തതത്വത്തനില്  അനുമതനി
നല്കുകേയുലാം ഇനചകേല് തയ്യചോറചോക്കനി  സമര്പനിച ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടസ  കേനിഫ്ബനിക്കസ
ചചകേമചോറകേയുലാം  ചചയനിരുന.  എനചോല്  KIIF  (Amendment)  Act,  2016  പ്രകേരലാം
ചമചോത്തലാം  എസനിചമറസ  തുകേ  100  ചകേചോടനി  രൂപയനില്  തചോചഴയചോയതനിനചോല്  പ്രസ്തുത
ശനിപചോര്ശ  'കേനിഫ്ബനി'  അലാംഗതീകേരനിചനില.  തുടര്നസ  '2054-00-095-96-(PV)
അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങള  ചമചചപടുത്തലലാം  എ.ടനി.എലാം-ഉലാം  ചസനടല്  ചസര്വര്
സമ്പ്രദചോയലാം  നടപനിലചോക്കലലാം'  എന  ശതീര്ഷകേത്തനില്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന  തുകേ
വനിനനിചയചോഗനിചസ  പഴയങ്ങചോടനി  സബ്ടഷറനി  ചകേടനിടനനിര്മ്മേചോണലാം  ഇനചകേല്  മുചഖന
നടത്തുനതനിനസ  16-07-2017- G.O.(Rt)  No.  5721/2017/Fin.  ഉത്തരവസ പ്രകേചോരലാം
ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ചപചോതുചമഖലചോ ബചോങ്കുകേളുചട ചൂഷണലാം

60 (424) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചപചോതുചമഖലചോ ബചോങ്കുകേള അമനിതമചോയനി സര്വതീസസ ചചോര്ജസ ഈടചോക്കനി
ഇടപചോടുകേചോചര  ചൂഷണലാം  ചചയ്യുനതസ  തടയചോന  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കചോന കേഴനിയുചമനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ചപചോതുചമഖലചോ ബചോങ്കുകേചള നനിയനനിക്കുനതനിനസ സലാംസചോന സര്ക്കചോര്
ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചനചോടസ  ആവശദചപടനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനില്  അതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശലാം
നല്കുചമചോ;

(സനി)  ചപചോതുചമഖലചോ  ബചോങ്കുകേള  നനിരന്തെരമചോയനി  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള
തുടര്നവരുനതസ  ശചോശത്വതമചോയനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കചോന കേഴനിയുലാം എനസ പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചപചോതുചമഖലചോ  ബചോങ്കുകേള  അമനിതമചോയനി  സര്വതീസസ  ചചോര്ജസ
ഇഇൗടചോക്കുനതസ  സലാംസചോന  ധനകേചോരദ  മനനി  ചകേന്ദ്ര  ധനകേചോരദ  മനനിയുചട
ശദയനില്ചപടുത്തുകേയുലാം അനുകൂല നടപടനി ചചകേചക്കചോളളണചമനസ ആവശദചപടുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.

ഏലത്തൂര് നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആസ്തനി വനികേസന പദതനികേള

61  (425)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

എലത്തൂര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനികേളനില്  നല്കേനിയ  ചപ്രചോചപചോസലകേളനില്  ഏചതചോചക്ക
പദതനികേളക്കചോണസ  ധനകേചോരദ  വകുപസ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ  എനലാം
ഏചതചോചക്ക  പദതനികേളക്കചോണസ  ഇചത  വചര  അനുമതനി  ലഭദമചോക്കചോത്തതസ  എനലാം
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

ഏലത്തൂര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുവചോനചോയനി ലഭനിച ചപ്രചോചപചോസലകേളനില്
ധനകേചോരദ വകുപസ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളള  പ്രവൃത്തനികേളുചടയുലാം  ഇനനി  ധനചോനുമതനി
നല്കുവചോന അവചശഷനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളുചടയുലാം  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമചോയനി
ചചര്ക്കുന.*

ചനിറര് നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേചോരലാം നല്കേനിയ
പദതനികേള

62  (426)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ചനിറര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഏചതചോചക്ക  പദതനികേളക്കചോണസ  കേനിഫ്ബനി
ഇതു  വചര  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളചതനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;ഏചതചോചക്ക
പദതനികേളുചട ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

ചനിറര്  ഗവണ്ചമന്റെസ  ബനി.എചസ.എസസ.എസസ.  സ്കൂളനിനസ  "Upgradation  of  one
School  in  each  Constituency”എന  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  അലാംഗതീകേചോരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ. ടനി പദതനിയുചട ചടനഡര് നടപടനിക്രെമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ബഡ്ജറനില് പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുളള പദതനികേള

63 (427)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ  മുഹസനിന പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ഈ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  രണ്ടു  ബജറനിലമചോയനി  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുചട
നനിലവനിലള്ള അവസ എന്തെചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം ചശഖരനിചവരുന. 

ധനകേമ്മേനിയുലാം നനികുതനി വരുമചോനവലാം

64  (428)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2011  മുതല്  2016  വചരയുള്ള  വര്ഷങ്ങളനിചല  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ
ധനകേമ്മേനി സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) മുന സര്ക്കചോര് അധനികേചോരചമചോഴനിയുചമ്പചോള ചപചോതുകേടലാം എത്രയചോയനിരുന;
2016 മചോര്ചസ 31 ചല കേണക്കസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സചോമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ചമചചപടുത്തുനതനിനചോയനി
ഈ സര്ക്കചോര് എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി) 2011 മുതല് 2016 വചരയുള്ള വര്ഷങ്ങളനിചല നനികുതനി വരുമചോനത്തനിചന്റെ
കേണക്കസ വചോര്ഷനികേചോടനിസചോനത്തനില് ഓചരചോ നനികുതനിയുലാം ഇനലാം തനിരനിചസ നല്കേചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011  മുതല്  2016  വചരയുളള  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ധനകേമ്മേനി  ചുവചട
ചചര്ക്കുന:

(തുകേ ചകേചോടനിയനില്)

വര്ഷലാം ധനകേമ്മേനി വര്ഷലാം ധനകേമ്മേനി

2011-12 12814.77 2014-15 18641.73

2012-13 15002.46

2015-16 17818.39
2013-14 16944.12
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(ബനി)  മുന  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരചമചോഴനിയുചമ്പചോള  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ചപചോതുകേടലാം
(E), 2016 മചോര്ചസ 31-ചല അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ കേണക്കസ പ്രകേചോരലാം 109730.97
ചകേചോടനി രൂപയചോയനിരുന.

(സനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമചോഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനചോവശദ  ചചലവസ
നനിയനണത്തനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവസ  ഉഇൗര്ജനിതമചോക്കനിയുലാം  അടനിയന്തെര
പ്രചോധചോനദമുള്ള  വനികേസനചക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പണലാം  കേചണത്തചോന
സര്ക്കചോരനിനസ  സചോധനിചനിട്ടുണസ.  വനകേനിട  ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  പദതനികേള  ഏചറടുത്തസ
നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  1999-ചല  കേനിഫ്ബനി  ആകസ  പരനിഷരനിചചകേചോണസ  പൂര്ണ്ണ
അലാംഗതീകേചോരവലാം  6925.97  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പദതനികേളക്കസ  ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ചഎ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുളള  നൂതന  ധനസമചോഹരണ  സലാംവനിധചോനങ്ങള
ഉപചയചോഗചപടുത്തചോന  ചകേരളചോ  ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  ഫണസ  ചബചോര്ഡനിചന
സജമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  കേനിഫ്ബനിയുചട കേതീഴനില് ചപചോതുമരചോമത്തസ,  ആചരചോഗദലാം,  ഉനത
വനിദദചോഭദചോസലാം  തുടങ്ങനിയ  ചമഖലകേളനിലചോയനി  5722.41  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
പദതനികേളക്കസ പൂര്ണ്ണ അലാംഗതീകേചോരവലാം  6925.97  ചകേചോടനി രൂപയുചട പദതനികേളക്കസ
വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയുലാം  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  20,000
ചകേചോടനി  രൂപയുചട  മറസ  വനകേനിട  പദതനികേള  കേനിഫ്ബനിയുചട  പരനിഗണനയനിലചോണസ.
നനിലവനിലളള നനികുതനി സമചോഹരണ സലാംവനിധചോനത്തനിചന്റെ കേചോരദക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന  ഉചദശദചത്തചോടുകൂടനി  സര്ക്കചോരനിചലയ്ക്കുളള  പണചമചോടുക്കലലാം  സര്ക്കചോരനില്
നനിനളള  പണവനിതരണലാം  ഓണ്ചചലനചോയനി  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനുളള  ഇ-ടഷറനി
സലാംവനിധചോനലാം  നടപനിലചോക്കനിക്കഴനിഞ.  ഇതുവഴനി  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  എചപചോള
ചവണചമങനിലലാം  സര്ക്കചോരനിചലയസ  പണലാം  അടയ്ക്കുനതനിനസ  സഇൗകേരദചമര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
ധനകേചോരദ  വകുപസ,  മറസ  വകുപ്പുകേള,  ബഡ്ജറസ,  ഭചോരതതീയ  റനിസര്വസ  ബചോങസ,
അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്,  വനിവനിധ  ബചോങ്കുകേള,  വനിവനിധ  ചഡ്രചോയനിലാംഗസ  ആന്റെസ
ഡനിസ്ചബഴനിലാംഗസ  ഓഫതീസര്മചോര്  തുടങ്ങനിയ  എലചോവചരയുലാം  ഒരു  കുടക്കതീഴനില്
സലാംചയചോജനിപനിചസ  ഇടപചോടുകേള പരസരലാം  ഓണ്ചചലനചോയനി  നടത്തുനതനിനചോയനി  ഒരു
ഇന്റെചഗ്രറഡസ ഫനിനചോനഷദല് മചോചനജുചമന്റെസ സനിസലാം (IFMS) നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി) വനിശദവനിവരലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നനികുതനിചയതര വരുമചോനലാം

65 (429)  ശതീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമചോര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
നനികുതനിയനിതര വരുമചോനലാം എത്രയചോണസ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  2016-17 സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലക്ഷദമനിട  നനികുതനിയനിതര
വരുമചോനലാം പൂര്ണ്ണമചോയുലാം പനിരനിചചടുക്കചോന സചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി) ഇചലങനില് അതനിനുളള കേചോരണങ്ങള വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നനികുതനിയനിതര  വരുമചോനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ;
വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  31
വചരയുള്ള നനികുതനിയനിതര വരുമചോനലാം  5277,53,89,189  രൂപയചോണസ.   (ഡനിസലാംബര്
31-നു  ചശഷമുള്ള  കേണക്കുകേള  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്  ഔചദദചോഗനികേമചോയനി
പുറചപടുവനിചനിടനില)

(ബനി) അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  വരുമചോനത്തനിചന്റെ  46.46%  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വചര
ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചനചോടസ  പനിനവലനിചതുമൂലലാം  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുന
വര്ഷങ്ങചള  അചപക്ഷനിചസ  ലഭനിചചകേചോണനിരുന  നനികുതനിയനിതര  വരുമചോനത്തനില്
പ്രതതീക്ഷനിച വര്ദനവനില് കുറവണചോയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  23-09-2014-ചല  സ.ഉ  (പനി)  നമ്പര്  409/2014/ധന.  പ്രകേചോരമചോണസ
അവസചോനമചോയനി  നനികുതനിയനിതര  നനിരക്കുകേള  പുതുക്കനി  നനിശയനിചതസ.  നനിലവനിചല
നനിരക്കുകേള പുനനഃപരനിചശചോധനിചക്കണ സചോഹചരദലാം നനിലവനിലനില.

പങചോളനിത്ത ചപനഷന

66  (430)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സര്ക്കചോര്  ജതീവനക്കചോരുചട  പങചോളനിത്ത  ചപനഷന  പദതനി
പുനരവചലചോകേനലാം ചചയ് തസ തതീരുമചോനലാം എടുത്തനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  തതീരുമചോനലാം  എടുത്തനിടനിചലങനില്  അതനിനുചവണനിയുള്ള  നടപടനികേള
ഏതുവചരയചോയനി; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(എ&ബനി)  സര്ക്കചോര് ഈ വനിഷയലാം പരനിചശചോധനിചസ  ഉചനിതമചോയ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.
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സചോമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി

67  (431)  ശതീ  .    ഒ  .    രചോജചഗചോപചോല് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ഉയർന  മനുഷദ  വനികേസന  സൂചനികേ  ഉണസ  എനസ  അവകേചോശചപടുചമ്പചോഴുലാം
ചകേരളലാം  ഗുരുതരമചോയ സചോമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്  എത്തനി നനില്ക്കുനതനിചനറ
കേചോരണങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

ചദശതീയ  ശരചോശരനിചയക്കചോള  ഉയര്ന  നനിരക്കനിലചോണസ  ചകേരളത്തനിചന്റെ
വളര്ചചോനനിരക്കസ.  ചകേരളത്തനിചല  ഉയര്ന  മനുഷദവനികേസന  സൂചനികേകേളചോണസ  ഈ
ചനടത്തനിനസ  അടനിസചോനമചോയനി  വര്ത്തനിക്കുനതസ.  അതനിനചോല്  ചകേരള
സമ്പദ്ഘടനയനില് പ്രതനിസനനിയുളവചോക്കുന വനിധലാം പ്രശങ്ങള ഇല. അചത സമയലാം
നതീതനിയുലാം  സസനിരതയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ചകേരളലാം  ഇനള്ളതനിചനക്കചോള  ഉയര്ന
വളര്ച കകേവരനിചക്കണതുണസ.  സലാംസചോന സര്ക്കചോര് ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ള വനികേസന
തനത്തനിചന്റെ കേചോതല് ഇതചോണസ.

സചോമ്പത്തനികേ ക്രെമചക്കടസ ചകേസ്സുകേളനില് അചനത്വഷണലാം

68  (432)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനു ചശഷലാം എത്ര സചോമ്പത്തനികേ
ക്രെമചക്കടസ  ചകേസ്സുകേള  ധനകേചോരദ  വകുപനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുകേയുണചോയനി;
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇഇൗ  ചകേസ്സുകേളനില്  ഏതനിചലലചോലാം  ധനകേചോരദ  വകുപസ  അചനത്വഷണലാം
നടത്തനിചയനലാം  ക്രെമചക്കടുകേളക്കസ  ഉത്തരവചോദനികേളചോയനിട്ടുളളവര്ചക്കതനിചര  എന്തെസ
നടപടനി സത്വതീകേരനിച എനലാം വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  സചോമ്പത്തനികേ  ക്രെമചക്കടുകേള  നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ
നനിലപചോടസ  എന്തെചോചണനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  സചോനമചോന പരനിഗണനകേള കൂടചോചത
സചോമ്പത്തനികേ കുറവചോളനികേളചക്കതനിചര നടപടനിചയടുക്കുചമചോ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  സചോമ്പത്തനികേ
ക്രെമചക്കടുമചോയനി  ബനചപ ട  171  പരചോതനികേള/ചകേസകേള ധനകേചോരദ  പരനിചശചോധനചോ
വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ ശദയനില്ചപട്ടു. 
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(ബനി)  114  ചകേസ്സുകേളനില്  ധനകേചോരദ  പരനിചശചോധനചോ  വനിഭചോഗലാം  അചനത്വഷണലാം
നടത്തുകേയുലാം നടപടനികേള തുടരുകേയുലാം ചചയ്യുന. (വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനമചോയനി
ചചര്ത്തനിട്ടുണസ)*.  അലാംഗതീകേരനിച  പരനിചശചോധനചോ  റനിചപചോര്ട്ടുകേളനിചല ശനിപചോര്ശകേളനിചന്മല്
സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  506/92/ധന.  തതീയതനി  20-08-1992,  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  2981/98/
ധന.  തതീയതനി  25-11-1998,  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  56/FIW-ജനി1/08/ധന.  തതീയതനി
30-08-2008  എനനിവയനിചല  നനിര്ചദശങ്ങളക്കനുസ കൃതമചോയനി  തുടര്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ ബനചപട ഭരണ വകുപ്പുകേളക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  സചോമ്പത്തനികേ  ക്രെമചക്കടുകേള  നടത്തുനവര്ചക്കതനിചര  സചോനമചോന
പരനിഗണനകേള കൂടചോചത ചടപ്രകേചോരമുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ. 

സലാംസചോനചത്ത ചകേചോഴനിവനില

69  (433)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ബഹു.  ധനകേചോരദവകുപസ  മനനി  സലാംസചോനത്തസ  കേനിചലചോക്കസ  75  രൂപ
നനിരക്കനില്  ചകേചോഴനിചയ  ലഭനിക്കുചമനസ  പ്രസ്തചോവന  പുറചപടുവനിചചവങനിലലാം  പ്രസ്തുത
വനിലയസ ചകേചോഴനിചയ സലാംസചോനചത്ത ഒരു കേടയനിൽ നനിനലാം ലഭനിക്കുനനിചല കന വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഇതനിചനതനിചര  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കചോന  കേഴനിയുചമനസ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഇതനിനചോയനി  എചന്തെങനിലലാം  ഉത്തരവസ  പുറചപടുവനിചനിട്ടുചണചോ;
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  അധനികേ  വനിലയസ  ചകേചോഴനികേചള  വനില്ക്കുന  വദചോപചോരനികേളചക്കതനിചര
എചന്തെചോചക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനചവന വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.യനില്  കലവസ  ചനിക്കന  നനികുതനി
വനിമുക്തമചോയതനിനചോല്  30-06-2017  വചര  ഈടചോക്കനിയ  14.5  ശതമചോനലാം  വചോറസ
ഒഴനിവചോക്കനി  87  രൂപയസ കലവസ ചനിക്കന വനില്പന നടത്തുവചോനചോണസ ആവശദചപടതസ.
ചകേപ്ചകേചോ വനിലക്കുറവസ വരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി-ഡനി)  വദചോപചോരനി  സലാംഘടനകേളുമചോയനി  ചര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ഒരു  വനിഭചോഗലാം
വദചോപചോരനികേള  വചോറസ  ഒഴനിവചോക്കനി  കലവസ  ചനിക്കന  വനില്പന  നടത്തചോചമനസ
സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ളതചോണസ.  ഇതസ  സലാംബനമചോയനി  ഉത്തരവകേള  പുറചപടുവനിചനിടനില.
ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരമുള്ള  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിറതീറനിങസ  അചതചോറനിറനി  നനിലവനില്
വരുചമ്പചോള  നനികുതനി  കുറവനിചന്റെ  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  നല്കേചോത്ത
വദചോപചോരനികേളചക്കതനിചര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവചോന കേഴനിയുകേയുള. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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സലാംസചോനചത്ത ചകേചോഴനിവനില

70  (434)  ശതീ  .    ചറചോജനി  എലാം  .    ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത ചകേചോഴനി വനില്പനക്കചോര് നടത്തനിയ സമരലാം ഒത്തുതതീര്നതസ
എന്തെസ വനിലയസ ചകേചോഴനി വനില്ക്കചോലാം എന ധചോരണയുചട അടനിസചോനത്തനിലചോണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിലയസ  ചകേചോഴനി  വനില്ക്കുനചവനസ  ഉറപസ  വരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;
ചകേചോഴനി കേചവടക്കചോര് ധനകേചോരദ വകുപസ മനനിക്കസ നല്കേനിയ ഉറപസ ലലാംഘനിചസ അനദചോയ
വനില  ഈടചോക്കുനചവന  വസ്തുത  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  അമനിത  വനില
ഈടചോക്കനിയവര്ചക്കതനിചര എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.റനി.  നനിലവനില് വനചതചോചട ചകേപ്ചകേചോ അതനിചന്റെ വനിലയനില്
14.5% കുറവസ വരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോയചതചോചട  കലവസ  ചനിക്കനസ  നനിലവനി
ലണചോയനിരുന നനികുതനി പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഒഴനിവചോയ സചോഹചരദത്തനില് നനികുതനി കേനിഴനിചള്ള
വനിലയസ  ചകേചോഴനി  വനില്ക്കണലാം  എനതചോണസ  സര്ക്കചോര്  മുചനചോട്ടുവച  നനിര്ചദശലാം.
നദചോയമചോയ വനിലയസ  ചകേചോഴനി വനില്ക്കചോലാം എനസ ധചോരണയചോയനിരുന.  അനദചോയ വനില
ഈടചോക്കുനവര്ചക്കതനിചര നനിയമപരമചോയ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ. 

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനതനിനുചശഷലാം  ശതീതതീകേരനിക്കചോത്ത
ചകേചോഴനിയനിറചനിയുചട വനിലയനില് 14.5% നനികുതനി കുറവസ വരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

വനിദദചോഭദചോസ വചോയ ഇളവസ

71 (435)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ സര്ക്കചോര്  പ്രഖദചോപനിച  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയ  ഇളവസ  പദതനിയനില്,
പനിചനചോക്ക  വനികേസന  ചകേചോര്പചറഷന  (KSBDC)  മുചഖന  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയ
എടുത്ത വനിദദചോര്തനികേചള കൂടനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയ  ഇളവസ  പദതനിയനില്  പനിചനചോക്ക
വനികേസന ചകേചോര്പചറഷനനില് നനിനസ വനിദദചോഭദചോസ വചോയ  എടുത്ത വനിദദചോര്തനികേചള
കൂടനി ഉളചപടുത്തുന കേചോരദലാം പരനിഗണനയനില് ഉചണചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദദചോഭദചോസ വചോയചോ  തനിരനിചടവസ  സഹചോയ പദതനി പ്രകേചോരലാം നനിലവനില്
എലചോ  ചഷഡഡ്യൂളഡസ  ചകേചോചമഴദല്  ബചോങ്കുകേളനില്നനിനലാം  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളനില്
നനിനലാം  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വചോയകേളക്കസ  മചോത്രചമ  ഈ  പദതനിയുചട
ആനുകൂലദത്തനിനര്ഹതയുള.

(ബനി) ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില. 
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72  (436)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  കേഴനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖദചോപനിച  നനിചയചോജകേമണ്ഡല
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിര്ചദശനിക്കചപട  ചപ്രചോചപചോസലകേളക്കസ  ധനകേചോരദ
വകുപനില്  നനിനലാം  ഭരണചോനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനസ  കേചോലതചോമസലാം  ഉണചോകുനതസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഈ  കേചോലതചോമസലാം  ഒഴനിവചോക്കചോന  മതനിയചോയ  ഉചദദചോഗസചര
നനിയമനിക്കചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിയ്ക്കുചമചോ;

(സനി)  ധനകേചോരദ  വകുപനില്  ഇത്തരലാം  ഫയലകേളനിചന്മല്  പരമചോവധനി  എത്ര
ദനിവസലാം ചകേചോണസ തതീരുമചോനലാം എടുക്കചപടുനചവനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഇതനിനകേലാം ധനകേചോരദ വകുപനിചലത്തനിയ എലചോ ചപ്രചോചപചോസലകേളക്കുലാം
അലാംഗതീകേചോരലാം നല്കുചമനസ ഉറപ്പു വരുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ധനകേചോരദ  വകുപനില്നനിനലാം  ധനചോനുമതനി  നല്കുന
ചപ്രചോചപചോസലകേളക്കസ ബനചപട ഭരണവകുപ്പുകേളചോണസ ഭരണചോനുമതനി നല്കുനതസ.

(ബനി&സനി)  22-07-2015-ചല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  67/2015/ധന.  പ്രകേചോരലാം
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  ശനിപചോര്ശ  ചചയ്യുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ
ഭരണചോനുമതനി നല്കുനതനിചല കേചോലതചോമസലാം ഒഴനിവചോക്കുനതനിനചോയനി നനിര്ചദശങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ. (പകേര്പസ ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന. *) 2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
മുതല് ആസ്തനി വനികേസന പദതനി ജനിലചോ കേളകചററകേള മുചഖന നടപചോക്കചോന സ.ഉ.
(അ)നമ്പര്  86/2017/ധന.  തതീയതനി  4-07-2017  പ്രകേചോരലാം  ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.
ആയതനുസരനിചസ  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്തക്കുള്ള  ശനിപചോര്ശകേള
എലാം.എല്.എ.മചോര് അതതസ കേളകചററകേളനില് സമര്പനിചക്കണതചോണസ.

(ഡനി) ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയുചട മചോനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേചോരലാം സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
ശനിപചോര്ശകേളക്കസ  വനിശദമചോയ  എസനിചമറസ  ഭരണവകുപനിചല  ശനിപചോര്ശചയചോടുകൂടനി
ലഭദമചോകുന  മുറയസ  ധനചോനുമതനിയുലാം  ഭരണചോനുമതനിയുലാം  പുറചപടുവനിച  വരുനണസ.
സര്ക്കുലര് നമ്പര്  53/2017/ധന.  തതീയതനി  6-07-2017  പ്രകേചോരലാം ആസ്തനി വനികേസന
പദതനി  2016-17-നസ  കേതീഴനില്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളക്കസ  ധനചോനുമതനിയുലാം
ഭരണചോനുമതനിയുലാം നല്കേചോനുള്ള അവസചോന തതീയതനി 30-09-2017 വചര നതീടനിയനിട്ടുണസ. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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കേനിഫ്ബനിയനില് അനുവദനിച ചകേചോനനി മണ്ഡലത്തനിചല പ്രവൃത്തനികേള

73  (437)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേചോശസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോനനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏചതലചോലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  കേനിഫ്ബനിയനില്
തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുചണനസ ഇനലാം തനിരനിചസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി)  ഇതനില്  ഏചതലചോലാം  വര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിചചവനലാം  ഇനനി  ഏചതലചോലാം
ആരലാംഭനിക്കചോനുചണനലാം ഇനലാം തനിരനിചലാം വകുപസ തനിരനിചലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇതനിചലക്കസ  നചോളനിതുവചര  അനുവദനിച  തുകേ  ഓചരചോനനിനുലാം  എത്ര
വതീതചമനലാം ഇനനി എത്ര തുകേ അനുവദനിക്കുചമനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  'Upgradation  of  1  school  in  each  constituency'  എന
പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി ചകേചോനനി  GHSS  ഉളചപടുത്തനി തയ്യചോറചോക്കനിയ  5.63  ചകേചോടനി
രൂപയുചട വനിശദമചോയ പദതനി റനിചപചോര്ട്ടുലാം  'Replacing  Damaged  250 mm  AC
pipe Gravity  main with  250 mm  DI  K9 pipe from  intake pump  house
Konni –Aruvapulam' എന പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി തയ്യചോറചോക്കനിയ 2.90 ചകേചോടനി
രൂപയുചട വനിശദമചോയ പദതനി റനിചപചോര്ട്ടുലാം കേനിഫ്ബനിയുചട പരനിഗണനയനിലചോണസ.

(സനി)  ചമല്  പദതനികേളക്കസ  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേചോരലാം  ഇനനിയുലാം  ലഭനിചക്കണ
സചോഹചരദത്തനില്  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേളുചട  നനിര്വഹണലാം  തുടങ്ങനിയനിടനില.  പദതനി
നനിര്വഹണലാം  പൂര്ത്തനിയചോകുന  മുറയസ  പണലാം  ഓണ്കലനചോയനി  കകേമചോറനതനിനസ
തടസമനില.

കേനിഫ്ബനിയനില് ഭരണചോനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

74 (438)  ശതീ  .    ചജചോര്ജസ  എലാം  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുചട
വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ഭരണചോനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനിക്രെമങ്ങള വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഭരണചോനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള ഇചപചോള ഏതസ ഘടത്തനിലചോചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  നടപടനിക്രെമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുനതനിനുലാം  പദതനികേള  കേചോലവനിളലാംബലാം
കൂടചോചത നടപനിലചോക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 153 

ഉത്തരലാം

(എ)  8-8-2016-ചല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവസ  പ്രകേചോരലാം
കേനിഫ്ബനി  മുചഖന  നടപനിലചോക്കുന  പദതനികേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കുനതസ
ബനചപട  ഭരണവകുപചോണസ.  ഇപ്രകേചോരലാം  പുറചപടുവനിച  ഭരണചോനുമതനിചയചോടുകൂടനി
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കചപടതുലാം  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേചോരലാം
ലഭദമചോക്കനിയതുമചോയ പദതനികേളുചട പടനികേ അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  8-8-2016-ചല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവസ  പ്രകേചോരലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  നടപനിലചോചക്കണ  പദതനികേളക്കുള്ള  ഭരണചോനുമതനി
ലഭദമചോചക്കണതസ ബനചപട ഭരണവകുപചോണസ.

(സനി)  ഭരണചോനുമതനിചയചോടുകൂടനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കചപടതുലാം
അലാംഗതീകേചോരലാം  ലഭദമചോക്കനിയതുമചോയ  പദതനികേളുചട  നനിലവനിചല  പുചരചോഗതനി
അനുബനത്തനില് ഉള്ളടക്കലാം ചചയനിട്ടുണസ.*

(ഡനി)  ചഭദഗതനി ചചയ  2016-ചല കേനിഫസ ആകനിനസ  അനുസൃതമചോയനി കേനിഫ്ബനി
മുചഖന നടപനിലചോചക്കണ പദതനികേള സമര്പനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ മചോനദണ്ഡങ്ങള
8-8-2016-ചല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവനില്  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.
സതചോരദവലാം  ചവഗതചയറനിയതുലാം  എനചോല്  ലഘൂകേരനിക്കചപടതുമചോയ  ഈ
മചോനദണ്ഡങ്ങള  പചോലനിചസ  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കചപട  പദതനികേള
കേനിഫ്ചബചോര്ഡസ  ചയചോഗലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുന പക്ഷലാം ആവശദത്തനിനചോനുപചോതനികേമചോയനി
കേനിഫ്ബനി ധനസഹചോയലാം നല്കേനിത്തുടങ്ങുന. 

വനിദദചോഭദചോസ വചോയയ്ക്കുള്ള പലനിശ

75 (439) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .  ചജചോസഫസ :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റചോലാം :
ശതീ  .    ചറചോജനി  എലാം  .    ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയക്കുള്ള  പലനിശ  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  ഏചറടുക്കചോന  ചകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതചോയനി വനിവരലാം ലഭനിചനിട്ടുചണചോ ;

(ബനി) ഉചണങനില് വനിശദചോലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോറനിചന്റെ  ചസനടല്  ചസകര്  ഇന്റെറസസ
സബ്സനിഡനി  സതീലാം  (CSIS)  പ്രകേചോരലാം  ഡനിഗ്രനി  തലലാംമുതല്  മുകേളനിചലചോട്ടുള്ള
ചകേചോഴ്സുകേളക്കസ  പഠനകേചോലയളവനിലലാം  ചമചോറചടചോറനിയലാം  കേചോലയളവനിലലാം  പലനിശ
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് വഹനിക്കുലാം. 

(ബനി)  ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോറനിചന്റെ ചസനടല് ചസകര് ഇന്റെറസസ സബ്സനിഡനി സതീലാം
(CSIS) പ്രകേചോരലാം പലനിശ സബ്സനിഡനിക്കുള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങള ചുവചട ചചര്ക്കുന. 

• ചമരനിറസ ആയനി അഡനിഷന കേനിടനിയ വനിദദചോര്തനിയചോയനിരനിക്കണലാം.

• ഒരു ചകേചോഴനിനു മചോത്രചമ അര്ഹതയുള.

• ചഷഡഡ്യൂളഡസ  ചകേചോചമഴദല്  ബചോങനില്  നനിചനടുത്ത  വനിദദചോഭദചോസ  
വചോയയചോയനിരനിക്കണലാം. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനി അലാംഗതീകേചോരലാം നല്കേനിയ പദതനികേള 

76  (440)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2017 ജൂണ് 30 വചര കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനി അലാംഗതീകേചോരലാം നലനിയ
പദതനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പ്രവൃ ത്തനികേളക്കചോണസ  നചോളനിതുവചര
ഭരണചോനുമതനി ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ഭരണചോനുമതനിയചോണസ  2017-ല്  നല്കുവചോന
കേനിഫ്ബനി തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017  ജൂണ് 30 വചര കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേചോരലാം നല്കേനിയ പദതനികേളുചട
വനിശദവനിവരലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിട്ടുണസ.*

(ബനി&സനി) പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണചോനുമതനി പുറചപടുവനിചക്കണതസ ബനചപട
ഭരണവകുപചോണസ.  കേനിഫ്ബനി  മചോനദണ്ഡപ്രകേചോരലാം  നചോളനിതുവചര  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
5722.41  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  കേനിഫ്ബനി  ധനസഹചോയലാം
അനുവദനിചചകേചോണ്ടുള്ള ഉത്തരവസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 155 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനി ചദവനികുളലാം നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലചോക്കുന പദതനികേള 

77  (441)  ശതീ  .    എസസ  .    രചോചജന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചദവനികുളലാം  നനിചയചോജകേമണ്ഡ ലത്തനില്  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി
നടപനിലചോക്കുന പദതനികേള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവചോന  തടസങ്ങള  എചന്തെങനിലലാം
നനിലനനില്ക്കുനചണചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ഉചണങനില് തടസങ്ങള എചന്തെലചോമചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചദവനികുളലാം  മണ്ഡലത്തനില് ഉളചപടുന ആലവ –മൂനചോര്  ചറചോ ഡസ
എന  പദതനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തുനതനിനചോയനി  2017-18-ചല  ബഡ്ജറസ
പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുചണങനിലലാം  ഈ  പദതനിയുചട  വനിശദമചോയ  ചപ്രചോജകസ
റനിചപചോര്ടസ നചോളനിതുവചര കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കചപടനിടനില.

(സനി)  കേനിഫ്ബനിക്കസ  പദതനികേള  സമര്പനിക്കുവചോനുള്ള  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള
പചോലനിചസ,  വനിശദമചോയ  പദതനി  അവചലചോകേന  റനിചപചോര്ടസ,  ചകേചോസസ  ചബനനിഫനിറസ
അനചോലനിസനിസസ  തുടങ്ങനിയ  ചരഖകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ  ഓണ്കലനചോയുലാം  ഓഫസ
കലനചോയുലാം  സമര്പനിക്കുന  പക്ഷലാം  പദതനികേള  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ  അകപ്രസല്
വനിഭചോഗലാം പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം ചയചോഗദമചോയവയചോചണനസ തതീര്ചചപടുന മുറയസ കേനിഫസ
ചബചോര്ഡനിചന്റെ  പരനിഗണയസ  സമര്പനിക്കചപടുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  കേനിഫ്ബനിയുചട
ഭചോഗത്തുനനിനലാം  പദതനികേളുചട  അവചലചോകേനലാം,  അലാംഗതീകേചോരലാം  തുടങ്ങനിയ
നടപടനികേളക്കസ തടസങ്ങള യചോചതചോനമനില. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഭരണചോനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള

78  (442)  ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) കേഴനിഞ ബജറനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ വനിവനിധ പദതനികേള
നടപചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപടസ  ഇതനിനകേലാം  കകേചക്കചോണ  നടപടനികേള
എചന്തെലചോമചോണസ ;
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയ,  ബജറനില്  പ്രഖദചോപനിച  മുഴുവന
പദതനികേളക്കുലാം ഈ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തുടക്കലാം കുറനിക്കുചമചോ;

(സനി)  എങനില്  ഇതുമചോയനി  ബനചപട  നടപടനികേള  എചന്തെചോചക്ക;
പദതനികേളക്ക സ ഇനനി പ്രചതദകേലാം ഭരണചോനുമതനി ലഭനിചക്കണതുചണചോ;

(ഡനി) ഇചലങനില് തുടക്കലാം കുറനിക്കചോനചോവചോത്ത പദതനികേളനിചന്മല് എന്തെസ നടപടനി
കകേചക്കചോളലാം; വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2016-17 ബഡ്ജറസ പ്രസലാംഗലാം വഴനി കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ
പദതനികേളനില് ഭരണചോനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം വനിശദമചോയ പദതനി റനിചപചോര്ടസ യഥചോക്രെമലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കചപടുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളചോണസ  പരനിഗണനിക്ക
ചപടനിട്ടുള്ളതസ.  ഇവയനില്  66  പദതനികേളക്കസ  ഇതനിനകേലാം  തചന  കേനിഫ്ബനി
അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണസ.  ഇവയുചട  നനിര്വഹണത്തനിനചോവശദമചോയ
പ്രചോരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ. 

(സനി&ഡനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുചത്തണ  പദതനികേളചക്കലചോലാംതചന
അതചോതസ  ഭരണ  വകുപസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്ചകേണതുണസ.  ഇവ  ലഭദമചോകുന  മുറയസ
പദതനിയുചട വനിശദമചോയ ചപ്രചോജകസ റനിചപചോര്ടസ, ചകേചോസസ ചബനനിഫനിറസ അനചോലനിസനിസസ,
ചകേചോണ്ചസപ്റസ  ചനചോടസ  എനനിവ  ഉളചപചട  കേനിഫ്ബനിയുചട  ഔചദദചോഗനികേ
ചവബസ കസറനില് അപചലചോഡസ ചചചയ്യണതുലാം ഇവയുചട അചടനി പകേര്പസ കേനിഫ്ബനിയനില്
സമര്പനിചക്കണതുമചോണസ.  ഇപ്രകേചോരലാം സമര്പനിക്കചപടുന പദതനികേളുചട വനിശദമചോയ
അവചലചോകേനലാം  ചപ്രചോജകസ  അകപ്രസല്  വനിഭചോഗലാം  നടത്തുനതുലാം  മചോനദണ്ഡങ്ങള
പചോലനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  കേനിഫസ  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  അലാംഗതീകേചോരത്തനിനചോയനി
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനതചോണസ.  ഇതനിചനചോടകേലാം  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേചോരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുചട  നനിര്വഹണത്തനിനചോവശദമചോയ  പ്രചോരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ. പദതനികേളുചട പ്രവര്ത്തന പുചരചോഗതനി കേനിഫ്ബനി അവചലചോകേനലാം
ചചയവരുന. 

കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ നനിര്മ്മേചോണ പ്രവൃത്തനികേള

79 (443)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  സലാംസചോനത്തസ  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  നനിര്മ്മേചോണ
പ്രവൃത്തനികേളക്കു ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുചണനസ ജനില തനിരനിച വദക്തമചോക്കചോചമചോ;
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയ  എത്ര  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ചടണര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുചണനസ ജനില തനിരനിച വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ജലവനിഭവലാം,  ചപചോതുമരചോമത്തസ,  കവദക്യുതനി,  ഐ.ടനി,  വനിദദചോഭദചോസലാം,
ആചരചോഗദലാം,  വനലാം,  ടൂറനിസലാം,  വദവസചോയലാം,  ചസചോര്ട്സസ,  മതദബനനലാം,  ഹചോര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ,  ഗതചോഗതലാം എനതീ വകുപ്പുകേളനില് കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയ
പ്രവൃത്തനികേള ഏചതലചോമചോചണനസ ജനില തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബനചപട  ഭരണവകുപസ  പുറചപടുവനിച  ഭരണചോനുമതനിചയചോടുകൂടനി
കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കചപട പദതനികേളനില് നചോളനിതുവചര കൂടനിയ കേനിഫ്ചബചോര്ഡസ
ചയചോഗങ്ങള 5722.41 ചകേചോടനി രൂപയുചട പദതനികേളക്കസ പൂര്ണ്ണമചോയ അലാംഗതീകേചോരവലാം
6925.97  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പദതനികേളക്കസ  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയുലാം
അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ടനി  പദതനികേളനില്  23  പദതനികേളുചട  ചടനഡര്
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ജനില തനിരനിചള്ള പടനികേ അനുബനലാം  'എ'  ആയനി
ചചര്ക്കുന.*

(സനി)  വചോര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനില്  കേനിഫ്ബനി  മുചഖന  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി
പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള സലാംസചോനത്തനിചന്റെ സമഗ്രമചോയ അടനിസചോന സഇൗകേരദ
വനികേസനലാം ലകേസ ഷദമനിട്ടുചകേചോണചോണസ.  സലാംസചോനത്തസ ജലവനിഭവലാം,  ചപചോതുമരചോമത്തസ,
കവദക്യുതനി,  ഐ.ടനി.വനിദദചോഭദചോസലാം,  ആചരചോഗദലാം,  വനലാം,  ടൂറനിസലാം,  വദവസചോയലാം,
ചസചോര്ട്സസ,  മല്സദബനനലാം,  ഹചോര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ,  ഗതചോഗതലാം  എനതീ
ചമഖലകേളനില്നനിനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയ  പദതനികേളുചട  പടനികേ
അനുബനലാം (ബനി) ആയനി ചചര്ക്കുന.*

സലാംസചോന ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം അദദചോപകേര്ക്കുലാം ആചരചോഗദ ഇനഷത്വറനസസ

80 (444) ശതീ  .   ചറചോഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ചജ  .   ചജചോസഫസ :
ശതീ  .     ചമചോനസസ  ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:
(എ)  പത്തചോലാം  ശമ്പള  പരനിഷരണ  കേമ്മേതീഷചനറ  ശനിപചോര്ശയനുസരനിചസ

സര്ക്കചോര് ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം ചപനഷനകേചോര്ക്കുലാം ചവണനി നടപനിലചോക്കുന ആചരചോഗദ
ഇനഷത്വറനസസ പദതനി ഇചപചോള ഏതുഘടത്തനിലചോണസ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനസ  എത്ര  ഇനഷത്വറനസസ

കേമ്പനനികേള മുചനചോടസ വനനിട്ടുചണനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(സനി)  സര്ക്കചോര് ഉചദദചോഗസര് ഇനഷത്വറനസസ  ഫണനിചലക്കസ  അടയ്ക്കുന തുകേ

വര്ദനിപനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  G.O.(P)No.54/2017/Fin  dated  24-04-2017  പ്രകേചോരലാം  സര്ക്കചോര്

ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം  സര്വതീസസ  ചപനഷനകേചോര്ക്കുലാം  ആശനിതര്ക്കുലാം  ആചരചോഗദ

ഇനഷത്വറനസസ  പദതനി നടപനിലചോക്കുവചോന സര്ക്കചോര് തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  ഇതുമചോയനി

ബനചപടസ വനിവനിധ ചമഖലയനിലള്ളവരുമചോയനി ചര്ച നടനവരുന. Expression of

Interest  ക്ഷണനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുചരചോഗമനിക്കുന.  ഇതനിനുചശഷലാം

ചടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോക്കനി  തനിരചഞടുത്ത  ഇനഷത്വറനസസ

കേമ്പനനിയുമചോയനി കേരചോര് ഒപസ ചവയ്ക്കുന മുറയസ പദതനി നനിലവനില് വരുനതചോണസ. 

(ബനി&സനി)  ചടനഡര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോകുന  മുറയസ  മചോത്രചമ

ഇക്കചോരദത്തനില് വദക്തത കകേവരനികേയുള. 

നനിചയചോജകേമണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ

81  (445)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനി

വനികേസന  ഫണനില്  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ  എനസ

അറനിയനിയ്ക്കുചമചോ;

(ബനി)  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലചോടനിസചോനത്തനില്  ഇതു  സലാംബനനിച  കേണക്കസ

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  2017  മചോര്ചസ  31-നസ  മുനപസ  ചചലവഴനിക്കചപടചോത്ത  തുകേ  അടുത്ത

സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ചചലവഴനിക്കുനതനിനസ എചന്തെങനിലലാം തടസമുചണചോ;

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.-മചോര്  ഉചദശനിച  പ്രവൃത്തനികേള  ഭരണചോനുമതനിയുലാം

സചോചങതനികേചോനുമതനിയുലാം  ലഭദമചോക്കനി  സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കുവചോന

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എചന്തെചോചക്കചയന വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  53/2017/ധന.  തതീയതനി  6-07-2017  പ്രകേചോരലാം
കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  (2016-17)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനിന
കേതീഴനില് എലാം.എല്.എ.-മചോര് ശനിപചോര്ശ ചചയനിട്ടുള്ള പ്രവ കൃത്തനികേളക്കസ ഭരണചോനുമതനി
നല്കുനതനിനുള്ള  അവസചോന  തതീയതനി  30-09-2017  ആയനി  നതീടനിയനിട്ടുണസ.
ആയതനുസരനിചസ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ധനചോനുമതനിയുലാം  ഭരണചോനുമതനിയുലാം
നല്കേനി  വരുകേയചോണസ.  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനി  കകേകേചോരദലാം  ചചയ്യുനതനിനചോയനി
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള ഓണ്കലന ചപചോര്ടലനില് (www.ads.kerala.gov.in)  ലഭദമചോയ
വനിവരലാം  അനുസരനിചസ  ആസ്തനി വനികേസന പദതനി  2016-17-നസ  കേതീഴനില്  31-7-2017
വചര  586.58  ചകേചോടനി രൂപ ആചകേ അടങലനില്  1815  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ധനചോനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  ഭരണചോനുമതനി  പുറചപടുവനിചക്കണതസ
ബനചപട  ഭരണവകുപചോണസ.  ധനചോനുമതനി  നല്കേനിയ  95  ശതമചോനചത്തചോളലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  ഇതനിചനചോടകേലാം  ഭരണചോനുമതനി പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  നനിചയചോജകേമണ്ഡല
അടനിസചോനത്തനില്  ശനിപചോര്ശ  ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമചോയ
പ്രവൃത്തനികേളുചട കേണക്കസ ചപചോര്ടലനില് ലഭദമചോണസ. 

(ഡനി)  22-07-2015-ചല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  67/2015/ധന.  പ്രകേചോരലാം  ആസ്തനി
വനികേസന  പദതനിയനിന  കേതീഴനില്  ശനിപചോര്ശ  ചചയ്യുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ
ഭരണചോനുമതനിയുലാം സചോചങതനികേചോനുമതനിയുലാം നല്കേനി സമയബനനിതമചോയനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോന
നനിര്ചദശങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  (പകേര്പസ  ഉള്ളടക്കലാം  ചചയ്യുന.* 2017-18
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ആസ്തനി വനികേസന പദതനി  ജനിലചോ കേളകചററകേള മുചഖന
നടപചോക്കചോന  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  86/2017/ധന.  തതീയതനി  4-07-2017  പ്രകേചോരലാം
ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.  ആയതനുസരനിചസ  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്തയ്ക്കുള്ള
ശനിപചോര്ശകേള എലാം.എല്.എ.-മചോര് അതതസ  കേളകചററകേളനില് സമര്പനിചക്കണതചോണസ.

ചകേരളത്തനിചന്റെ നനികുതനി വനിഹനിതത്തനില് കുറവകേള

82  (446)  ശതീ  .    സണ്ണനി  ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെസ  അവതരനിപനിചനിട്ടുളള  2017-18-ചല  ബജറസ
കേണക്കുകേള  അനുസരനിചസ  ചകേരളത്തനിചന്റെ  നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവസ
സലാംഭവനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  ഏചതലചോലാം  ഇനത്തനില്  ഈ  വര്ഷലാം  കുറവസ
അനുഭവചപടുചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഏചതങനിലലാം  ഇനത്തനില്  നനികുതനികേള  ഈ  വര്ഷലാം  കൂടുതല്
പ്രതതീക്ഷനിക്കചോചമചോ; എങനില് എത്ര വതീതചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ. 



160 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് അവതരനിപനിച 2017-18 ബഡ്ജറസ  കേണക്കുകേള
അനുസരനിചസ  സലാംസചോനത്തനിനുള്ള  ചകേന്ദ്ര  നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില്  കുറവസ
സലാംഭവനിചതചോയനി കേചോണുനനില. 2017-18 ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചന്റെ ബഡ്ജറസ   എസനിചമറസ
പ്രകേചോരലാം  ഓചരചോ ഇനത്തനിലലാം   പ്രതതീക്ഷനിക്കുന തുകേ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

(തുകേ ചകേചോടനിയനില്) 

ചകേചോര്പചറഷന നനികുതനി 4984.75

ആദചോയ നനികുതനി 4357.96

സമ്പത്തസ നനികുതനി - 0.15

ചുങലാം 2379.19

ചകേന്ദ്ര എകകസസ തതീരുവകേള 2486.93

ചസവന നനികുതനി 2683.07

ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി  (GST)  നടപനിലചോക്കനിയചതചോചട  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന ചകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതത്തനില് മചോറലാം വചനക്കചോലാം.  

ഇനക്ലൂസതീവസ ചഗ്രചോത്തസ സചോധദമചോക്കുനതനിനസ നടപടനി

83  (447)  ശതീ  .    ഒ  .    രചോജചഗചോപചോല് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ഇനക്ലൂസതീവസ  ചഗ്രചോത്തസ  എനതുചകേചോണസ  അര്തമചോക്കുനതസ  എന്തെചോചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;  ഇനക്ലൂസതീവസ  ചഗ്രചോത്തസ  സചോധദമചോക്കുനതനിനസ  എന്തെസ
നയപരനിപചോടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനചതനലാം വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ദ്രുതഗതനിയനിലള്ള  വളര്ചയ്ചക്കചോപലാം  ചതചോഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതനിനുലാം
ദചോരനിദദ  നനിര്മ്മേചോര്ജനത്തനിനുലാം  ഉതകുന  തരത്തനിലള്ള  സചോമ്പത്തനികേ
വളര്ചചയയചോണസ  ഇനക്ലൂസതീവസ  ചഗ്രചോത്തസ  ചകേചോണസ  വനിവക്ഷനിക്കുനതസ.  ആചരചോഗദലാം,
വനിദദചോഭദചോസലാം എനതീ ചമഖലകേളനിചല അവശദചസവനങ്ങള സചോധചോരണ ജനങ്ങളക്കസ
പ്രചോപദമചോക്കുകേ എനതചോണസ ഇതുചകേചോണസ ഉചദശനിക്കുനതസ. സചോമ്പത്തനികേ വളര്ചയുചട
പ്രചയചോജനങ്ങള  സചോധചോരണ  ജനങ്ങളക്കസ  ലഭദമചോക്കത്തക്കവനിധലാം  അവചര
സമൂഹത്തനിചന്റെ  മുഖദധചോരയനിചലയസ  എത്തനിക്കുകേചയനതചോണസ  ഇനക്ലൂസതീവസ
ചഗ്രചോത്തനിലൂചട ലക്ഷദമനിടുനതസ. 



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 161 

ഇനക്ലൂസതീവസ  ചഗ്രചോത്തസ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനചോയനി  സര്ക്കചോര്  കകേചക്കചോള
വചോനുചദശനിക്കുന നയപരനിപചോടനികേള ചുവചട ചചര്ക്കുന: 

• അധനികേ  വനി ഭവ  സമചോഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനചോവശദ  ചചലവസ
നനിയനണത്തനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവസ  ഊര്ജനിതമചോക്കനിയുലാം
അടനിയന്തെര  പ്രചോധചോനദമുള്ള  വനികേസനചക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ
പണലാം  കേചണത്തചോന  സര്ക്കചോരനിനസ  സചോധനിചനിട്ടുണസ.  വനകേനിട
ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  പദതനികേള  ഏചറടുത്തസ  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി
1999-ചല  കേനിഫ്ബനി  ആകസ  പരനിഷരനിചചകേചോണസ  ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.-യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമചോഹരണ
സലാംവനിധചോനങ്ങള ഉപചയചോഗചപടുത്തുവചോന ചകേരളചോ ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്
ഫണസ ചബചോര്ഡനിചന സജമചോക്കനിയനിട്ടുണസ. 

• കേനിഫ്ബനിയുചട  കേതീഴനില്  ചപചോതുമരചോമത്തസ,  ആചരചോഗദലാം,  ഉനത
വനിദദചോഭദചോസലാം  തുടങ്ങനിയ  ചമഖലകേളനിലചോയനി  5722.41  ചകേചോടനി
രൂപയുചട പദതനികേളക്കസ പൂര്ണ്ണ അലാംഗതീകേചോരവലാം  6925.97  ചകേചോടനി
രൂപയുചട  പദതനികേളക്കസ  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയുള്ള
അലാംഗതീകേചോരവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  20,000  ചകേചോടനി രൂപയുചട
മറസ വനകേനിട പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയുചട പരനിഗണനയനിലചോണസ.

• വനിദദചോഭദചോസ  വചോയചയടുത്തസ  കേടചക്കണനിയനിലചോയ  തചോഴ്ന്നതുലാം
മദദചശണനിയനിലള്ളതുമചോയ  വനിദദചോര്തനികേചള  സഹചോയനിക്കുനതനിനചോയനി
'വനിദദചോഭദചോസ  വചോയചോ  തനിരനിചടവസ  സഹചോയ  പദതനി'
ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  കൃഷനി,  ജലലാം,  ശുചനിതത്വലാം  എനതീ ചമഖലകേളനിചല
വനികേസനചത്ത അടനിസചോനമചോക്കനി ഹരനിതചകേരള മനിഷന,  ആചരചോഗദ
ചമഖലയനിചല  രണചോലാം  തലമുറ  പ്രശങ്ങചള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കചോനചോയനി
ആര്ദലാം മനിഷന, ചപചോതു വനിദദചോഭദചോസത്തനിചന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനചോയനി
വനിദദചോഭദചോസ  സലാംരക്ഷണ  യജലാം,  സമ്പൂര്ണ്ണ  പചോര്പനിട  പദതനി
എന ലക്ഷദലാം കകേവരനിക്കുനതനിനചോയനി കലഫസ മനിഷന എനതീ നചോലസ
മനിഷനുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

• ചകേരളത്തനില്  60  വയസസ  കേഴനിഞസ  സര്വതീസസ  ചപനഷനനിലചോത്ത
രണസ ഏക്കറനിചലചറ ഭൂമനിയനിലചോത്ത,  ആദചോയ നനികുതനി ചകേചോടുക്കചോത്ത
എലചോവര്ക്കുലാം ചപനഷന നല്കേചോനചോണസ സര്ക്കചോര് ഉചദശനിക്കുനതസ.
പരമ്പരചോഗത ചമഖലയനില് ചതചോഴനിചലടുക്കുന ദരനിദരചോയ ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട
വരുമചോനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കചോണസ ഈ ചമഖലകേചള നവതീകേരനിക്കുന
സമതീപനലാം കകേചക്കചോള്ളചോന സര്ക്കചോര് ഉചദശനിക്കുന. 
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കേരുനചോഗപള്ളനി നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില് ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ
വനിനനിചയചോഗനിചള്ള  വനികേസന പദതനികേള

84  (448)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോമചന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2016-17-ചല ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ വനിനനിചയചോഗനിചസ കേരുനചോഗപള്ളനി
നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നടത്തചോന  നനിര്ചദശനിചനിരുന  എത്ര  പദതനികേളക്കസ
ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ എനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലചോക്കുന  വകുപ്പുകേളുചട  വനിശദചോലാംശങ്ങള
ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  സമര്പനിച  കേഴനിഞ  പദതനികേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി
നല്കുനതനിനസ കേചോലതചോമസമുണചോകുനതചോയനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളചപട  പദതനികേളക്കസ
സമയബനനിതമചോയനി  ഭരണചോനുമതനിയുലാം  സചോചങതനികേചോനുമതനിയുലാം  നല്കേനി  അവ
ചവഗത്തനില് നടപനിലചോക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഭരണചോനുമതനി   പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ലനിസലാം
വകുപ്പുകേളുചട   വനിശദചോലാംശങ്ങളുലാം   അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന. * 

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  4-7-2017-ചല  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  86/2017/ധന.  ഉത്തരവനിചന്റെ
അനുബനലാം പ്രകേചോരവലാം ഭരണചോനുമതനിയുലാം സചോചങതനികേചോനുമതനിയുലാം നല്കുനതനിനുള്ള
സമയപരനിധനിയുലാം  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങളുലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  മുതല്  1  ചകേചോടനി  രൂപ  വചരയുള്ള  ADF  പ്രവൃത്തനികേളക്കസ  അനുമതനി
നല്കേചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം  അതതസ  ജനില  കേളകര്മചോര്ക്കസ  കകേമചോറനി  ഉത്തരവസ
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ. 

വള്ളനിക്കുനസ നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല കേനിഫ്ബനി പ്രവൃത്തനികേള

85  (449)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  വള്ളനിക്കുനസ  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്ചപടതുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളചപടുചത്തണതുമചോയ  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എത്ര  ചപ്രചോചപചോസലകേള  നചോളനിതുവചര
ലഭനിചനിട്ടുചണനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ; അവയുചട പകേര്പ്പുകേള ലഭദമചോക്കുചമചോ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേചള  സലാംബനനിചസ  എചന്തെങനിലലാം  പടനികേ
തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ; എങനിൽ പകേര്പസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)വള്ളനിക്കുനസ  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ചപടതുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളചപടുചത്തണതുമചോയനി  ബഡ്ജറസ  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു
പദതനിയുചടയുലാം വനിശദ റനിചപചോര്ട്ടുകേള നചോളനിതുവചര കേനിഫ്ബനിയനില് ലഭദമചോയനിടനില.

തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളക്കചോയനി ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തചപട തുകേ

86  (450)  ശതീ  .    എല്ചദചോസസ  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളക്കചോയനി 2014-15, 2015-16, 2016-17
എനതീ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തചപട  തുകേയുലാം
യഥചോര്തത്തനില്  ചചലവഴനിച  തുകേയുലാം  സലാംബനനിച  വനിശദചോലാംശങ്ങള
ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി)  ചമല്പറഞ  ഓചരചോ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  പഞചോയത്തുകേള,
ചബചോക്കുകേള,  ജനിലചോ  പഞചോയത്തുകേള,  മുനനിസനിപചോലനിറനികേള,  ചകേചോര്പചറഷനുകേള
എനനിവ  വഴനി  ചചലവഴനിക്കചോന  ബജറനില്  വകേയനിരുത്തചപട  തുകേ  എത്ര
വതീതമചോയനിരുന;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണലാം  നടനനിട്ടുള്ളതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  ഇവ
ഓചരചോനലാം വഴനി ചചലവഴനിച തുകേ എത്ര വതീതചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)

വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ (ആയനിരത്തനില്) യഥചോര്തത്തനില് ചചലവഴനിച തുകേ

2014-15 75074765

വനിവരലാം ചശഖരനിചവരുന.
2015-16 76647802

2016-17 89041433
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(ബനി) ചചലവഴനിക്കചോന ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തചപട തുകേ (ആയനിരത്തനില്)

പ്രചോചദശനികേ സര്ക്കചോരുകേള 2014-15 2015-16 2016-17

ഗ്രചോമപഞചോയത്തസ 44248942 44650600 48758376

ചബചോക്കസ പഞചോയത്തസ 7177096 7306175 7785524

ജനിലചോ പഞചോയത്തസ 9359221 10230944 11007839

മുനനിസനിപചോലനിറനി 7768772 7889043 12306969

മുനനിസനിപല് ചകേചോര്പചറഷന 6520734 6571040 9182725

(സനി) ചചലവഴനിച തുകേ (ആയനിരത്തനില്)

പ്രചോചദശനികേ സര്ക്കചോരുകേള 2014-15 2015-16 2016-17

ഗ്രചോമപഞചോയത്തസ 21850466 23861957 20474933

ചബചോക്കസ പഞചോയത്തസ 5670996 6247016 4586053

ജനിലചോ പഞചോയത്തസ 5741069 5935181 4506094

മുനനിസനിപചോലനിറനി 4061458 5182254 5348498

മുനനിസനിപല് ചകേചോര്പചറഷന 3015435 3451165 3482777

ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട മറവനില് സചോധനങ്ങളക്കസ അധനികേവനില

87  (451)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബചോഹനിലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി  എസസ  ടനി  നടപനിലചോക്കനിയതനിചന്റെ  മറവനില്  ചനില  വദചോപചോരനികേള
സചോധനങ്ങളക്കസ അധനികേവനില ഈടചോക്കുനതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  വദചോപചോരനികേള/വനിതരണക്കചോര്  എനനിവര്
ചക്കതനിചര എചന്തെങനിലലാം നടപടനികേചളചോ ചകേസകേചളചോ എടുത്തനിട്ടുചണചോ;
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(സനി) ഉചണങനില് വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  ജനി  എസസ  ടനി  നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള  അവശദസചോധനങ്ങളുചട  വനില
വര്ദനിക്കചോതനിരനിക്കചോന സര്ക്കചോര് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ള  എലചോ  രചോജദങ്ങളനിലലാം  വനിലക്കയറലാം
പ്രകേടമചോയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ  നനികുതനികേള  ചചരുന  ആചകേ  നനികുതനി  ഭചോരലാം
ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  കുറയുചമങനിലലാം  ഇത്തരത്തനില്  കുറവ
വരുന  നനികുതനിയുചട  ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  കകേമചോറചോചത
കകേയടക്കുനതനിനുള്ള വനകേനിട കേമ്പനനികേളുചടയുലാം വനിതരണക്കചോരുചടയുലാം തത്വരയചോണസ
ഇത്തരത്തനിലള്ള  വനിലക്കയറത്തനിനസ  കേചോരണമചോകുനതസ.  ഈ  വസ്തുത  ചകേരളലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ആവര്ത്തനിചസ  ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയുലാം  ആന്റെനി
ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കുചവണനി  ഉറച  നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന  ഘടത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലനില്
ചകേരളലാം ചൂണനിക്കചോണനിച ഈ ആശങ യചോഥചോര്തദമചോകുനതചോണസ നചോലാം കേചോണുനതസ.
ഓചരചോ ചരക്കനിചന്റെയുലാം നനിലവനിലള്ള നനികുതനിഭചോരവലാം ജനി.എസസ.ടനി വരുചമ്പചോഴുണചോകുന
കുറവലാം കേണക്കചോക്കനി അതസ പ്രസനിദചപടുത്തണചമനലാം ഓചരചോ ചരക്കനിചന്റെയുലാം ടചോകസ
ഇനസനിഡനസസ  കേചോണനിക്കുന  മചോടനികസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  കകേമചോറണചമനലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില് ചകേരളലാം നനിരന്തെരലാം ആവശദചപട്ടുചപചോനതചോണസ.  ഇതസ
ലഭനിക്കചോതനിരുനനിട്ടുലാം  100  ഉല്പനങ്ങളുചട  നനികുതനിയനില്  ഉണചോകുന  കുറവസ
തയ്യചോറചോക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ. 

ചകേന്ദ്രതലത്തനില്  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിയുചട  സലാംസചോന
തലത്തനിചല സമനിതനികേളുലാം യഥചോസമയലാം രൂപതീകേരനിക്കണചമനലാം സലാംസചോന സര്ക്കചോര്
നനിലപചോടസ സത്വതീകേരനിച. ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതനിലൂചട വളചരയധനികേലാം ചരക്കുകേളുചട
നനികുതനി നനിരക്കസ കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം നനികുതനിക്കുറവനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം ലഭനിച പല
ഫചോസസ  മൂവനിലാംഗസ  കേണ്സഡ്യൂമര്  ചപ്രചോഡകസസലാം  വനില  കുറയചോചത  അമനിതലചോഭലാം
കകേയടക്കുന  പ്രവണത  വനിപണനിയനില്  ദൃശദമചോണസ.  2017  ജൂണ്  30-നസ
വനില്പനക്കചോരുചട  കേയ്യനില്  ചസചോക്കസ  ഉണചോയനിരുന  ചരക്കുകേളക്കസ  ഇനപുടസ  ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ കേനിട്ടുനതസ സലാംബനനിച ആശയക്കുഴപവലാം വനിപണനിയനില് പ്രതനിഫലനിച.

സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുലാം ഇതനിചന്റെ അനുരണനങ്ങള ഉണചോയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇലചോതചോകുന ചകേചോഴനിക്കസ വനില കേയറന സനിതനിവന. വനകേനിട ചകേചോഴനി
ഏജന്റുമചോര്  'കേചോര്ടല്'  ചപചോചല  പ്രവര്ത്തനിചസ  നനികുതനിയനില്  ഉണചോയ  ഇളവസ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  കകേമചോറചോചത  കകേയ്യടക്കുനതനിനുള്ള  നതീക്കത്തനിചന്റെ
ഫലമചോയനിരുന  ഇതസ.  ഇതനിചനതനിചര  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉറച  നനിലപചോടസ
സത്വതീകേരനിച.  അനനിയനനിതമചോയനി  വനില  കേയറനതനിനുള്ള  പ്രവണതചയ  ഒരു
പരനിധനിവചര  കേടനിഞചോണ്  ഇടചോന  ഇതുമൂലലാം  കേഴനിഞ.  സനിവനില്സകപ്ലെെസസ
ചകേചോര്പചറഷന നനികുതനി നനിരക്കനില് വന ഇളവകേള ഉടനടനി തചന പ്രചോബലദത്തനില്
വരുത്തുകേയുലാം  ചകേചോര്പചറഷന  വഴനി  വനില്ക്കുന  ചരക്കുകേളക്കസ  വനിലക്കുറവസ
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പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പ്രചോരലാംഭ  ഘടത്തനില്  ചനില
അവദക്തതകേള  വദചോപചോരനി  സമൂഹത്തനിനസ  ഉണചോയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഈ  പരചോതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി
വദചോപചോരനി  വദവസചോയനികേളുചട  സലാംഘടനകേചള  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂചട
ലഭനിക്കുന  നനികുതനി  നനിരക്കനിചന്റെ  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ കകേമചോറണചമചനചോ ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയ.

സലാംസചോനത്തസ  പുറത്തുനനിനലാം  വചോങ്ങുന  ചരക്കുകേളക്കുലാം  ചസവനങ്ങളക്കുലാം
ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ ലഭദമചോണസ. പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല അവദക്തതകേള മചോറചമ്പചോള
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുള്ള  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  പ്രചയചോജനവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ  അവശദവസ്തുക്കളക്കസ  വനിലക്കുറവസ  ഉണചോകുചമനചോണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  ഇതസ നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോനുള്ള സലാംവനിധചോനങ്ങള ഉണചോക്കുനതചോണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  മറവനിലള്ള  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കചോനുള്ള  ശക്തമചോയ
നടപടനികേള  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരുലാം  സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ  നനിരന്തെരമചോയനി
ആവശദചപടുകേയചോണസ. 

(ബനി&സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനില്  വരുത്തനിയതനിചന്റെ  ആദദഘടത്തനില്
ഉണചോയ  ആശയക്കുഴപങ്ങളുലാം  സലാംശയങ്ങളുചമലചോലാം  വദചോപചോരനികേചളയുലാം
ആശങയനിലചോക്കനിയനിരുന.  ഉയര്ന നനികുതനി  നല്കേനി വചോങ്ങനിവചനിരുന ചസചോക്കനിനസ
ലഭനിക്കുന ഇന പുടസ  ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ  സലാംബനനിചലാം  മറലാം ഉണചോയ അവദക്തതകേളുലാം
ഇതനിനസ കേചോരണമചോയനിട്ടുണസ.  ഈ വസ്തുതകേള കേണക്കനിചലടുത്തസ വദചോപചോരനികേളുചടയുലാം
മറലാം ചയചോഗലാം ചചര്നസ വനിശദതീകേരനിക്കചോനചോണസ സര്ക്കചോര് ശമനിചതസ. ജനി.എസസ.ടനി.യുചട
മറവനില്  അമനിതലചോഭലാം  കേയ്യടക്കചോനുള്ള  പ്രവണത  അലാംഗതീകേരനിക്കനിചലനലാം
അങ്ങചനയുണചോയചോല് ആന്റെനി ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനി
നടപടനികേളക്കസ സമ്മേര്ദലാം ചചലത്തുചമനലാം വദചോപചോരനികേചള അറനിയനിച. എലാം.ആര്.പനി.
ചടങ്ങള  പചോലനിക്കചോത്തവര്ചക്കതനിചര  നനിയമപ്രകേചോരമുള്ള  നടപടനികേള  ബനചപട
അധനികേചോരനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരലാം  പ്രധചോനചപട  100  ഉപചഭചോക്തൃ
ഉല്പനങ്ങളക്കുണചോയ  നനികുതനി  കുറവനിചന്റെ  കേണക്കുകേള  പത്രങ്ങളനില്  ഇതനിനകേലാം
തചന പരസദചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ചപചോതുജനങ്ങളക്കുലാം വദചോപചോരനികേളക്കുലാം വദചോപചോര
സലാംഘടനകേളക്കുലാം  ചകേരളചമചോടചോചകേ  വനിവനിധതരത്തനിലള്ള  ചബചോധവല്ക്കരണ
പഠനക്ലചോസ്സുകേള വകുപസ ആസൂത്രണലാം ചചയ നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  വദചോപചോരനികേളുചട
സലാംശയനനിവചോരണത്തനിനചോയനി  24  മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചഹല്പസചഡസ്ക്കുകേള
എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  വകുപനിചന്റെ  ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.
ചരക്കുചസവന  നനികുതനിയനില്  നനികുതനി  കുറഞതുലാം  നനികുതനി  ഒഴനിവചോക്കചപടതുമചോയ
ചനില സചോധനങ്ങളനില്നനിനലാം പരചോതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അചതക്കുറനിചസ  വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം
വദചോപചോരസലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശപരനിഹചോര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 
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കേരചോറകേചോര്ക്കസ സര്ക്കചോര് ചകേചോടുത്തുതതീര്ക്കചോനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ

88  (452)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഇറനിചഗഷന,  പനി.ഡബ്ളക്യു  .ഡനി
തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനിചല കേരചോറകേചോര്ക്കസ സര്ക്കചോര് ചകേചോടുത്തു തതീര്ക്കചോനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ
ഏറവലാം ഒടുവനിലചത്ത കേണക്കനുസരനിചസ എത്രയചോചണനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ ;

(ബനി)  ഈ  കുടനിശ്ശേനികേ  ചകേചോടുത്തുതതീര്ക്കുനതനിനസ  എന്തെസ  നടപടനിയചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇറനിചഗഷന  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  തുടങ്ങനിയ  വകേപ്പുകേളനിചല  കേരചോറകേചോര്ക്കസ
ചകേചോടുത്തു തതീര്ക്കചോനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേയുചട വനിശദചോലാംശങ്ങള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

                  വകുപസ  കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ (ചകേചോടനിയനില്)

ചപചോതുമരചോമത്തസ (നനിരത്തസ, പചോലലാം) വകുപസ 528.05

ചപചോതുമരചോമത്തസ (ചകേടനിടലാം) വകുപസ 388.33

ജലവനിഭവ വകുപസ 102.10  

                     ആചകേ  1118.48

(ബനി) മചോര്ചസ 2017 വചര കുടനിശ്ശേനികേയചോയനിട്ടുള്ള ബനില്ലുകേള 16-11-2017 ഓടുകൂടനി
ചകേചോടുത്തസ  തതീര്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  പ്രസ്തുത
കേചോലയളവനിചല ബനില്ലുകേളക്കസ ബനി.ഡനി.എസസ. സഇൗകേരദലാം ലഭദമചോണസ.

തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളക്കസ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ

89  (453)  ശതീ  .    മഞളചോലാംകുഴനി  അലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2011-12  മുതല്  2016-17  വചര തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളക്കസ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ,  ചചലവഴനിച  തുകേ,  ചചലവനിചന്റെ  ശതമചോനലാം  എനനിവ
സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശലാം സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തനിരനിചസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ചമല്പറഞ  ഓചരചോ  വര്ഷവലാം  ഗ്രചോമപഞചോയത്തുകേള,  ചബചോക്കു
പഞചോയത്തുകേള, ജനിലചോ പഞചോയത്തുകേള, മുനനിസനിപചോലനിറനികേള, ചകേചോര്പചറഷനുകേള
എനനിവയസ  അനുവദനിച  തുകേ,  ചചലവഴനിച  തുകേ,  ചചലവനിചന്റെ  ശതമചോനലാം  എനനിവ
പ്രചതദകേലാം പ്രചതദകേലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;
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(സനി)  ചമല്പറഞ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഏചതലചോലാം  വര്ഷങ്ങളനിലചോണസ
മുനവര്ഷചത്ത  തുകേ  കേദചോരനി  ഓവര്  ചചയ്യുനതനിനസ  തചദശസത്വയലാംഭരണ
സചോപനങ്ങളക്കസ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനതസ;  കേദചോരനി  ഓവര്  ചചയ്യുനതനിനസ
അനുമതനി  നല്കേനിയനിടനിലചോത്തതസ  ഏചതലചോലാം  വര്ഷങ്ങളനിലചോണസ;  വനിശദചോലാംശലാം
ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള തുകേ ചചലവഴനിച തുകേ ചചലവനിചന്റെ ശതമചോനലാം

2011-12 39282584

വനിവരലാം ചശഖരനിചവരുന.

2012-13 48267728

2013-14 62761837

2014-15 75074765

2015-16 76647802

2016-17 89041433

(ബനി) മറപടനി അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന. *

(സനി) ചപചോതു ആവശദ ഫണനിചന്റെ കേചോരദത്തനില് കേദചോരനി ഓവര് ബചോധകേമല. മറസ
ഫണ്ടുകേള 2014-15 വചര കേദചോരനി ഓവര് ചചയ്യചോന അനുവദനിചനിരുന. 2015-16 മുതല്
ചചലവഴനിക്കചോത്ത തുകേ ചതചോടടുത്ത സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അനുവദനിക്കുനതചോണസ. 

സലാംസചോനത്തനിചന്റെ സചോമ്പത്തനികേ സനിതനി

90  (454)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേചോശസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ഇചപചോഴചത്ത  സചോമ്പത്തനികേ  സനിതനി
ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏചതലചോലാം  ഇനങ്ങളനില്  എന്തു  തുകേ
വതീതലാം വരവലാം ചചലവമുണചോയനി എനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(സനി)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സമചോഹൃത
വനിഭവങ്ങളനില് വനികേസനത്തനിനുചവണനി ചചലവഴനിചതസ എത്ര ചകേചോടനി വതീതമചോണസ;

(ഡനി)  2016-17  ചല  മൂലധനചചലവസ,  പ്രതതീക്ഷനിചതസ  എത്രയചോചണനലാം
യഥചോര്തത്തനില്  ഇതുവചര  ഉണചോയ  മൂലധനചചലവസ  എത്രയചോചണനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ ലഭദമചോയ തചോല്ക്കചോലനികേ കേണക്കുകേള
പ്രകേചോരലാം ഡനിസലാംബര് 2016 വചരയുള്ള റവനഡ്യൂ വരവലാം റവനഡ്യൂ ചചലവലാം സലാംബനനിച
മചോസചോടനിസചോനത്തനിലള്ള കേണക്കസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

(തുകേ ചകേചോടനിയനില്) 

2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഡനിസലാംബര് 31 വചരയുള്ള റവനഡ്യൂ വരവസ
ചചലവസ കേണക്കസ

          മചോസലാം റവനഡ്യൂ വരവസ റവനഡ്യൂ ചചലവസ

ഏപ്രനില് 3638.89 4961.45

ചമയസ 3193.03 4093.49

ജൂണ് 7277.87 6135.50

ജൂകല 5931.86 6600.65

ആഗസസ 7458.25 8837.50

ചസപ്റലാംബര് 4864.76 7702.23

ഒചകചോബര് 6173.86 7194.71

നവലാംബര് 5919.50 6654.66

ഡനിസലാംബര് 5949.47 7128.29

(സനി)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  തചോല്ക്കചോലനികേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം
കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഡനിസലാംബര്  31  വചര  സലാംസചോനലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കചോയനി ചചലവഴനിചതസ 11271.80 ചകേചോടനി രൂപയചോണസ.

(ഡനി)  2016-17-ല്  പ്രതതീക്ഷനിച  മൂലധനചചലവസ  9572.92  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം
അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ തചോല്ക്കചോലനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം ഡനിസലാംബര് 2016
വചരയുള്ള മൂലധനചചലവസ 4550.12 ചകേചോടനി രൂപയുമചോണസ. 
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സലാംസചോനത്തനിചന്റെ സചോമ്പത്തനികേ സനിതനി

91  (455)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  നനിലവനില് സലാംസചോനത്തനിചന്റെ ചപചോതുകേടലാം,  ആചളചോഹരനി കേടലാം എനനിവ
എത്രചയനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വന ചശഷലാം എത്ര തവണ ഓവര്
ഡ്രചോഫസ എടുചക്കണനി വനചവനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ചമചോത്തലാം  വരുമചോനത്തനിചന്റെ  എത്ര  ശതമചോനമചോണസ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കചോയനി വനിനനിചയചോഗനിക്കുനതസ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി  നടപനിലചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  നനികുതനി  വരുമചോനത്തനില്
വര്ദനവസ ഉണചോയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനില്  നനിനലാം  ലഭദമചോയ  പ്രചോഥമനികേ  കേണക്കുകേള
പ്രകേചോരലാം  2016  ഡനിസലാംബര് വചരയുള്ള സലാംസചോനത്തനിചന്റെ ചപചോതുകേടലാം  121183.07
ചകേചോടനി രൂപയുലാം ആചളചോഹരനി കേടലാം 35466.83 രൂപയുമചോണസ.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  ഓവര്  ഡ്രചോഫസ
എടുത്തനിടനില.

(സനി)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത
ഡനിസലാംബര്  വചരയുള്ള  പ്രചോഥമനികേ  കേണക്കുകേളുചട  അടനിസചോനത്തനില്  ചമചോത്തലാം
റവനഡ്യൂ വരുമചോനത്തനിചന്റെ  22.36  ശതമചോനമചോണസ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കചോയനി
വനിനനിചയചോഗനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(ഡനി)  1-7-2017  മുതല്  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിചയങനിലലാം  റനിചടണുകേള
2017 ആഗസസ മചോസലാം മുതല് മചോത്രചമ ഫയല് ചചയ തുടങ്ങുകേയുള. റനിചടണ് ഫയല്
ചചയചോല് മചോത്രചമ വര്ദനവസ കേണക്കചോക്കചോന സചോധനിക്കുകേയുള. എനചോല് 2015-16
അടനിസചോന വര്ഷമചോയനി കേണക്കചോക്കനി നനികുതനി വരുമചോനത്തനിചന്റെ ശരചോശരനി വളര്ചചോ
നനിരക്കസ  14%  ആയനി  നനിശയനിചനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  വരുമചോനലാം  പ്രസ്തുത  വളര്ചചോ
നനിരക്കസ  കകേവരനിക്കചോത്ത  പക്ഷലാം  നനികുതനി  വരുമചോനത്തനിലണചോകുന  കുറവസ
ചകേചോമ്പനചസഷനചോയനി നല്കേചോചമനസ ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് ഉറപസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 
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സലാംസചോനത്തനിചന്റെ കേടബചോധദത

92  (456)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) നനിലവനില് സലാംസചോനത്തനിചന്റെ കേടബചോധദത എത്ര ചകേചോടനി രൂപയചോണസ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വരുചമ്പചോള കേടബചോധദത എത്ര ചകേചോടനി
രൂപയചോയനിരുന;

(സനി) സലാംസചോനത്തനിചന്റെ കേടബചോധദത കുറചചകേചോണ്ടു വരുനതനിനു സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എചന്തെചോചക്കയചോണസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനില്  നനിനലാം  ലഭദമചോയ  പ്രചോഥമനികേ  കേണക്കുകേള
പ്രകേചോരലാം  2016  ഡനിസലാംബര്  വചരയുള്ള  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  കേടബചോദദത
1,74,294.08 ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ.

(ബനി)  2016  മചോര്ചസ  31-ചല  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  കേണക്കസ  പ്രകേചോരലാം
സലാംസചോനത്തനിചന്റെ കേടബചോദദത 1,57,370.32 ചകേചോടനി രൂപയചോയനിരുന.

(സനി)  അധനികേ  വനിഭവ  സമചോഹരണത്തനിലൂചടയുലാം  അനചോവശദ  ചചലവസ
നനിയനണത്തനിലൂചടയുലാം  നനികുതനി  പനിരനിവസ  ഊര്ജനിതമചോക്കനിയുലാം  അടനിയന്തെര
പ്രചോധചോനദമുള്ള  വനികേസനചക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പണലാം  കേചണത്തചോന
സര്ക്കചോരനിനസ  സചോധനിചനിട്ടുണസ.  വനകേനിട  ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  പദതനികേള  ഏചറടുത്തസ
നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി 1999-ചല കേനിഫ്ബനി ആകസ പരനിഷരനിചചകേചോണസ ചസബനിയുലാം
ആര്.ബനി.ഐ.യുലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധനസമചോഹരണ  സലാംവനിധചോനങ്ങള
ഉപചയചോഗചപടുത്തുവചോന  ചകേരളചോ  ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  ഫണസ  ചബചോര്ഡനിചന
സജമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  നനിലവനിലള്ള  നനികുതനി  സമചോഹരണ  സലാംവനിധചോനത്തനിചന്റെ
കേചോരദക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ഉചദശദചത്തചോടുകൂടനി  സര്ക്കചോരനിചലയ്ക്കുള്ള
പണചമചോടുക്കലലാം  സര്ക്കചോരനില്നനിനള്ള  പണ  വനിതരണലാം  ഓണ്കലനചോയനി
നനിര്വഹനിക്കുനതനിനുള്ള  ഇ-ടഷറനി  സലാംവനിധചോനലാം  നടപനിലചോക്കനിക്കഴനിഞ.  ഇതുവഴനി
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  എചപചോള  ചവണചമങനിലലാം  സര്ക്കചോരനിചലയസ  പണലാം
അടയ്ക്കുനതനിനസ  സഇൗകേരദചമര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ധനകേചോരദ  വകുപസ,  മറസ  വകുപ്പുകേള,
ബഡ്ജറസ,  ഭചോരതതീയ റനിസര്വസ  ബചോങസ,  അക്കഇൗണന്റെസ ജനറല്,  വനിവനിധ ബചോങ്കുകേള,
വനിവനിധ ചഡ്രചോയനിലാംഗസ ആന്റെസ ഡനിസ്ചബഴനിലാംഗസ ഓഫതീസര്മചോര് തുടങ്ങനിയ എലചോവചരയുലാം
ഒരു കുടക്കതീഴനില്  സലാംചയചോജനിപനിചസ  ഇടപചോടസ  നടത്തുനതനിനചോയനി  ഒരു  ഇന്റെചഗ്രറഡസ
ഫനിനചോനഷദല് മചോചനജസ ചമന്റെസ സനിസലാം (IFMS) നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ. 
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സലാംസചോനത്തനിചന്റെ പ്രതനിമചോസ ചചലവലാം വരവലാം

93 (457)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബചോലകൃഷ്ണന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ പ്രതനിമചോസ ചചലവലാം വരവലാം കേഴനിഞ സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് എത്ര വതീതചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം വചോര്ഷനികേ പദതനിക്കുചവണനി വചോങ്ങനിയ
വചോയകേള  ആവര്ത്തന  ചചലവകേള  ചനരനിടചോന  ചവണനി  വകേമചോറനിയനിട്ടുചണചോ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  ലഭദമചോയ  തചോല്ക്കചോലനികേ  കേണക്കുകേള
പ്രകേചോരലാം ഡനിസലാംബര് 2016 വചരയുള്ള റവനഡ്യൂ വരവലാം റവനഡ്യൂ ചചലവലാം സലാംബനനിച
മചോസചോടനിസചോനത്തനിലള്ള കേണക്കസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

(തുകേ ചകേചോടനിയനില്) 

2016-17 വര്ഷത്തനില് ഡനിസലാംബര്  വചരയുള്ള റവനഡ്യൂ വരവസ ചചലവസ
കേണക്കസ

മചോസലാം റവനഡ്യൂ വരവസ റവനഡ്യൂ ചചലവസ

ഏപ്രനില് 3638.89 4961.45

ചമയസ 3193.03 4093.49

ജൂണ് 7277.86 6135.50

ജൂകല 5931.86 6600.65

ആഗസസ 7458.24 8837.50

ചസപ്റലാംബര് 4864.76 7702.23

ഒചകചോബര് 6173.86 7194.71

നവലാംബര് 5919.50 6654.66

ഡനിസലാംബര് 5949.47 7128.29
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(ബനി) വചോര്ഷനികേ പദതനിക്കുചവണനി വചോങ്ങുന വചോയകേള പ്രധചോനമചോയുലാം പദതനി
ചചലവകേളക്കചോയനിടചോണസ  വനിനനിചയചോഗനിക്കുനതസ.  എനചോല്  പദതനിചയതര  റവനഡ്യൂ
അക്കഇൗണനില്  കേമ്മേനിയുണചോകുന  പക്ഷലാം  ആയതസ  നനികേത്തുനതനിനചോയനി  വചോയ
എടുക്കുന തുകേയുചട ഒരു ഭചോഗലാം ചചലവഴനിചക്കണനിവരചോറണസ. 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷചത്ത അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ അന്തെനിമ കേണക്കസ ലഭദമചോയനിടനില. 

വചോയചയടുക്കലലാം ചചലവഴനിക്കലലാം

94  (458)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  കേടപത്രങ്ങള
വഴനിയുലാം മറലാം എന്തു തുകേ വചോയചയടുത്തു;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം വചോയ എടുത്ത തുകേ
കേടബചോധദതകേള തതീര്ക്കുനതനിനുചവണനി ചചലവഴനിക്കുകേയുണചോചയചോ;  എങനില് എത്ര
തുകേ മറചോവശദങ്ങൾക്കചോയനി ചചലവഴനിക്കുകേയുണചോയനി;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  പുറചപടുവനിച  ധവളപത്രങ്ങളനില്  കേടലാം  എടുത്ത  തുകേ
നനിതദനനിദചോന ചചലവകേളക്കസ ഉപചയചോഗനിക്കുനതനിചന വനിമര്ശനിചനിട്ടുണചോയനിരുനചവചോ;
എങനില് പ്രസ്തുത വനിമര്ശനങ്ങള പനിനവലനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  31-12-2016  വചരയുള്ള  തചോല്ക്കചോലനികേ
കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം  1-05-2016  മുതല്  31-12-2016  വചര കേടപത്രങ്ങള മുചഖന
സമചോഹരനിചതടക്കലാം 13574.64  ചകേചോടനി രൂപ വചോയയചോയനി എടുത്തനിട്ടുണസ. 1-01-2017
മുതലള്ള അക്കഇൗണന്റെസ ജനറലനിചന്റെ കേണക്കുകേള ഇതുവചരയുലാം ലഭദമചോയനിടനില. 

(ബനി)  വചോയചയടുക്കുന  തുകേയനില്  ഒരു  ഭചോഗലാം  കേടബചോദദതകേള
തതീര്ക്കുനതനിനചോയനി  വനിനനിചയചോഗനിക്കചോറണസ.  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേനി  ഇലചോതചോകുന
സചോഹചരദത്തനിചല  ഈ  സനിതനി  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  ഒഴനിവചോകൂ.  റവനഡ്യൂ  വരുമചോനലാം
ഗണദമചോയനി ഉയര്ത്തനി റവനഡ്യൂ കേമ്മേനി ഇലചോതചോക്കനി വചോയചയടുക്കുന മുഴുവന പണവലാം
മൂലധന  ചചലവനിനചോയനി  ഉപചയചോഗനിക്കചോന  കേഴനിയുന  ഒരു  തനത്തനിനചോണസ
ഈ സര്ക്കചോര് രൂപലാം നല്കേനി നടപനില് വരുത്തചോന ശമനിക്കുനതസ.  വചോയചയടുത്ത
മുഴുവന  തുകേയുലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സഞനിതനനിധനിയനില്  വകേയനിരുത്തനിയചോണസ
ചചലവകേളക്കചോയനി  വനിനനിചയചോഗനിക്കചപടുനതസ.  സഞനിത  നനിധനിയനില്  മറസ
വരുമചോനങ്ങളകൂടനി  ഉളചപടുനതനിനചോല്  വചോയചയടുത്ത  തുകേ  ഏചതചോചക്ക
ചചലവകേളക്കചോയനി എത്ര വതീതലാം വനിനനിചയചോഗനിക്കചപചടനസ ചവര്തനിരനിക്കചോനചോവനില.

(സനി) ധവളപത്രലാം ഇത്തരലാം സചോഹചരദങ്ങളുചട വനിലയനിരുത്തലചോണസ. 
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ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കുള്ള ചപ്രചോജകസ റനിചപചോര്ട്ടുകേള

95 (459) ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കുളള ചപ്രചോജകസ റനിചപചോര്ട്ടുകേളുലാം,  എസനിചമറലാം

നനിബനനകേളക്കസ  അനുസൃതമചോയനി,  സമയബനനിതമചോയനി  സമര്പനിക്കുനതനിനസ

എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച വരുനചവനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഏചതങനിലലാം  ചപ്രചോജക്ടുകേള  സമയത്തസ  ലഭനിക്കചോത്ത  അവസ

ഉണചോയനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുചട  നടത്തനിപസ  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം

യഥചോസമയലാം  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനില്നനിനസ  ഫണസ  വചോങ്ങനിചയടുക്കുനതനിനുമചോയനി

ആസൂത്രണ  സചോമ്പത്തനികേകേചോരദ  വകുപനില്  ചകേചോ-ഓര്ഡനിചനഷന  ചസല്

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഈ ചസല് ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനികേള നടപനിലചോക്കുന വനിവനിധ

വകുപ്പുകേളുചട ചയചോഗങ്ങള വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം പദതനികേള സമയബനനിതമചോയനി ചകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോരനിനസ  സമര്പനിക്കുനതസ ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ചചയവരുനണസ.  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത

പദതനികേളക്കുള്ള  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ട്ടുകേളുലാം  എസനിചമറകേളുലാം  നനിബനനകേളക്കസ

അനുസൃതമചോയനി  സമര്പനിക്കുനതനിചലയചോയനി  പ്രസ്തുത  വകുപനില്നനിനസ  സമയക്രെമലാം

(time  line)  ഉളചപചടയുള്ള  വനിശദമചോയ  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള  28-03-2017-ചല

സര്ക്കുലര് നമ്പര് 1053625/സനി.സനി.1/2016/പ്ലെെചോനനിലാംഗസ പ്രകേചോരലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിടനില. 

നടപ്പുസചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേനിഫ്ബനി മുഖചോന്തെരമുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

96  (460)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കേനിഫ്ബനി മുഖചോന്തെരമുള്ള പ്രവൃത്തനികേളക്കസ

31-07-2017-വചര  എത്രതുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ  എനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ഈ

സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇത്തരത്തനില് ആചകേ എത്ര തുകേ ചചലവഴനിക്കചോനചോകുലാം എനസ

കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ?
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ഉത്തരലാം

കേനിഫസ  ചബചോര്ഡസ  ചയചോഗലാം  അലാംഗതീകേരനിച  പദതനികേളക്കസ  ധനസഹചോയലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനസ  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനികേള  (SPV)  പദതനി
നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി ബനചപട വനിശദവനിവരങ്ങള ഓണ്കലനചോയനി കേനിഫ്ബനിക്കസ
സമര്പനിചക്കണതുണസ.  ഈ  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചസ  ചപ്രചോജകസ  നനിര്വഹണ
ചചലവകേള നനിശയനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  ഘടങ്ങളനില് ചനരനിടസ  സപ്ലെെയര്,  ചകേചോണ്ടചോകര്,
ചസവന ദചോതചോവസ മുതലചോയവരുചട നനിശനിത ബചോങസ അക്കഇൗണനില് ലഭദമചോക്കചോനുള്ള
ഡയറകസ  ചപയ്ചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ഈ  നൂതന  സലാംവനിധചോനമനുസരനിചള്ള  തുടര്
നടപടനിക്രെമങ്ങള പദതനി നനിര്വഹണ ഏജനസനികേള പൂര്ത്തനിയചോക്കനി പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിചസ  ബനില്ലുകേളക്കനുസൃതമചോയ  ചപയ്ചമന്റെസ  ഇനചവചോയനിസകേള  കേനിഫ്ബനിക്കസ
ലഭനിക്കുന  മുറയസ  ഫണസ  റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.  ഇതുവചര  ചപയ്ചമന്റെസ
ഇനചവചോയനിസകേള കേനിഫ്ബനിക്കസ ലഭനിചതുടങ്ങനിയനിടനില. കേനിഫ്ബനി പദതനികേള വളചര
വനിപുലമചോയ  പദതനികേളചോകേയചോല്  ആവശദമചോയ  അനുമതനികേള  ലഭനിചതനിനുചശഷലാം
അവയുചട നനിര്വഹണ സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തനി പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവചോന
ചുരുങ്ങനിയതസ  6-7 മചോസലാംവചര സമയലാം ആവശദമചോണസ.  ഇക്കചോരണത്തചോലചോണസ ഫണസ
റനിലതീസസ  ആരലാംഭനിചനിടനിലചോത്തതസ.  എനചോല്  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞചോല്
സമയബനനിതമചോയനി നനിര്വഹണലാം സചോദദമചോകുനതചോണസ. 

വനിദദചോഭദചോസ വചോയ തനിരനിചടവസ സഹചോയപദതനി

97  (461)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയചയടുത്തസ  കേടക്കണനിയനിലചോയവചര
സഹചോയനിക്കുനതനിനചോയനി  പ്രഖദചോപനിച  വനിദദചോഭദചോസവചോയ  തനിരനിചടവസ  സഹചോയ
പദതനിയുചട വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില്  അചപക്ഷ  സത്വതീകേരനിച  തുടങ്ങുനചതചപചോള
മുതലചോചണനലാം എവനിചടയചോണസ അചപക്ഷനിചക്കണചതനലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ചല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറസ  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം  2017-18-ചല

ബഡ്ജറസ  പ്രസലാംഗത്തനിലലാം  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയ  എടുത്തസ  കേടചക്കണനിയനിലചോവകേയുലാം

ജപ്തനി  ഭതീഷണനി  ചനരനിടുകേയുലാം  ചചയ്യുനവചര  സഹചോയനിക്കുനതനിനചോയനി  ഒരു
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വനിദദചോഭദചോസ വചോയചോ തനിരനിചടവസ സഹചോയ പദതനി  (Education Loan Repayment

Support Scheme) പ്രഖദചോപനിചനിരുന. ഈ പദതനിയനുസരനിചസ വനിദദചോര്തനികേളക്കസ

അനുവദനിച  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയകേചള  രണസ  വനിഭചോഗങ്ങളചോയനി  തനിരനിചനിരനിക്കുന.  (i)

നനിഷനിയ  ആസ്തനിയചോകേചോത്ത  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയചോ/സചോനചഡര്ഡസ  അക്കഇൗണസ  (Non

NPA/Standard  Account).  (ii)  31-03-2016-ചനചോ  അതനിനുമുചമ്പചോ  നനിഷനിയ

ആസ്തനിയചോയനി  (NPA)  മചോറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  31-3-2016-നസ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയചോയനി

തുടരുകേയുലാം  ചചയസ  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയചോ  അക്കഇൗണസ  സ.ഉ.(പനി)65/2017  തതീയതനി

16-05-2017,  സ.ഉ.(പനി)89/2017  തതീയതനി  12-07-2017  എനതീ  ഉത്തരവകേള

പ്രകേചോരലാം  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതസ  സലാംബനനിച  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ. 2-8-2017-ചല 61/2017/ധന. സര്ക്കുലര് പ്രകേചോരലാം ഓണ്കലന

അചപക്ഷ സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ. 

ഈ പദതനി പ്രകേചോരലാം സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രധചോനചപട

മചോനദണ്ഡങ്ങള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

• 1-04-2016-നു  മുമ്പസ  വചോയചോ  തനിരനിചടവസ  തുടങ്ങനിയ  അര്ഹരചോയ

വനിദദചോര്തനികേളക്കസ  തനിരനിചടവസ  അവധനിക്കുചശഷമുള്ള  നചോലസ

വര്ഷചത്തയസ  90%, 75%, 50%, 25%  എനതീ നനിരക്കനില് വചോയചോ

തനിരനിചടവനിനുള്ള സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം ലഭനിക്കുനതചോയനിരനിക്കുലാം.

• ചകേരളത്തനിചല എലചോ ചഷഡഡ്യൂളഡസ ചകേചോചമഴദല് ബചോങ്കുകേളനില്നനിനലാം

സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വനിദദചോഭദചോസ  വചോയ  എടുത്തസ

ഇനഡദയനിചല അലാംഗതീകൃത ചപ്രചോഫഷണല്/ചടകനിക്കല് ചകേചോഴ്സുകേളക്കസ

പ്രചവശനലാം  ചനടനിയവര്ക്കസ  പ്രസ്തുത  പദതനിയുചട  ആനുകൂലദലാം

ലഭനിക്കുനതചോയനിരനിക്കുലാം.

• 31-03-2016-ചനചോ  അതനിനുമുചമ്പചോ  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയചോയനി  (NPA)

മചോറനിയനിട്ടുള്ള ചലചോണ് അക്കഇൗണ്ടുകേള ചക്ലചോസസ ചചയ്യുനതനിനസ 4 ലക്ഷലാം

രൂപവചരയുള്ള  വചോയകേളക്കസ  വചോയചോതുകേയുചട  60%-വലാം  4

ലക്ഷത്തനിനുചമല്  9  ലക്ഷലാം  വചരയുള്ള  വചോയകേളക്കസ  കുടനിശ്ശേനികേ

യചോയനിട്ടുള്ള മുതലനിചന്റെ  50%  വലാം  (പരമചോവധനി  2,40,000  രൂപവചര)

സര്ക്കചോര് സഹചോയലാം നല്കുനതചോണസ. 
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• വചോയയുചട  ചമലള്ള  മുഴുവന  പലനിശയുലാം  പനിഴപലനിശയുലാം  ഇളവസ
ചചയ്യുനതനിനസ  ബചോങസ  തയ്യചോറചോകുനപക്ഷലാം  പഠനകേചോലയളവനിചലചോ
വനിദദചോഭദചോസ  വചോയയുചട  കേചോലയളവനിചലചോ  അപകേടലാംമൂലചമചോ
അസഖലാംമൂലചമചോ  ശചോരതീരതീകേമചോചയചോ  മചോനസനികേമചോചയചോ  80%-ചമചോ
അതനിലധനികേചമചോ  സനിരകവകേലദലാം  ചനരനിടചതചോ  മരണചപടസ
ചപചോയചതചോ ആയ വനിദദചോര്തനികേളുചട വനിദദചോഭദചോസ വചോയയുചട മുഴുവന
മുതല്  തുകേയുലാം  തതീയതനി,  അനുവദനിച  ചലചോണ്  തുകേ,  ചലചോണ്
അക്കഇൗണനിചന്റെ തരലാം എനനിവ പരനിഗണനിക്കചോചത തചന സര്ക്കചോര്
വഹനിക്കുനതചോണസ.

• മചോചനജസ ചമന്റെസ/എന.ആര്.ഐ  ചകേത്വചോട,  അലാംഗതീകൃതമലചോത്ത
സചോപനങ്ങളനില്  പ്രചവശനലാം  ചനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദദചോര്തനികേളക്കസ
ഇതനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം ലഭനിക്കുകേയനില. 

• മചോചനജസ ചമന്റെസ  ചകേത്വചോടയനില്  നഴനിലാംഗസ  ചകേചോഴനിനസ  പ്രചവശനലാം
ചനടനിയനിട്ടുള്ള  വനിദദചോര്തനികേള  ഈ  സതീമനിചന്റെ  ആനുകൂലദത്തനിനസ
അര്ഹരചോണസ.

• ചലചോണ്  അക്കഇൗണസ  ചക്ലചോസസ  ചചയനിട്ടുള്ള  വനിദദചോര്തനികേളക്കസ  ഈ
സതീലാം പ്രകേചോരമുള്ള ആനുകൂലദത്തനിനസ അര്ഹതയുണചോരനിക്കുനതല.

• ഈ സതീലാം  പ്രകേചോരലാം  ഇനഡദയനിചല  ആദദചത്ത ഗ്രചോജുചവറസ/ചപചോസസ
ഗ്രചോജുചവറസ/ഡനിചപ്ലെെചോമ  ചകേചോഴ്സുകേളക്കസ ഒരനിക്കല് മചോത്രചമ  ആനുകൂലദലാം
ലഭദമചോകുകേയുള.

• വചോര്ഷനികേ  കുടുലാംബ  വരുമചോനലാം  6  ലക്ഷത്തനില്  തചോചഴയുള്ള
വചോയചയടുത്ത  വനിദദചോര്തനികേളക്കസ  മചോത്രചമ  ഈ  സതീമനിചന്റെ
ആനുകൂലദലാം  ലഭനിക്കുകേയുള.  എനചോല്  40%  ചമചോ  അധനികേചമചോ
അലാംഗപരനിമനിതനിയുള്ളവര്ക്കസ  വചോര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമചോന പരനിധനി  9
ലക്ഷലാം രൂപയചോയനിരനിക്കുലാം.

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനി പ്രകേചോരമുള്ള സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം ലഭനിക്കുനതനിനസ
ചവണനി  elrs.kerala.gov.in  എന  ചവബ്ചപചോര്ടലനിലൂചട  ഓണ്കലനചോയചോണസ
അചപക്ഷ  സമര്പനിചക്കണതസ.  4-08-2017  മുതല്  പ്രസ്തുത  ചവബ്ചപചോര്ടലനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  അചപക്ഷ സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  അവസചോന തതീയതനി
31-10-2017 ആണസ. 
387/2020
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എസനിചമറനില് ചകേചോണ്ടചോകര്ക്കുള്ള ലചോഭലാം ഉളചപടുത്തുന നടപടനി

98  (462)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചപചോതുമരചോമത്തസ വകുപസ,  തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങള മുതലചോയവ
മരചോമത്തസ  പണനികേള  ചടണര്  ചചയസ  ചകേചോടുക്കുചമ്പചോള  എസനിചമറനില്
ചകേചോണ്ടചോകര്ക്കുള്ള ലചോഭലാം ഉളചപടുത്തചോറചണചോ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-മചോരുചട  പ്രചോചദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം
മരചോമത്തു  പണനികേള  ചടണര്  ചചയ  ചകേചോടുക്കുചമ്പചോള  എസനിചമറനില്
ചകേചോണ്ടചോകര്ക്കുള്ള ലചോഭലാം  ഉളചപടുചത്തണചോചയനസ  നനിര്ചദശനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ
എന്തുചകേചോണചോണസ ഇത്തരത്തനില് നനിര്ചദശനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  പ്രചതദകേ വനികേസന നനിധനിയുചട  മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള പ്രകേചോരലാം
എലാം.എല്.എ.  നനിര്ചദശനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള സര്ക്കചോര് സചോപനങ്ങള മുചഖനചയചോ
സര്ക്കചോര്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കചോരനിതര  സചോപനങ്ങള  മുചഖനചയചോ  ആണസ
നടപനിലചോചക്കണചതനസ  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.  എലാം.എല്.എ.-മചോര്  നനിര്ചദശനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേള  ലചോഭകേരമചോയുലാം  ചവഗത്തനിലലാം  നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണനിയചോണസ
ഗുണചഭചോക്തൃ  സമനിതനികേള മുചഖന ചചയ്യുനതസ.  29-02-2016-ചല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്
30/2016/ധന.  പ്രകേചോരലാം  ഉപചഭചോക്തൃസമനിതനി  (ചബനനിഫനിഷറനി  കേമ്മേനിറനി)  മുചഖന
നടത്തചപടുന  മരചോമത്തസ  പ്രവൃത്തനികേളുചട  എസനിചമറനില്  ചകേചോണ്ടചോകര്ക്കുള്ള
ലചോഭലാം  ഉളചപടുചത്തണ  എനസ  നനിര്ചദശനിചനിട്ടുണസ.  ഉപചഭചോക്തൃസമനിതനികേള
ലചോചഭചചയചോചടയല  പ്രവൃത്തനികേള  ഏചറടുക്കുനതസ  എനതുചകേചോണചോണസ  ഇങ്ങചന
നനിര്ചദശനിചനിട്ടുള്ളതസ.

തചദശ സചോപനങ്ങളക്കചോയനി വചോര്ഷനികേ പദതനിയനില് നതീക്കനിവച തുകേ

99 (463)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പുതുക്കനിയ  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില് 
തചദശസചോപനങ്ങളക്കചോയനി  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ  നതീക്കനിവചനിരുനചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  ശതമചോനലാം  ചചലവഴനിക്കചപട്ടു  എനലാം  ഇതസ  പദതനി
ചചലവനിനചോയനി  സര്ക്കചോര്  നനിശയനിചനിരുന  ലക്ഷദത്തനിചന്റെ  എത്രചത്തചോളലാം  എത്തനി
എനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ  അവസചോന  മചോസത്തനില്  പണത്തനിചന്റെ
ഭൂരനിഭചോഗവലാം  തനിരക്കനിടസ  ചചലവചോക്കുന  രതീതനി,  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
സതചോരദതയുലാം  കേചോരദക്ഷമതയുലാം  ഇലചോതചോക്കുനതചോയനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
ആയതസ പരനിഹരനിക്കചോനുളള മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങള പുറചപടുവനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  5724.71  ചകേചോടനി  രൂപ
നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇതനില്  57.92%  ചചലവഴനിക്കചപട്ടു.  സര്ക്കചോര്  നനിശയനിചനിരുന
ലക്ഷദത്തനിചന്റെ 67.91%-ല് എത്തനി.

(സനി) ഇക്കചോരദലാം ഗഇൗരവപൂര്വലാം പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.

കേനിഫ്ബനിയുചട 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബചോലനസസ ഷതീറസ

100  (464)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    മചോണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുചട  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബചോലനസസ  ഷതീറസ,
ചപ്രചോഫനിറസ  ആന്റെസ  ചലചോസസ  അക്കഇൗണസ  എനനിവ  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ
പകേര്പസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനി  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  രൂപ  വചോയ
എടുത്തു എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ; പ്രസ്തുത വചോയ ചകേചോണസ ഏചതലചോലാം പദതനികേളചോണസ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനതസ എനസ ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഫ്ബനിയുചട  2016-17-ചല സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ചപ്രചോവനിഷണല്
ബചോലനസസ  ഷതീറസ,  ചപ്രചോഫനിറസ  ആന്റെസ  ചലചോസസ  അക്കഇൗണസ  എനനിവ
തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണസ. ആയതനിചന്റെ പകേര്പസ ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  വചോയകേചളചോനലാം
എടുത്തനിടനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിചല ബഡ്ജറസ തുകേ ചചലവഴനിക്കല്

101  (465)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

31-03-2017-വചരയുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഓചരചോ  വകുപനിനുലാം  ധനചോഭദർതനയനിലൂചട  അനുവദനിച തുകേ എത്ര വതീതമചോയനിരുന
എനലാം  ഓചരചോ  വകുപ്പുലാം  ചചലവഴനിച  തുകേ  വകേയനിരുത്തചപട  തുകേയുചട  എത്ര
ശതമചോനമചോചണനലാം വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ഒരു സചോമ്പത്തനികേ വര് ഷചത്ത മചോര്ചസ  31  വചരയുള്ള കേണക്കുകേള ചതചോടടുത്ത
സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏപ്രനില്  മചോസത്തനില്  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറല്  ധനകേചോരദ
വകുപനിനസ  ലഭദമചോക്കചോറണസ.  എനചോല്  ടഷറനി  വകുപ്പുമചോയനി  ബനചപട  ചനില
സചോചങതനികേ പ്രശങ്ങള കേചോരണലാം  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഡനിസലാംബര്  31
വചരയുള്ള  കേണക്കുകേള  മചോത്രചമ  തനിടചപടുത്തുകേയുലാം  ധനകേചോരദ  വകുപനിനസ
ലഭദമചോക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുള.  ഈ സചോഹചരദത്തനില് 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ഓചരചോ  വകുപനിനുലാം ധനചോഭദര്തനയനിലൂചട  അനുവദനിച തുകേയുലാം  (ഉപധനചോഭദര്തന
ഉളചപചട) ഡനിസലാംബര് 31 വചര ചചലവഴനിച തുകേയുലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

2016-17-ചല ബഡ്ജറസ നനിര്ചദശങ്ങള

102 (466) ശതീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമചോര് :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറസ  നനിര്ചദശങ്ങളനില് നടപനിലചോക്കചോന
സചോധനിക്കചോതനിരുനതസ  ഏചതചോചക്കയചോയനിരുനചവനലാം  ഇതുവചര  നടപനിലചോക്കനിയവ
ഏചതചോചക്കയചോചണനലാം ഇനലാം തനിരനിചസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം ചശഖരനിചവരുന.

ചകേന്ദ്ര ബഡ്ജറസ പ്രകേചോരലാം ചകേരളത്തനിനസ 2017-18-ല് ലഭനിക്കുന തുകേ

103  (467)  ശതീ  .    ഷചോഫനി  പറമ്പനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2017-18  സചോമ്പത്തനികേവര്ഷചത്ത ചകേന്ദ്ര ബജറസ പ്രകേചോരലാം ചകേരളത്തനിനസ
2017-18-ല്  ലഭനിക്കുചമനസ  കേരുതചോവന  തുകേ  ഓചരചോ  ഇനത്തനിലലാം  എത്ര
വതീതമചോചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ബനി)  ചകേന്ദ്ര നനികുതനികേളുചടയുലാം ഗ്രചോന്റുകേളുചടയുലാം  2017-18-ല് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
സലാംസചോന വനിഹനിതലാം ഓചരചോ ഇനത്തനിലലാം എത്ര ചകേചോടനി രൂപ വതീതമചോയനിരനിക്കുചമനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി) 2016-17-ല് സലാംസചോനലാം ചകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന തുകേ
ഓചരചോ  ഇനത്തനിലലാം  എത്രയചോയനിരുന;  അതനില്  കുറവസ  വനതസ  ഏചതലചോലാം
ഇനത്തനിലചോചണനലാം  വർദന  വനതസ  ഏചതലചോലാം  ഇനത്തനിലചോചണനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ചകേന്ദ്ര  ബജറനിചല  വദവസകേൾ
ക്കനുസൃതമചോയനി സലാംസചോനലാം പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന ഗ്രചോന്റുകേളനിലലാം നനികുതനികേളനിലലാം കുറവസ
വരുന  ഇനങ്ങള  ഏചതചോചക്കയചോചണനലാം  വര്ദന  ഉണചോകേചോന  സചോധദതയുള്ള
ഇനങ്ങള ഏചതചോചക്കയചോചണനലാം വനിശദമചോക്കുചമചോ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചകേന്ദ്രത്തനില്നനിനസ
സലാംസചോനങ്ങളക്കുള്ള  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം  ധനസഹചോയലാം  എനതീ  ഇനങ്ങളനില്
യഥചോക്രെമലാം  16891.75  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം  11243.71  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം  ലഭനിക്കുചമനസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലാംസചോനലാം  ചകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന  തുകേയുലാം  അക്കഇൗണന്റെസ  ജനറലനിചന്റെ  പ്രചോഥമനികേ  കേണക്കുകേള
പ്രകേചോരലാം ഓചരചോ ഇനത്തനിലലാം ലഭദമചോയ തുകേയുലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

(തുകേ ചകേചോടനിയനില്)

ഇനലാം പ്രതതീക്ഷനിച തുകേ ലഭദമചോയ തുകേ

ചകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം 14282.00 15225.02

ചകേന്ദ്ര ധനസഹചോയലാം 11361.72 8510.37

(ഡനി)  ചരക്കസ  ചസവന നനികുതനി  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോയചതചോടുകൂടനി  വനിവനിധ ചകേന്ദ്ര
നനികുതനി  വനിഹനിതങ്ങളനില്  ഏറക്കുറചനിലകേള  ഉണചോചയക്കചോലാം.  ഇതസ  സലാംബനനിച
കേണക്കുകേള  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചന്റെ  അവസചോനചത്തചോടുകൂടനി  മചോത്രചമ
തനിടചപടുത്തചോന കേഴനിയുകേയുള.
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ജനി.എസസ.ടനി രജനിചസ്ട്രേഷന 

104 (468)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ജനി.  എസസ.  ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം
സലാംവനിധചോനങ്ങളചോണസ ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളചതനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(ബനി)  ജനി  എസസ  ടനി  രജനിചസ്ട്രേഷന  സലാംബനനിചസ  വദചോപചോരനികേൾക്കുണചോകുന
സലാംശയങ്ങളുലാം  സചോചങതനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഓണ്കലന  ചപചോര്ടല്  മുചഖന  ജനി.  എസസ.  ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന
നടത്തുചമ്പചോള  ഉണചോകേചോവന  സലാംശയങ്ങളുലാം  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
വദചോപചോരനികേളക്കസ വനിദഗ്ധരുചട സഹചോയലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ജനി  എസസ  ടനി  രജനിചസ്ട്രേഷന  സലാംബനനിചസ  എചന്തെങനിലലാം  പരനിശതീലന
സലാംവനിധചോനങ്ങചളചോ  പ്രസനിദതീകേരണങ്ങചളചോ  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനില്
വനിശദമചോക്കുചമചോ; പകേര്പ്പുകേള ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
വദചോപചോരനികേളുചട  രജനിചസ്ട്രേഷന,  റനിചടണ്  ഫയലനിലാംഗസ,  ഇ-ചപയ്ചമന്റെസ  തുടങ്ങനിയവ
പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനചോയനി  ഐ.ടനി.  സലാംവനിധചോനമചോയ  ബചോക്കസ  എന്റെസ  ചമചോഡഡ്യൂള
വനികേസനിപനിചവരുന.  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമചത്തക്കുറനിചലാം
സചോചങതനികേ വനിദദചയക്കുറനിചലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുണചോയനി.

(ബനി)  വദചോപചോരനികേളുചടയുലാം  രജനിചസര്ഡസ  പ്രചോകതീഷണര്മചോരുചടുലാം  സലാംശയ
നനിവചോരണത്തനിനചോയനി ജനിലചോടനിസചോനത്തനില് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയുണചോയനി.

(സനി)  വദചോപരനികേളക്കസ  രജനിചസ്ട്രേഷന  നടത്തുചമ്പചോഴുണചോകുന  സലാംശയങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  എലചോ  ചഡപഡ്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്മചോരുചട  ആഫതീസനിലലാം
ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം  ചഫസനിലനിചറഷന  ചസന്റെറകേളുലാം  ചഹല്പസ  ചഡസ്ക്കുകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിചവരുന. 

(ഡനി)  വദചോപചോരനികേളക്കുള്ള  ആശങ  അകേറനതനിനചോയനി  ജനിലചോചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം
തചോലൂക്കസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  വചസ  അതചോതസ  ജനിലചോ  ചഡപഡ്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണര്മചോരുചട
ചനതൃതത്വത്തനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുന.  വദചോപചോരനികേളുചട  ചപചോതുവചോയനിട്ടുള്ള
സലാംശയങ്ങളക്കുള്ള  മറപടനികേള  ഇലാംഗതീഷനിലലാം  മലയചോളത്തനിലലാം  വകുപനിചന്റെ
ചവബസ കസറചോയ  'www.keralataxes.gov.in'  എനതനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചസ
ചബചോധവത്ക്കരണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  വനിശദചോലാംശങ്ങളടങ്ങനിയ
ഹചോനഡസ  ബുക്കസ  എലചോ  എലാം.എല്.എ.-മചോര്ക്കുലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ. 
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ജനി.എസസ.ടനി. സലാംസചോന വരുമചോനത്തനിലണചോക്കനിയ മചോറങ്ങള

105  (469)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനതനിനുചശഷലാം  നനികുതനി
വരുമചോനത്തനിലണചോയ മചോറങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  മുചനചോരുക്കമനിലചോചത  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതു  വഴനി
ജനങ്ങളക്കുണചോയ പ്രയചോസങ്ങളുലാം സചോധനങ്ങളുചട ക്രെമചോതതീതമചോയ വനിലവര്ധനയുലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  എങനില്  ജനി.എസസ.ടനി.  യുചട  ചപരനില്  നടക്കുന  ചകേചോളള
അവസചോനനിപനിക്കുവചോനുലാം  ജനങ്ങളുചട  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനസ വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതുമൂലലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സമ്പദസ
വദവസയനില് ഉണചോയനിട്ടുളള മചോറങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധചോനമചോണസ.  ആയതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്ത കൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ
ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  ചസവനങ്ങളക്കുചമലള്ള  നനികുതനിയുലാം
സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,  ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ  തുടങ്ങനിയ
ചസവനങ്ങളുചട ചകേരളത്തനിചല ഉപചഭചോഗനനിരക്കസ രചോജദചത്ത ഉയര്ന നനിരക്കുകേളനില്
ഒനചോണസ.  കൂടചോചത  വനികേസനിത  രചോജദങ്ങളനില്  ചസവനചമഖല  ചപചോതുചവ
അഭൂതപൂര്വമചോയ  വളര്ചയചോണസ  ചരഖചപടുത്തനിചക്കചോണനിരനിക്കുനതസ.  ആയതനിനചോല്
ചസവനചമഖലയനില്  നനികുതനി  ഈടചോക്കചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ
ലഭദമചോകുനതനിലൂചട  സലാംസചോനത്തനിനസ  ചനടമുണചോകുചമനചോണസ  വനിലയനിരുത്ത
ചപടുനതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുചമ്പചോള  ഉണചോകേചോവന  വരുമചോന  നഷലാം
2015-16-ചല  നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ
വര്ഷലാംചതചോറലാം  കേണക്കചോക്കനി  ആദദ  അഞസ  വര്ഷചത്തയസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി
നഷപരനിഹചോരലാം നല്കുന രതീതനിയനില് GST Compensation Act പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
ഇതുചകേചോണസ സലാംസചോനത്തനിചന്റെ നനികുതനി വരുമചോനചത്ത തുടക്കത്തനില് ജനി.എസസ.ടനി
പ്രതനികൂലമചോയനി ബചോധനിക്കുകേയനില.  ഇ-ചകേചോചമഴസ  വദചോപചോരലാം,  സത്വന്തെലാം ആവശദത്തനിനസ
അനദസലാംസചോനങ്ങളനില്നനിനലാം  വചോങ്ങുന  ഗ്രചോകനറസ,  മചോര്ബനിള  തുടങ്ങനിയവയുചട
നനികുതനിയുലാം  മുമ്പസ  അന്തെര്സലാംസചോന  വനില്പനയചോയനി  കേണക്കചോക്കനിയനിരുനതനിനചോല്
ഉപചഭചോക്തൃ സലാംസചോനമചോയ ചകേരളത്തനിനസ  ലഭനിചനിരുനനില.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് ഈ
നനികുതനിയുലാം ചകേരളത്തനിനസ ലഭനിക്കുലാം. ഇതസ വലനിയ ചനടമചോണസ. 



184 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമവമചോയനി  ബനചപട  ചടങ്ങളുലാം  അതനിചന്റെ
ചസചോഫ്റ്റു ചവയറമചോയനി  ബനചപട  കേചോരദങ്ങളുലാം  ചനചോടനിഫനിചക്കഷനുകേളുലാം
പുറചപടുവനിക്കചോനുണചോയ  കേചോലവനിളലാംബലാം  തുടക്കഘടത്തനില്  ചനില  അവദക്തകേളക്കസ
കേചോരണമചോയനി.  ഇതസ  ഇന്തെദചയചോട്ടുക്കുള്ള  സനിതനിയചോണസ.  എനചോലലാം  ചമചോഡല്
നനിയമത്തനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് ഉചദദചോഗസര്ക്കുലാം വദചോപചോരനികേളക്കുലാം സലാംസചോന
സര്ക്കചോര്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ആയതനിനചോല്  തയ്യചോചറടുപനില്
വതീഴ്ചയുള്ളതചോയനി  ശദയനില്ചപടനിടനില.  ജനി.എസസ.ടനി.എന.-ചന്റെ  ഓണ്കലന
പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ണ്ണമചോയുലാം നടപനില് വനനിടനിലചോത്തതനിനചോല് അതുമചോയനി ബനചപട
ചനില പ്രശങ്ങള നനിലവനിലണസ.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വകുപസ  171  പ്രകേചോരലാം  Anti  Profitering
Authority  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  വദവസ  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന സചോധനചസവനങ്ങളുചട നനികുതനി നനിരക്കനിചല കുറവനിചന്റെയുലാം സത്വതീകേര്ത്തചോവനിനസ
ലഭനിക്കുന ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം ആനുപചോതനികേമചോയ ഗുണലാം ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ
വനിലക്കുറവനിലൂചട  ലഭദമചോകുനചണചോചയനസ  പരനിചശചോധനിക്കുകേയചോണസ.  ചമല്പറഞ
അചതചോറനിറനിയുചട  ലക്ഷദലാം.  ഒരു  ചചയര്മചോനുലാം  നചോലസ  ചടകനിക്കല്  അലാംഗങ്ങളുലാം
ചചര്നതചോണസ  ഈ  അചതചോറനിറനി.  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം
അതനിനനുസരനിചള്ള  വനിലക്കുറവലാം  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  നല്കേനിയനിചലങനില്  ആ
ആനുപചോതനികേമചോയ തുകേ വനില്പന നടന ദനിവസലാം മുതല് മടക്കനിചക്കചോടുക്കുന ദനിവസലാം
വചര  18%  പലനിശ  നനിരക്കനില്  നല്കേചോന  ഉത്തരവനിടചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം
അചതചോറനിറനിക്കുണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  രജനിചസ്ട്രേഷന  കേദചോനസല്  ചചയ്യചോനുലാം  പനിഴ
ചുമത്തചോനുമുള്ള  അധനികേചോരവലാം  അചതചോറനിറനിക്കുണസ.  ഇതനിനുചവണനി  ഒരു
സലാംസചോനതല സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിചയ നനിയമനിചക്കണതുണസ.  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ
ലഭനിക്കുന  പരചോതനികേള  പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം  പരചോതനി  ശരനിയചോചണനസ
ചബചോധദചപടുന  പക്ഷലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ  അചതചോറനിറനി  മുമ്പചോചകേ
ശനിപചോര്ശചയചോടുകൂടനി  സമര്പനിക്കുനതുമചോണസ.  ഈ അചതചോറനിറനി  എത്രയുലാം ചപചടനസ
രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങണചമനസ  ചകേന്ദ്രചത്തചോടസ  പ്രചതദകേലാം
ആവശദചപടനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  2017  ജൂകല  1  മുതലചോണസ  നടപനിലചോക്കനിയതസ.
വദചോപചോരനികേള  ജൂകല  മചോസചത്ത  പൂര്ണ്ണമചോയ  റനിചടണ്  ഫയല്  ചചയ്യുനതനിനുള്ള
കേചോലചോവധനി  ചസപ്റലാംബര്  10  വചര  നതീടനിചക്കചോടുത്തനിട്ടുണസ.  റനിചടണ്  ഫയല്
ചചയതനിനുചശഷലാം  മചോത്രചമ  നനികുതനി  വരുമചോനചത്തക്കുറനിചള്ള  കേണക്കുകേള
ലഭദമചോവകേയുള.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പൂര്ണ്ണമചോയ  ഗുണഫലങ്ങള  അടുത്ത  മൂനസ
മചോസത്തനിനുള്ളനിചല ലഭദമചോകുകേയുള എനചോണസ കേണക്കചോക്കചപടുനതസ. 
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സലാംസചോനത്തനിചന്റെ സമ്പദ്ഘടനയനില് ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട സത്വചോധതീനലാം

106  (470)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.,  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സമ്പദ്ഘടനചയ  ഏചതചോചക്ക
രതീതനിയനിലചോണസ ബചോധനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതുമൂലലാം  റവനഡ്യൂ  വരുമചോനത്തനില്  കുറവസ
വരുചമചോ എനസ പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതുമൂലലാം  ഉണചോയ  അവദക്തതകേളുലാം
ആശങകേളുലാം  മചോറനതനിനസ  എചന്തെചോചക്ക നടപടനികേളചോണസ  സത്വതീകേരനിച  വരുനചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധചോനമചോണസ.  ആയതനിനചോല്  ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ
ചസവനങ്ങളക്കുചമലള്ള  നനികുതനിയുലാം  സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,
ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ  തുടങ്ങനിയ  ചസവനങ്ങളുചട  ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗ
നനിരക്കസ  രചോജദചത്ത  ഉയര്ന  നനിരക്കുകേളനില്  ഒനചോണസ.  കൂടചോചത  വനികേസനിത
രചോജദങ്ങളനില്  ചസവനചമഖല  ചപചോതുചവ  അഭൂതപൂര്വമചോയ  വളര്ചയചോണസ
ചരഖചപടുത്തനിചക്കചോണനിരനിക്കുനതസ.  ആയതനിനചോല്  ചസവനചമഖലയനില്  നനികുതനി
ഈടചോക്കചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  ലഭദമചോകുനതനിലൂചട
സലാംസചോനത്തനിനസ  ചനടമുണചോകുചമനചോണസ  വനിലയനിരുത്തചപടുനതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.
നടപചോക്കുചമ്പചോള ഉണചോകേചോവന വരുമചോന നഷലാം 2015-16-ചല നനികുതനി പനിരനിവനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം  കേണക്കചോക്കനി  ആദദ  അഞസ
വര്ഷചത്തയസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നഷപരനിഹചോരലാം  നല്കുന  രതീതനിയനില്  GST
Compensation Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  അതുചകേചോണസ സലാംസചോനത്തനിചന്റെ നനികുതനി
വരുമചോനചത്ത  തുടക്കത്തനില്  ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രതനികൂലമചോയനി  ബചോധനിക്കുകേയനില.
ഇ-ചകേചോചമഴസ  വദചോപചോരലാം,  സത്വന്തെലാം  ആവശദത്തനിനസ  അനദസലാംസചോനങ്ങളനില്നനിനലാം
വചോങ്ങുന ഗ്രചോകനറസ, മചോര്ബനിള തുടങ്ങനിയവയുചട നനികുതനിയുലാം മുമ്പസ അന്തെര്സലാംസചോന
വനില്പനയചോയനി  കേണക്കചോക്കനിയനിരുനതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ
ചകേരളത്തനിനസ  നനികുതനി  ലഭനിചനിരുനനില.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  ഈ  നനികുതനിയുലാം
ചകേരളത്തനിനസ ലഭനിക്കുലാം. ഇതസ വലനിയ ചനടമചോണസ.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതസ
സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  നനികുതനി  വരുമചോനചത്ത  തുടക്കത്തനില്  പ്രതനികൂലമചോയനി
ബചോധനിക്കുകേയനില എനസ കേരുതുന. 
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(സനി)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനിയനില്  നനികുതനി  കുറഞതുലാം  നനികുതനി
ഒഴനിവചോക്കചപടതുമചോയ ചനില സചോധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനിചതചോയനി പലഭചോഗങ്ങളനില്
നനിനലാം  പരചോതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അചതക്കുറനിചസ  വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം  വദചോപചോര
സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശപരനിഹചോര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  വദചോപചോരനികേളക്കുണചോകുന
ബുദനിമുട്ടുകേള  മനസനിലചോക്കനിചക്കചോണസ  ജനിലചോതലത്തനിലലാം  തചോലൂക്കസതലത്തനിലലാം
ചബചോധവല്ക്കരണക്ലചോസ്സുകേള നടത്തുകേയുലാം അവര്ക്കസ നനിരന്തെരലാം സലാംശയനനിവചോരണലാം
നടത്തുനതനിനുചവണനി ജനിലചോചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം ചഫസനിലനിചറഷന
ചസന്റെറകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുമചോകുന.  അവര്  ഉനയനിക്കുന  സചോചങതനികേ/നനിയമ
പ്രശങ്ങളക്കസ  ഒരു  പരനിധനിവചര  പരനിഹചോരലാം  കേചോണചോന  ഈ  ചസന്റെറകേളക്കസ
കേഴനിയുനണസ.  മചോത്രവമല,  പ്രശങ്ങള  ഉനയനിക്കുനതനിനുലാം  പരനിഹചോരലാം  ചനടചോനുലാം
postgstquestions@kerala.gov.in എന e-mail-ഉലാം തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം വദവസചോയ സചോപനങ്ങളുലാം 

107  (471)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള,അവയുചട  അനുബന
സചോപനങ്ങള,  ചചറകേനിട  വദവസചോയ  സചോപനങ്ങള,  കുടനില്വദവസചോയങ്ങള,
ഫര്ണനിചര് നനിര്മ്മേചോണലാം, കേരകേഇൗശല നനിര്മ്മേചോണലാം എനനിവയനിചല ഉല്പനങ്ങളക്കസ
ജനി.എസസ.ടനി.  ഈടചോക്കനിയചോല്  അവയസ  വനകേനിട  കേമ്പനനികേളുചട  ഉല്പനങ്ങളുമചോയനി
മതരനിക്കചോന  കേഴനിയചോത്ത  അവസയുണചോകുനതസ  ശദയനില്ചപട്ടുചവചോചയനലാം
എങനില് ഈ ചമഖലകേളനിചല നടത്തനിപ്പുകേചോചരയുലാം ചതചോഴനിലചോളനികേചളയുലാം സചോപനങ്ങചളയുലാം
സലാംരക്ഷനിക്കചോന എന്തു നടപടനികേള സത്വതീകേരനിയ്ക്കുസ്തുലാം എനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കുചമ്പചോള ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള, ചചറകേനിട
വദവസചോയ യൂണനിറകേള തുടങ്ങനിയവയുചട ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം സചോധന സചോമഗ്രനികേളക്കുലാം
വതീട്ടുപകേരണങ്ങളക്കുലാം നനിര്മ്മേചോണ ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം കുറഞ നനികുതനി ചുമത്തുനതനിനചോയനി
സലാംസചോനനനികുതനി നടപചോക്കുവചോന നനിയമനനിര്മ്മേചോണലാം നടത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  സലാംവനിധചോനത്തനില്  സര്ക്കചോര്  സചോപനങ്ങള,
സര്ക്കചോരനിതര സചോപനങ്ങള എന രതീതനിയനില് നനികുതനി നനിരക്കനില് തരലാം തനിരനിവല.
അഖനിചലന്തെദചോ തലത്തനില് ഒചര നനികുതനി നനിരക്കസ ആയതനിനചോല് സലാംസചോനത്തനിനസ
പ്രചതദകേമചോയനി  നനികുതനി  നനിശയനിക്കചോന  സചോധനിക്കുകേയനില.  ചചറകേനിട  വദവസചോയ
സചോപനങ്ങള,  കുടനില് വദവസചോയങ്ങള തുടങ്ങനിയവയുചട  പ്രധചോന ഉല്പനങ്ങളക്കസ
നനികുതനി നനിരക്കസ കുറയണചമനസ സലാംസചോന സര്ക്കചോര് ജനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില്
ഉനയനിചനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  സലാംവനിധചോനത്തനില് കുറഞ നനികുതനി നനിശയനിക്കചോന
സലാംസചോനങ്ങളക്കസ അധനികേചോരമനില. 
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ജനി.എസസ.ടനി.മൂലലാം ഉണചോകുന നനികുതനി വര്ദനവസ

108 (472) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   ചജചോസഫസ :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേചോശസ :
ശതീ  .    പനി  .   ടനി  .   ചതചോമസസ :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം സലാംസചോനത്തസ ഉല്പനങ്ങളുചട
വനില വര്ദനിച വരുനചവന പരചോതനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഈടചോക്കനി വനനിരുന വദതദസ്തമചോയ നനികുതനികേളക്കസ പുറചമ
ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം  ഈടചോക്കുനചവനതചോയ  പരചോതനി  പരനിഹരനിക്കചോന  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി) നടപസ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സലാംസചോനത്തനിനസ ജനി.എസസ.ടനി.-മൂലലാം ഉണചോകുന
നനികുതനി വര്ദനവസ എത്രയചോചണനസ കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ എനറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ. ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ള എലചോ രചോജദങ്ങളനിലലാം വനിലക്കയറലാം
പ്രകേടമചോയനിട്ടുണസ. വനിവനിധ നനികുതനികേള ചചരുന ആചകേ നനികുതനിഭചോരലാം ചരക്കുചസവന
നനികുതനി സമ്പ്രദചോയത്തനില് കുറയുചമങനിലലാം ഇത്തരത്തനില് കുറവവരുന നനികുതനിയുചട
ആനുകൂലദലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  കകേമചോറചോചത  കകേയടക്കുനതനിനുള്ള  വനകേനിട
കേമ്പനനികേളുചടയുലാം വനിതരണക്കചോരുചടയുലാം തത്വരയചോണസ ഇത്തരത്തനിലള്ള വനിലക്കയറത്തനിനസ
കേചോരണമചോകുനതസ. ഈ വസ്തുത ചകേരളലാം ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില് ആവര്ത്തനിചസ
ചൂണനിക്കചോണനിക്കുകേയുലാം  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിക്കുചവണനി  ഉറച
നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  നനിരക്കുകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന
ഘടത്തനില്  കേഇൗണ്സനിലനില്  ചകേരളലാം  ചൂണനിക്കചോണനിച  ഈ  ആശങ
യചോഥചോര്തദമചോകുനതചോണസ  നചോലാം  കേചോണുനതസ.  ഓചരചോ  ചരക്കനിചന്റെയുലാം  നനിലവനിലള്ള
നനികുതനിഭചോരവലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  വരുചമ്പചോഴുണചോകുന  കുറവലാം  കേണക്കചോക്കനി  അതസ
പ്രസനിദചപടുത്തണചമനലാം  ഓചരചോ  ചരക്കനിചന്റെയുലാം  ടചോകസ  ഇനസനിഡനസസ
കേചോണനിക്കുന  മചോടനികസ  സലാംസചോനങ്ങളക്കസ  കകേമചോറണചമനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലനില്  ചകേരളലാം  നനിരന്തെരലാം  ആവശദചപട്ടുചപചോനതചോണസ.  ഇതസ
ലഭനിക്കചോതനിരുനനിട്ടുലാം  100  ഉല്പനങ്ങളുചട  നനികുതനിയനില്  ഉണചോകുന  കുറവസ
തയ്യചോറചോക്കനി പ്രസനിദചപടുത്തുകേയുലാം ചചയ. 

ചകേന്ദ്രതലത്തനില്  ആന്റെനി  ചപ്രചോഫനിററനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനിയുലാം  സലാംസചോന
തലത്തനിചല  സമനിതനികേളുലാം  യഥചോസമയലാം  രൂപതീകേരനിക്കണചമനലാം  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര് നനിലപചോടസ  സത്വതീകേരനിച.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിയതനിലൂചട വളചരയധനികേലാം
ചരക്കുകേളുചട നനികുതനി നനിരക്കസ കുറഞനിട്ടുചണങനിലലാം നനികുതനിക്കുറവനിചന്റെ ആനുകൂലദലാം
ലഭനിച പല ഫചോസസ മൂവനിലാംഗസ കേണ്സഡ്യൂമര് ചപ്രചോഡകസസലാം വനില കുറയചോചത അമനിതലചോഭലാം
കകേയടക്കുന  പ്രവണത  വനിപണനിയനില്  ദൃശദമചോണസ.  2017  ജൂണ്  30-നസ
വനില്പനക്കചോരുചട  കേയ്യനില്  ചസചോക്കസ  ഉണചോയനിരുന  ചരക്കുകേളക്കസ  ഇനപുടസ  ടചോകസ
ചക്രെഡനിറസ കേനിട്ടുനതസ സലാംബനനിച ആശയക്കുഴപവലാം വനിപണനിയനില് പ്രതനിഫലനിച.
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സലാംസചോനത്തനിനകേത്തുലാം ഇതനിചന്റെ  അനുകേരണങ്ങള  ഉണചോയനിട്ടുണസ.  നനികുതനി
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം ഇലചോതചോകുന ചകേചോഴനിക്കസ വനിലകേയറന സനിതനിവന. വനകേനിട ചകേചോഴനി
ഏജന്റുമചോര്  കേചോര്ടല്  ചപചോചല  പ്രവര്ത്തനിചസ  നനികുതനിയനില്  ഉണചോയ  ഇളവസ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  കകേമചോറചോചത  കേയ്യടക്കുനതനിനുള്ള  നതീക്കത്തനിചന്റെ
ഫലമചോയനിരുന  ഇതസ.  ഇതനിചനതനിചര  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഉറച  നനിലപചോടസ
സത്വതീകേരനിച.  അനനിയനനിതമചോയനി  വനില  കേയറനതനിനുള്ള  പ്രവണതചയ  ഒരു
പരനിധനിവചര  കേടനിഞചോണ്  ഇടചോന  ഇതുമൂലലാം  കേഴനിഞ.  സനിവനില്  സകപ്ലെെസസ
ചകേചോര്പചറഷന നനികുതനി നനിരക്കനില് വന ഇളവകേള ഉടനടനി തചന പ്രചോബലദത്തനില്
വരുത്തുകേയുലാം  ചകേചോര് പചറഷന  വഴനി  വനില്ക്കുന  ചരക്കുകേളക്കസ  വനിലക്കുറവസ
പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില്  ചനില
അവദക്തതകേള  വദചോപചോരനി  സമൂഹത്തനിനസ  ഉണചോയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.  ഈ  പരചോതനികേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി
വദചോപചോരനി  വദവസചോയനികേളുചട  സലാംഘടനകേചള  വനിളനിക്കുകേയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂചട
ലഭനിക്കുന  നനികുതനി  നനിരക്കനിചന്റെ  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ചചകേമചോറണചമനസ ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയ. സലാംസചോനത്തനിനസ
പുറത്തുനനിനലാം വചോങ്ങുന ചരക്കുളക്കുലാം ചസവനങ്ങളക്കുലാം ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറസ
ലഭദമചോണസ.  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല  അവദക്തതകേള  മചോറചമ്പചോള  നനികുതനി  നനിരക്കനില്
വനനിട്ടുള്ള  കുറവലാം  ഇനപുടസ  ടചോകനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ
അവശദവസ്തുക്കളക്കസ  വനിലക്കുറവണചോകുചമനചോണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ. ഇതസ
നനിരതീക്ഷനിക്കുവചോനുള്ള  സലാംവനിധചോനങ്ങള  ഉണചോക്കുനതചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട
മറവനിലള്ള  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കചോനുള്ള  ശക്തമചോയ  നടപടനികേള  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരുലാം സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ നനിരന്തെരമചോയനി ആവശദചപടുകേയചോണസ. 

(ബനി)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനിയനില്  നനികുതനി  കുറഞതുലാം  നനികുതനി
ഒഴനിവചോക്കചപടതുമചോയ  ചനില  സചോധനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദനിചതചോയനി  പല
ഭചോഗങ്ങളനില്നനിനലാം  പരചോതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അതനിചനക്കുറനിചസ  വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം
വദചോപചോരസലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശപരനിഹചോര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  വദചോപചോരനികേള
ക്കുണചോകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  മനസനിലചോക്കനി  ജനിലചോതലത്തനിലലാം  തചോലൂക്കുതലത്തനിലലാം
ചബചോധവല്ക്കരണക്ലചോസ്സുകേള നടത്തുകേയുലാം അവര്ക്കസ നനിരന്തെരലാം സലാംശയനനിവചോരണലാം
നടത്തുനതനിനുചവണനി ജനിലചോചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം ചഫസനിലനിചറഷന
ചസന്റെറകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതുമചോകുന.  അവര്  ഉനയനിക്കുന  സചോചങതനികേ/നനിയമ
പ്രശങ്ങളക്കസ  ഒരു  പരനിധനിവചര  പരനിഹചോരലാം  കേചോണചോന  ഈ  ചസന്റെറകേളക്കസ
കേഴനിയുനണസ.  മചോത്രവമല,  പ്രശങ്ങള  ഉനയനിക്കുനതനിനുലാം  പരനിഹചോരലാം  ചനടചോനുലാം
postgstquestions@kerala.gov.in എന e-mail ഉലാം നടപചോക്കുകേയുണചോയനി. 

(സനി)  ആദദചത്ത ജനി.എസസ.ടനി.  റനിചടണ് സമര്പനിക്കുനതനിനസ  ചസപ്തലാംബര്  10
വചര  സമയലാം  അനവവദനിചനിട്ടുണസ.  അതനിനുചശഷചമ  നനികുതനി  വളര്ചയുചട
കേണക്കുകേള ലഭദമചോകുകേയുള.  
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ജനി.എസസ.ടനി.മൂലലാം  നനികുതനി വര്ദനവസ

109  (473)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ജനി.  എസസ.  ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയചപചോള  പല
സചോധനങ്ങളക്കുലാം  ഉപചഭചോക്തചോവസ  നല്കേനിയനിരുന  നനികുതനി  ഇരടനിക്കുകേചയചോ
ഗണദമചോയനി വര്ദനിക്കുകേചയചോ ചചയനിട്ടുള്ളതസ സര്ക്കചോരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ടചോചകഷന  സനിസ്ററലാം  മചോറനിയതസ  ചകേചോണ്ടുമചോത്രലാം  നനികുതനി  വര്ദനവസ
ഉണചോയതനിചന എങ്ങചനയചോണസ നതീതതീകേരനിക്കുനതസ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  നനികുതനി സമ്പ്രദചോയത്തനിചല മചോറലാം  ചകേചോണ്ടുമചോത്രലാം നനികുതനി വര്ദനിപനിച
ഉത്പനങ്ങളുചട  നനികേതനി  മുന  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  ഉണചോയനിരുനതനിനസ  തുലദമചോയനി
നനിലനനിര്ത്തുനതനിചന്റെ സചോധദതകേള പരനിചശചോധനിക്കുചമചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയചപചോള നനികുതനി നനിരക്കനില് കുറവണചോചയങനിലലാം
ചനില സചോധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനിചതചോയനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി  ഘടനയനില്  നനികുതനി  നനിരക്കസ
നനിശയനിക്കുനതസ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലചോണസ.  ചകേന്ദ്ര  ധനകേചോരദ  മനനി
ചചയര്മചോനുലാം  സലാംസചോന/ചകേന്ദ്രഭരണ  പ്രചദശങ്ങളനിചല  ധന/നനികുതനി  വകുപസ
മനനിമചോര് ഇതനിചല അലാംഗങ്ങളുമചോണസ. ഈ സലാംവനിധചോനത്തനില് ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചനചോ
ഏചതങനിലലാം  സലാംസചോനത്തനിചനചോ  ഏകേപക്ഷതീയമചോയനി  നനികുതനി  നനിരക്കനില്  മചോറലാം
വരുത്തുവചോന അധനികേചോരമനില. 

ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട ഫലമചോയനി വനിലക്കുറവസ

110  (474)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിചന്റെ ഫലമചോയനി സചോധനങ്ങളക്കസ ഉണചോചകേണ
വനിലക്കുറവസ  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  ലഭനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

ജനി.എസസ.ടനി. നനിയമത്തനില് വകുപസ 171 പ്രകേചോരലാം Anti-Profitering Authority
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  വദവസ  നനിയമത്തനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന  സചോധന  ചസവനങ്ങളുചട  നനികുതനി  നനിരക്കനിചല  കുറവനിചന്റെയുലാം
സത്വതീകേര്ത്തചോവനിനസ  ലഭനിക്കുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുപചോതനികേമചോയ
ഗുണലാം  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  വനിലക്കുറവനിലൂചട  ലഭദമചോകുനചണചോചയനസ
പരനിചശചോധനിക്കുകേയചോണസ  ചമല്പറഞ അചതചോറനിറനിയുചട ലക്ഷദലാം.  ഈ അചതചോറനിറനി
എത്രയുലാം  ചപചടനസ  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങണചമനസ  സലാംസചോനലാം
ചകേന്ദ്രചത്തചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ. 
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ജനി.എസസ.ടനി. കേചോരണമുള്ള വനിലക്കയറലാം

111  (475)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോമചന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി  നടപനിലചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  ചപചോതു  വനിപണനിയനില്

അവശദസചോധനങ്ങളുചട ദഇൗര്ലഭദലാം  അനുഭവചപടുനതചോയനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

ഇതസ പൂഴനിചവയനിനസ കേചോരണമചോയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  നനികുതനി  ഘടനയനിലണചോയ  മചോറലാം  അനദചോയമചോയ  വനില  വര്ദനവനിനസ

കേചോരണമചോയനിട്ടുചണചോ; വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപടസ  ഉണചോയനിട്ടുള്ള

വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ; വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ബനി) നനിലവനിലണചോയനിരുന ചസചോക്കസ വനിറഴനിക്കുനതനിലണചോയ ആശയക്കുഴപലാം

പല  സചോധനങ്ങളുചടയുലാം  വനില  കുറയചോതനിരനിക്കുനതനിനസ  കേചോരണമചോയനി  ജനി.എസസ.ടനി.

യനില് നനികുതനി ഒഴനിവചോക്കചപട സചോധനങ്ങളക്കുചപചോലലാം കൃത്രനിമമചോയനി വനിലവര്ദനവസ

ഉണചോക്കചോനുള്ള  ശമങ്ങളുലാം  ഉണചോയനി.  ആയതനിചന  തടയുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സര്ക്കചോര് കകേചക്കചോണനിട്ടുണസ.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  ചനില  സചോധനങ്ങളക്കസ

വനിലക്കയറമുണചോയതചോയനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  അചതക്കുറനിചസ വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം

സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം ചര്ച നടത്തനി പ്രശപരനിഹചോര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല  അവദക്തതകേള  മചോറചമ്പചോള  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ

പ്രചയചോജനവലാം  ചമചോത്തലാം  നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുള്ള  വദതനിയചോനവലാം

കേണക്കനിചലടുത്തസ  മനിക്ക  അവശദ  സചോധനങ്ങളക്കുലാം  വനിലക്കുറവണചോകേചോനചോണസ

സചോധദത.  ഇതസ  വരുലാംമചോസങ്ങളനില്  പ്രകേടമചോകുചമനസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇചലങനില്

നടപടനിചയടുക്കുനതനിനസ  ആന്റെനി ചപ്രചോഫനിറനിയറനിലാംഗസ  അചതചോറനിറനി എത്രയുലാം ചപചടനസ

രൂപതീകേരനിചസ  തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ചകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോരനിചനചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ. 
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ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കനിയതുവഴനി അധനികേ റവനഡ്യൂ വരുമചോനലാം

112  (476)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ജനി.എസസ.ടനി നടപനിലചോക്കനിയചതചോടുകൂടനി ഈ സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്ര രൂപ
അധനികേ  റവനഡ്യൂ  വരുമചോനമചോയനി  വരുലാം  എനസ  കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  വനിശദചോലാംശലാം
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

ചകേരളലാം ഒരു ഉപചഭചോക്തൃ സലാംസചോനലാം ആയതുചകേചോണസ ചരക്കു ചസവന നനികുതനി
നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള  റവനഡ്യൂ  വരുമചോനലാം  ഗണദമചോയനി  വര്ദനിക്കുലാം  എനചോണസ
കേരുതുനതസ.  1-07-2017  മുതല് ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിചയങനിലലാം  റനിചടണുകേള
2017 ആഗസസ മചോസലാം മുതല് മചോത്രചമ ഫയല് ചചയ തുടങ്ങുകേയുള. റനിചടണ് ഫയല്
ചചയചോല് മചോത്രചമ റവനഡ്യൂ വര്ദനവ്  കേണക്കചോക്കചോന സചോധനിക്കുകേയുള. 

ജനി.എസസ.ടനി.മൂലമുള്ള ചപ്രചോചയചോഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള

113  (477)  ശതീമതനി  വതീണചോ ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  പുതനിയതചോയനി  രൂപലാം  നല്കേനിയ  ജനി.എസസ.ടനി.
ചകേരളത്തനില്  നടപനിലചോക്കുചമ്പചോള  ഏചതചോചക്ക  ചമഖലകേളനിലചോണസ  പ്രചോചയചോഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേള ചനരനിടുനതു ശദയനില്ചപടനിട്ടുളളതസ;

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി  നടപനിലചോക്കുവചോന  ബുദനിമുട്ടുളള  ചമഖലകേചള
ഒഴനിവചോക്കുനതനിനുലാം,  പകേരലാം സലാംവനിധചോനലാം ഏര്ചപടുത്തുനതുലാം സലാംബനനിചസ  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരുമചോയനി ചര്ചകേള നടത്തനി പരനിഹചോരലാം കേചണത്തുചമചോ ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയചപചോള  ചപചോതുവനിപണനികേളനില്
എലാം.ആര്.പനി. ചയക്കചോള കൂടുതല് വനില ഈടചോക്കുനതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ; ഇതു
സലാംബനനിചസ ആര്ചക്കതനിചരചയങനിലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്രചോചയചോഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേചളചോനലാം  തചന  ശദയനില്ചപടനിടനില.
വചോറസ നനികുതനി ഈടചോക്കനിയനിരുന ചമഖലകേളനിചലലചോലാം തചന ജനി.എസസ.ടനി.  ബചോധകേമചോണസ.
കൂടചോചത സര്വതീസസ ചമഖലയുലാം ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട പരനിധനിയനില് ഉളചപടുന.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രകേചോരലാം  വനില  കുറയുന  ഉല്പനങ്ങളക്കസ  വനിലകൂടനി
വനില്ക്കുനതചോയനി  പലഭചോഗത്തുനനിനലാം  പരചോതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി
നനിയമപ്രകേചോരമുള്ള  Anti  Profitering  Authority  ഇതുവചരയുലാം  രൂപതീകേരനിചനിടനി
ലചോത്തതനിനചോല്  നനികുതനി  വകുപനിനസ  ഇതനില്  തുടര്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന
പരനിമനിതനികേളുണസ.  എനചോല്  ലതീഗല്  ചമചടചോളജനി  വകുപസ  ഇത്തരലാം  പരചോതനികേളനില്
പരനിചശചോധനകേള നടത്തനി തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുന.  
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ജനി.എസസ.ടനി. രജനിചസ്ട്രേഷന

114  (478)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനത്തസ വചോറസ രജനിചസ്ട്രേഷന ഉള്ള എത്ര വദചോപചോരനികേളചോണസ 2016-

2017 സചോമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില് നനിലവനിലണചോയനിരുനതസ;

(ബനി)  സലാംസചോനത്തസ നനിലവനില് ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന നടത്തനിയ എത്ര

വദചോപചോരനികേളുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന എടുത്തനിടനിലചോത്തവരുലാം  എനചോല്

ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന  പരനിധനിയനില്  ഉളചപടവരുമചോയ  എത്ര  വദചോപചോരനി

കേളുചണനചോണസ കേണക്കചോക്കുനതസ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സചോപനങ്ങചളയുലാം  വദചോപചോരനികേചളയുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.

രജനിചസ്ട്രേഷന എടുപനിക്കുനതനിനസ എന്തു നടപടനികേളചോണസ കകേചക്കചോണനിട്ടുള്ളതസ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  2,70,700  വദചോപചോരനികേള

രജനിചസ്ട്രേഷന എടുത്തനിരുന.

(ബനി)  നനിലവനില്  1,74,445  വദചോപചോരനികേള  എനചറചോളചമന്റെസ  പൂര്ത്തനിയചോക്കനി

ജനി.എസസ.ടനി.-യനിചലയസ  രജനിചസ്ട്രേഷന  ചനടനിയനിട്ടുണസ.  40,027  വദചോപചോരനികേള

നടപടനികേള ഭചോഗനികേമചോയനി പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  നനിലവനില് വചോറസ  രജനിചസ്ടേഷന ഉണചോയനിരുന 51,077  വദചോപചോരനികേളക്കസ

ജനി.എസസ.ടനി.  ചപ്രചോവനിഷണല്  ഐഡനി  ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുലാം  എനചറചോളചമന്റെസ

പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  ഇവരനില്  4,818  വദചോപചോരനികേളക്കസ  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം 20 ലക്ഷത്തനിനുമുകേളനില് KVATIS ചരഖകേള പ്രകേചോരലാം വനിറവരവള്ളതചോണസ.

(ഡനി)  വദചോപചോരനികേചള  ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന  ശലാംഖലയനില്  ചകേചോണ്ടു

വരുനതനിനുചവണനി അവര്ക്കസ  ചബചോധവത്ക്കരണ ക്ലചോസ്സുകേള ജനിലചോചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം

തചോലൂക്കസ ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ചചയവരുന.  ഈ ചമഖലയനില് ഇന്റെലനിജനസസ വനിലാംഗനിചന്റെ

പ്രവര്ത്തനവലാം വനിനനിചയചോഗനിക്കുനണസ. 
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ജനി.എസസ.ടനി.മൂലലാം വചോണനിജദ നനികുതനി വകുപനില് വരുത്തനിയ മചോറങ്ങള

115  (479)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദതീന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില് വന സചോഹചരദത്തനില് സലാംസചോന വചോണനിജദ
നനികുതനി വകുപനില് വരുത്തനിയ മചോറങ്ങള എചന്തെലചോമചോചണനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മചോറങ്ങള  കൂടുതല്  നനികുതനി  സമചോഹരനിക്കുവചോനുലാം,  നനികുതനി
ചവടനിപസ തടയുവചോനുലാം സഹചോയകേരമചോകുലാം എനസ കേരുതുനചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-07-2017-ല് ജനി.എസസ.ടനി. സമ്പ്രദചോയലാം നടപനില് വനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി
വചോണനിജദനനികുതനി  വകുപനിചന  സലാംസചോന  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  വകുപസ  എനസ
പുനര്നചോമകേരണലാം ചചയനിട്ടുണസ.  കേമ്മേതീഷണര് മുതല് തചോചഴചോട്ടുള്ള ഉചദദചോഗസരുചട
ഔചദദചോഗനികേ  നചോമങ്ങളുലാം  പുനര്നചോമകേരണലാം  ചചയ്യചപടനിട്ടുണസ.  ഇതനിചനത്തുടര്നസ
നനിലവനിലള്ള  ഉചദദചോഗസചര  മൂനസ  വനിഭചോഗങ്ങളചോയനി  തനിരനിചസ  വചോറസ  അസസസചമന്റെസ,
സര്ക്കചോര് പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ള ആലാംനസനി പദതനി,  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനില് വരുത്തല്
എനതീ കേര്ത്തവദങ്ങള ഏല്പനിക്കുവചോനുള്ള നടപടനികേള എടുത്തുവരുന.

ജനി.എസസ.ടനി. നനിലവനില് വനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഇന്തെദയനിചലചോടചോചകേ വചോണനിജദ
നനികുതനി ചചക്കസചപചോസകേള നനിര്ത്തലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  എനചോല് ചകേരളത്തനില് ഇ-ചവ
ബനില്  സമ്പ്രദചോയലാം  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  നടപനിലചോക്കുനതുവചര  ചചക്കസചപചോസകേള
ചഫസനിലനിചറഷന  ചസന്റെറകേള  ആയനി  നനിലനനിര്ത്തുനതചോണസ.  എനചോല്  ഇത്തരലാം
ചസന്റെറകേളനില്  മുനപചത്തചപചോചല  വചോഹനങ്ങളനിചല  ചരക്കുകേചളചോ  അവയുചട
ചരഖകേചളചോ  പരനിചശചോധനയസ  വനിചധയമചോക്കുകേയനില.  ചരക്കുകേളുചട  ബനിലനിചന്റെ/
ഡനിക്ലചറഷചന്റെ  പകേര്പസ  വചോങ്ങനിവയ്ക്കുകേ  മചോത്രമചോണസ  അവനിചട  നടക്കുനതസ.  ഇതസ
രചോജദചത്തചോടചോചകേ  തടസചമചോ  കേചോലതചോമസചമചോ  കൂടചോചത  സഗമമചോയ  ചരക്കുനതീക്കലാം
നടക്കുനതനിനസ സഹചോയകേമചോയനിട്ടുണസ. 

(ബനി) ജനി.എസസ.ടനി. ഒരു ചസല്ഫസ ചപചോലതീസനിലാംഗസ സമ്പ്രദചോയമചോണസ. വനില്ക്കലലാം
വചോങ്ങലലാം  ഓചരചോ  ഘടത്തനിലലാം  കേണക്കനില്ചപടുത്തനിയചോചല  ഉല്പചോദകേര്ക്കസ/
വദചോപചോരനികേളക്കസ  തങ്ങള  നല്കേനിയ  നനികുതനിക്കുള്ള  ചക്രെഡനിറസ  ലഭദമചോകുകേയുള.
ഇതനിനചോല്  മുമ്പുണചോയനിരുന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയങ്ങളനില്നനിനലാം  വദതദസ്തമചോയനി
കേണക്കനില്ചപടുത്തചോചതയുള്ള  വദചോപചോരവലാം  അതുവഴനിയുള്ള  നനികുതനി  ചവടനിപ്പുലാം
ഫലപ്രദമചോയനി തടയുവചോന കേഴനിയുചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 
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ജനി.എസസ.ടനി.മൂലമുണചോയ വനില വര്ദനവസ

116  (480)  ശതീ  .    അനൂപസ  ചജക്കബസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയലാം  നനിലവനില്  വനചപചോള  പല
ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം  വനില  വര്ദനവസ  ഉണചോയനി  എനതസ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
ഉചണങനില് ആയതനിചന്റെ കേചോരണലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനതനിചനത്തുടര്നസ  ചഹചോടലകേളനില്
വനില  വര്ദനവസ  അനുഭവചപടതസ  നനിയനനിക്കചോന  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനിയനില്  നനികുതനി  കുറഞതുലാം  നനികുതനി
ഒഴനിവചോക്കചപടതുമചോയ ചനില സചോധനങ്ങളുചട വനില വര്ദനിചതചോയനി പലഭചോഗങ്ങളനില്
നനിനലാം  പരചോതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അചതക്കുറനിചസ  വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം  വദചോപചോരനി
സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശപരനിഹചോര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില്  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുസചോധനങ്ങളുചട  വനിലയുമചോയനി
ബനചപടസ  ചനില  അവദക്തതകേള  രചോജദചമചോട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിനനിരുന.  ഇതനിചന്മല്
നല്കേനിയ നനികുതനിയനിലലാം ഇനപുടസ ടചോകസ ലഭദമചോകുചമനലാം അതനിനസ സത്വതീകേരനിചക്കണ
നടപടനിക്രെമങ്ങചളക്കുറനിചലാം  വദചോപചോരനികേചള  ഉത്ബുദരചോക്കചോനുള്ള  നടപടനികേള
ചകേന്ദ്രവലാം  സലാംസചോനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിചല  അവദക്തതകേള
മചോറചമ്പചോള ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെ പ്രചയചോജനവലാം ചമചോത്തലാം നനികുതനി നനിരക്കനില്
വനനിട്ടുള്ള  വദതനിയചോനവലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ  മനിക്ക  അവശദസചോധനങ്ങളക്കുലാം
വനിലക്കുറവസ ഉണചോകേചോനചോണസ സചോധദത. 

(ബനി) ജനി.എസസ.ടനി. നനിലവനില് വനതനിചനത്തുടര്നസ ചഹചോടല് ഭക്ഷണങ്ങളക്കസ
വനില  വര്ദനവണചോയതചോയനി  പല  ഭചോഗങ്ങളനില്നനിനലാം  പരചോതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.
ചഹചോ ടല്  വദവസചോയനികേളുമചോയുലാം  സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന. 

ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി നനിയമലാം

117 (481)  ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമചോര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  (ജനി.എസസ.ടനി.)  നനിയമലാം  നടപനിലചോക്കുനതസ
സലാംബനനിചസ  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  എചന്തെലചോലാം  നനിര്ചദശങ്ങളചോണസ  മുചനചോടസ
വചനിട്ടുള്ളചതനലാം  ഇക്കചോരദത്തനില്  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  അഭനിപ്രചോയലാം
എന്തെചോചണനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(ബനി) നനിയമലാം നടപചോക്കുനതുമൂലലാം സലാംസചോനത്തനിനുണചോകുന വരുമചോന നഷലാം

നനികേത്തചോന എചന്തെങനിലലാം പ്രചതദകേ പചോചക്കജസ നനിര്ചദശനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  ഒരു  പങസ  നനിശയനിക്കചോനുള്ള  സലാംസചോന

സര്ക്കചോരുകേളുചട അവകേചോശലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണനി  പചോസചോക്കനിയ

101-ാം  ഭരണഘടനചോ  ചഭദഗതനി  നനിയമപ്രകേചോരലാം  ഇതനിനുചവണനിയുള്ള

നനിയമനനിര്മ്മേചോണലാം,  ചടങ്ങള,  നടപടനിക്രെമങ്ങള  എനനിവ  ജനി.എസസ.ടനി.

കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ശനിപചോര്ശ പ്രകേചോരലാം  ആയനിരനിക്കുലാം.  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്

ചകേന്ദ്ര  ധനകേചോരദ  മനനിയുലാം  സലാംസചോന-യൂണനിയന  ചടറനിടറതീസസ  ധനമനനിമചോരുലാം

അലാംഗങ്ങളചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ശനിപചോര്ശ  പ്രകേചോരലാം  ചമചോഡല്

ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമലാം  ചടങ്ങള  എനനിവ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്

അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണചോയനി.

ഭരണപരമചോയ  കേചോരദങ്ങളനില്  ഒനര  ചകേചോടനി  വചര  വനിറവരവള്ളവചയ

സലാംബനനിച ഫയലകേള 9:1 എന അനുപചോതത്തനില് യഥചോക്രെമലാം സലാംസചോന, ചകേന്ദ്ര

വകുപ്പുകേള ഭരണ നനിര്വഹണലാം നടത്തചോനുലാം അതനിനുമുകേളനില് തുകേകേള കകേകേചോരദലാം

ചചയ്യുന  ഫയലകേള  1:1  എന  അനുപചോതത്തനില്  വതീതലാം  വയചോനുലാം  തതീരുമചോനലാം

ആയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുചമ്പചോള ഉണചോകേചോവന വരുമചോന നഷലാം 215-16-ചല

നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം

കേണക്കചോക്കനി  ആദദ  അഞസ  വര്ഷചത്തയസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നഷപരനിഹചോരലാം  നല്കുന

രതീതനിയനില് GST Compensation Act പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണനി  പചോസചോക്കനിയ

101-ാം  ഭരണഘടനചോ  ചഭദഗതനി  നനിയമപ്രകേചോരലാം  ഇതനിനുചവണനിയുള്ള  നനിയമ

നനിര്മ്മേചോണലാം,  ചടങ്ങള,  നടപടനിക്രെമങ്ങള എനനിവ ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ

ശനിപചോര്ശ പ്രകേചോരലാം ആയനിരനിക്കുലാം. ചകേന്ദ്ര സലാംസചോന സര്ക്കചോരുകേളക്കസ ജനി.എസസ.ടനി.

യനില്  പങസ  നനിശയനിക്കചോന  പ്രചതദകേ  അധനികേചോരമനില.  എനചോല്  പനിരനിക്കുന

നനികുതനിയുചട 50% സലാംസചോന സര്ക്കചോരനിനസ അവകേചോശചപടതചോണസ. 
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ചരക്കുചസവന നനികുതനി നനിയമലാം സലാംബനനിച ഓര്ഡനിനനസസ

 118 (482) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമചോര് :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സലാംസചോനത്തസ  നടപനിലചോക്കനിയതസ
നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഇതു  സലാംബനനിച  പരചോതനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയ സലാംവനിധചോനലാം എന്തെചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ജനി.എസസ.ടനി.  സലാംസചോന നനിയമലാം ഇന്തെദയനിചല എലചോ സലാംസചോനങ്ങളുലാം
ബനിലചോയനി സഭയനില് പചോസചോക്കനി നനിയമമചോക്കനിയചപചോള ചകേരളത്തനില് ഓര്ഡനിനനസസ
വഴനി നടപനിലചോക്കുവചോന ഉണചോയ സചോഹചരദചമന്തെചോയനിരുന എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ഈ ഓര്ഡനിനനസനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് രൂപതീകേരനിചക്കണ ചടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ എനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ;  ഇചലങനില് അടനിയന്തെരമചോയനി ചടങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ഡനി)  പരചോതനി  പരനിഹരനിക്കുവചോനുള്ള  സമനിതനി  ഇലചോത്തതുമൂലമുള്ള
ആശയക്കുഴപലാം  മുതചലടുത്തസ  പല  വദചോപചോരനികേളുലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കചള  ചൂഷണലാം
ചചയ്യുന  അവസ  സലാംജചോതമചോയതചോയനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനില്
ഇക്കചോരദത്തനില്  എന്തെസ  നടപടനിയചോണസ  സത്വതീകേരനിക്കുവചോന  ഉചദശനിക്കുനചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കനിയതനിചനത്തുടര്നസ migration, closing stock
നചമലള്ള  input  tax  credit,  ഇനചവചോയനിസമചോയനി ബനചപട പ്രശങ്ങള എനനിവ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംശയനനിവചോരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാംചവണനി  ജനിലചോ
ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം ചഫസനിലനിചറഷന ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.
സചോചങതനികേ/നനിയമ  പ്രശങ്ങളക്കസ  ഒരു  പരനിധനിവചര  പരനിഹചോരലാം  കേചോണചോന  ഈ
ചസന്റെറകേളക്കസ കേഴനിയുനണസ.  കൂടചോചത നനികുതനി നനിരക്കനില് അവദക്തതയുള്ളതനിലലാം
നനിര്ചദശങ്ങള  നല്കുനണസ.  സലാംശയങ്ങള  ഉനയനിക്കുനതനിനചോയനി  ഓണ്കലന
സലാംവനിധചോനവലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  വദചോപചോര  പ്രതനിനനിധനികേചളയുലാം
ഉചദദചോഗസചരയുലാം  (ചകേന്ദ്രത്തനിചന്റെയുലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെയുലാം)  ഉളചപടുത്തനി
ചക്കചോണസ  സലാംസചോന,  ജനിലചോതല  facilitation  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
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ഇവനിചട  വദചോപചോരനികേളക്കുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള
ഉനയനിക്കചോവനതചോണസ. കേമ്മേനിറനിയനില് തതീരുമചോനചമടുക്കചോന പറചോത്ത നനികുതനിനനിരക്കസ,
നനിയമലാം  എനനിവയുമചോയനി  ബനചപട  പ്രശങ്ങള  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ
ശദയനില്ചപടുത്തുനതചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
വദചോപചോരനികേളക്കുണചോകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  മനസനിലചോക്കനിചക്കചോണസ  ജനിലചോതലത്തനിലലാം
തചോലൂക്കസതലത്തനിലലാം  ചബചോധവത്ക്കരണക്ലചോസ്സുകേള  നടത്തുകേയുലാം  പ്രശങ്ങള
ഉനയനിക്കുനതനിനുലാം പരനിഹചോരലാം ചനടചോനുലാം postgstquestions@kerala.gov.in  എന
e-mail-ഉലാം നടപചോക്കുകേയുണചോയനി. 

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി  ബനചപട  ഭരണഘടനചോചഭദഗതനി  ചലചോകേസഭ
പചോസചോക്കനിയചപചോള  രചോജദത്തനിനചോകേമചോനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  2017  ജൂകല  1  മുതല്
പ്രചോബലദത്തനില്  വരുത്തണചമന  തതീരുമചോനമചോയനിരുന.  ആയതനിനപ്രകേചോരലാം
ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമലാം  പുറചപടുവനിക്കുനതസ  സലാംബനനിചസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്
തതീരുമചോനചമടുത്ത  സമയത്തസ  നനിയമസഭചോ  സചമ്മേളനകേചോലലാം  അലചോതനിരുനതനിനചോല്
ഓര്ഡനിനനസസ വഴനി പുറചപടുവനിക്കുകേയുലാം ചചയ. 

(സനി) ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില്  വകുപസ  171  പ്രകേചോരലാം  Anti-Profiteering
Authority  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  വദവസ  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന സചോധനചസവനങ്ങളുചട നനികുതനി നനിരനിക്കനിചല കുറവനിചന്റെയുലാം സത്വതീകേര്ത്തചോവനിനസ
ലഭനിക്കുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുപചോതനികേമചോയ  ഗുണലാം
ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ വനിലക്കുറവനിലൂചട ലഭദമചോകുനചണചോചയനസ പരനിചശചോധനിക്കുകേയചോണസ
ചമല്പറഞ  അചതചോറനിറനിയുചട  ലക്ഷദലാം.  ഒരു  ചചയര്മചോനുലാം  നചോലസ  ചടകനിക്കല്
അലാംഗങ്ങളുലാം  ചചര്നതചോണസ  ഈ  അചതചോറനിറനി.  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ
ആനുകൂലദവലാം അതനിനനുസരനിചള്ള വനിലക്കുറവലാം ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  നല്കേനിയനിചലങനില്
ആനുപചോതനികേമചോയ  തുകേ  വനില്പന  നടന  ദനിവസലാം  മുതല്  മടക്കനിചക്കചോടുക്കുന
ദനിവസലാം  വചര  18%  പലനിശ  നനിരക്കനില്  നല്കേചോന  ഉത്തരവനിടചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം
അചതചോറനിറനിക്കുണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  രജനിചസ്ട്രേഷന  കേദചോനസല്  ചചയ്യചോനുലാം  പനിഴ
ചുമത്തചോനുമുള്ള  അധനികേചോരവലാം  അചതചോറനിറനിക്കുണസ.  ഇതനിനുചവണനി  ഒരു
സലാംസചോനതല സ്ത്രതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിചയ നനിയമനിചക്കണതുണസ.  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ
ലഭനിക്കുന പരചോതനികേള പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം പരചോതനി ശരനിയചോചണനസ ചബചോധദചപടുന
പക്ഷലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ  അചതചോറനിറനി  മുമ്പചോചകേ  ശനിപചോര്ശചയചോടുകൂടനി
സമര്പനിക്കുനതുമചോണസ.  ഈ  അചതചോറനിറനി  എത്രയുലാം  ചപചടനസ  രൂപതീകേരനിചസ
പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങണചമനസ സലാംസചോനലാം ചകേന്ദ്ര ധനകേചോരദമനനിചയചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ.
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ചരക്കുചസവന നനികുതനി വനതനിനുചശഷലാം ചചറകേനിട വദചോപചോര
ചമഖലയനിലണചോയനിട്ടുള്ള അനനിശനിതതത്വലാം

119 (483) ശതീ  .   ചകേ  .   ബചോബു : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  വനതനിനുചശഷലാം  ചചറകേനിട  വദചോപചോര
ചമഖലയനിലണചോയനിട്ടുള്ള  അനനിശനിതതത്വലാം  മചോറനിചയടുക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ ;

(ബനി)  ആയതസ  നടപനിലചോയചശഷലാം  നനികുതനി  വരുമചോനത്തനിലണചോയ  മചോറങ്ങള
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  20  ലക്ഷത്തനിനുതചോചഴ  വനിറവരവള്ള  ചചറകേനിട
കേചവടക്കചോര് രജനിചസ്ട്രേഷചന്റെ പരനിധനിയനില്നനിനലാം ഒഴനിവചോക്കചപടനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  75
ലക്ഷലാം  വചര  വനിറവരവള്ള  വദചോപചോരനികേളക്കസ  ചകേചോചമ്പചോസനിഷന  സതീലാം
ചതരചഞടുക്കുനതനിനുള്ള  അവസരവമുണസ.  ജൂണ്  30  വചരയുള്ള  ചക്ലചോസനിലാംഗസ
ചസചോക്കനിചന്റെ  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറസ  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  ലഭനിക്കുനതചോണസ.
ജനി.എസസ.ടനി.-ചയക്കുറനിചള്ള  വദചോപചോരനികേളുചട  സലാംശയനനിവചോരണത്തനിനുലാം
ചബചോധവല്ക്കരണത്തനിനുലാംചവണനി  നനിരവധനി  പഠന  ക്ലചോസ്സുകേള  വകുപസ
നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  വദചോപചോരനികേളുചട  സലാംശയനനിവചോരണത്തനിനചോയനി  24  മണനിക്കൂറലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ചഹല്പസ  ചഡസ്കുകേള  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  വകുപനിചന്റെ
ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ. 

(ബനി)  1-07-2017-നസ  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കനിചയങനിലലാം  റനിചടണുകേള  2017
ആഗസസ  മചോസലാം  മുതല്  മചോത്രചമ  ഫയല്  ചചയതുടങ്ങുകേയുള.  സമ്പൂര്ണ്ണ  റനിചടണ്
ചസപ്റലാംബര്  മചോസത്തനിലലാം  ഫയല്  ചചയചോല്  മതനി.  റനിചടണ്  ഫയല്  ചചയചോല്
മചോത്രചമ വരുമചോനത്തനിലള്ള മചോറങ്ങള അറനിയചോന കേഴനിയുകേയുള. 

ചരക്കുചസവന നനികുതനി ചനടങ്ങള

120 (484)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദചോസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  ചകേരളത്തനിനസ  ഗുണകേരമചോചണചോ;  ഏചതലചോലാം
ചമഖലകേളനിലചോണസ ഇതസ ചകേരളത്തനിനസ ഗുണകേരമചോകുനതസ;
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(ബനി)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  വനതനിനുചശഷലാം  ചകേരളത്തനിനസ  വനനിട്ടുള്ള

ചനടങ്ങള  എചന്തെലചോമചോണസ;  ഇതസ  ഭചോവനിയനില്  ചകേരളത്തനിചന്റെ  സമ്പദ്ഘടനചയ

എപ്രകേചോരമചോണസ ബചോധനിക്കുകേ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ;

(സനി)  ഏചതലചോലാം  ഇനങ്ങളക്കചോണസ  ഇതുമൂലലാം  വനില  കൂടുനതുലാം  കുറയുനതുലാം;

വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി

സലാംവനിധചോനമചോണസ.  ആയതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ

ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  ചസവനങ്ങളക്കുചമലള്ള  നനികുതനിയുലാം

സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,  ധനകേചോരദലാം,  ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ

തുടങ്ങനിയ  ചസവനങ്ങളുചട  ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗ  നനിരക്കസ  നമ്മുചട  രചോജദചത്ത

ഉയര്ന നനിരക്കുകേളനില് ഒനചോണസ.  ഇതനിലൂചട സലാംസചോനത്തനിനസ ചനടമുണചോകുലാം. ഇതസ

പൂര്ണ്ണമചോയുലാം കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃ ത നനികുതനി നനിര്വഹണ സമ്പ്രദചോയമചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.

നടപചോക്കുചമ്പചോള  ഉണചോകുന  വരുമചോന  നഷലാം  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  GST

Compensation  Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനുസരനിചസ  ജനി.എസസ.ടനി.

നടപചോക്കുചമ്പചോള  വരുമചോന  നഷമുണചോയചോല്  2015-16-ചല  നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ

അടനിസചോനത്തനില്  14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം  കേണക്കചോക്കനി  ആദദ  5

വര്ഷചത്തയസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നഷപരനിഹചോരലാം  ലഭനിക്കുലാം.  ഇ-ചകേചോചമഴസ  വദചോപചോരലാം,

സത്വന്തെലാം  ആവശദത്തനിനസ  അനദസലാംസചോനങ്ങളനില്നനിനലാം  വചോങ്ങുന  ഗ്രചോകനറസ,

മചോര്ബനിള  തുടങ്ങനിയവയുചട  നനികുതനിയുലാം  മുമ്പസ  അന്തെര്സലാംസചോന  വനില്പനയചോയനി

കേണക്കചോക്കനിയനിരുനതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ  നനികുതനി

ലഭനിചനിരുനനില.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് ഈ നനികുതനിയുലാം  ചകേരളത്തനിനസ  ലഭനിക്കുലാം.  ഇതസ

വലനിയ ചനടമചോണസ. 

(സനി) ഇനപുടസ ടചോകസ ചക്രെഡനിറനിചന്റെ പ്രചയചോജനവലാം ചമചോത്തലാം നനികുതനി നനിരക്കനില്

വനനിട്ടുള്ള  വദതനിയചോനവലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ  മനിക്ക  അവശദ  സചോധനങ്ങളക്കുലാം

വനിലക്കുറവണചോകേചോനചോണസ  സചോധദത.  ഇതസ  വരുലാം  മചോസങ്ങളനില്  പ്രകേടമചോകുചമനസ

പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരലാം  പ്രധചോനചപട  100  ഉപചഭചോക്തൃ

ഉല്പനങ്ങളക്കുണചോയ നനികുതനി കുറവനിചന്റെ കേണക്കുകേള ചപചോതുജനതചോല്പരദചോര്തലാം

പത്രങ്ങളനില് ഇതനിനകേലാം തചന പരസദചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ. 
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ചരക്കുചസവന നനികുതനി നനിയമലാംമൂലമുണചോകുന വരുമചോന നഷലാം

121  (485)  ശതീ  .    എല്ചദചോസസ  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വനചപചോൾ  ചകേചോഴനിക്കസ
നനിലവനിലണചോയനിരുന  14.5%  നനികുതനി  ഇലചോതചോയചതചോടുകൂടനി  സലാംസചോനത്തനിനസ
പ്രതനിവര്ഷലാം എത്ര ലക്ഷലാം രൂപയുചട വരുമചോനലാം നനികുതനിയനിനത്തനില് നഷചപടുചമനസ
കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) ഈയനിനത്തനിലണചോകുന നഷലാം ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് നനികേത്തുചമചോ;

(സനി)  ഇന്തെദയനില്  മചറചോരു  സലാംസചോനത്തുലാം  ഇറചനി  ചകേചോഴനിക്കുലാം,
ചകേചോഴനിക്കുഞങ്ങളക്കുലാം  നനികുതനിയനിലചോത്ത  സചോഹചരദത്തനില്  ഈ  നഷലാം  ചകേന്ദ്രലാം
നനികേത്തുചമനസ ഉറപസ നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വനചപചോള  ചകേചോഴനിക്കസ
നനിലവനിലണചോയനിരുന  14.5%  നനികുതനി  ഇലചോതചോയചതചോടുകൂടനി  സലാംസചോനത്തനിനസ
പ്രതനിവര്ഷലാം ആചകേ വരുമചോനത്തനില് 12871 ലക്ഷലാം രൂപയുചട കുറവസ വരുചമനചോണസ
കേണക്കചോക്കുനതസ.

(ബനി&സനി)  ആചകേ  വരുമചോനത്തനില്  കുറവസ  വരുനതസ  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്
നനികേത്തുചമനചോണസ  അറനിയനിചനിരനിക്കുനതസ.  2015-16  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചല
വരുമചോനലാം  അടനിസചോന  വര്ഷമചോയനി  കേണക്കചോക്കനി  14  ശതമചോനലാം  വര്ദനവസ
നല്കുചമനചോണസ ചകേന്ദ്രലാം ഉറപസ നല്കേനിയനിരനിക്കുനതസ. 

ചരക്കു ചസവന നനികുതനി നടപചോക്കുനതനിനചോയനി പചോസചോക്കനിയ നടപടനിക്രെമങ്ങള 

122  (486)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി  നടപചോക്കുനതനിനചോയനി  പചോസചോക്കനിയ  101-ാം
ഭരണഘടനചോ  ചഭദഗതനി  നനിയമലാം,  ചടങ്ങള,  നടപടനിക്രെമങ്ങള,  ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനില് ശനിപചോര്ശകേള എനനിവയുചട സലാംക്ഷനിപ്ത  വനിവരണവലാം അചതചോചടചോപലാം
പകേര്പ്പുലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;
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(ബനി)  ഈ  നനിയമലാം  നടപചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  ചകേന്ദ്ര-സലാംസചോന
സര്ക്കചോരുകേളക്കസ ജനി.എസസ.ടനി.-യനിചന്മലളള അധനികേചോരങ്ങള എചന്തെലചോലാം എനലാം മറ
നനിയനണ അധനികേചോര സചോനങ്ങള ഏചതലചോലാം എനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  വഴനിയുള്ള നനികുതനി പനിരനിവനിനസ ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്
തയ്യചോറചോക്കനിയ പടനികേയുലാം നനികുതനി നനിരക്കുലാം എന്തെസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുകേ  വഴനി  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിനുണചോകുനതസ
ചനടങ്ങളചോചണചോ  ചകേചോടങ്ങളചോചണചോ  ഏനലാം  ധനവകുപനിചന്റെ  കേണക്കുകേളുലാം
വനിശദചോലാംശങ്ങളുലാം എന്തെസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  സലാംബനനിച  സലാംക്ഷനിപ്ത  വനിവരണലാം
തചോചഴചക്കചോടുക്കുന: 

ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണനി   പചോസചോക്കനിയ  101-ാം
ഭരണഘടനചോ  ചഭദഗതനി  നനിയമപ്രകേചോരലാം  ഇതനിനുചവണനിയുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേചോണ
ചടങ്ങള,  നടപടനിക്രെമങ്ങള  എനനിവ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ശനിപചോര്ശ
പ്രകേചോരമചോയനിരനിക്കുലാംലാം. ചകേന്ദ്ര ധനകേചോരദമനനി അദദക്ഷനുലാം സലാംസചോന ചകേന്ദ്രപ്രചദശ
ധന/നനികുതനി വകുപ്പുമനനിമചോര് ഇതനിചല അലാംഗങ്ങളുമചോണസ. ചകേന്ദ്രത്തനിനസ 1/3 ചവചോടനിലാംഗസ
ചവയനിചറജുലാം  ബചോക്കനിയുള്ളവര്ചക്കലചോലാംകൂടനി  2/3 ചവചോടനിലാംഗസ  ചവയനിചറജുമചോണസ
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ചവചോടനിലാംഗസ  ചവണനിവനചോല്   ¾ ചവചോടനിലാംഗസ  ചവയനിചറജനിലചോണസ
ചപ്രചോചപചോസല്  പചോസചോക്കുനതസ.  ആയതനിനചോല്  ചകേന്ദ്രലാം  എതനിര്ക്കുന  ഒരു
ചപ്രചോചപചോസലലാം  പചോസചോകുകേയനില.  ഒനര  ചകേചോടനി  വചര  വനിറവരവള്ള  ഫയലകേള
9:1 എന  അനുപചോതത്തനില്  സലാംസചോന  ചകേന്ദ്ര  വകുപ്പുകേള  ഭരണ  നനിര്വഹണലാം
നടത്തചോനുലാം  അതനിനു  മുകേളനിലള്ളവ  1:1  എന  അനുപചോതലാം
വതീതലാം  വയചോന  തതീരുമചോനമചോയനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  സലാംസചോനത്തനിനകേചത്ത
ക്രെയവനിക്രെയത്തനിനസ  ചകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  സനി.ജനി.എസസ.ടനി.  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ
എസസ.ജനി.എസസ.ടനി.  എനതീ  രണസ  നനികുതനികേള  ഉണചോകുലാം.  സലാംസചോനചോന്തെര
വദചോപചോരത്തനിനുചമല്  ഐ.ജനി.എസസ.ടനി.  എന  മൂനചോമചതചോരു  നനികുതനിയുലാം.  എലചോ
നനിയമങ്ങളുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  ഉണചോക്കുന  മചോതൃകേചോ  നനിയമത്തനിനസ
അനുസൃതമചോയനിരനിക്കണലാം.  ചകേന്ദ്ര  ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം  സലാംസചോന  ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം
യഥചോക്രെമലാം  ചകേന്ദ്രത്തനിചന്റെയുലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെയുലാം  അക്കഇൗണ്ടുകേളനിചലയചോണസ
ചപചോവകേ.  അതുചകേചോണസ  അവയുചട  ചമലള്ള  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ഇളവലാം
പ്രചതദകേമചോയനിരനിക്കുലാം.
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GST നടപചോക്കുചമ്പചോള ഉണചോകേചോവന വരുമചോന നഷലാം 2015-16-ചല നനികുതനി
പനിരനിവനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് 14% വര്ദനവസ വര്ഷലാംചതചോറലാം കേണക്കചോക്കനി ആദദ
അഞസ  വര്ഷചത്തക്കസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നഷപരനിഹചോരലാം  നല്കുന  രതീതനിയനില്  GST
Compensation Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതുചകേചോണസ സലാംസചോനത്തനിചന്റെ നനികുതനി
വരുമചോനചത്ത  GST  പ്രതനികൂലമചോയനി  ബചോധനിക്കുകേയനില.  അന്തെര്സലാംസചോന
കകേമചോറങ്ങളനില് നല്കേനിയ നനികുതനി  വചോങ്ങനിയ വദചോപചോരനിക്കസ  അവര് തുടര്  വനില്പന
നടത്തുചമ്പചോള  ചക്രെഡനിറസ  എടുക്കചോവനതചോണസ.  നനിലവനില്  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്
ചുമത്തനിവരുന  ചകേന്ദ്ര  എകകസസ  നനികുതനി,  അഡതീഷണല്  എകകസസ  ഡഡ്യൂടനി,
ചസവന  നനികുതനി  തുടങ്ങനിയവയുലാം  സലാംസചോനങ്ങള  ചുമത്തനിവരുന  മൂലദവര്ദനിത
നനികുതനി,  ചകേന്ദ്രവനില്പന  നനികുതനി,  ആഡലാംബര  നനികുതനി,  വചോങ്ങല്നനികുതനി,  ചലചോടറനി
നനികുതനി  തുടങ്ങനിയവയുലാം  ഏചകേചോപനിപനിക്കുന  നനികുതനി  വദവസയചോണസ  ചരക്കസ
ചസവന നനികുതനി. എലചോ സകപ്ലെെയനിലലാം നല്കുന നനികുതനി ഇനചവചോയനിസനില് നനിനലാം
വദക്തമചോയനി  മനസനിലചോക്കചോചമനതനിനചോല്  ഈ  നനികുതനി  വദവസ  വളചര
സതചോരദമചോണസ.  ഇതസ വദചോപചോര സചോപനങ്ങള തമ്മേനിലള്ള മതരലാം വര്ദനിപനിക്കചോന
സചോധനിക്കുകേയുലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ഗുണപ്രദമചോവകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  അതനിവനിപുലവലാം
സങതീര്ണ്ണവമചോയ  കേമ്പഡ്യൂടര്  സലാംവനിധചോനലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കുനതനിനസ
ഒഴനിവചോക്കചോനചോവനില.  ഈ കേമ്പഡ്യൂടര് സലാംവനിധചോനലാം  പരനിപചോലനിക്കുനതനിനുലാം അതനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  ഇന്തെദയനിചല  മുഴുവന  സകപ്ലെെയര്മചോരുചടയുലാം  രജനിചസ്ട്രേഷനുലാം
റനിചടണുകേളുലാം  മറലാം  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുമുള്ള  ചുമതല  ജനി.എസസ.ടനി.എന.  എന
കേമ്പനനിക്കചോണസ.  വനില്ക്കുന,  വദചോപചോരനി  വനിറ  ചരക്കുകേളുചടയുലാം  ചസവനങ്ങളുചടയുലാം
invoice  level  details  –GSTN  portal-ല്  upload  ചചചയ്യണതുണസ.  ഈ
കേമ്പനനിയുചട ചപചോര്ടലനില് നനിനസ നമ്മുചട സലാംസചോനത്തനിചന്റെ നനികുതനി വലയത്തനില്
വരുന  ഇടപചോടുകേള  തല്സമയലാം  പനിനവലനിചചടുക്കുനതനിനുലാം  അവ  സലാംബനനിചസ
കൂടുതല്  വനിശദമചോയ  പരനിചശചോധന  നടത്തുനതനിനുലാം  ആവശദമചോയ  കേമ്പഡ്യൂടര്
സലാംവനിധചോനലാം ഉണചോകുലാം.

പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃത  നനികുതനി  നനിര്വഹണ  സമ്പ്രദചോയമചോണസ
ജനി.എസസ.ടനി.  വനിഭചോവനലാം  ചചയ്യുനചതനതനിനചോല്  നനികുതനി  ചവടനിപസ  ഗണദമചോയനി
കുറയുചമനചോണസ  ചപചോതുചവ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  ചരക്കനിനചമചലചോ
ചസവനത്തനിനചമചലചോ  നനികുതനി  ചവടനിപസ  നടത്തനി  എനസ  സലാംശയനിക്കുകേചയചോ
കേചണത്തുകേചയചോ  ചചയ്യുന  സചോഹചരദത്തനില്  കേട  പരനിചശചോധന  നടത്തുവചോന
ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനില് വദവസ ചചയനിട്ടുണസ.  ജനി.  എസസ.  ടനി.  നനിയമത്തനില് 171
വകുപസ പ്രകേചോരലാം  Anti Profiteering  Authority  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള വദവസ
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  സചോധനചസവനങ്ങളുചട  നനികുതനി
നനിരക്കനിചല  കുറവനിചന്റെയുലാം  സത്വതീകേര്ത്തചോവനിനസ  ലഭനിക്കുന  ഇനപുടസ  ടചോകസ
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ചക്രെഡനിറനിചന്റെയുലാം  ആനുപചോതനികേമചോയ  ഗുണലാം  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  വനിലക്കുറവനിലൂചട
ലഭദമചോകുനചണചോചയനസ  പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ ചമല്പറഞ  അചതചോറനിറനിയുചട
ലക്ഷദലാം.  ഒരു  ചചയര്മചോനുലാം  നചോലസ  ചടകനിക്കല്  അലാംഗങ്ങളുലാം  ചചര്നതചോണസ  ഈ
അചതചോറനിറനി.  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ  ആനുകൂലദവലാം  അതനിനനുസരനിചള്ള
വനിലക്കുറവലാം  ഉപചഭചോക്തചോവനിനസ  നല്കേനിയനിചലങനില് ആ  ആനുപചോതനികേമചോയ  തുകേ
വനില്പന നടന ദനിവസലാം മുതല് മടക്കനിചക്കചോടുക്കുന ദനിവസലാം വചര  18%  പലനിശ
നനിരക്കനില്  നല്കേചോന  ഉത്തരവനിടചോനുള്ള  അധനികേചോരലാം  അചതചോറനിറനിക്കുണസ.
ഇതനിനുപുറചമ  രജനിചസ്ട്രേഷന  കേദചോനസല്  ചചയ്യചോനുലാം  പനിഴ  ചുമത്തചോനുമുള്ള
അധനികേചോരവലാം  അചതചോറനിറനിക്കുണസ.  ഇതനിനുചവണനി  ഒരു  സലാംസചോനതല  സതീനനിലാംഗസ
കേമ്മേനിറനിചയ  നനിയമനിചക്കണതുണസ.  സതീനനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിക്കസ  ലഭനിക്കുന  പരചോതനികേള
പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം  പരചോതനി  ശരനിയചോചണനസ  ചബചോധദചപടുന പക്ഷലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ  അചതചോറനിറനി  മുമ്പചോചകേ  ശനിപചോര്ശചയചോടുകൂടനി
സമര്പനിക്കുനതുമചോണസ.  ഇവചയലചോലാം  ഉളചക്കചോള്ളനിച  കകേപ്പുസ്തകേലാം  തയ്യചോറചോക്കനി
നനിയമസഭചോ സചോമചോജനികേര്ക്കസ നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  നനികുതനി  നനിരക്കസ  സലാംബനനിച  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  പുറചപടുവനിച
30-06-2017-ചല  GO(P)No.62/2017/Taxes(SRO  No.360/2017)  ചന്റെ പകേര്പസ
അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ചരക്കു ചസവന നനികുതനി  സലാംബനനിചസ  2017  ഓഗസസ  മചോസലാം  മുതല്
മചോത്രചമ  റനിചടണ്  ഫയല്  ചചയസ  തുടങ്ങുകേയുള.  അതനിനുചശഷലാം  മചോത്രചമ
വനിലയനിരുത്തലകേള നടത്തചോന സചോധനിക്കുകേയുള.

വചോറസ നനികുതനി സമ്പ്രദചോയവലാം ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം

123  (487)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  വചോറസ  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയലാം  നനിലവനിലണചോയനിരുന  2016  ജൂലചോയനിചല
(ഒരു മചോസചത്ത മചോത്രലാം) സലാംസചോനത്തനിചന്റെ ആചകേ നനികുതനി വരുമചോനലാം എത്ര രൂപ
ആയനിരുന  ;  ജനി.  എസസ.  ടനി.  നടപനിലചോയതനിനുചശഷലാം  2017  ജൂലചോയസ  മചോസചത്ത
ആചകേ നനികുതനി വരുമചോനലാം എത്ര രൂപയചോണനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ ;

(ബനി)  2016  ജൂലചോയസ  മചോസചത്തയുലാം  2017  ജൂലചോയസ  മചോസചത്തയുലാം നനികുതനി
വരുമചോനലാം  തചോരതമദലാം  ചചയ്യുചമ്പള  അനുഭവചപടുന  ഏറക്കുറചനിലകേചള
ധനകേചോരദവകുപസ വനിലയനിരുത്തുനചതങ്ങചനയചോണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വചോറസ  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയലാം  നനിലവനിലണചോയനിരുന  2016
ജൂകലയനിചല  (ഒരു  മചോസചത്ത  മചോത്രലാം)  സലാംസചോന  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി
വകുപനിചല  വരുമചോനലാം  2593.21  ചകേചോടനി  രൂപ  ആയനിരുന.  1-07-2017 മുതല്
ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോയതനിനുചശഷലാം  റനിചടണ്  ഒനലാം  ഫയല്  ചചയനിടനില.  2017
ആഗസസ  20  മുതല്  മചോത്രചമ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  റനിചടണ്  ഫയല്  ചചയ്യുകേയുള.
ആയതുചകേചോണസ  2017  ജൂകല മചോസചത്ത ജനി.എസസ.ടനി.  വരുമചോനലാം എത്രയചോചണനസ
ജൂകല  മചോസചത്ത  റനിചടണ്  ഫയല്  ചചയതനിനുചശഷലാം  മചോത്രചമ  അറനിയചോന
സചോധനിക്കുകേയുള. 

വചോറസ നനികുതനി സമ്പ്രദചോയത്തനില് ചസവന നനികുതനികേള

124  (488)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരചോജന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  വചോറസ  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്,  ചസവന  നനികുതനികേള
പനിരനിചചടുക്കുനതനിനസ  സലാംസചോന  വചോണനിജദ  നനികുതനി  വകുപനിചനചോ  മചറചതങനിലലാം
സലാംസചോന  ഗവണ്ചമന്റെസ  ഏജനസനിചക്കചോ  അധനികേചോരലാം  ഉണചോയനിരുനചവചോചയനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  വചോറസ  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  ചസവന  നനികുതനികേള
പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുള്ള അധനികേചോരലാം ഏതസ ഏജനസനിയനിലചോണസ നനിക്ഷനിപ്തമചോയനിരുനതസ;

(സനി)  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  ചസവന  നനികുതനികേള
പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുലാം  ചസവന  നനികുതനി  സലാംബനമചോയ  കേണക്കുകേള
പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനുലാം ഏചതലചോലാം ഏജനസനികേചളയചോണസ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ;
ചുമതലചോവനിഭജനലാം എങ്ങചനയചോചണനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണചോയനിരുനനില.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വരുനതനിനുമുമ്പസ  ചസവന  നനികുതനികേള
പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേചോരലാം  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനചോയനിരുന.  ചസനടല്
ചബചോര്ഡസ ഓഫസ എകകസസ ആന്റെസ കേസലാംസസ ആണസ ഇതസ നനിര്വഹനിചനിരുനതസ. 

(സനി)  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയത്തനില്  ചസവന  നനികുതനികേള
പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുലാം  ചസവന  നനികുതനി  സലാംബനമചോയ  കേണക്കുകേള
പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനുലാം  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിനുലാം  സലാംസചോനസര്ക്കചോരുകേളക്കുലാം
അധനികേചോരമുണസ. ചരക്കുകേളുചടയുലാം ചസവനങ്ങളുചടയുലാം ചമചോത്തലാം ഫയലകേളനില് ഒനര
ചകേചോടനി  വചരയുള്ള  വനിറവരവകേള  സലാംബനനിച  ഫയലകേള  9:1  എന
അനുപചോതത്തനില്  യഥചോക്രെമലാം  സലാംസചോന-ചകേന്ദ്ര  വകുപ്പുകേള  ഭരണ  നനിര്വഹണലാം
നടത്തചോനുലാം  അതനിനസ  മുകേളനിലള്ളവ  1:1  എന  അനുപചോതത്തനില്  വതീതലാം  വയചോനുലാം
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  
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ചരക്കു ചസവന നനികുതനി

125 (489)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കു-ചസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വനചതചോചട  സലാംസചോനചത്ത
മരചോമത്തസ പണനികേള തചോറമചോറചോയനി എന വചോര്ത്തയനില് വസ്തുതയുചണചോ;

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  കേണക്കചോക്കുനതനിചല അവദക്തതയചോണസ പ്രതനിസനനിക്കു
കേചോരണലാം എനസ കേരുതുനചണചോ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളുചട  300  ചകേചോടനിയനിലധനികേലാം  രൂപയുചട
ബനില്ലുകേള വദക്തമചോയ നനിര്ചദശങ്ങളുചട അഭചോവത്തനില് പചോസചോക്കചോചനചോ ടഷറനികേളനില്
നല്കേചോചനചോ കേഴനിയുനനില എന കേചോരദലാംശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  സര്ക്കചോര് വകുപ്പുകേളനിചലയുലാം  തചദശസത്വയലാംഭരണസചോപനങ്ങളനിചലയുലാം
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ജൂണ്  30  വചരയുള്ള പഴയ നനിരക്കനില് എത്ര ശതമചോനമചോയനിരുന
നനികുതനി എനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ഇ)  ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രകേചോരലാം  ഈ  നനികുതനി  വര്ദനിചനിട്ടുചണചോ  എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(എഫസ) ഏചതചോചക്ക വനിഭചോഗലാം പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ഏതസ നനിരക്കനില് ജനി.എസസ.ടനി.
ഈടചോക്കണചമനതനിചനക്കുറനിചസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ജനി) ജൂണ് 30-നസ മുമ്പസ പൂര്ത്തനിയചോയ പ്രവൃത്തനികേളുചട ബനില്ലുകേളനില് എങ്ങചന
നനികുതനി  ഈടചോക്കണചമന  കേചോരദത്തനില്  ആശയക്കുഴപമുചണചോ  എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ജൂലചോയസ  ഒനനിനു മുമ്പസ  പൂര്ത്തനിയചോയ പ്രവൃത്തനികേളുചട  ബനില്ലുകേള
പഴയ  നനിരക്കനില്  നല്കേണചമന  കേരചോറക്കചോരുചട  ആവശദലാം  ഏതസ  രതീതനിയനില്
പരനിഗണനിക്കുവചോനചോണസ ഉചദശനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചരക്കു ചസവന നനികുതനി നനിലവനില് വനചതചോചട സലാംസചോനചത്ത
മരചോമത്തസ പണനികേള തചോറമചോറചോയതചോയനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ബനില്ലുകേള  തയ്യചോറചോക്കുനതസ  അതചോതസ
എകനികേഡ്യൂടതീവസ  എനജനിനതീയര്മചോരുചട  ഓഫതീസനില്  നനിനചോണസ.  പ്രസ്തുത
ഓഫതീസകേളനില്നനിനലാം  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  ഈടചോക്കുനതനിനുള്ള  അവദക്തത
സലാംബനനിചസ  പരചോതനികേചളചോനലാം  ലഭനിചനിടനില.  എനചോല്  ഉയര്നവന  ചനില
അവദക്തതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  ബനചപട  ചസക്രെടറനിമചോചര  ചുമതല
ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
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(ഡനി) ചകേചോമ്പഇൗണനിലാംഗസ വദവസയനില് നനികുതനി അടയ്ക്കുനവര്ക്കസ സനി.എസസ.ടനി.

രജനിചസ്ട്രേഷന ഇലചോത്ത ചകേചോണ്ടചോകര് ആചണങനില് ചമചോത്തലാം കേരചോര് തുകേയുചട  4

ശതമചോനവലാം  സനി.എസസ.ടനി  ഉള്ളവര്ക്കസ  5  ശതമചോനവലാം  ആണസ  നനികുതനി  നനിരക്കസ.

ചകേചോമ്പഇൗണനിലാംഗസ  വദവസയനില്  അലചോത്തവര്ക്കസ  ചലബര്  തുകേ  കേനിഴനിചസ  ബചോക്കനി

തുകേയുചട 14.5% ആണസ നനികുതനി നനിരക്കസ.

(ഇ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനില് വരുചമ്പചോള ഉല്പചോദനഘടലാം  മുതല് അവസചോന

വനില്പനഘടലാം വചര അടയ്ക്കുന എലചോ നനികുതനിക്കുലാം ചക്രെഡനിറസ  ലഭനിക്കുചമനതനിനചോല്

ചമചോത്തലാം നനികുതനി നനിരക്കസ വചോറസ നനിരക്കനിചനക്കചോള കുറവചോണസ.

(എഫസ)  ഓചരചോ  വനിഭചോഗലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  ഈടചോക്കചോവന  ജനി.എസസ.ടനി.

നനിരക്കസ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  അലാംഗതീകേരനിചസ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  പ്രവൃത്തനി  കേരചോറകേള  ചസവനമചോയനി  കേണക്കചോക്കനി  18%

നനികുതനിയചോവലാം  ചുമചത്തണനിവരുനതസ.  എനചോല്  5-08-2017-ല്  ചചര്ന

ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് സര്ക്കചോര്  നല്കുന ചനില  കേരചോറ  പണനികേളക്കസ  12%

നനികുതനി നനിരക്കസ ശനിപചോര്ശ ചചയനിട്ടുണസ.

(ജനി)  ചകേരള ഗുഡ്സസ & സര്വതീസസസ ടചോകസസ കേമ്മേതീഷറചട  18-07-2017-ചല

സനി1-24614/16/സനി.റനി.ഇ.  ഓഫതീസസ  11137/17  അകഡത്വസറനി  -  3  പ്രകേചോരലാം

30-6-2017-ചനചോ  അതനിനുമുചമ്പചോ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളുചട  ബനില്ലുകേള  വചോറസ

അടനിസചോനമചോക്കനിയചോണസ  തയ്യചോറചോചക്കണതസ.  അതനിനചോല്  ഇക്കചോരദത്തനില്

ആശയക്കുഴപമനില. 

വചോണനിജദ നനികുതനി പനിരനിചചടുക്കല്

126 (490) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനങ്ങള  നല്കുന  വചോണനിജദ  നനികുതനി  സര്ക്കചോര്  ഖജനചോവനില്

കൃതദമചോയനി  എത്തുനനില  എന  ആചക്ഷപലാം  ശദയനിലചണചോ  ;  എങനില്  അതു

സര്ക്കചോര്  ഖജനചോവനില്  എത്തനിക്കുനതനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം  നടപടനിക്രെമങ്ങള

സത്വതീകേരനിക്കുവചോനചോണസ ഉചദശനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  മനിഷന  എറണചോകുളലാം  2016-17  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  എത്ര  തുകേയചോണസ

ഖജനചോവനിചലക്കസ പനിരനിഞ കേനിടനിയചതന വദക്തമചോക്കചോചമചോ;
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(സനി)  മനിഷന എറണചോകുളലാം മചോതൃകേയനില് സലാംസചോനചത്ത എലചോ ജനിലകേളനിലലാം
വചോണനിജദ  നനികുതനി  ഖജനചോവനിചലക്കസ  എത്തനിക്കുനതനിനസ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങൾ ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  വനില  വര്ദനവനിനനുസൃതമചോയനി  നനികുതനി  വരുമചോനലാം
വര്ദനിക്കചോത്തതുചകേചോണസ  പ്രധചോന  കേചവടക്കചോരുചട  റനിചടണുകേള  സ്കൂടനിണനി
ചചയ്യുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയചോണസ  മനിഷന  എറണചോകുളലാം
പദതനി 2016-17 ഏര്ചപടുത്തനിയതസ.

(ബനി) 2016  ഡനിസലാംബര്  1  മുതല്  2017  മചോര്ചസ  31  വചര ആചകേ പനിരനിഞസ
കേനിടനിയ  തുകേ  5546.52  ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ.  അഡതീഷണല്  ഡനിമചോന്റെനില്നനിന
മചോത്രമചോയനി 36.92 ചകേചോടനി രൂപയുലാം പനിരനിഞകേനിടനി.

(സനി) ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോയ സചോഹചരദത്തനില് ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില. 

ചരക്കു ചസവന നനികുതനി

127 (491) ശതീ  .   സണ്ണനി ചജചോസഫസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനചോഥന :
ശതീ  .    അനൂപസ  ചജക്കബസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചരക്കുചസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വനചപചോള  നൂറനിചയചോനസ
സചോധനങ്ങളുചട  വനില  കുറയുലാം  എനസ  സര്ക്കചോര്  പ്രഖദചോപനിചനിരുചനചോ;എങനില്
പ്രഖദചോപനത്തനിനസ അനുസൃതമചോയനി വനില കുറയുകേയുണചോചയചോ;

(ബനി)  വനില  കുറയ്ചക്കണ  സചോധനങ്ങളുചട  വനില  ചപചോലലാം  അമനിതമചോയനി
വര്ദനിപനിചസ  ജനങ്ങചള ചകേചോളളയടനിക്കുന  ഒരു വനിഭചോഗലാം  കേചവടക്കചോരുചട  നതീക്കലാം
ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ;  അതസ  തടയുനതനിനുളള  സര്ക്കചോര്  സലാംവനിധചോനലാം
ഫലപ്രദമചോചണചോ  ;  ഇചലങനിൽ  അതനിനുള്ള  കേചോരണങ്ങള  എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  അമനിതവനില  ഈടചോക്കനിയചോല്  ഇടചപടുചമന  ധനമനനിയുചട
പ്രഖദചോപനത്തനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്,  എത്ര  വദചോപചോരസചോപനങ്ങള
പരനിചശചോധനിചചവനലാം  എത്ര  ചപര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചചവനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരലാം  പ്രധചോനചപട  നൂറനിചയചോനസ  ഉപചഭചോക്തൃ
ഉല്പനങ്ങളക്കുണചോയ നനികുതനി കുറവനിചന്റെ കേണക്കുകേള ചപചോതുജന തചോല്പരദചോര്തലാം
പത്രങ്ങളനില്  പരസദചപടുത്തനിയനിരുന.  സനിവനില്  സചചപ്ലെെസസ  ചകേചോര്പചറഷന
വരുത്തനിയ വനിലക്കുറവലാം സര്ക്കചോര് പ്രസനിദചപടുത്തനിയനിരുന. നനിലവനിലണചോയനിരുന
ആചകേ നനികുതനി ഭചോരത്തനില് ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കുനചതചോടുകൂടനി  വരുന കുറവസ
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ കകേമചോറചോചത കേയ്യടക്കുന പ്രവണത തടയുനതനിനചോയനി നനികുതനി
സലാംബനനിച  മചോടനികസ  പ്രസനിദചപടുത്തണചമനസ  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്
ആവശദചപടനിരുന.  ഇതസ  നടക്കചോചത വന സചോഹചരദത്തനിലചോണസ  പ്രസ്തുത പടനികേ
പ്രസനിദചപടുത്തനിയതസ.  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില്  നതീക്കനിയനിരനിപസ
സചോധനങ്ങളുചട  വനിലയുമചോയനി  ബനചപടസ  ചനില  അവദക്തതകേള  രചോജദചമചോട്ടുക്കുലാം
നനിലനനിനനിരുന.  അവദക്തതകേള  മചോറചമ്പചോള  ഇനപുടസ  ടചോകസ  ചക്രെഡനിറനിചന്റെ
പ്രചയചോജനവലാം  ചമചോത്തലാം  നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വനനിട്ടുള്ള  വദതനിയചോനവലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ  മനിക്ക  അവശദ  സചോധനങ്ങളക്കുലാം  വനിലക്കുറവസ  ഉണചോകേചോനചോണസ
സചോധദത.  ഇതസ  വരുലാം  മചോസങ്ങളനില്  പ്രകേടമചോകുചമനസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
അത്തരക്കചോര്ചക്കതനിചര  നടപടനിചയടുക്കുനതനിനസ  Anti-Profiteering  Authority
എത്രയുലാം ചപചടനസ രൂപതീകേരനിചസ തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ സലാംസചോന
സര്ക്കചോര് ആവശദചപടനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രകേചോരലാം വനില കുറയുന ഉല്പനങ്ങളക്കസ വനിലകൂടനി
വനില്ക്കുനതചോയനി  പലഭചോഗത്തുനനിനലാം  പരചോതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  അചതക്കുറനിചസ
വദചോപചോരനികേളുമചോയുലാം സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം ചര്ച നടത്തനി പ്രശപരനിഹചോര നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരമുള്ള  Anti-Profiteering  Authority
ഇതുവചരയുലാം  രൂപതീകേരനിചനിടനിലചോത്തതനിനചോല്  നനികുതനി  വകുപനിനസ  തുടര്നടപടനികേള
ഇതനില്  സത്വതീകേരനിക്കചോന പരനിമനിതനികേളുണസ. ലതീഗല് ചമചടചോളജനി വകുപസ ഇത്തരലാം വനില
വര്ദനവനിചന തുടര്നസ 4057 വദചോപചോര സചോപനങ്ങളനില് പരനിചശചോധന നടത്തനി 101
സചോപനങ്ങളചക്കതനിചര  നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

ചരക്കു ചസവന നനികുതനി

128 (492) ശതീ  .    ചജചോര്ജസ എലാം  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ജൂകല-1 മുതല് രചോജദത്തസ നടപനില് വരുത്തനിയ ചരക്കു ചസവന നനികുതനി
മൂലലാം സലാംസചോനത്തസ ഉണചോയ മചോറങ്ങള എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ  വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതനിചല  അവദക്തതയുലാം  ആശയക്കുഴപവലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചചവനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(സനി)  നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങള,  ചഹചോടല്  ഭക്ഷണലാം  എനനിവയുചട
വനിലവര്ദനയസ ഇടയചോയ സചോഹചരദങ്ങള വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി) ഇതസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചരക്കു  ചസവന  നനികുതനി  പ്രചോപദസചോനചോധനിഷനിത  നനികുതനി
സലാംവനിധചോനമചോണസ.  ആയതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ
ഇതസ  അനുകൂലമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  ചസവനങ്ങളക്കുചമലള്ള  നനികുതനിയുലാം
സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോകുലാം.  ബചോങനിലാംഗസ,   ചടലനിചകേചോലാം,  ഇനഷത്വറനസസ  തുടങ്ങനിയ
ചസവനങ്ങളുചട  ചകേരളത്തനിചല  ഉപചഭചോഗ  നനിരക്കസ  നമ്മുചട  രചോജദചത്ത  ഉയര്ന
നനിരക്കുകേളനില്  ഒനചോണസ.  ഇതനിലൂചട  സലാംസചോനത്തനിനസ  ചനടമുണചോകുലാം.  ഇതസ
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം കേമ്പഡ്യൂടര്വല്കൃ ത നനികുതനി നനിര്വഹണ സമ്പ്രദചോയമചോണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.
നടപചോക്കുചമ്പചോള  ഉണചോകുന  വരുമചോന  നഷലാം  നനികേത്തുനതനിനുള്ള  GST
Compensation Act  പചോസചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനുസരനിചസ ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുചമ്പചോള
വരുമചോന  നഷമുണചോയചോല്  2015-16-ചല  നനികുതനി  പനിരനിവനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്
14%  വര്ദനവസ  വര്ഷലാംചതചോറലാം  കേണക്കചോക്കനി ആദദ  5  വര്ഷചത്തയസ പൂര്ണ്ണമചോയനി
നഷപരനിഹചോരലാം  ലഭനിക്കുലാം.  ഇ-ചകേചോചമഴസ  വദചോപചോരലാം,  സത്വന്തെലാം  ആവശദത്തനിനസ
അനദസലാംസചോനങ്ങളനില് നനിനലാം വചോങ്ങുന ഗ്രചോകനറസ,  മചോര്ബനിള തുടങ്ങനിയവയുചട
നനികുതനിയുലാം  മുമ്പസ  അന്തെര്സലാംസചോന വനില്പനയചോയനി  കേണക്കചോക്കനിയനിരുനതനിനചോല്
ഉപചഭചോക്തൃ  സലാംസചോനമചോയ  ചകേരളത്തനിനസ  ലഭനിചനിരുനനില.  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് ഈ
നനികുതനിയുലാം ചകേരളത്തനിനസ  ലഭനിക്കുലാം. ഇതസ വലനിയ ചനടമചോണസ. 

(ബനി) ജനി.എസസ.ടനി.-യുമചോയനി ബനചപട അവദക്തതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
വദചോപചോരനികേളക്കുലാം വദചോപചോര സലാംഘടനകേളക്കുലാം ചകേരളചമചോടചോചകേ വനിവനിധ തരത്തനിലള്ള
പഠന ക്ലചോസ്സുകേള വകുപസ ആസൂത്രണലാം ചചയസ നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ. വദചോപചോരനികേളുചട
സലാംശയനനിവചോരണത്തനിനചോയനി  24  മണനിക്കൂറലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചഹല്പസ ഡസ്കുകേള
എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  വകുപനിചന്റെ  ചഹഡ്കേത്വചോര്ചടഴനിലലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.
ഇതുകൂടചോചത  ചപചോതുജനങ്ങളുചട  ചബചോധവത്ക്കരണത്തനിനചോയുള്ള  പരനിപചോടനികേളുലാം
ആസൂത്രണലാം ചചയസ നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപുറചമ ജനി.എസസ.ടനി.  ചഫസനിലനിചറഷന
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  വദചോപചോരനികേളക്കുലാം വദചോപചോര സമൂഹത്തനിനുലാം ഉണചോകുന
പ്രശങ്ങള യഥചോസമയലാം സര്ക്കചോരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനി പരനിഹചോരമുണചോക്കുകേയചോണസ
സലാംസചോന, ജനിലചോതലങ്ങളനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള ഈ കേമ്മേനിറനിയുചട ഉചദശദലാം.

(സനി&ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനതനിചനത്തുടര്നസ  നനിചതദചോപചയചോഗ
സചോധനങ്ങള,  ചഹചോടല് ഭക്ഷണലാം എനനിവയസ വനില വര്ദനവസ ഉണചോയതചോയനി പല
ഭചോഗങ്ങളനില്നനിനലാം  പരചോതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ചഹചോടല്  വദവസചോയനികേളുമചോയുലാം  മറസ
സലാംഘടനകേളുമചോയുലാം  ചര്ച  നടത്തനി  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന. 
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അനദസലാംസചോന ചലചോടറനികേള നനിയനനിക്കചോന നടപടനി

129  (493)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.  എസസ.  ടനി.  നടപനിലചോയതനിചന  തുടര്നസ  സലാംസചോനത്തസ
അനദസലാംസചോന  ചലചോടറനികേള  ആരലാംഭനിക്കചോനുള്ള  നടപടനികേള  നനിയനനിക്കചോന
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചചവനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചകേരള ചലചോടറനിയനില്  നനിനലാം ആചകേ
വരുമചോനവലാം ലചോഭവലാം എത്രചയനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(സനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  കേചോരുണദ ചനികേനിതചോ  പദതനിയനിലൂചട
എത്രചകേചോടനി രൂപ സഹചോയ ധനമചോയനി നലനിചയനറനിയനിക്കുചമചോ;

(ഡനി) 2015-16  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേചോരുണദ പദതനിയനിലൂചട എത്രയചോണസ
സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം നല്കേനിയതസ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിചനത്തുടര്നസ  സലാംസചോനത്തസ  അനദ
സലാംസചോന ഭചോഗദക്കുറനികേളുചട നനിയമചോനുസൃതമലചോത്ത വനില്പന തടയുനതനിചലയചോയനി
നനിലവനില് പ്രചോബലദത്തനിലള്ള ആക്ടുകേളുലാം റൂളുകേളുലാം കേര്ക്കശമചോയനി നടപനിലചോക്കുനതനിനസ
സര്ക്കചോര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  മറവനില്  ടനി  ചലചോടറനികേളുചട  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം
തടയുനതനിചലയചോയനി ചലചോടറനി നടത്തനിപനില് പുതനിയ നനിയനണങ്ങള/ പരനിചശചോധനകേള
27-07-2017-ചല G.O(P)No.93/2017/TD പ്രകേചോരലാം ചകേചോണ്ടുവനനിട്ടുണസ.

മനിചസചോറചോലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ചലചോടറനി  അവരുചട  വനിതരണക്കചോരചോയ
M/s.Teesta  Distributers  മുചഖന  ചകേരളത്തനില്  ചടങ്ങള  ലലാംഘനിചസ
വനില്പനയ്ചക്കചോരുങ്ങനിയതനിചന  തുടര്നസ  പ്രസ്തുത  നനിയമലലാംഘനലാം  മനിചസചോറചോലാം
ചസറനിചനയുലാം  ചകേന്ദ്ര  ആഭദന്തെര  വകുപനിചനയുലാം  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ഇത്തരലാം
നനിയമചോനുസ കൃതമലചോത്ത  ചലചോടറനികേള  ചപചോലതീസസ  മുഖചോന്തെരലാം  പനിടനിചചടുത്തസ
നനിയമനടപടനികേള കകേചക്കചോളകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.

ചകേരള സലാംസചോന ഭചോഗദക്കുറനി ഏജന്റുമചോര് ചകേരള സലാംസചോന ഭചോഗദക്കുറനികേള
മചോത്രചമ വനില്ക്കചോവൂ  എനലാം നനിയമവനിചധയമലചോത്ത അനദ സലാംസചോന ഭചോഗദക്കുറനി
ടനിക്കറകേള  വനില്ക്കുനപക്ഷലാം  അവരുചട  ഏജനസനി  റദസ  ചചയ്യുനതുളചപചടയുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനലാം സര്ക്കചോര് മുനറനിയനിപസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 
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(ബനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചകേരള ചലചോടറനിയനില്നനിനള്ള ആചകേ

വരുമചോനലാം (ചലചോടറനി വനില്പന/മറനിനങ്ങള) 7395.29 ചകേചോടനി രൂപയുലാം ലചോഭലാം 1691.05

ചകേചോടനി രൂപയുമചോണസ.

(സനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  കേചോരുണദ ചനികേനിതചോ  പദതനിയനിലൂചട

416,19,81,077 രൂപ ധനസഹചോയമചോയനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  2015-16  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  കേചോരുണദ ചനികേനിതചോ  പദതനിയനിലൂചട

157,64,06,746 രൂപയചോണസ സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം നല്കേനിയതസ. 

ഇറചനിചക്കചോഴനിയുചട വനില്പന വനില

130  (494)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇറചനിചക്കചോഴനിക്കുള്ള  ജനി.എസസ.ടനി.  നനികുതനി  14.5-ല്  നനിനലാം

0  ശതമചോനമചോയനി കുറചചങനിലലാം വദചോപചോരനികേള ചകേചോഴനി വനില കൂടനി ഉപചഭചോക്തചോക്കചള

ചകേചോള്ളയടനിക്കുനതനിചനതനിചര എന്തെസ നടപടനി സത്വതീകേരനിചചന വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ചകേചോഴനിവനില  കേനിചലചോക്കസ  87  രൂപയചോയനി  കുറയണചമന  സര്ക്കചോര്

നനിര്ചദശലാം പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കുനതനിനസ സചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വരുനതനിനസ  മുമ്പസ  നനിലവനിലണചോയനിരുന

നനികുതനി അടയചോത്തതനിനുലാം അനധനികൃതമചോയനി ചകേചോഴനി കേടത്തനിയതനിനുലാം ഈ വര്ഷലാം

ഏചതങനിലലാം ചകേചോഴനി വദചോപചോരനിചക്കതനിചര ചകേസസ രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേചോഴനി  വനില്പനക്കചോരുമചോയനി  സര്ക്കചോര്  തലത്തനില്  ചര്ചകേള

നടത്തുകേയുലാം  നദചോയ  വനിലയസ  വനില്ക്കചോചമനസ  ധചോരണയചോകുകേയുലാം  ചചയനിരുന.

ശതീതതീകേരനിക്കചോത്ത  ചകേചോഴനിയനിറചനിയുചട  വനിലയനില്  'ചകേപ്ചകേചോ'  14.5%  കുറവസ

വരുത്തനിയനിട്ടുണസ. 

(സനി) ജനി.എസസ.ടനി. നനിലവനില് വരുനതനിനുമുമ്പസ നനിലവനിലണചോയനിരുന നനികുതനി

അടയചോത്തതനിനുലാം അനധനികൃതമചോയനി  ചകേചോഴനി  കേടത്തനിയതനിനുലാം  ഈ വര്ഷലാം ചകേചോഴനി

വദചോപചോരനികേളചക്കതനിചര 664 ചകേസ്സുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ. 
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നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിചചടുത്ത തുകേ

131  (495)  ശതീ  .    ചറചോജനി  എലാം  .    ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിചചടുത്ത
തുകേ തരലാം തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ
പനിരനിചചടുക്കുവചോന ഉചദശനിചനിരുനതസ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി) നനികുതനി പനിരനിചചടുക്കുനതനില് വതീഴ്ച വനതചോയനി കേരുതുനചണചോ; എങനില്
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  തമനിഴചോടനില് നനിനലാം നനികുതനി ചവടനിചസ  സചോധനങ്ങള ചകേരളത്തനിചലക്കസ
ചകേചോണ്ടുവരുനതചോയനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  ഇതസ  തടയുവചോൻ
എചന്തെചോചക്ക  ക്രെമതീകേരണങ്ങള  ഏർചപടുത്തുവചോൻ  ഉചദശനിക്കുനചവനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് നനികുതനിയനിനത്തനില് പനിരനിചചടുത്ത
തുകേ വകുപ്പു തനിരനിചസ ചുവചട ചചര്ക്കുന. 

എകകസസ വകുപസ - 2007.87 ചകേചോടനി രൂപ

രജനിചസ്ട്രേഷന വകുപസ - 2653.71 ചകേചോടനി രൂപ

ചമചോചടചോര് വചോഹന വകുപസ - 3026.42 ചകേചോടനി രൂപ

ലചോന്റെസ റവനഡ്യൂ വകുപസ - 993.62 ചകേചോടനി രൂപ

സലാംസചോന ചരക്കുചസവന നനികുതനി വകുപസ  - 34038.36 ചകേചോടനി രൂപ

(ബനി)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  നനികുതനിയനിനത്തനില്
പനിരനിചചടുക്കുവചോന ഉചദശനിചനിരുന തുകേ വകുപ്പു തനിരനിചസ ചുവചട ചചര്ക്കുന. 

എകകസസ വകുപസ - 2397.36 ചകേചോടനി രൂപ

രജനിചസ്ട്രേഷന വകുപസ - 3303.62 ചകേചോടനി രൂപ

ചമചോചടചോര് വചോഹന വകുപസ - 3247.38 ചകേചോടനി രൂപ

ലചോന്റെസ റവനഡ്യൂ വകുപസ - 1180.56 ചകേചോടനി രൂപ

സലാംസചോന ചരക്കുചസവന നനികുതനി വകുപസ - 36963.92 ചകേചോടനി രൂപ
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(സനി) ഇല.

(ഡനി)  ഉണസ.  അന്തെര് സലാംസചോന വനില്പനയുചട  കേചോരദത്തനില്  'സനി'  ചഫചോറലാം
ചവരനിഫനിചക്കഷനുചവണനി സലാംസചോന ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി വകുപസ ഒരു പ്രചതദകേ
ടതീമനിചന  നനിചയചോഗനിചസ  പരനിചശചോധന നടത്തുകേയുലാം വദചോജ ചഫചോമുകേള കേചണത്തുന
ചകേസ്സുകേളനില് ഉയര്ന നനിരക്കനില് നനികുതനി ഈടചോക്കുവചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയ്യുന.  നനികുതനി ചവടനിപനിനുള്ള ഒരു പ്രധചോന മചോര്ഗ്ഗമചോണസ  ചറയനില്ചവ വഴനിയുള്ള
കേള്ളക്കടത്തസ.  ഇത്തരലാം ചരക്കുകേടത്തസ തടയുനതനിനചോയനി ചറയനില്ചവ ചസഷനുകേള
ചകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള  ഇന്റെലനിജനസസ  സത്വചോഡകേളുചട  പരനിചശചോധന  ശക്തമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
ചചക്കസ ചപചോസസ  കേടനവരുന വചോഹനങ്ങള ഇന്റെലനിജനസസ  വനിഭചോഗലാം പരനിചശചോധന
നടത്തുനതസ കേര്ശനമചോക്കനിയനിട്ടുണസ. 

എകകസസ വകുപനിചന്റെ ചചക്കസ ചപചോസകേളനില് നനികുതനി പനിരനിവസ  നടത്തുനനില.
എനചോല്  അയല്  സലാംസചോനങ്ങളനില്  നനിനള്ള  അനധനികൃത  സനിരനിറസ/വദചോജമദദ
കേടത്തസ എനനിവയനിലൂചട നനിയമചോനുസ കൃത മദദവനില്പനയനിലൂചട ലഭനിചക്കണ ഡഡ്യൂടനിയുലാം
മറസ നനികുതനികേളുലാം സര്ക്കചോരനിനസ നഷചപടുനതസ തടയുനതനിനചോയനി എകകസസ ചചക്കസ
ചപചോസകേളനിചല  പരനിചശചോധന  കൂടചോചത  അതനിര്ത്തനി  പ്രചദശങ്ങളനില്  ചബചോര്ഡര്
പചടചോളനിലാംഗസ  യൂണനിറകേള  24  മണനിക്കൂറലാം  വചോഹന  പരനിചശചോധന  നടത്തുനണസ.
എകകസസ കേമ്മേതീഷണറചട പ്രചതദകേ സത്വചോഡകേളുലാം ഷചോചഡചോ എകകസസ, എകകസസ
ഇന്റെലനിജനസസ  വനിഭചോഗങ്ങളുലാം  അതനിര്ത്തനി പ്രചദശത്തസ  പ്രചതദകേ പരനിചശചോധനകേളുലാം
നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  നടത്തനി  വരുനണസ.  ചചക്കസ  ചപചോസകേള  മറനികേടനസ  സമചോന്തെര
പചോതകേളനിലൂചട  കേള്ളക്കടത്തസ  നടത്തുവചോന  സചോധദതയുള്ള  ചറചോഡകേളനില്
വചോഹനപരനിചശചോധന  കേര്ശനമചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ചദശതീയപചോതകേളനില്  വചോഹന
പരനിചശചോധന നടത്തനി വരുനതുമചോണസ. 

സത്വര്ണ്ണത്തനിചന്റെയുലാം കവരക്കല്ലുകേളുചടയുലാം ജനി.എസസ.ടനി. നനിരക്കസ

132  (496)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  സത്വര്ണ്ണത്തനിചന്റെയുലാം  കവരക്കല്ലുകേളുചടയുലാം  നനികുതനി
നനിരക്കസ എത്ര ശതമചോനമചോയനിടചോണസ നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ;

(ബനി)  വചോറസ  നനികുതനിയചോയനി  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന  5%  നനികുതനി,
സത്വര്ണ്ണത്തനിനുലാം  കവരക്കല്ലുകേളക്കുലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  വരുചമ്പചോഴുലാം  ഏര്ചപടുത്തണ
ചമനസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  മുമ്പചോചകേ
ആവശദചപടനിരുചനചോ;
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(സനി)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ഈ ആവശദലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് ചര്ച
ചചയ് തനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  സത്വര്ണ്ണത്തനിചന്റെയുലാം  കവരക്കല്ലുകേളുചടയുലാം  നനികുതനി  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്
കുറചതുമൂലലാം അവയുചട വനില്പന വര്ദനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  സത്വര്ണ്ണത്തനിചന്റെയുലാം  കവരക്കല്ലുകേളുചടയുലാം  നനികുതനി
നനിരക്കസ 3 ശതമചോനമചോയനിടചോണസ നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ. 

(ബനി) ആവശദചപടനിരുന.

(സനി)  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ഈ ആവശദലാം  ജനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് ചര്ച
ചചയനിരുന.

(ഡനി)  ചരക്കുചസവന നനികുതനി  ജൂകല ഒന മുതലചോണസ  നനിലവനില് വനതസ.
2017  ആഗസസ  മചോസലാം  മുതല് മചോത്രചമ  റനിചടണുകേള ഫയല് ചചയ തുടങ്ങുകേയുള
എനതനിനചോല് സചോധനങ്ങളുചട വനില്പനചയ സലാംബനനിചള്ള വനിശദചോലാംശങ്ങചളചോനലാം
ലഭദമചോയനിടനില. 

ആക്രെനിക്കചവടത്തനിചന്റെ തകേര്ച

133  (497)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.  എസസ.  ടനി.  നനിലവനില്  വനതനിനുചശഷലാം  ചകേരളത്തനിചല
ആക്രെനിക്കചവടലാം പൂര്ണ്ണമചോയുലാം അവതചോളത്തനിലചോയതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ആക്രെനിക്കചവടത്തനിനു  ഏർചപടുത്തനിയ  ഉയര്ന  ജനി.എസസ.ടനി.
പരമ്പരചോഗത  മചോലനിനദ  നനിര്മ്മേചോര്ജന  രലാംഗചത്തയുലാം  ചതചോഴനില്  രലാംഗചത്തയുലാം
ബചോധനിക്കുചമനതസ ചകേന്ദ്രസർക്കചോരനിചന്റെ ശദയനില്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  എചന്തെചോചക്ക  നനിർചദശങ്ങളചോണസ  ജനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗൺസനിലനിൽ പരനിഗണനയ്ക്കുവയ്ക്കുവചോൻ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളചതന വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ. 

(ബനി&സനി) പ്ലെെചോസനികേസ സചോപനിചന്റെയുലാം ചവസസ മചോചനജസ ചമന്റെസ സര്വതീസകേളുചടയുലാം
നനികുതനി കുറയണചമനസ ചകേന്ദ്രചത്തചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ. 
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ചകേചോനനി മണ്ഡലത്തനിചല ചനിറചോര് സബസ ടഷറനി

134(498)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേചോശസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോനനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ചനിറചോര്  സബസ  ടഷറനിയുചട  നനിര്മ്മേചോണലാം

ആരലാംഭനിചതസ  എനചോണസ;  ആയതനിചലയസ നചോളനിതുവചര എചന്തെലചോലാം തുടര്നടപടനികേള

കകേചക്കചോണനിട്ടുചണനസ ഇനലാം തനിരനിചസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  നനിലവനിലള്ള  തടസലാം  എചന്തെലചോലാം  ;

വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;  തടസലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  സര്ക്കചോര്  ഭചോഗത്തുനനിനസ

കകേചക്കചോണനിട്ടുള്ള ഇടചപടലകേള എചന്തെലചോലാം;

(സനി)  നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എനചത്തയസ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനചോവചമനസ

ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേചോനനി മണ്ഡലത്തനിചല ചനിറചോര്  സബ്ടഷറനിക്കചോയനി  ഗ്രചോമപഞചോയത്തസ

അനുവദനിച  ചകേടനിടത്തനില്  ടഷറനിക്കനുചയചോജദമചോയ  വനിധത്തനില്  ക്രെമതീകേരണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2014  ജൂണനില്  ആരലാംഭനിച.   നചോളനിതുവചര  സത്വതീകേരനിച  തുടര്

നടപടനികേള ചുവചട ചചര്ക്കുന: 

(1) പഞചോയത്തനിചല  അസനിസന്റെസ  എഞനിനതീയര്  ടനി  ചകേടനിടത്തനില്

നടചത്തണ  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട  പ്ലെെചോന  തയ്യചോറചോക്കനി

നല്കേനി.

(2) ചസ്ട്രേചോലാംഗസ  റൂലാം,  ചഗചോദ്ചറജസ  സതീല് ചഡചോര്  എനനിവ സചോപനിക്കുകേയുലാം

ബതീറസ ഏരനിയ സരക്ഷനിതമചോക്കുകേയുലാം ചചയ.

(3) ടഷറനി ഓഫതീസറചട മുറനി ക്രെമതീകേരനിച.

(4) തറയനില് ചസറചോമനികേസ കടലകേള പചോകേനി സജതീകേരനിച.

(ബനി)  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  തടസമുള്ളതചോയനി  സര്ക്കചോരനിചന്റെ

ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  ബചോക്കനിയുള്ള  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആറമചോസത്തനിനകേലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോന സചോധനിക്കുലാം.
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മുക്കലാം സബ്ടഷറനി മനിനനി സനിവനില് ചസഷനനിചലയസ മചോറനതനിനസ നടപടനി

135 (499)  ശതീ  .    ചജചോര്ജസ എലാം  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  മുക്കലാം  സബ്ടഷറനിയുചട  പ്രവർത്തനലാം  മുക്കലാം  മനിനനി  സനിവനില്

ചസഷനനിചലക്കസ  മചോറവചോചനടുത്ത  തതീരുമചോനലാം  നടപചോക്കുനതനിൽ  കേചോലതചോമസലാം

ചനരനിടചതന്തുചകേചോണചോചണന വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  മുക്കലാം  സബ്ടഷറനി  മനിനനി  സനിവനില്  ചസഷനനിചലക്കസ  എനചത്തക്കസ

മചോറചോന  കേഴനിയുചമനസ  വദക്തമചോക്കുചമചോ;  ഇതനിനസ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുക്കലാം  സബസ  ടഷറനിക്കസ  മുക്കലാം  മനിനനി  സനിവനില്  ചസഷനനില്  സലലാം

അനുവദനിചനിരുന.   എനചോല്  ടനി  മനിനനി  സനിവനില്  ചസഷനസ  മുനനിസനിപചോലനിറനിയനില്

നനിനസ  ചകേടനിട  നമ്പര്  യഥചോസമയലാം  ലഭനിചനിരുനനില.  ചകേടനിട  നമ്പര്

ലഭനിക്കചോത്തതനിനചോല്  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില്  നനിനസ  കവദക്യുതനി  കേണക്ഷന

ലഭനിക്കചോന  കേചോലതചോമസലാം  ചനരനിടനിരുന.   അതുചകേചോണസ  ടഷറനി  പ്രവര്ത്തനിക്കചോന

ആവശദമചോയ കേഇൗണര് നനിര്മ്മേചോണലാം, ഇലചകചോണനികസ വര്ക്കുകേളചോയ ചലചോക്കല് ഏരദ

ചനറസ വര്ക്കസ  സചോപനിക്കല്,  ചകേബനിളനിലാംഗസ  ചജചോലനികേള,  ഇലകനിക്കല്  വര്ക്കുകേള

എനനിവ  നടത്തചോന  കേഴനിഞനില.  ആയതനിനചോലചോണസ  മുക്കലാം  സബ്ടഷറനി  മനിനനി

സനിവനില്ചസഷനനിചലക്കസ  മചോറനതനിനുചവണ  തുടര്  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടത്തചോന കേചോലതചോമസലാം ചനരനിടതസ.  എനചോല് ഇചപചോള ചകേടനിട നമ്പര്, കവദക്യുതനി

കേണക്ഷന എനനിവ ലഭദമചോയനിട്ടുണസ.

(ബനി) നനിലവനില് ചപചോതുമരചോമത്തസ വകുപസ മുചഖന ഇലചകചോണനികസ വര്ക്കുകേളചോയ

ചകേബനിളനിലാംഗസ, ചലചോക്കല് ഏരദ ചനറസ വര്ക്കസ എനനിവ സചോപനിക്കുനതനിനസ PWD-ക്കസ

ടഷറനി  വകുപസ  ഫണസ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  കേഇൗണര്,  കേദചോബനിന

നനിര്മ്മേചോണത്തനിനസ  ചപചോതുമരചോമത്തസ വകുപസ എസനിചമറസ  നല്കുനതനിനസ  അനുസരനിചസ

ഫണസ  ചഡചപചോസനിറസ  ചചയ്യുനതചോണസ.  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനമുറയസ

മുക്കലാം  സബസ  ടഷറനിയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  മുക്കലാം  മനിനനി  സനിവനില്  ചസഷനനിചലക്കസ

മചോറവചോന കേഴനിയുലാം. ഇതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള ടഷറനി ഡയറകര് സത്വതീകേരനിച

വരുന.
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പയ്യന്നൂര് ടഷറനി ഓഫതീസനിനസ പുതനിയ ചകേടനിടലാം

136 (500) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  പയ്യന്നൂര്  ടഷറനി  ഓഫതീസനിനു പുതനിയ ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനിക്രെമങ്ങള ഏതസ ഘടലാം വചരയചോയനി എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  'ഇനചകേല്'  സമര്പനിച  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടനിചന്മല്  സത്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പയ്യന്നൂര്  സബ്ടഷറനിക്കസ  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനചോയനി

'ഇനചകേല്'  നനിര്ദനിഷ  സലലാം  സന്ദര്ശനിചസ  സര്ചവ  നടത്തനി  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടസ

ടഷറനി ഡയറകര്ക്കസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  ടഷറനി  ഡയറകറചട  ശനിപചോര്ശ  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.

വദചോജ ചലചോടറനി ടനിക്കറകേള

137  (501)  ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  വദചോജ  ചലചോടറനി  ടനിക്കറകേള  തടയുനതനിനസ  എചന്തെങനിലലാം  പുതനിയ

സലാംവനിധചോനത്തനിനസ രൂപലാം നല്കുചമചോ; എങനില് വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കുചമചോ;

(ബനി) ടനിക്കറകേളുചട കേളര് ചഫചോചടചോചകേചോപനി, സചോന ചചയ ചകേചോപനി, വദചോജ പ്രനിന്റെസ

എനനിവ  തടയചോന  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള  ചചകേചക്കചോളവചോനചോണസ

ഉചദശനിക്കുനതസ;

(സനി)  ചപചോതുജനങ്ങളക്കുലാം,  ഏജന്റുമചോര്ക്കുലാം  ടനിക്കറനിചന്റെ  സചോധുത  ചനരനിടസ

പരനിചശചോധനിചസ  ഉറപ്പുവരുത്തചോന  സതചോരദമചോയ  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള

ചചകേചക്കചോളചമനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ;
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(ഡനി)  ഇത്തരലാം  ടനിക്കറകേള  എനമുതല്  വനിപണനിയനിചലത്തുചമനലാം  ഏതു

ഏജനസനിചയയചോണസ  പുതനിയ  സലാംവനിധചോനങ്ങളുചട  ചുമതല  ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതനലാം

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വദചോജ  ചലചോടറനി  ടനിക്കറകേളുചട  വനിപണനലാം  തടയുനതനിനുചവണനി

ടനിക്കറകേളനില്  സരക്ഷചോ  സലാംവനിധചോനങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതസ  സലാംബനനിചസ  പഠനിചസ

റനിചപചോര്ടസ  നല്കുനതനിനചോയനി  23-11-2016-ല്  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)910/2016/റനി.ഡനി.

നമ്പര്  ഉത്തരവസ  പ്രകേചോരലാം  രൂപതീകേരനിച  ചടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനിയുചട  റനിചപചോര്ടനിചന്റെ

അടനിസചോനത്തനില് നനിലവനിലള്ള ബചോര്ചകേചോഡസ,  സതീക്രെടസ  ചകേചോഡസ,  കേടക്കുറനിയുമചോയനി

ചയചോജനിപനിക്കല്  എനതീ  സരക്ഷചോ  സലാംവനിധചോനങ്ങളക്കസ  പുറചമ  Micro  printing,

opaque  text,  guilloche,  Relief  Printing  എനതീ  സരക്ഷചോ   മചോര്ഗ്ഗങ്ങള  കൂടനി

ആദദഘടമചോയനി  ഉളചപടുത്തനി  2017  ജൂണ്  മചോസചത്ത  നറചക്കടുപസ  മുതല്

പ്രചോബലദത്തനില് വനനിട്ടുണസ.

(ബനി) ടനിക്കറകേളുചട കേളര് ചഫചോചടചോചകേചോപനി, സചോന ചചയ ചകേചോപനി, വദചോജ പ്രനിന്റെസ

എനനിവ നല്കേനി കേബളനിപനിക്കുനതസ തടയുനതനിനുചവണനി Micro printing, opaque

text, guilloche, Relief Printing എനതീ സരക്ഷചോ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങളകൂടനി ആദദഘടമചോയനി

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചലനസസ,  ഫനിലനിലാം  എനനിവ  ഉപചയചോഗനിചസ  ചപചോതുജനങ്ങളക്കുലാം

ഏജന്റുമചോര്ക്കുലാം  ടനിക്കറനിചന്റെ  സചോധുത  ചനരനിടസ  പരനിചശചോധനിചസ  ഉറപസ

വരുത്തചോവനതചോണസ.

(ഡനി)  കൂടുതല്  സരക്ഷചോ  സലാംവനിധചോനങ്ങള  ഉളചപടുത്തനിയ  ഭചോഗദക്കുറനി

ടനിക്കറകേള 2017  ജൂണ് മചോസചത്ത നറചക്കടുപസ മുതല് വനിപണനിയനിചലത്തനിയനിട്ടുണസ.

സരക്ഷചോമചോര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉളചപടുത്തനി  ടനിക്കറകേള  ഡനികസന  ചചയ്യുനതനിനചോയനി

ഭചോഗദക്കുറനി വകുപനില് സനി-ഡനിറമചോയനി ചചര്നസ ചസകേഡ്യൂരനിറനി ഡനികസന ലചബചോറടറനി

സചോപനിക്കുനതനിനസ  24-04-2017-ചല ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി.)  329/2017/റനി.ഡനി.  നമ്പര്

പ്രകേചോരലാം  ഉത്തരവചോകുകേയുലാം  ആയതസ  സചോപനിക്കുനതനിനുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പുചരചോഗമനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.
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ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് ചലചോടറനിക്കസ ചുമത്തുന നനികുതനി

138 (502) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവചോകേരന :

ശതീ  .   ജനി  .   എസസ  .   ജയലചോല് :

ശതീ  .   ആര്  .   രചോമചന്ദ്രന :

ശതീ  .    എല്ചദചോ  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കുനതസ സലാംബനനിച ഓര്ഡനിനനസനില് ചലചോടറനിചയ

എങ്ങചനയചോണസ നനിര്വചനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ചലചോടറനിക്കസ  എത്ര  ശതമചോനലാം  നനികുതനി  ചുമത്തുനതനിനചോണസ

തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇതര  സലാംസചോന  ചലചോടറനികേളക്കുള്ള  നനിയനണലാം

തുടരുചമചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ജനി.എസസ.ടനി. നടപചോക്കുനതസ സലാംബനനിച ഓര്ഡനിനനസനില് ചലചോടറനിചയ

ചരക്കസ (Goods)  ആയനിടചോണസ നനിര്വചനിചനിട്ടുള്ളതസ.  “ചരക്കുകേള"  എനചോല് പണലാം

ഒഴനിചകേയുള്ള  എലചോ  തരത്തനിലമുള്ള  ജലാംഗമ  വസ്തുക്കളുലാം  എനര്തമചോകുനതുലാം

എനചോല് അതനില് 1998-ചല ചലചോടറതീസസ ചറഗുചലഷന ആകനിനുലാം (1998-ചല 17-ാം

ചകേന്ദ്ര  ആകസ)  അതനിന  കേതീഴനില്  ഉണചോക്കചപട  ചടങ്ങളക്കുലാം  കേതീഴനില്,  നടത്തുന

ചലചോടറനികേളുലാം  ഉളചപചടയുള്ള  വദവഹചോരചപടചോവന  അവകേചോശവചോദങ്ങളുലാം  വളരുന

വനിളകേളുലാം പുല്ലുലാം വനിതരണത്തനിനസ മുനചപചോ വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനുള്ള ഒരു കേരചോറനിന

കേതീഴനിചലചോ  ചവര്ചപടുത്തചോന  സമ്മേതനിചതുമചോയ  ഭൂമനിചയചോടസ  ബനനിപനിചനിട്ടുള്ളചതചോ

അതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയചതചോ ആയ എലചോ വസ്തുക്കളുലാം ഉളചപടുനതുമചോകുന.

(ബനി)  ചകേരളസര്ക്കചോര്  ചലചോടറനികേളക്കസ  12%വലാം  അനദ  സലാംസചോന

ചലചോടറനികേളക്കസ 28%വമചോണസ നനികുതനി.

(സനി) തുടരുനതചോണസ.
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കേചോരുണദ സഹചോയ പദതനി

139 (503)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ  മുഹസനിന പനി.  :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

പടചോമ്പനിയനില് പുതുതചോയനി ആരലാംഭനിച ചലചോടറനി ഓഫതീസനില് കേചോരുണദ സഹചോയ

പദതനി  പ്രകേചോരമുള്ള  അചപക്ഷകേൾ  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

പടചോമ്പനി ഉളചപചട എലചോ ഭചോഗദക്കുറനി സബസ ഓഫതീസനിലലാം കേചോരുണദ സഹചോയ

പദതനി പ്രകേചോരമുള്ള അചപക്ഷകേള സത്വതീകേരനിക്കുന കേചോരദലാം പരനിഗണനയനിലചോണസ.

കേചോരുണദ ഫണസ

140 (504) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം

കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോരുണദ  ഫണസ  അനുവദനിക്കചോന  കേചോലതചോമസലാം  ചനരനിടുനതസ

ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോന  ആവശദമചോയ  തതീരുമചോനങ്ങള  പരനിഗണനയനില്

ഉചണചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേചോരുണദ  ചബനവലന്റെസ  ഫണസ  അനുവദനിക്കചോന  കേചോലതചോമസലാം

ചനരനിടുനനില.  പദതനിയനില്  ധനസഹചോയത്തനിനസ  അചപക്ഷനിക്കുനവരനില്

അടനിയന്തെരമചോയനി  ചനികേനിത  ആവശദമുള്ളവര്ക്കസ  അചപക്ഷ  നല്കുന  അചനചോ

അടുത്ത  ദനിവസചമചോ  തചന  മുനകൂര്  ചനികേനിതചോനുമതനി  പത്രങ്ങള  അതചോതസ

ആശുപത്രനികേളക്കസ  നല്കേനിവരുന.   കൂടചോചത  അചപക്ഷ  നല്കേനിയതനിനുചശഷലാം

ചപചടനസ അഡനിറചോചകേണനിവരുന ചരചോഗനികേളക്കസ അഡനിനനിചസ്ട്രേറര് മുനകൂര് അനുമതനി

നല്കേനിവരുന.  അതനിനചോല് ചരചോഗനികേളുചട ചനികേനിതയനില് കേചോലതചോമസലാം വരുനനില.

ആശുപത്രനികേളക്കസ ആവശദമചോയ ഫണസ സമയചോസമയലാം നല്കേനി വരുനണസ.



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 221 

ചലചോടറനി ചമഖലയനില് ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട അനന്തെര ഫലങ്ങള

141 (505) ശതീ  .   മുലക്കര രതചോകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതചോ ചഗചോപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മചോസര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനതസ  സലാംസചോനചത്ത ചലചോടറനി  ചമഖലചയ
ഏചതചോചക്ക തരത്തനില് ബചോധനിക്കുചമനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഒരു ഉല്പനചമചോ ചസവനചമചോ ആയനി അലാംഗതീകേരനിചനിടനിലചോത്ത ചലചോടറനി
ഏതടനിസചോനത്തനിലചോണസ ജനി.എസസ.ടനി.യനില് ഉളചപടുത്തനിയചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  മറവനില്  സത്വകേചോരദ  ചലചോടറനി  മചോഫനിയകേള
തനിരനിചവരുനതസ തടയുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
സലാംസചോന സര്ക്കചോര്  ചനരനിടസ  നടത്തുന ഭചോഗദക്കുറനികേളക്കസ  12%  ചരക്കുചസവന
നനികുതനി  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിചന  തുടര്നസ  പ്രതനിവചോര  ഭചോഗദക്കുറനി
ടനിക്കറകേളുചട  മുഖവനില  30  രൂപയനില്  നനിനലാം  26.8  രൂപയചോക്കനി  നനിജചപടുത്തനി
അതനിചന്റെ  12%  ജനി.എസസ.ടനി  കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  പരമചോവധനി  വനില്പന  വനില
30 രൂപയചോക്കനി  നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണസ.  ടനിക്കറനിചന്റെ  മുഖവനിലയനിലലാം  ഡനിസ്ക്കഇൗണസ
നനിരക്കനിലലാം  കുറവസ  വനതുമൂലലാം  ഏജന്റുമചോരുചട  വരുമചോനത്തനില്  ചനരനിയ  കുറവസ
വനനിട്ടുണസ.  ജനി.എസസ.ടനി.  ഏര്ചപടുത്തനിയതുമൂലലാം  അനദ  സലാംസചോന  ചലചോടറനികേള
ചകേരളത്തനില്  വനില്പന  ആരലാംഭനിക്കചോന  ശമലാം  നടത്തനിയതസ  ശക്തമചോയ  നനിയമ
നടപടനികേളനിലൂചട ചചറക്കുനണസ.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപചോക്കുനതസ  സലാംബനനിച  22-06-2017-ചല
10017/Leg.A2/2017/Law  നമ്പര്  ഓര്ഡനിനനസനിചല  ഖണ്ഡനികേ  2(52)  പ്രകേചോരലാം
ചലചോടറനിചയ 'Goods' ആയനി കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലചോക്കനിയതനിചനത്തുടര്നസ  സലാംസചോനത്തസ
അനദസലാംസചോന  ഭചോഗദക്കുറനികേളുചട  നനിയമചോനുസൃതമലചോത്ത  വനില്പന
തടയുനതനിചലക്കചോയനി  നനിലവനില്  പ്രചോബലദത്തനിലള്ള  ആക്ടുകേളുലാം  റൂളുകേളുലാം
കേര്ക്കശമചോയനി നടപനിലചോക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ജനി.എസസ.ടനി.-യുചട  മറവനില്  ടനി  ചലചോടറനികേളുചട  നനിയമവനിരുദ  പ്രവര്ത്തനലാം
തടയുനതനിചലക്കചോയനി  ചലചോടറനി  നടത്തനിപനില്  പുതനിയ  നനിയനണങ്ങള/
പരനിചശചോധനകേള  27-07-2017-ചല  G.O.(P)  No.93/2017/TD  പ്രകേചോരലാം
ചകേചോണ്ടുവനനിട്ടുണസ.
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മനിചസചോറചോലാം  സലാംസചോന  ചലചോടറനി  വനിതരണക്കചോര്  മുചഖന  ചകേരളത്തനില്
ചടങ്ങള  ലലാംഘനിചസ  വനില്പനയ്ചക്കചോരുങ്ങനിയതനിചന  തുടര്നസ  പ്രസ്തുത
നനിയമലലാംഘനലാം  മനിചസചോറചോലാം  ചസറനിചനയുലാം  ചകേന്ദ്ര  ആഭദന്തെര  വകുപനിചനയുലാം
അറനിയനിക്കുകേയുലാം നനിയമചോനുസൃതമലചോത്ത ഇത്തരലാം ചലചോടറനികേള ചപചോലതീസസ മുഖചോന്തെരലാം
പനിടനിചചടുത്തസ നനിയമനടപടനികേള കകേചകേചോളകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.

ചകേരള സലാംസചോന ഭചോഗദക്കുറനി ഏജന്റുമചോര് ചകേരള സലാംസചോന ഭചോഗദക്കുറനികേള
മചോത്രചമ  വനില്ക്കചോവൂചയനലാം  നനിയമവനിചധയമലചോത്ത  അനദസലാംസചോന  ചലചോടറനി
ടനിക്കറകേള വനില്ക്കുന പക്ഷലാം അവരുചട  ഏജനസനി റദസ  ചചയ്യുനതുളചപചടയുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനലാം അറനിയനിപസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

കേചോരുണദ ബനവലന്റെസ ഫണസ

142(506) ശതീ  .   ചകേ  .   രചോജന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) തൃശൂര് ജനിലയനില് 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേചോരുണദ ചബനവലന്റെസ
ഫണനിലൂചട  എത്ര  ചരചോഗനികേളക്കസ  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കേചോരുണദ ചബനവലന്റെസ  ഫണനിലൂചട ചനികേനിതചോ  സഇൗകേരദലാം  ലഭനിക്കുന
തൃശൂര് ജനിലയനിചല ആശുപത്രനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) തൃശൂര് ജനിലയനിചല  2267 ചരചോഗനികേളക്കചോയനി 13.69 ചകേചോടനി രൂപ 2016-17
സചോമ്പത്തനികേവര്ഷലാം ധനസഹചോയമചോയനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കേചോരുണദ  പദതനിയനില്  നനിലവനില്  അക്രെഡനിചറഷനുള്ള  തൃശൂര്
ജനിലയനിചല സത്വകേചോരദ ആശുപത്രനികേളുചട വനിശദചോലാംശലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. ജൂബനിലനി മനിഷന ചമഡനിക്കല് ചകേചോചളജസ ആന്റെസ റനിസര്ചസ ഇനസനിറഡ്യൂടസ

2. അമലചോ കേദചോനസര് ചഹചോസനിറല് ആന്റെസ റനിസര്ചസ ചസന്റെര്

3. രചോജചോ ചചോരനിറബനിള ചമഡനിക്കല് ടസസ

4. ദയചോ ജനറല് ചഹചോസനിറല്

5. ചസന്റെസ ചജയനിലാംസസ ചഹചോസനിറല്, ചചോലക്കുടനി

6. ശചോന്തെനി ഡയചോലനിസനിസസ ചസന്റെര് അറചോചസഡസ ടു ഗവണ്ചമന്റെസ ചഹചോസനിറല്
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7. ശചോന്തെനി ഡയചോലനിസനിസസ ചസന്റെര് അറചോചസഡസ ടു ചമചടചോചപചോളനിറന 
ചഹചോസനിറല്

8. ചമചോചഡണ് ചഹചോസനിറല് ചചോരനിറതീസസ, ചകേചോടുങ്ങല്ലൂര്

9. ചസന്റെസ ചജചോസഫസ ചഹചോസനിറല്, ചൂണല്.

കൂടചോചത പ്രസ്തുത ജനിലയനിചല എലചോ സര്ക്കചോര് ആശുപത്രനികേളനിലലാം കേചോരുണദ 
ചബനവലന്റെസ ഫണസ പ്രകേചോരലാം ചനികേനിതചോ സഹചോയലാം ലഭദമചോണസ. 

കേചോരുണദ ചനികേനിതചോ പദതനി

143 (507)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  കേചോരുണദ  ചനികേനിതചോ
പദതനി മുചഖന എത്ര രൂപ അനുവദനിച;  എത്ര ആളുകേളക്കസ ഇതനിചന്റെ ഗുണഫലലാം
ലഭദമചോയനി; ജനിലചോ തനിരനിചള്ള കേണക്കസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  സലാംസചോനചത്ത  ജനങ്ങള  ചനികേനിതയചോയനി  ആശയനിക്കുന  അയല്
സലാംസചോനങ്ങളനിചല  മലാംഗലചോപുരലാം,  ചകേചോയമ്പത്തൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനിചല
ആശുപത്രനികേചള കൂടനി പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തുന കേചോരദലാം പരനിഗണനിക്കുനചണചോ;
വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  കേചോരുണദ  ചനികേനിതചോ
പദതനി  മുചഖന  471.72  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ചനികേനിതചോ  ധനസഹചോയലാം  41,664
ചപര്ക്കചോയനി അനുവദനിച.  ജനില തനിരനിചള്ള കേണക്കസ അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  അധനികേ  സചോമ്പത്തനികേ  ബചോദദത  കേണക്കനിചലടുത്തസ,  അയല്
സലാംസചോനങ്ങളനിചല  ആശുപത്രനികേചള  കേചോരുണദ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തുന
കേചോരദലാം  തല്ക്കചോലലാം  പരനിഗണനിചക്കണതനിചലനസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.   എനചോല്
കേര്ണ്ണചോടകേത്തനിചല  മലാംഗലചോപുരത്തുള്ള  ഇനഡദചോന  ചഹചോസനിറല്,  ചയനചപചോയ
ചസഷദചോലനിറനി  ചഹചോസനിറല്,  ഫചോറര്  മുചള്ളഴസ  ആശുപത്രനി,  മണനിപചോല്  കേസ്തൂര്ബചോ
ചമഡനിക്കല്  ചകേചോചളജസ,  കൂടചോചത  മലാംഗലചോപുരത്തുള്ള  അനുബന  ചകേ.എലാം.സനി.
ചഹചോസനിറലകേളനിചലയുലാം  ചനികേനിതയസ  പ്രചതദചോകേചോനുമതനി  പ്രകേചോരലാം  സഹചോയലാം
നല്കുനതനിനസ  കേചോരുണദ  ചബനചവലന്റെസ  ഫണസ  അഡനിനനിചസ്ട്രേറചറ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കേചോരുണദ ചബനവലന്റെസ ഫണസ

144  (508)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോരുണദ ചബനവലനറസ ഫണസ മുചഖന 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
എത്ര ചകേചോടനി രൂപയുചട ചനികേനിതചോധനസഹചോയലാം അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(ബനി)  കേചോരുണദ  ചബനവലനറസ  ഫണസ  മുചഖന  മചോരകേമചോയ  അസഖങ്ങളുചട
ചനികേനിതയസ അനുവദനിക്കുന പരമചോവധനി തുകേ എത്രയചോണസ;

(സനി) ഏചതലചോലാം അസഖങ്ങളക്കചോണസ കേചോരുണദ ചബനവലനറസ ഫണസ മുചഖന
ചനികേനിതചോ  ധനസഹചോയലാം  അനുവദനിക്കുനതസ;  സലാംസചോനചത്ത  ഏചതചോചക്ക
ഗവണ്ചമന്റെസ/സത്വകേചോരദ  ആശുപത്രനികേചളയചോണസ  കേചോരുണദ  ചബനവലനറസ  ഫണസ
മുചഖന ചനികേനിതചോ ധനസഹചോയലാം നല്കുനതനിനചോയനി ചതര ചഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേചോരുണദ ചബനചവലന്റെസ ഫണസ മുചഖന 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
369.43 ചകേചോടനി രൂപയുചട ചനികേനിതചോ ധനസഹചോയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഹൃദയലാം/കേരള/തലചചചോര്  സലാംബനമചോയ  ശസ്ത്രക്രെനിയയ്ക്കുലാം  കേദചോനസര്,
ശത്വചോസചകേചോശ  ചരചോഗലാം  എനനിവയ്ക്കുള്ള  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം  നചടലസ ക,  സഷുമചോ  നചോഡനി
തുടങ്ങനിയവയസ  വരുന  ഗുരുതര  ക്ഷതങ്ങളക്കുള്ള  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം  പരമചോവധനി  രണസ
ലക്ഷലാം രൂപ ധനസഹചോയലാം ലഭനിക്കുലാം.  വൃക്ക ചരചോഗനികേളക്കസ പരമചോവധനി മൂനസ ലക്ഷലാം
രൂപ ചനികേനിതചോ ധനസഹചോയലാം ലഭനിക്കുലാം.  ഹതീചമചോഫതീലനിയ ചരചോഗത്തനിനസ തുകേ പരനിധനി
ഇലചോചത ഫചോകര് വനിതരണലാം ചചയവരുന.

(സനി) കേചോരുണദ ചബനവലന്റെസ ഫണസ മുചഖന ഹൃദയലാം, കേരള, വൃക്ക തുടങ്ങനിയവ
മചോറനിവയല് ശസ്ത്രക്രെനിയകേളക്കുലാം തലചചചോര് സലാംബനമചോയ ശസ്ത്രക്രെനിയ,  കേദചോനസര്,
ഹൃചദചോഗലാം,  ഡയചോലനിസനിസസ,  ഹതീചമചോഫതീലനിയ  എനനിവയ്ക്കുലാം  ശത്വചോസചകേചോശ
ചരചോഗങ്ങളക്കുലാം  നചടലസ ക,  സഷുമചോ  നചോഡനി  തുടങ്ങനിയവയസ  വരുന  ഗുരുതര
ക്ഷതങ്ങളക്കുലാം  ചനികേനിതചോ  സഹചോയലാം  ലഭനിയ്ക്കുലാം.  പദതനിയനിലളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ചരചോഗങ്ങളുചട  ചനികേനിതയസ  സലാംസചോനചത്ത  എലചോ  സര്ക്കചോര്  ആശുപത്രനികേളനിലലാം
കൂടചോചത  പദതനിയനില്  നനിലവനില്  അചക്രെഡനിചറഷനുള്ള  92  സത്വകേചോരദ
ആശുപത്രനികേളനിലലാം  ചനികേനിതചോ  ധനസഹചോയലാം  ലഭനിക്കുലാം.   ശതീ  ചനിത്തനിരതനിരുനചോള
ഇനസനിറഡ്യൂടസ ചഫചോര് ചമഡനിക്കല് സയനസസ & ചടചകചോളജനി, റതീജനിയണല് കേദചോനസര്
ചസന്റെര്,  മലബചോര്  കേദചോനസര്  ചസന്റെര്,  പരനിയചോരലാം  സഹകേരണ  ചമഡനിക്കല്
ചകേചോചളജസ,  ചകേചോചനിന  കേദചോനസര്  ചസന്റെര്  തുടങ്ങനിയ  ആശുപത്രനികേളനിചലയുലാം
ചനികേനിതയസ  ധനസഹചോയലാം  ലഭനിക്കുലാം.  92  സത്വകേചോരദ  ആശുപത്രനികേളുചട  ലനിസസ
ഇചതചോചടചോപലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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സലാംസചോന ചലചോടറനിയുലാം ജനി.എസസ.ടനി.-യുലാം

145 (509) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമചോര് :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമചോര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനചോഥന :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ജനി.എസസ.ടനി. നടപനിലചോക്കനിയതുമൂലലാം സലാംസചോന ചലചോടറനിയുചട ലചോഭത്തനില്
കുറവചണനസ  കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  നഷലാം
സലാംഭവനിചചവനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ലചോഭത്തനില്  കുറവണചോകുന  കേചോരണത്തചോല്  ചലചോടറനി  ഏജന്റുമചോര്ക്കുലാം
വനില്പനക്കചോര്ക്കുമുള്ള വനില്പന കേമ്മേതീഷനനില് കുറവസ  വരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ
എത്ര ശതമചോനലാം കുറവചോണസ വരുത്തനിയതസ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂചട  ചലചോടറനിക്കസ  ഏര്ചപടുത്തനിയ  12 ശതമചോനലാം
നനികുതനിയുചട  പകുതനി  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിനസ  തനിരനിചകേ  ലഭനിക്കുചമനനിരനിചക്ക
വനില്പന  കേമ്മേതീഷനനില്  വരുത്തനിയ  കുറവസ  പുനനഃപരനിചശചോധനിക്കുചമചോ  എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. 1-7-2017 മുതല് ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി നടപനിലചോക്കനിയതനിനചോല്
വകുപസ  പനണസ  ശതമചോനലാം  നനികുതനിയചോണസ  ഈ  ഇനത്തനില്  ഒടുചക്കണതസ.  (6%
എസസ.ജനി.എസസ.റനി, 6% സനി.ജനി.എസസ.റനി.) കൂടചോചത 15-7-2017 മുതല് മുഖവനിലയനില്
കുറവസ  വരുത്തനി  ജനി.എസസ.ടനി.  കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി  പരമചോവധനി  വനില്പന  വനില
ക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇവയുചട അടനിസചോനത്തനില് ലചോഭത്തനില് കുറവസ വരചോനനിടയുണസ.
എനചോല്  ചരക്കസ  ചസവന  നനികുതനി  ഒടുക്കനി  ആയതനിചന്റെ  റനിചടണുകേള  ഫയല്
ചചയ്യുനതനിചന്റെ നടപടനിക്രെമങ്ങള നടനവരുനചതയുള.  ഇതസ  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനസ
ചശഷചമ നഷലാം സലാംബനനിച കേണക്കുകേള വദക്തമചോവകേയുള.

(ബനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില് വരുനതനിനുമുമ്പസ പ്രതനിവചോര ഭചോഗദക്കുറനികേളുചട
മുഖവനില  30  രൂപയുലാം  2000  ടനിക്കറകേള വചര  26 %, 2001  മുതല്  10,000  വചര
27%,  10,000  ത്തനിനസ  മുകേളനില്  28%  എനനിങ്ങചന  മൂനസ  സചോബുകേളനിലചോയനി
ഡനിസഇൗണ്ടുലാം അനുവദനിചനിരുന. ജനി.എസസ.ടനി. നനിലവനില് വനതനിനുചശഷലാം പ്രതനിവചോര
ഭചോഗദക്കുറനികേളുചട മുഖവനില 26.8 രൂപയചോക്കനി നനിജചപടുത്തനി അതനിചന്റെ 12% നനികുതനി
കൂടനി  (3.20  രൂപ)  ഉളചപടുത്തനി  പരമചോവധനി  30  രൂപയചോക്കനി  നനിലനനിര്ത്തുകേയുലാം
ഡനിസഇൗണസ നനിരക്കുകേള 2000 ടനിക്കറകേള വചര 24%, 2001 മുതല് 10,000 വചര
24.5%, 10,000 ത്തനിനസ മുകേളനില് 25.25% എനനിങ്ങചന മചോറലാം വരുത്തുകേയുമുണചോയനി.

(സനി) ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.
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ചദവനികുളലാം നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില് കേചോരുണദ പദതനി മുചഖന വനിതരണലാം
ചചയ തുകേ

146  (510)  ശതീ  .    എസസ  .    രചോചജന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ഈ സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ കേചോരുണദ പദതനിയനില് നനിനലാം ചദവനികുളലാം
നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  എത്ര  തുകേയചോണസ  വനിതരണലാം  ചചയചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കേചോരുണദ പദതനിയനില് നനിനലാം വനിതരണലാം ചചയ തുകേ ലഭനിചവരുചട
ചപരുവനിവരങ്ങള ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേചോരുണദ  പദതനിയനില്  നനിനലാം  31-07-2017  വചര
സലാംസചോനചത്തചോടചോചകേ  1,11,698  ചപര്ക്കസ  ധനസഹചോയലാം  വനിതരണലാം  ചചയനിട്ടുണസ.
കേചോരുണദ  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  നനിചയചോജകേമണ്ഡലചോടനിസചോനത്തനില്  ധനസഹചോയലാം
അനുവദനിചതനിചന്റെ വനിവരലാം നനിലവനില് ലഭദമല.

അനദ സലാംസചോന ചലചോടറനി വനില്പന

147  (511)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ അനദസലാംസചോന ചലചോടറനി  ടനിക്കറകേള വനില്ക്കുനതനിനസ
സര്ക്കചോര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതുമൂലലാം  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ചലചോടറനി  വനില്പനയനിലലാം
വരുമചോനത്തനിലലാം ഇടനിവസ സലാംഭവനിക്കുന കേചോരദലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  അനുമതനി  നല്കേനിയതനിചന്റെ  മചോനദണ്ഡചമന്തെചോചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  മനിചസചോറചോലാം  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  ചലചോടറനി  അവരുചട
വനിതരണക്കചോരചോയ  M/s  Teesta  Distributors  മുചഖന  ചകേരളത്തനില്  ചടങ്ങള
ലലാംഘനിചസ  വനില്പനയ്ചക്കചോരുങ്ങനിയതനിചന  തുടര്നസ  പ്രസ്തുത  നനിയമലലാംഘനലാം
മനിചസചോറചോലാം ചസറനിചനയുലാം ചകേന്ദ്ര ആഭദന്തെര വകുപനിചനയുലാം അറനിയനിക്കുകേയുലാം ഇത്തരലാം
നനിയമചോനുസൃതമലചോത്ത  ചലചോടറനികേള  ചപചോലതീസസ  മുഖചോന്തെരലാം  പനിടനിചചടുത്തസ
നനിയമനടപടനികേള കകേചക്കചോളകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  ബചോധകേമല.  സലാംസചോന  ചലചോടറനി  വനില്പനയനില്  2017  ജൂകല
മചോസലാം മുന മചോസചത്ത അചപക്ഷനിചസ 5.02% വര്ദനവസ ചരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 227 

അനദസലാംസചോന ചലചോടറനിയുചട വനില്പന

148  (512)  ശതീ  .    ഇ  .    ചകേ  .    വനിജയന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  അനദസലാംസചോന  ചലചോടറനിയുചട  വനില്പന  ചകേരളത്തനില്  സജതീവമചോയനി
നടക്കുനതസ സര്ക്കചോരനിചന്റെ ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ ;

(ബനി)  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  എത്ര  ചകേസകേള  രജനിസർ  ചചയനിട്ടുണസ  എനസ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനദസലാംസചോന  ചലചോടറനി  ചകേരളത്തനില്  വനിലചോനുള്ള  ശമലാം
ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്നസ  ചലചോടറനി  നനിയനണ  നനിയമലാം,  ചടങ്ങള,
എസസ.ജനി.എസസ.ടനി.  ആകസ,  ചടങ്ങള എനനിവയനുസൃതമചോയനി ശക്തമചോയ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം അത്തരലാം ഭചോഗദക്കുറനി ടനിക്കറകേള തടഞവയ്ക്കുകേയുലാം ചചയ.

(ബനി)  അനദസലാംസചോന ചലചോടറനി വനില്പന സലാംബനനിചസ പചോലക്കചോടസ കേസബ
ചപചോലതീസസ ചസഷനനില്  കക്രെലാം 892/17 എന നമ്പരനില് Lottery Regulation Act
Section 7(3) പ്രകേചോരലാം ചകേസസ രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ.

സലാംസചോനത്തസ അചടനിക്കുന ചലചോടറനി ടനിക്കറകേളുചട വനിതരണലാം

149  (513)  ശതീ  .    മഞളചോലാംകുഴനി  അലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനത്തസ അചടനിക്കുന ചലചോടറനി ടനിക്കറസ സലാംസചോനത്തനിചന്റെ എലചോ
ഭചോഗത്തുലാം  വനിതരണത്തനിനചോയനി  എത്തനിക്കുനതനിനസ  നനിലവനില്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുളള
സലാംവനിധചോനചമന്തെചോണസ;

(ബനി)  വനിതരണ  ചുമതലയുളള  വചോഹനങ്ങചള  നനിശയനിക്കുനതനിചന്റെ
മചോനദണ്ഡചമന്തെചോണസ  ;  ഇത്തരത്തനില് ചതരചഞടുത്ത ഏചതങനിലലാം  വചോഹനങ്ങചള
ഒഴനിവചോക്കനി മറസ വചോഹനങ്ങളക്കസ കേരചോര് നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ ;

(സനി)  ചലചോടറനി  ടനിക്കറകേള  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  എത്തനിക്കുനതനിനസ  കുറഞ
തുകേയസ  കേരചോര്  നല്കേനിയ  വചോഹന  ഏജനസനികേചള  ഒഴനിവചോക്കനി  ഉയര്ന  തുകേയസ
വനിതരണചോവകേചോശലാം നല്കേനിയതു മൂലലാം നഷമുണചോയനിട്ടുചണചോ ; എങനില് ആയതനിചനതനിചര
എചന്തെലചോലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ടനിക്കറകേള  വനിതരണലാം  ചചചയ്യണ  ചുമതല  ഭചോഗദക്കുറനി  ടനിക്കറകേള
അചടനിക്കുന  ചകേ.ബനി.പനി.എസസ.  (ചകേരള  ബുക്കസസസ  ആന്റെസ  പബനിചക്കഷനസസ
ചസചോകസറനി), സനി.ആപ്റസ (ചസന്റെര് ചഫചോര് അഡത്വചോനസ്ഡസ പ്രനിന്റെനിലാംഗസ ചടചകചോളജനി)
എനതീ  പ്രസ്സുകേളക്കചോണസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ.  വനിവനിധ  ജനിലചോ/സബസ  ഭചോഗദക്കുറനി
ഓഫതീസകേളനിചലക്കുള്ള ടനിക്കറകേള പ്രചതദകേലാം പചോയസ ചചയസ ടനി പ്രസസ്തുകേളനില് നനിനലാം
ലഭദമചോക്കുന  വചോഹനങ്ങളനില്ത്തചന  എലചോ  ഓഫതീസകേളനിചലക്കുലാം  വനിതരണലാം
നടത്തുകേയചോണസ ചചയ്യുനതസ.

(ബനി)  ചലചോടറനി  ടനിക്കറസ  വനിതരണത്തനിനചോയനി  ഇ-ചടണര്  വനിളനിചസ  കുറഞ
നനിരക്കസ  ചരഖചപടുത്തനിയ  ഏജനസനികേചളയചോണസ  ചതരചഞടുക്കുനതസ.  പ്രസ്തുത
വചോഹനങ്ങളനില് തചനയചോണസ വനിതരണലാം നടത്തനിവരുനതസ.

(സനി)  കുറഞ  തുകേയസ  കേരചോര്  നല്കേനിയ  ഏജനസനികേചള  തചനയചോണസ
ചതരചഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ.

ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യനിചല തസ്തനികേകേള

150  (514)  ചഡചോ  .    എന  .    ജയരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യനില് ഏചതലചോലാം തസ്തനികേകേള നനിലവനിലണസ;

(ബനി) അവയുചട സചോലാംഗ്ഷനഡസ ചസ്ട്രേങ്തസ തസ്തനികേ തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ഓചരചോ തസ്തനികേയനിലലാം തചോത്കേചോലനികേ/സനിരലാം അടനിസചോനത്തനില് ചജചോലനി
ചചയ്യുനവരുചട എണ്ണലാം ഇനലാം തനിരനിചസ വനിശദമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യനിചല  തസ്തനികേകേള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം
ചുവചട ചകേചോടുക്കുന:

ക്രെമ നമ്പര് തസ്തനികേ സചോലാംഗ്ഷനഡസ
ചസ്ട്രേങ്ത്തസ

സനിര
ജതീവനക്കചോരുചട

എണ്ണലാം

1. മചോചനജനിലാംഗസ ഡയറകര് 1 -

2. ജനറല് മചോചനജര് 2 2

3. ചഡപഡ്യൂടനി ജനറല് മചോചനജര് 3 1

4. അസനിസന്റെസ ജനറല് മചോചനജര് 16 7
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5. കേമ്പനനി ചസക്രെടറനി 1 1

6. മചോചനജര് 701 691

7. അസനിസന്റെസ മചോചനജര് 1206 1162

8. അസനിസന്റെസ 3222 3437

9. ഓഫതീസസ അസനിസന്റെസ 910 918

10. കഡ്രവര് 14 10

11. പചോര്ടസ കടലാം സത്വതീപര് 557 511

അസനിസന്റെസ,  ഓഫതീസസ  അറനഡന്റെസ  തസ്തനികേകേളനിചല  ഒഴനിവകേള
കേണക്കചോക്കുനതസ  ആറസ  മചോസത്തനിചലചോരനിക്കല്  നടത്തചപടുന  ബനിസനിനസസ
പുനരവചലചോകേനലാം  ആധചോരമചോക്കനിയചോണസ.  അതുപ്രകേചോരലാം  ഒഴനിവകേള  റനിചപചോര്ടസ
ചചയ്യുകേയുലാം  തുടര്നള്ള  ബനിസനിനസസ  പുനരവചലചോകേനങ്ങളനില്  ബനിസനിനസസ
സൂചകേങ്ങള  കുറവചോയനിവരനികേയുലാം  ചചയ്യചോറണസ.   അങ്ങചന  വരുചമ്പചോഴുലാം  മുനപസ
റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യചപട  ഒഴനിവകേളനിചലയ്ക്കുലാം  ആയതനില്  ഉണചോകുന  എന.ചജ.ഡനി.
ഒഴനിവകേളനിചലയ്ക്കുലാം  തുടര്നലാം  പനി.എസസ.സനി.  നനിയമന  ശനിപചോര്ശ  നല്കേചോറണസ.
ഇക്കചോരണങ്ങളചോല്  നനിലവനിലള്ള  ജനിവനക്കചോരുചട  എണ്ണലാം,  ആവശദമുള്ള
ജതീവനക്കചോരുചട എണ്ണത്തനിചനക്കചോള അധനികേമചോകുന സചോഹചരദമുണചോയനിട്ടുണസ.

സനിരലാം  ജതീവനക്കചോരുചട  ചസവനലാം  ലഭദമലചോത്ത  അവസരത്തനില്  മചോത്രലാം
കേമ്പനനി  വചോഹനലാം  ഓടനിക്കുനതനിനുലാം  അതുചപചോചല  ശചോഖകേളനിചല  കടപനിലാംഗസ
വര്ക്കുകേളക്കുലാം  മറലാം  ചജചോബസ വര്ക്കസ   അടനിസചോനത്തനില്  വദക്തനികേചള
നനിചയചോഗനിക്കചോറണസ.

ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യുചട എന.ആര്.ഐ. ചനിടനി

151  (515)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ., എന.ആര്.ചഎ. ചനിടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യുചട  പ്രവചോസനി  ചനിടനിയനില്  എത്ര  ചപചര
ചചര്ക്കചോനചോകുചമനലാം  അതുവഴനി  എത്ര  തുകേ  സമചോഹരനിക്കചോന  കേഴനിയുചമനചോണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനചതനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(സനി)  എന.ആര്.ചഎ.  ചനിടനി  വഴനി  സമചോഹരനിക്കുന  തുകേ  ചചലവഴനി
ക്കുനതനിനുള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെലചോചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  രണ്ടു  ലക്ഷലാം  മുതല്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര  സലയുള്ള  ചനിടനികേളചോണസ
നനിലവനില് കേനിഫ്ബനിക്കുചവണനി സലാംസചോന സര്ക്കചോര് ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യുമചോയനി
ചചര്നസ  ആരലാംഭനിക്കചോനുചദശനിക്കുനതസ.  ഒരു  ലക്ഷലാം  പ്രവചോസനികേചളചയങനിലലാം
ചനിടനിയനില്  ചചര്ക്കചോനചോകുചമനലാം  2-3  വര്ഷങ്ങളചക്കചോണസ  ഏകേചദശലാം  12,000
ചകേചോടനി രൂപ സമചോഹരനിക്കചോന കേഴനിയുചമനമചോണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടത്തുന  അടനിസചോന  സഇൗകേരദ  വനികേസന
പ്രവൃത്തനികേളക്കചോയനിരനിക്കുലാം  ഉപചയചോഗനിക്കുകേ.   സൂക്ഷമചോലാംശങ്ങള  തതീരുമചോനനിചസ
വരുനചതയുള.

മങടയനില് ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ. ശചോഖ

152 (T516) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  മങട  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മങട,  മുര്ക്കനചോടസ  എനതീ
പഞചോയത്തുകേളനില്  മങട,  ചകേചോളത്തൂര്  എനതീ  സലങ്ങള  ചകേന്ദ്രമചോക്കനി
ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യുചട  ശചോഖ  തുടങ്ങുനതസ  സലാംബനനിചസ  മലപ്പുറലാം  റതീജണല്
അസനിസന്റെസ  ജനറല്  മചോചനജരുചട  പഠന  റനിചപചോര്ടസ  ലഭദമചോയനിട്ടുചണചോ  ;  എങനില്
വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പഠന  റനിചപചോര്ടനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  പുതനിയ  ശചോഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  മങട,  ചകേചോളത്തൂര് എനതീ സലങ്ങളനില് പുതനിയ ശചോഖകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതസ  ചകേ.എസസ.എഫസ.ഇ.-യുചട  പുലചോമചന്തെചോള,  മക്കരപറമ്പ,
അങ്ങചോടനിപ്പുറലാം,  പചോണനിക്കചോടസ  എനതീ ശചോഖകേളുചട  ബനിസനിനസനിചന പ്രതനികൂലമചോയനി
ബചോധനിക്കുചമനചോണസ കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ.  ആയതനിനചോല് ടനി സലങ്ങളനില് പുതനിയ
ശചോഖകേള ആരലാംഭനിക്കുന കേചോരദലാം ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.

T മചോറനിവച ചചചോദദചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ആചരചോഗദ ഇനഷത്വറനസസ പദതനി

153  (517)  ശതീ  .    എല്ചദചോ  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സര്ക്കചോര്  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  ഏര്ചപടുത്തനിയ  ആചരചോഗദ  ഇനഷത്വറനസസ

പദതനിയുചട വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  ജതീവനക്കചോചര  കൂടചോചത  ആശനിതരചോയ

ആര്ചക്കചോചക്കയചോണസ പദതനിയുചട ആനുകൂലദലാം ലഭനിക്കുനചതനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  ലഭനിക്കുന  ചനടങ്ങള

എചന്തെചോചക്കയചോചണനലാം അതസ എനമുതല് നടപനില് വരുചമനലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) G.O.(P)  No.  54/2017/Fin  dated  24-04-2017  പ്രകേചോരലാം സര്ക്കചോര്

ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം  സര്വതീസസ  ചപനഷനകേചോര്ക്കുലാം  ആശനിതര്ക്കുലാം  ആചരചോഗദ

ഇനഷത്വറനസസ  പദതനി  നടപനിലചോക്കുവചോന  സര്ക്കചോര്  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.   ചടണര്

നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോക്കനി ചതരചഞടുത്ത ഇനഷത്വറനസസ കേമ്പനനിയുമചോയനി കേരചോര്

ഒപ്പുവയ്ക്കുന മുറയസ പദതനി നനിലവനില് വരുനതചോണസ.

(ബനി)  ജതീവനക്കചോരുചട  പങചോളനിക്കുലാം  ആശനിതരചോയ  മക്കളക്കുലാം

മചോതചോപനിതചോക്കളക്കുലാം.

(സനി)  ചതരചഞടുത്ത  ചഹചോസനിറലകേളനില്  നനിനലാം  പണരഹനിത  ചനികേനിത

ലഭദമചോകുന.  ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോക്കനി ചതരചഞടുത്ത ഇനഷത്വറനസസ

കേമ്പനനിയുമചോയനി കേരചോര് ഒപ്പുചവയ്ക്കുന മുറയസ പദതനി നനിലവനില് വരുനതചോണസ.

കേയര് ചമഖലയനില് ചജചോലനി ചചയ്യുന ചതചോഴനിലചോളനികേള

154  (518)  ശതീ  .    ഒ  .    രചോജചഗചോപചോല് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) കേയര് ചമഖലയനില് നനിലവനില് എത്ര ചതചോഴനിലചോളനികേള ചജചോലനി ചചയ്യുന ;

വദക്തമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി)  ചകേരളത്തനിചല  കേയര്  വദവസചോയലാം  ഇതര  സലാംസചോനങ്ങളനിചലക്കസ

ചചചക്കറവചോനുള്ള കേചോരണചമന്തെചോണസ ; വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിചല  2,54,230  ചതചോഴനിലചോളനികേളുലാം
വതീടുകേളനില് ചജചോലനി  ചചയ്യുന  33,646  ചതചോഴനിലചോളനികേളുലാം  സത്വകേചോരദ  സലാംരലാംഭകേരചോയ
2,647 ചതചോഴനിലചോളനികേളുലാം  ചചര്ത്തസ  ആചകേ  2,90,523 ചപര്  ഈ  രലാംഗത്തസ  ചജചോലനി
ചചയ്യുനചണനസ കേണക്കചോക്കുന.

(ബനി)  ചകേനിരനി  ഉല്പചോദനത്തനിലണചോയ  കുറവലാം  വദവസചോയചത്ത  ആധുനതീകേരനി
ക്കുനതനിലണചോയ  അമചോന്തെവലാംമൂലലാം  വദവസചോയത്തനിചന്റെ  നല  പങസ  മറസ
സലാംസചോനങ്ങളനിചലക്കസ  മചോറനിയ  സചോഹചരദമുണസ.   ആധുനതീകേരണത്തനിലൂചടയുലാം
ഊര്ജനിത  ചകേനിരനി  ഉല്പചോദനത്തനിലൂചടയുലാം  ഉല്പന  കവവനിദദവല്ക്കര
ണത്തനിലൂചടയുലാം ഈ പ്രശലാം മറനികേടക്കചോനചോണസ സര്ക്കചോര് ശമനിക്കുനതസ.

കേയര് ചഫഡനിചന്റെ ഓണക്കചോല വനിപണനികേള

155  (519)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോമചന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
ധനകേചോരദവലാം കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) 2017-ചല ഓണക്കചോലത്തസ കേയര് ചഫഡസ എത്ര രൂപയുചട വനിറവരവചോണസ
ലക്ഷദമനിടുനതസ  എന  വദക്തമചോക്കുചമചോ;  കേയര്  ചഫഡസ  ചനരനിടസ
ഓണക്കചോലവനിപണനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ  ;  ഏങനില്
എവനിചടചയലചോമചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഓണക്കചോലത്തസ കേയര് ഉല്പനങ്ങളക്കസ എത്ര ശതമചോനലാം റനിചബറചോണസ
അനുവദനിചനിട്ടുളളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  കേയര്ചഫഡസ  അനുവദനിക്കുന  റനിചബചറചോടു  കൂടനി  സത്വകേചോരദ
ഏജനസനികേളക്കുലാം  ഉത്പനങ്ങള  വനിപണനലാം  ചചയ്യുനതനിനസ  നനിര്ചദശമുചണചോ;
വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017-ചല ഓണക്കചോലത്തസ  14  ചകേചോടനി  രൂപയുചട വനിറവരവസ  ലക്ഷദമനിടസ
കേയര്ചഫഡസ  30  ഓണക്കചോല  വനിപണനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.   ലനിസസ
അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഓണക്കചോലത്തസ  20%  മുതല്  60%  വചര  റനിചബറചോണസ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി) നനിലവനില് നനിര്ചദശങ്ങള ഒനലാം തചനയനില.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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വടവന്നൂര് പഞചോയത്തനിലള്ള ചതചോണസ സലാംസ്ക്കരണ യൂണനിറസ

156 (520) ശതീ  .   ചകേ  .   ബചോബു : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ ധനകേചോരദവലാം
കേയറലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചനന്മചോറ  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  വടവന്നൂര്  പഞചോയത്തനിലള്ള
ചതചോണസ  സലാംസരണ  യൂണനിറനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തന  പുചരചോഗതനി  സര്ക്കചോര്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  സലാംസചോന  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖദചോപനിച  എചന്തെലചോലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണസ  ഈ  സലാംസരണ  യൂണനിറനില്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ  എനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇതനിനചോയനി  എത്ര  ഫണചോണസ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ  എനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  യൂണനിറനിചന്റെ  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
കവദക്യുതനി  കുടനിശ്ശേനികേ  അടചതതീര്ത്തു.  ചകേനിരനി  സലാംസ്ക്കരണവമചോയനി  ബനചപട
ചമഷനിനറനികേള  മചോറനി  സചോപനിച.  കഫബര്  ഉണക്കുനതനിനുള്ള  യചോര്ഡനിചന്റെ
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  ഈ  യൂണനിറനില്  ചതചോണസ  സലാംഭരണലാം,  ചകേനിരനി,
ചകേനിരനിചചചോറസ എനനിവയുചട ഉല്പചോദനലാം നടത്തചോനചോണുചദശനിക്കുനതസ.

(സനി)  ഈ യൂണനിറനിചന്റെ പ്രവ കൃത്തനികേള നടപചോക്കുനതനിനസ കേയര് ചഫഡനിനസ  3
ചകേചോടനി രൂപ അനുവദനിചസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

വദവസചോയ എചസറകേളനില് വദവസചോയനികേളക്കസ നല്കുന ഭൂമനി

157  (521)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  ചകേചോയ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  വദവസചോയ  എചസറകേളനില്  മുഴുവന  തുകേയുലാം  ഇഇൗടചോക്കനി
വദവസചോയനികേളക്കസ നല്കുന ഭൂമനി വദവസചോയ ആവശദത്തനിനസ ആചണങനില്ചപചോലലാം
ചചകേമചോറചോന പചോടനില എന വദവസ നനിലവനില് ഉചണചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വദവസ കേചോരണലാം നഷത്തനിലചോകുന വദവസചോയ സചോപനങ്ങള
പൂടനിചപചോകുന  അവസയനില്  മചറചോരു  വദവസചോയനിക്കസ  ഏചറടുത്തസ  പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള തുടങ്ങചോന കേഴനിയചോത്ത സചോഹചരദലാം ഉണചോകുനചണചോ;

(സനി) പ്രസ്തുത അവസ പരനിഹരനിക്കുവചോന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എനചോല് വദവസചോയ ഭൂമനി  ഒരു സലാംരലാംഭകേനനില് നനിനലാം മചറചോരു
സലാംരലാംഭകേനനിചലക്കസ  മചോറനതനിനസ  വദവസചോയ  വചോണനിജദ  ഡയറകറചട  മുനകൂര്
അനുമതനി ആവശദമചോണസ.

(ബനി&സനി)  ഉണചോകുനനില.  വദവസചോയ  യൂണനിറകേള  ഏചതങനിലലാം
കേചോരണത്തചോല്  തുടര്നചപചോകേചോന  കേഴനിയചോത്തതചോചണങനില്  നനിബനനകേളക്കസ
വനിചധയമചോയനി പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ കകേമചോറനി നല്കുനണസ.

വദവസചോയ നയലാം

158 (522) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനൂപസ ചജക്കബസ :
ശതീ  .   സണ്ണനി ചജചോസഫസ :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേചോശസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  വദവസചോയ  നയലാം  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുചണചോ;
എങനില് വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  വദചോവസചോയനികേ  വളർചയനിൽ  രചോജദചത്ത  ആദദ  പത്തസ
സലാംസചോനങ്ങളനില്  ഒനചോയനി  ചകേരളചത്ത  ഉയര്ത്തുകേ  എന  ലക്ഷദചത്തചോടുകൂടനി
എചന്തെചോചക്ക പദതനികേളചോണസ ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനതസ;

(സനി)  സലാംസചോനചത്ത  വദവസചോയ  സഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനസ  പദതനികേള
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുചണചോ;  ഇതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  അടുത്ത  നചോലസ  വര്ഷങ്ങളനില്
എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  നനിചക്ഷപമുണചോക്കുവചോനചോണസ  ഉചദശനിക്കുനചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വദവസചോയ  ചമഖലയനില്  ഗണദമചോയ  മചോറലാം  സൃഷനിക്കുകേചയന
ലക്ഷദചത്തചോചട  നനിലവനിലള്ള  വദവസചോയ  നയത്തനില്  കേചോചലചോചനിതമചോയ  മചോറങ്ങള
വരുത്തനി  പുതനിയ  വദവസചോയ  വചോണനിജദ  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുവചോന  സര്ക്കചോര്
തതത്വത്തനില്  അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കുകേയുലാം  കേരടസ  വദവസചോയ  നയലാം  അഭനിപ്രചോയലാം
സത്വരൂപനിക്കുനതനിചലക്കചോയനി  സര്ക്കചോര്  ചവബ്കസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  ചകേരളത്തനിചല  ജന  സചോന്ദ്രതയുലാം  പരനിസനിതനി  അവചബചോധവലാം
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കേണക്കനിചലടുത്തസ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹചോര്ദപരവലാം  മലനിനതീകേരണലാം  പരമചോവധനി
കുറഞതുമചോയ  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങചള  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുകേയുലാം  പ്രചോചദശനികേ
വനിഭവങ്ങള  പ്രചയചോജനചപടുത്തനിയുള്ള  ചചറ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വഴനി  ഗ്രചോമതീണ
ചമഖലയനില്  ചതചോഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുകേ,  പരമ്പരചോഗത  രതീതനിയനിലള്ള
ഉത്പചോദനത്തനില് നനില്ക്കുനവര്ക്കസ മചോനദമചോയ വരുമചോനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ അതുവഴനി
വദവസചോയ  പുചരചോഗതനിയുലാം  സചോമ്പത്തനികേ  വളര്ചയുലാം  ചനടുകേചയനതചോണസ
ലക്ഷദമനിടുനതസ.  കേരടസ  വദവസചോയ  നയലാം  ബനചപടവരുമചോയനി  ചര്ച  ചചയ
കേഴനിഞനിട്ടുണസ.  കേചോര്ഷനികേവനിള  അടനിസചോനമചോക്കനിയുള്ള  ഭക്ഷദ  സലാംസ്ക്കരണ
വദവസചോയങ്ങള,  ബചയചോഡനിചഗ്രഡബനിള  പ്ലെെചോസനികേസ  വദവസചോയങ്ങള,  കജവ  വള
വദവസചോയങ്ങള,  പ്ലെെചോസനികേസ  മചോലനിനദങ്ങളുചട  റതീ-കസക്ലനിലാംഗസ  വദവസചോയലാം,
പചോരമ്പചരദതര  ഊര്ചജചോത്പചോദനത്തനിനുള്ള  സചോമഗ്രനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന
വദവസചോയങ്ങള  എനനിവയസ  മുനഗണന  നല്കേല്,  ചതചോഴനില്  കവദഗദലാം
ചനടനിയ  ചതചോഴനിലചോളനികേചളയുലാം  പരമ്പരചോഗതചമഖലയനിചല  ചതചോഴനിലചോളനികേചളയുലാം
വനിനനിചയചോഗനിചചകേചോണസ  കേരകേഇൗശലചമഖലയനില്  പുചരചോഗതനി  കകേവരനി ക്കുകേയുലാം
അപ്രകേചോരലാം  രചോജദത്തനിചല  ആദദ  പത്തസ  നനിചക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  സലാംസചോനങ്ങളനി
ചലചോനചോയനി സലാംസചോനചത്ത മചോറകേചയനതചോണസ നയത്തനിചന്റെ വതീക്ഷണലാം.  അടുത്ത
4 വര്ഷങ്ങളനില് 7500 ചകേചോടനി രൂപയുചട നനിചക്ഷപസമചോഹരത്തനിനസ  ലക്ഷദമനിടുന.

ലചോഭത്തനിലചോയ ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള

159  (523)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  വദവസചോയ  വകുപനിചന്റെ
കേതീഴനില് ഉള്ള എത്ര ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള ലചോഭകേരമചോയനിത്തതീര്ന  എനസ
ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  വദവസചോയ  വകുപനിചന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള  40  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളനി ല്  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ
വചോര്ഷനികേചോവസചോനലാം  13  സചോപനങ്ങള  ലചോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച.   കേഴനിഞ
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചനിരുന TTP, TCC, TELK, TRACO,
SIFL എനതീ സചോപനങ്ങള ലചോഭകേരമചോക്കുവചോന സചോധനിച.

വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ചകേചോഴനിചക്കചോടസ ടൂള റൂലാം കേലാം ചടയനിനനിലാംഗസ ചസന്റെര്

160  (524)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേരള സനിഡ്ചകേചോയുചട കേതീഴനില് ചകേചോഴനിചക്കചോടസ പ്രവര്ത്തനിക്കുന ടൂള റൂലാം
കേലാം ചടയനിനനിലാംഗസ ചസന്റെര് ജതീവനക്കചോര് വനിവനിധ ആവശദങ്ങള ഉനയനിചസ സമര്പനിച
നനിചവദനത്തനിചന്മല്  597/F2/2016/വദവ.  തതീയതനി,  23-08-2016  ഫയലനില്
റനിചപചോര്ടസ ആവശദചപടനിട്ടുചണചോ ;

(ബനി) ഇക്കചോരദത്തനില് സത്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(സനി)  സനിഡ്ചകേചോയുചട  ജതീവനക്കചോര്ക്കുളള  ആനുകൂലദങ്ങള  ടൂള  റൂലാം
കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെര്  ജതീവനക്കചോര്ക്കുകൂടനി  ബചോധകേമചോക്കചോന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.  

(ബനി&സനി)  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെറനിചല  ചമഷതീനുകേള,  യൂണനിറസ
നവതീകേരണലാം,  സചോഫസ  പചോചറണ്  ഈ  യൂണനിറനിചന  സനിഡ്ചകേചോയുമചോയനി
ചചര്ക്കുനതനിനുള്ള സചോധദത എനനിവ സലാംബനനിചസ വനിശദമചോയ പഠനലാം നടത്തുവചോന
ഒരു  ടതീമനിചന  നനിചയചോഗനിക്കുവചോന  സനിഡ്ചകേചോ  ഡയറകര്  ചബചോര്ഡസ  ചയചോഗലാം
തതീരുമചോനനിചസ  മചോചനജനിലാംഗസ  ഡയറകചറ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ഇക്കചോരദത്തനില്
തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ജനി.എസസ.ടനി.മൂലലാം ചചറകേനിട വദവസചോയ ചമഖല ചനരനിടുന പ്രതനിസനനി

161 (525) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ  .   ബനിജനിചമചോള : 
ശതീ  .   ആര്  .   രചോമചന്ദ്രന : 
ശതീ  .    ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മചോസര് : 
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി. : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വനതസ  ചചറകേനിട  വദവസചോയചമഖലചയ
ഏചതചോചക്ക തരത്തനില് ബചോധനിക്കുചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  എന്തെസ  തുകേ  മുതൽ  വചോര്ഷനികേ  വനിറവരവളള  സചോപനങ്ങചളയചോണസ
ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  ഉളചപടുത്തുനചതനലാം  അതനിനസ  ഏതസ  നനിരക്കനിലളള
നനികുതനിയചോണസ ഏര്ചപടുത്തുനചതനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.മൂലലാം  ചചറകേനിട  വദവസചോയങ്ങള  പ്രതനിസനനിയനില്
ആകേചോതനിരനിക്കചോന  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഏചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിക്കുനതസ എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ.ടനി.മൂലമുണചോകുന  വനിലക്കയറലാം  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനചോയനി
ഉല്പനങ്ങളുചട  MRP  വനില  കുറയ്ക്കുനതനിനചോയനി  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചനചോടസ
ആവശദചപടുചമചോ എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമപ്രകേചോരലാം  രജനിചസ്ട്രേഷന  എടുചക്കണ്ടുന  മനിനനിമലാം
വനിറവരവസ  20 ലക്ഷലാം രൂപയചോണസ.  75 ലക്ഷത്തനിനസ തചോചഴ വചോര്ഷനികേ വനിറവരവള്ള
ചചറകേനിട വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനിചല വകുപസ  10(2)-ല്
പറഞനിട്ടുള്ള  നനിബനനകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  വകുപസ  (10)  പ്രകേചോരലാം
ചകേചോമ്പസനിഷന  സതീലാം  ചതരചഞടുത്തസ  കുറഞ  നനിരക്കനില്  നനികുതനി  ഒടുക്കനിയചോല്
മതനിയചോകുനതചോണസ.

(ബനി)  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചോര്ഷനികേ  വനിറവരവള്ള  വദചോപചോര  സചോപനങ്ങളുലാം
കൂടചോചത ഈ നനിയമത്തനിചന്റെ വകുപസ 24-ല് പറയുന 12 വനിഭചോഗക്കചോര്കൂടനി വനിറവരവസ
പരനിധനി  കേണക്കനിചലടുക്കചോചത  ജനി.എസസ.ടനി.  രജനിചസ്ട്രേഷന  എടുചക്കണതചോണസ.
(പടനികേ അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന).* ഉല്പനത്തനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് നനികുതനി
നനിരക്കുകേള 0%, 5%, 12%, 18%, 28% എനനിങ്ങചന നനിജചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനികുതനി  സമ്പ്രദചോയലാംമൂലലാം  ചചറകേനിട  വദവസചോയങ്ങള
പ്രതനിസനനിയനിലചോകുചമന ആശങയസ അടനിസചോനലാം കേചോണുനനില.  

(ഡനി) ഇക്കചോരദത്തനില് സര്ക്കചോര് നയപരമചോയ തതീരുമചോനലാം എടുചക്കണതുണസ.

യുവ വനിദദചോര്തനി സലാംരലാംഭകേചര ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനി പദതനി

162 (526) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരചോജസ :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ : 
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷചോദസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  യുവ,  വനിദദചോര്തനി  സലാംരലാംഭകേചര  ചപ്രചോതചോഹനിപനി
ക്കുനതനിനചോയനി എചന്തെലചോലാം പദതനികേളചോണസ നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേരുചട  നൂതന  ആശയങ്ങളക്കചോവശദമചോയ
അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങള  ലഭദമചോക്കുനതനിനചോയനി  ബനിസനിനസസ  ഇനകേക്യുചബഷന
ചസന്റെറകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  യുവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കചോയനി  സലാംരലാംഭകേതത്വ  അവചബചോധ  ക്ലചോസ്സുകേളുലാം
ശനില്പശചോലകേളുലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ഡനി) യുവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം നല്കുനതനിനചോയനി സതീഡസ
കേദചോപനിറല്  അസനിസനസസ  സ് കേതീലാം  ആവനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  പ്രസ് തുത
പദതനി  പ്രകേചോരലാം  എത്ര  തുകേ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുചണനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദദചോര്തനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതത്വലാം  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  യുവ
സലാംരലാംഭകേചര  വളര്ത്തനിചയടുക്കുനതനിനുമചോയനി  വനിദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭകേതത്വ  വനികേസന  ക്ലബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.  ക്ലബസ)  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.   ചകേരള
എന്റെര്പ്രണര്ഷനിപസ  ചഡവലപ്ചമന്റെസ  ഇനസനിറഡ്യൂടസ  (കേതീഡസ,  കേളമചശ്ശേരനി)  വഴനി  ക്ലബസ
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം ചകേചോ-ഓര്ഡനിചനറര്മചോര്ക്കുലാം പരനിശതീലന ശനില്പശചോലകേള നടത്തനി
വരുന.  യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കചോയനി സലാംസചോനചത്ത വനിവനിധ റനിസര്ചസ സചോപനങ്ങള,
സര്വകേലചോശചോലകേള, ചകേചോമണ് ചഫസനിലനിറനി സര്വതീസസ ചസന്റെര് തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട
സലാംസചോനചത്ത  വദവസചോയനികേ  ചമഖലയനിചല  വനിവനിധ  പ്രശങ്ങളക്കസ  പരനിഹചോരലാം
കേചോണുനതനിനുലാം  നൂതനമചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങചള  ചപ്രചോല്സചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനിട്ടുലാം
"Industry  varsity  linkage  scheme”എന  പദതനി  വദവസചോയ  വകുപസ
ആവനിഷരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത സതീലാം വഴനി ചമല്പറഞ സചോപനങ്ങളക്കസ സചോമ്പത്തനികേ
സഹചോയലാം  നല്കുകേയുലാം  അതുവഴനി  നൂതനമചോയ  ആശയങ്ങള  സൃഷനിക്കുകേയുലാം
വദചോവസചോയനികേ  ചമഖലയനിചല  പ്രശങ്ങചളക്കുറനിചസ  ഗചവഷണ  പഠനങ്ങള
നടത്തനി  പരനിഹചോരങ്ങള  കേചണത്തുകേയുലാം  ചചയ്യുകേചയനതചോണസ  പ്രധചോനമചോയുലാം
ഉചദശനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(ബനി) ഉണസ.  സലാംസചോനത്തസ വദവസചോയ വനികേസനലാം തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  പുതനിയ  വദവസചോയ   ആശയവമചോയനി  മുചനചോടസ  വരുന  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ
അവരുചട  ആശയലാം  പ്രചോവര്ത്തനികേമചോക്കുനതനിനുള്ള  എലചോവനിധ  സഹചോയങ്ങളുലാം
നല്കേനി  അവ  യചോഥചോര്തദമചോക്കുകേചയന  ലക്ഷദചത്തചോടുകൂടനി  വദവസചോയ
ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് ബനിസനിനസസ ഇനകുസ്തുചബഷന ചസന്റെറകേള പ്രവര്ത്തനിചവരുന.

(സനി)  ഉണസ.  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന  ഇനചവചസഴസ  മതീറസ,
സലാംരലാംഭകേതത്വ  പരനിശതീലന പദതനി,  ചടചകചോളജനി ക്ലനിനനിക്കസ,  സനില് ചഡവലപ്ചമന്റെസ
ചപ്രചോഗ്രചോലാം,  ചബചോധവല്ക്കരണ  ക്ലചോസ്സുകേള,  സലാംരലാംഭകേതത്വ  വനികേസന  പരനിശതീലന
പരനിപചോടനികേള എനനിവയനില് യുവസലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം പചങടുക്കചോവനതചോണസ.

(ഡനി) ഉണസ. പദതനി പ്രകേചോരലാം ലഭനിക്കചോവന പരമചോവധനി ധനസഹചോയലാം ചമചോത്ത
നനിചക്ഷപത്തനിചന്റെ  90  ശതമചോനചമചോ  അചലങനില്  25  ലക്ഷലാം  രൂപചയചോ  ഇവയനില്
ഏതചോചണചോ കുറവസ അതചോയനിരനിക്കുലാം.  ഇതുവചര 50 സലാംരലാംഭകേര്ക്കചോയനി 10.68 ചകേചോടനി
രൂപ പ്രചോരലാംഭ മൂലധന സഹചോയമചോയനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
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വനിവനിധ വനിഭവ ചസചോതസ്സുകേള ഉപചയചോഗനിചസ മൂലദവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള
ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ നടപടനി

163  (527)  ശതീ  .    ഒ  .    രചോജചഗചോപചോല് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

ചകേരളത്തനിചനറ തനതചോയ വനിഭവ ചസചോതസ്സുകേളചോയ അപൂര്വ ചലചോഹമണല്,
സഗന ദവദങ്ങള, ഔഷധചചടനികേള, ശുദജലലാം, ജനങ്ങളുചട ചമചചപട ബഇൗദനികേ
സമ്പത്തസ,  വനസമ്പത്തസ,  മതദസമ്പത്തസ  എനനിവയുചടയുലാം  ഡനിമചോന്റെനിചന്റെയുലാം
അടനിസചോനത്തനില്  മൂലദവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ
ചകേരളത്തനിനസ കേഴനിയചോത്തതനിചനറ കേചോരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

ചലചോഹമണല്,  സഗന  ദവദങ്ങള,  ഔഷധചചടനികേള,  ശുദജലലാം,  വന
സമ്പത്തസ,  മതദസമ്പത്തസ  എനനിവയുചട  അടനിസചോനത്തനിലള്ള  മൂലദവര്ദനിത
ഉത്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  യൂണനിറകേള  ചകേരളത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.
ജനങ്ങളുചട  ബഇൗദനികേ  സമ്പത്തസ  ഈ  ചമഖലയനില്  പ്രചയചോജനചപടുത്തുനമുണസ.
പരനിസനിതനി  പ്രശങ്ങള,  കലസനസസ  ക്ലനിയറനസനിനുള്ള  കേചോലതചോമസലാം,  ഭൂമനിയുചട
ലഭദതക്കുറവസ, സലാംരലാംഭകേതത്വ മചനചോഭചോവത്തനിചന്റെ അഭചോവലാം തുടങ്ങനിയവ അവസരങ്ങള
പൂര്ണ്ണമചോയുലാം പ്രചയചോജനചപടുത്തുനതനിനസ വനിഘചോതമചോയനിട്ടുണസ.

ഈ  തടസങ്ങള  മചോറനി  സതചോരദമചോയ  വദവസചോയ  അന്തെരതീക്ഷലാം
സൃഷനിക്കുനതനിനസ സര്ക്കചോര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

വനനിതചോ വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേചര ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

164 (528) ശതീമതനി വതീണചോ ചജചോര്ജസ :
ശതീ  .   ആന്റെണനി ചജചോണ് :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രചസനന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വനനിതചോ  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭകേചര
ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കൂടുതല്  വനനിതകേചള  സലാംരലാംഭകേതത്വത്തനിചലയസ
ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;
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(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി,  'വനി  മനിഷന  ചകേരള  '
പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുചണചോ; എങനില് വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(സനി) സത്വന്തെമചോയനി വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങളുള്ള വനനിതചോ സലാംരലാംഭകേചര അടുത്ത
തലത്തനിചലയസ  എത്തനിക്കചോനുതകുന  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  ഇതനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിരനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  വസ്ത്ര  നനിര്മ്മേചോണ  ചമഖലയനിലലാം  കേയറമതനി  രലാംഗത്തുമുള്ള  വനനിതചോ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കചോയനി  'വനി  ചസസസ'  എന  ചപരനില്  പദതനി  ആവനിഷരനിചനിട്ടുചണചോ;
വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ചകേരളത്തനിചല വദവസചോയ ചമഖലയുചട മുഖദധചോരയനിചലക്കസ വനനിതചോ
വദവസചോയനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുവചോനുലാം
മറമചോയനി  ചകേരള  സര്ക്കചോര്  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനമചോയ  ചകേരള  സലാംസചോന
വദവസചോയ  വനികേസന  ചകേചോര്പചറഷന  (ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി)  മുചഖന
നടപനിലചോക്കുന പദതനിയചോണസ വനനിതചോ സലാംരലാംഭകേതത്വ മനിഷന അഥവചോ  'വതീ'  മനിഷന
(WE MISSION).  വനനിതചോ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ഉപചദശകേ നനിര്ചദശ പനിന്തുണയുലാം ചനറസ
വര്ക്കനിലാംഗസ  മതീറനിലാംഗുകേളുലാംവഴനി  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭകേചര  അടുത്ത  ഘടത്തനിചലയസ
ഉയര്ത്തുവചോന  സഹചോയനിക്കുനതനിനുലാം  അചതചോചടചോപലാം  ഈ  വദവസചോയങ്ങചള
ചലചോകേത്തനിനസ  മുനപനില്  പ്രദര്ശനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സലാംരലാംഭകേചര  തമ്മേനില്
ചകേചോര്ത്തനിണക്കനി  പുതനിയ  വനിപണന  സചോധദതകേള  കേചണത്തുനതനിനുള്ള
സചോഹചരദചമചോരുക്കുകേയുയുമചോണസ  'വതീ മനിഷന' വഴനി സര്ക്കചോര് ലക്ഷദമനിടുനതസ.

(സനി) 'വതീ മനിഷന'  മുചഖന ചകേരളത്തനിചല വനനിതചോ വദവസചോയനികേചള അടുത്ത
തലത്തനിചലയസ  എത്തനിക്കുനതനിനസ  തചോചഴ  പറയുന  അഞസ  തരത്തനിലള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണസ നടത്തനി വരുനതസ.

1. ചമന്റെനിലാംഗസ  സചപചോര്ടസ-  വനനിതചോ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  വദവസചോയത്തനില്
മുചനറവചോനുള്ള ഉപചദശ നനിര്ചദശങ്ങള ലഭനിക്കുവചോനുള്ള അവസരലാം.

2. മറസ  വദവസചോയ  യൂണനിറകേളനിചലയ്ക്കുള്ള  സന്ദര്ശനങ്ങള-വനിജയപ്രദമചോയ
വനനിതചോ  സലാംരലാംഭകേരുചട  യൂണനിറകേള  സന്ദര്ശനിചസ  പ്രവര്ത്തനലാം
മനസനിലചോക്കുവചോനുള്ള അവസരലാം.

3. വനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കല്-  ഈ  ചമഖലയനിലള്ളവരുമചോയനി
മനികേച രതീതനിയനില് ബനലാം സചോപനിചചടുക്കചോന അവസരലാം.
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4. ഹ്രസത്വകേചോല സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം-  സ്ത്രതീ  സലാംരലാംഭകേരുചട നനിര്മ്മേചോണ
ചമഖലയനിചലര്ചപടനിരനിക്കുന  (മചോനുഫചോക്ചറനിലാംഗസ)  ബനിസനിനസസ
സലാംരലാംഭങ്ങചള അടുത്ത ഘടത്തനിചലയസ  ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയുള്ള
ബനിസനിനസസ  വനിപുലതീകേരണത്തനിചനചോ  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിചനചോ,
കവവനിധദവല്ക്കരണത്തനിചനചോ ഉള്ള ഹ്രസത്വകേചോല സചോമ്പത്തനികേ വചോയ.

5. അടനിസചോന  സഇൗകേരദ  സഹചോയങ്ങള  -  വനനിതചോ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ
വദവസചോയ വനിപുലതീകേരണത്തനിലള്ള അടനിസചോന സഇൗകേരദ വനികേസനലാം.

(ഡനി)  ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി.-യുചട വനനിതചോ സലാംരലാംഭകേതത്വ മനിഷചന്റെ കേതീഴനില്
ചകേരളത്തനിചല  ആദദചത്ത  അടനിസചോന  സഇൗകേരദ  വനികേസന  സലാംരലാംഭമചോണസ
വനനിതകേളക്കസ  മചോത്രമചോയനി  അങമചോലനിയനിചല  ഇങല്  ടവറനില്  42284  ചതുരശ
അടനിയനില്  സജമചോക്കനിയനിരനിക്കുന  വതീ  ചസയ്സസ  അഥവചോ  വനനിതചോ  അപചോരല്
പചോര്ക്കസ.  വസ്ത്രനനിര്മ്മേചോണ  ചമഖലയനിചലര്ചപടനിരനിക്കുന  വനനിതചോ  സലാംരലാംഭകേചര
ഒരു കുടക്കതീഴനില് ചകേചോണ്ടുവരുവചോനുലാം ഈ ചമഖലയനിചല കേയറമതനി ചപ്രചോതചോഹനിപനി
ക്കുനതനിനുലാംചവണനിയചോണസ  വതീ  ചസയ്സസ  പ്രവര്ത്തന  സജമചോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.
വളചര ചുരുങ്ങനിയ നനിരക്കനിലചോണസ ഈ സഇൗകേരദലാം സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ നല്കുനതസ.

പുതനിയ ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള

165 (529)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദചോസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  എൽ.ഡനി.എഫസ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  പുതനിയ
ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേചയചോ,  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകേചയചോ ചചയനിട്ടുചണചോ; എങനിൽ വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  ചകേരളത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുലാം  എനചോല്  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്
ഉടമസതയനിലള്ളതുമചോയ ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനലാം,  ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചന്റെ ഓഹരനി
വനില്പനയുമചോയനി  ബനചപടസ  ഏചറടുക്കുനതനിനസ  സര്ക്കചോര്  ഉചദശനിക്കുനചണചോ;
എങനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  നനിലവനിലള്ള
ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേചോരദക്ഷമമചോക്കുനതനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കസ പ്രചോമുഖദലാം നല്കേനിചക്കചോണ്ടുള്ള
നടപടനികേളക്കചോണസ ഊനല് നല്കേനിവരുനതസ.
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ഉല്പചോദന  സലാംവനിധചോനങ്ങളുചടയുലാം  സചോചങതനികേ  വനിദദയുചടയുലാം
കേചോലചോനുസൃതമചോയ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണന  സചോധദതയുള്ള  ഉല്പനങ്ങളുചട
കവവനിദദവത്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേചോരദക്ഷമമചോയ  മചോചനജുചമന്റെസ
സലാംവനിധചോനലാം,  സചോപനങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള  ഏചകേചോപനലാം,  ധനപരമചോയ
പുനനഃരുദചോരണലാം,  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം,  ചമചോണനിടറനിലാംഗസ
ചചയ്യുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധചോനങ്ങളുചട  ശക്തനിചപടുത്തല്  എനതീ  നടപടനികേളക്കസ
പ്രചോമുഖദലാം നല്കേനിചക്കചോണ്ടുള്ള പദതനികേള ആവനിഷരനിചവരുന.

(ബനി)  ചപചോതുചമഖലചയ  സലാംരക്ഷനിക്കുചമന  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ
നയത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി  ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് സത്വകേചോരദവല്ക്കരനിക്കുവചോന തതീരുമചോനനിച
ചകേന്ദ്ര ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനമചോയ ഇനസ്ട്രുചമചന്റെഷന ലനിമനിറഡനിചന്റെ പചോലക്കചോടസ
യൂണനിറനിചന  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച
വരനികേയചോണസ.

Kerala  Electrical  &  Allied  Engg.  Co.  Ltd,-ഉലാം  Bharat  Heavy
Electricals  Ltd  (BHEL)-മചോയനി  ചചര്നള്ള  സലാംയുക്ത  സലാംരലാംഭമചോയ  ചഭല്
ഇലകനിക്കല് ചമഷതീനസസ  ലനിമനിറഡസ   (BHEL  Electrical  Machines  Ltd)  എന
കേമ്പനനിയനിചല  ചഭലനിചന്റെ  ഓഹരനികേള  വനിറഴനിക്കുനതനിനചോയനി  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്
തതീരുമചോനനിചനിരുന.  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  തചോല്പരദലാം  പരനിഗണനിചസ
ഈ  സചോപനചത്ത  ഏചറടുത്തു  ചപചോതുചമഖലയനില്  തചന  നനിലനനിര്ത്തുവചോന
12-06-2017-ല്  മുഖദമനനിയുചട  അദദക്ഷതയനില്  ചചര്ന  ചയചോഗത്തനില്
തതീരുമചോനമചോയനിട്ടുണസ.

ഒളവണ്ണ ടൂള റൂലാം കേലാം ചടയനിനനിലാംഗസ ചസന്റെര്

166  (530)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  ചകേചോയ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഒളവണ്ണ ടൂള റൂലാം കേലാം ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെറനില് എത്ര ചതചോഴനിലചോളനികേള
ഉചണനലാം  പ്രസ്തുത  ചതചോഴനിലചോളനികേള  എത്ര  വര്ഷമചോയനി  ചജചോലനി
ചചയ്യുനവരചോചണനലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സചോപനത്തനില്  ചജചോലനി  ചചയ്യുന  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട
ചപ്രചോചബഷന വര്ഷങ്ങളചോയനി പ്രഖദചോപനിക്കചോതനിരനിക്കുനതുലാം അര്ഹതചപട വചോര്ഷനികേ
ഇനക്രെനിചമന്റുകേള നലചോതനിരനിക്കുനതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ; അതു പരനിഹരനിക്കചോന
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ; ഇചലങനിൽ സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഒളവണ്ണ  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെറനില്  15  ജതീവനക്കചോരുണസ.
ഇവരനില് 2011 മുതല് 3 ചപരുലാം 2012 മുതല് 5 ചപരുലാം 2014 മുതല് 6 ചപരുലാം  2015
മുതല് ഒരചോളുലാം ഇവനിചട ചജചോലനി ചചയ്യുനണസ.

(ബനി)  ശദനില്ചപടനിട്ടുണസ.  ഒളവണ്ണ  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെറനിചല
സചോഫസ പചോചറണ് സലാംബനനിചസ  പഠനലാം നടത്തുനതനിനസ  സനിഡ്ചകേചോയുചട ഡയറകര്
ചബചോര്ഡസ തതീരുമചോനലാം കകേചക്കചോണനിട്ടുണസ.

  നനിചക്ഷപ സഇൗഹൃദ സലാംസചോനലാം

167 (531) ശതീ  .   ആര്  .   രചോചജഷസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖചോദര് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രചസനന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരളചത്ത നനിചക്ഷപ സഇൗഹൃദ  സലാംസചോനലാം  ആക്കനി തതീര്ക്കുനതനിനസ
പുതുതചോയനി  പ്രഖദചോപനിച  കേരടു  വദവസചോയ  വചോണനിജദ  നയലാം  ഏതു  തരത്തനില്
ലക്ഷദമനിടുചനനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ചപചോതുചമഖലയനിലലാം സത്വകേചോരദ ചമഖലയനിലലാം വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങള
ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  നയത്തനില്  എചന്തെചോചക്ക  കേചോരദങ്ങള
ഉൾചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ;

(സനി)  നവ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുചവണ  അനുമതനി
ലഭദമചോക്കുനതനിനുലാം  അനചോവശദ  കേചോലതചോമസലാം  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനുലാം  വദവസചോയ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ  ചവണ  അടനിസചോന  സഇൗകേരദലാം  ഒരുക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെചോക്ക
മചോര്ഗ്ഗങ്ങളചോണസ ഉചദശനിക്കുനതസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേയറമതനി ചപ്രചോല്സചോഹനലാം,  ചവണര് രജനിചസ്ട്രേഷന പദതനികേള,
ഭചോരത  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേളുമചോയുള്ള  ഇന്റെചഗ്രഷന,  വദവസചോയ
ക്ലസറകേളുചട  രൂപതീകേരണലാം,  പരമ്പരചോഗത  വദവസചോയ  വളര്ചയനിലള്ള  ഊനല്,
സചോര്ടസ  അപ്പുകേള,  വനനിതചോ  സലാംരലാംഭങ്ങള,  എന.ആര്.ഐ.  സലാംരലാംഭകേര്  എനതീ
ചമഖലകേളക്കുള്ള  പ്രചതദകേ  പരനിഗണന,  വചോണനിജദ  മനിഷചന്റെ  രൂപതീകേരണലാം,
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ഏകേജചോലകേ  സലാംവനിധചോനചത്ത  ശക്തനിചപടുത്തല്  തുടങ്ങനി  കേരടസ  വദവസചോയ
നയത്തനില്  ഊനല്  നല്കുന  പദതനികേചളലചോലാംതചന  ചകേരളചത്ത  നനിചക്ഷപ
സഇൗഹൃദ  സലാംസചോനമചോക്കനിത്തതീര്ക്കുനതനിനസ  ഉതകുനതചോണസ.  നനിലവനിലള്ള
വദവസചോയ നനിചക്ഷപകേരനില് നനിനസ  ചബസസ  അലാംബചോസ ഡര്മചോചര  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേ
വഴനി മറള്ളവരുചട ചസവനങ്ങളക്കസ സര്ക്കചോര് മുനതൂക്കലാം നല്കുലാം.  നനിചക്ഷപകേരുചട
സലാംരക്ഷണത്തനിനചോയനി ചസക്രെടറനിമചോര് അടങ്ങനിയ ഒരു കേമ്മേനിറനി ചതീഫസ ചസക്രെടറനിയുചട
കേതീഴനില് രൂപതീകേരനിക്കുനതചോണസ.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി നനിചക്ഷപകേരുചട പരചോതനി നനിശനിത
സമയത്തനിനുള്ളനില് പരനിഗണനിക്കുനതചോണസ.

ചകേരളത്തനിചന്റെ  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങചള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേചയന  നയലാം
സത്വകേചോരദ  ചമഖലയുചട  കുത്തകേ  നനിയനനിക്കചോന  കേഴനിയുന.  ചപചോതുചമഖലചയ
ചകേവലലാം  ലചോഭമുണചോക്കുന  സലാംരലാംഭങ്ങള  മചോത്രമചോയനി  ചുരുങ്ങചോചത  സത്വകേചോരദ
ചമഖലയനിചല  ഉയര്ന  സചോചങതനികേ  വനിദദയുള്ള  വദവസചോയങ്ങചള  സഹചോയനിക്കുന
തരത്തനിലള്ള  ചുമതലകേള  ഏചറടുക്കചോന  കേഴനിയുന  രതീതനിയനില്  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങചള  മചോറനിചയടുക്കചോവനതചോണസ.   അതുവഴനി  സലാംസചോനത്തനിചന്റെ  സമ്പദസ
വദവസയുമചോയനി  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളക്കുള്ള  ബനത്തനിചന്റെ  തതീവ്രത
വര്ദനിപനിക്കചോന  കേരടസ  വദവസചോയ  നയലാം  ലക്ഷദമനിടുന.  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങളുചട  ചപചോതുവചോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങചള  നനിരതീക്ഷനിക്കുനതനിചലയചോയനി
ചപ്രചോഫഷണല്  മചോചനജര്മചോചര  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  ഒരു  സനിരമചോയ  ചസലക്ഷന
ചബചോര്ഡസ  രൂപതീകേരനിചസ  സതചോരദമചോയ  രതീതനിയനില്  ഉയര്ന  മചോചനജുചമന്റെസ
തസ്തനികേകേളനിചലക്കുള്ളവചര  ചതരചഞടുക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുലാം.  ഒചരതരത്തനിലള്ള
ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങചള  സലാംചയചോജനിപനിചസ
പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചചപടുത്തുലാം.  ഓപണ്  ആകസസ  മുഖചോന്തെരലാം  കവദക്യുതനി
നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  കകേചക്കചോളലാം.   വനിപണനി  ചകേരളത്തനിനസ  പുറചത്തക്കുലാം
വദചോപനിപനിക്കുലാം.  അസലാംസ്കൃ  വസ്തുക്കളുചട  വചോങ്ങലനിനുലാം  വനില്പനയ്ക്കുലാം  ചപചോതു
മചോനദണ്ഡങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുലാം.

(സനി)  നവ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുചവണ  അനുമതനി
ലഭദമചോക്കുനതനിനുലാം  അനചോവശദ  കേചോലതചോമസചമചോഴനിവചോക്കുനതനിനുലാം  വദവസചോയ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ  ചവണ  അടനിസചോന  സഇൗകേരദലാം  ഒരുക്കുനതനിനുലാം  തചോചഴപറയുന
മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശങ്ങളചോണസ കേരടസ വദവസചോയ നയത്തനില് ഉചദശനിക്കുനതസ.

1. കവറലാം  ഗ്രതീനുലാം  വനിഭചോഗങ്ങള  തരലാംതനിരനിക്കുനതനിനസ  സത്വയലാം
സചോക്ഷദചപടുത്തുന വദവസ ഏര്ചപടുത്തുനതനിചനപറനി ആചലചോചനിക്കുലാം.

2. ചതഡസ പചോര്ടനി സര്ടനിഫനിചക്കഷന സലാംസചോനത്തനില് ഒരു സലാംരലാംഭലാം
തുടങ്ങുനതനിനസ പരനിഗണനിക്കുലാം.
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3. ക്ലനിയറനസനിനസ  ഏറവലാം  കൂടുതല്  30  ദനിവസലാം  എന  ആശയലാം

നടപചോക്കുനതസ പരനിഗണനിക്കുലാം.

4. നനിചക്ഷപകേരുചട  അചപക്ഷയനിചന്മല്  നടചത്തണ  നടപടനിക്രെമങ്ങള

മുനകൂടനി പ്രസനിദചപടുത്തുലാം.

5. ആരലാംഭത്തനില്  അനുവദനിക്കുന  കലസനസസ  കേചോലചോവധനി  എലചോ

വകുപ്പുകേളക്കുലാം  5  വര്ഷലാം  എനസ  നനിജചപടുത്തുനതനിചലക്കചോയനി

നടപടനി കകേചക്കചോളലാം.

6. ഓചരചോ വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം ലഭദമചോകുന കലസനസകേള 'കററസ ടു

സര്വതീസസസ ആകനിനു വനിചധയമചോയനിരനിക്കണലാം.

7. സര്ടനിഫനിക്കറസ  വചോലനിചഡഷന,  അപ്രൂവല്  തുടങ്ങനിയ  എലചോ

വനിവരങ്ങളുലാം ചവബ്ചപചോര്ടലനില് നല്കുലാം.

8. ചകേരള ചസറസ സനിലാംഗനിള വനിനചഡചോ ക്ലനിയറന സസ ആന്റെസ ഇനഡസ്ട്രേനിയല്

ടഇൗണ്ഷനിപസ  ആകസ  1999  വനിപുലതീകേരനിചസ  ഓണ്കലന ക്ലനിയറനസസ

ചമക്കചോനനിസലാം തുടങ്ങുലാം.

9. ഏകേജചോലകേ ക്ലനിയറനസസ സലാംവനിധചോനത്തനിചന്റെ മനികേച പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ

വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പ്രതനിനനിധനികേചള  ഉളചപടുത്തനിചകേചോണസ

ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി.-ചയ  ചനചോഡല്  ഏജനസനിയചോയനി

നനിചയചോഗനിക്കുലാം.   കൂടചോചത  ഇനചവസചമന്റെസ  ചപ്രചോചമചോഷന  ആന്റെ സ

ചഫസനിലനിചറഷന  ചസന്റെര്,  ചപ്രചോജകസ  മചോചനജുചമന്റെസ  യൂണനിറസ

എനനിവ രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം വനിഭചോവന ചചയനിട്ടുണസ.

10. ഈ  സലാംവനിധചോനലാം  ജനിലചോതലത്തനില്  പ്രചോചയചോഗനികേമചോക്കുനതനിനചോയനി

ജനിലചോ  കേളകര്  തലവനചോയനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  പ്രതനിനനിധനി

ഉചദദചോഗസന്മചോര് ഉളചപട ഒരു ജനിലചോ സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുലാം.

11. ക്ലനിയറനസനിനചോയനി  ബനചപട  എലചോ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  ഒരു

ചപചോതു ചവബസ  ചപചോര്ടല് തുടങ്ങനി ബനചപട മറസ  വകുപ്പുകേളുമചോയനി

ബനചപടുത്തുലാം.

12. ചപചോതു  ചവബസ  ചപചോര്ടലനില്  എലചോ  അചപക്ഷകേളുലാം  ഒരു  സനിലാംഗനിള

ചപചോയനിന്റെസ വഴനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.
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13. സര്ക്കചോര്  ടഷറനി,  ചദശസചോല്കൃത  ബചോങസ  എനനിവനിടങ്ങളനിചല
പ്രവര്ത്തനലാം ചപചോചല ചവബസ ചപചോര്ടല് വഴനി 'ഓണ്കലന ചപചമന്റെസ
സനിസലാം' ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ നടപടനിചയടുക്കുലാം.

14. വദചോവസചോയനികേ ആവശദത്തനിനസ  സലാംസചോനത്തനിനസ  ലഭദമചോയ സല
വനിവരങ്ങള ചവബസ ചപചോര്ടലനില് ലഭദമചോക്കുന നടപടനി ആരലാംഭനിക്കുലാം.

15. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  അചപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനചോയനി
ചപചോതുവചോയ സനി.എ.എഫസ. (ചകേചോലാംപസനിററസ  ആപ്ലെെനിചക്കഷന ചഫചോലാം-
CAF) നടപചോക്കുലാം.

വദവസചോയ ബൃഹതസ ചസചോണുകേള

168 (532) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) 2016-17-ചല ബഡ്ജറസ പ്രസലാംഗത്തനില് ചകേരളത്തനില് അഞസ വദവസചോയ
ബൃഹതസ  ചസചോണുകേള  ആരലാംഭനിക്കുചമന  പ്രഖദചോപനത്തനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്
വദചോവസചോയനികേ വകുപസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലചോലാം ;

(ബനി)  പദതനി  പ്രഖദചോപനലാം  കേഴനിഞസ  ഒരു വര്ഷലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം,  മങടയനില്
പ്രഖദചോപനിച  വദവസചോയ  ചസചോണ്  സലാംബനനിച  നടപടനികേള  പുചരചോഗമനിക്കചോത്തതസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ  കേനിനഫ  നടത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17-ചല  ബഡ്ജറസ  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖദചോപനിച  5  ബൃഹതസ
വനിവനിചധചോചദശ  ചസചോണുകേളനില്  പടന്നൂര്-പനയത്തു  പറമ്പനില്,  ചതചോടുപുഴ,  മങട
എനതീ സലങ്ങളനില് ഭൂമനി കേചണത്തനിയനിരുന.  വനിഴനി ഞത്തുലാം കേചോസര്ചഗചോഡലാം ഭൂമനി
കേചണത്തുനതനിനുള്ള ശമങ്ങള തുടര്നവരുന.

(ബനി&സനി)  മങട  വനിചലജനില്  കേനിനഫ  വദവസചോയ  ചസചോണ്
സചോപനിക്കുനതനിനചോയനി ഭൂമനി ഏചറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുചട ഭചോഗമചോയനി സലലാം
ഉടമകേളുമചോയനി  ജനിലചോകേളകര്  ചര്ചകേള  നടത്തനിയനിരുനചവങനിലലാം  ഭൂമനി  വനിലയനില്
തതീരുമചോനമചോകേചോത്ത  സചോഹചരദത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  സര്ക്കചോര്
ഉചപക്ഷനിക്കുകേയുണചോയനി.
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മചോവൂര് ഗ്രചോസനിലാം ഫചോകറനി

169  (533)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  മചോവൂര് ഗ്രചോസനിലാം ഫചോകറനിക്കചോയനി സര്ക്കചോര് എത്ര സലമചോണസ അകേത്വയര്

ചചയ നല്കേനിയചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഈ  സലലാം  ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  വദവസചോയലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

തടസലാം എന്തെചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഈ  സലലാം  നനിയമനനിര്മ്മേചോണലാം  വഴനി  ഏചറടുക്കുനതനിനസ  സര്ക്കചോര്

ആചലചോചനിക്കുനചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  വനതനിനുചശഷലാം  ഇക്കചോരദത്തനില്  സത്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  240.39  ഏക്കര്  സലലാം  മചോവൂര്  ഗ്രചോസനിലാം  ഫചോകറനിക്കുചവണനി

അകേത്വയര് ചചയനിരുന.  എനചോല് 1-07-2001-ല് പ്രസ്തുത യൂണനിറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

നനിലയ്ക്കുകേയുണചോയനി.

പ്രസ്തുത സലത്തസ സലാംസചോനത്തനിചന്റെ ചതചോഴനില് സചോധദത കേണക്കനിചലടുത്തസ

ഒരു  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സചോധദതചോ  പഠനലാം  നടത്തനി  നനിര്ചദശലാം

സമര്പനിക്കുനതനിനസ  29-03-2017-ല്  ബഹു.വദവസചോയ  വകുപ്പുമനനിയുചട

അദദക്ഷതയനില് ചചര്ന ചയചോഗലാം  ചകേരള  ചസറസ  ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ചഡവലപ്ചമന്റെസ

ചകേചോര്പചറഷചന  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുനതുമചോയനി

ബനചപടസ  ചമ.ഗ്രചോസനിലാം  കേമ്പനനി ബഹു.കഹചക്കചോടതനി  മുനപചോചകേ ഫയല് ചചയസ

WP(C) 12851/06 ഇചപചോഴുലാം നനിലനനില്ക്കുകേയചോണസ.

ഈ  സചോഹചരദത്തനില്  ചമല്പറഞ  ചകേസനിചല  ചകേചോടതനി

തതീരുമചോനത്തനിചന്റെയുലാം  ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി.  സമര്പനിക്കുന നനിര്ചദശത്തനിചന്റെയുലാം

അടനിസചോനത്തനില് മചോത്രചമ ഇക്കചോരദത്തനില് തുടര്നടപടനി സചോധദമചോവകേയുള.
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ചചറകേനിട-ഇടത്തരലാം വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ജനി.എസസ.ടനി. മൂലമുള്ള ബുദനിമുടസ

170 (534) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ഷചോഫനി  പറമ്പനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചചറകേനിട ഇടത്തരലാം വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ചരക്കസ ചസവന നനികുതനി
നടപനിലചോക്കനിയതസ മൂലമുള്ള ബുദനിമുടസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഉല്പനങ്ങളുചട  വനിതരണത്തനില്  ജനി.  എസസ.  ടനി.  ചുമത്തചപടുകേയുലാം
ഇനപുടസ  ചക്രെഡനിറസ  ലഭദമചോകേചോചത  വരുകേയുലാം  ചചയ്യുനതുമൂലലാം  ചചറകേനിട-  ഇടത്തരലാം
വദവസചോയ  സലാംരലാംഭകേരുചട  ഉല്പനങ്ങളക്കസ  വനിലവര്ദനയുണചോകുന  സചോഹചരദലാം
ഉണചോയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  എലചോ  ചരക്കുകേളക്കുലാം ചസവനങ്ങളക്കുലാം ഒചര  നനിരക്കനിലള്ള നനികുതനി
ജനി.എസസ.ടനി.-യനില്  അടചക്കണതനിനചോല്  വനകേനിട  കേമ്പനനികേളുമചോയനി  മതരനിക്കുന
ചചറകേനിട  കേമ്പനനികേളക്കസ  തനിരനിചടനിയചോകുചമന  കേചോരദലാം  ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ;
എങനില്  ഇക്കചോരദത്തനില്  അവചര  സചോഹചോയനിക്കുവചോന  എന്തെസ  നടപടനിയചോണസ
കകേചക്കചോളനതസ എനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിടനില.  75  ലക്ഷത്തനിനസ  തചോചഴ  വചോര്ഷനികേ വനിറവരവള്ള
ചചറകേനിട വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ജനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനിചല വകുപസ 10 (2)-ല്
പറഞനിട്ടുള്ള  നനിബനനകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  വകുപസ  (10)  പ്രകേചോരലാം
ചകേചോചമ്പചോസനിഷന സതീലാം ചതരചഞടുത്തു കുറഞ നനിരക്കനില് നനികുതനി ഒടുക്കനിയചോല്
മതനിയചോകുനതചോണസ.

(ബനി)  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള  രജനിചസര്ഡസ  ഡതീചലഴനില്  നനിനമചോണസ
വചോങ്ങുനചതങനില്  ഒടുക്കനിയ  നനികുതനിക്കുള്ള  ചക്രെഡനിറസ  ഉല്പചോദകേര്ക്കു
ലഭദമചോകുനതചോണസ.  രജനിചസ്ട്രേഷന  ഇലചോത്ത  വദചോപചോരനികേളനില്  നനിനലാം  വചോങ്ങുന
വസ്തുക്കളക്കസ റനിചവഴസ ചചോര്ജസ എന ഇനത്തനില് ഉല്പചോദകേന നനികുതനി ഒടുചക്കണതുണസ.
എനചോല് ഈ രണസ  തരത്തനില് നല്കേനിയ നനികുതനികേളക്കു ഉല്പചോദകേര്ക്കസ  ഇനപുടസ
ടചോകസ ചക്രെഡനിറസ/  ചസറസ ഓഫസ എടുക്കുവചോന കേഴനിയുനതചോണസ.  ആയതനിനചോല് ഇനപുടസ
ചക്രെഡനിറസ  എടുക്കുവചോന കേഴനിയചോതനിരനിക്കുനതുമൂലലാം  ഉത്പനങ്ങള ക്കസ  വനില  വര്ദന
ഉണചോകുന സചോഹചരദവലാം ഉണചോയനിടനില.

(സനി)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വരുനതനിനസ  മുനപുണചോയനിരുന  നനികുതനി
സമ്പ്രദചോയമചോയ വചോറസ നനിയമത്തനിലലാം ഉത്പനങ്ങളുചട നനികുതനി നനിരക്കനില് വനകേനിട-
ചചറകേനിട  വദതദചോസലാം  ഉണചോയനിരുനനില.  ഇചപചോഴുലാം  അചത അവസ തചനയചോണസ
നനിലനനില്ക്കുനതസ.
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വദവസചോയ വകുപനിചല ഒഴനിവകേള

171 (535) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസചോക്കസ :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) കേചോസര്ചകേചോഡസ ജനിലയനില് വദവസചോയ വകുപനിലള്ള ഒഴനിവകേളുചട തസ്തനികേ

തനിരനിചള്ള വനിശദചോലാംശലാം അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി) ഈ ഒഴനിവകേള എചപചോള നനികേത്തചോനചോകുചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മചോചനജര്-1,  അസനിസന്റെസ  ഡയറകര്-1.  ഡനിപചോര്ട്ടുചമന്റെല്

ചപ്രചോചമചോഷന  കേമ്മേനിറനി  കൂടനി  ചയചോഗദരചോയ  ഉചദദചോഗസരുചട  ചസലകസ  ലനിസസ

തയ്യചോറചോക്കനി ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതചോണസ.

വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങചള ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

172  (536) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖചോദര് : 

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രചോചജഷസ : 

ചപ്രചോഫ  .   ചകേ  .   യു  .   അരുണന : 

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ സൂക,  ചചറകേനിട,  ഇടത്തരലാം വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങചള

ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനി എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ;

(ബനി)  യുവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  കൂടുതല്  പ്രചോധചോനദലാം  നല്കേനി  അവരുചട

നൂതനചോശയങ്ങളക്കസ  സചോക്ഷചോത്കേചോരലാം  നല്കേനിചക്കചോണ്ടുളള  എചന്തെലചോലാം  നവതീന

പദതനികേളചോണസ ആവനിഷ്ക്കരനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനതസ;

(സനി)  സ്കൂള,  ചകേചോചളജസ  വനിദദചോര്തനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതത്വലാം

ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കചോന  ജനിലകേള  ചതചോറലാം  ഇ.ഡനി.  ക്ലബ്ബുകേളക്കസ  രൂപലാം

നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ; എങനില് ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനലാം വനിശദമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  ചചറകേനിട  വദവസചോയ  ചമഖലയനിചല  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനുലാം അടനിസചോന സഇൗകേരദങ്ങള ഒരുക്കനി നല്കുനതനിനസ സലാംരലാംഭകേചര
സഹചോയനിക്കുനതനിനുലാം  ചചറകേനിട  വദവസചോയങ്ങചള  ചപ്രചോതചോഹനിപനിചസ  കൂടുതല്
നനിചക്ഷപലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുമചോയനി  "സലാംരലാംഭകേതത്വ  സഹചോയ  പദതനി"  വഴനി
സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം നല്കുനണസ. പുതനിയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ ദനിശചോചബചോധലാം നല്കേനി
അവചര വദവസചോയനികേള എന നനിലയസ വളര്ത്തനിചയടുക്കുനതനിനസ ജനിലചോ വദവസചോയ
ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ബനിസനിനസസ  ഇനകുചബഷന  ചസന്റെറകേള  പ്രവര്ത്തനിചവരുന.
ചചറകേനിട  വദവസചോയനികേചള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി  ബനിസനിനസസ  ടു  ബനിസനിനസസ
മതീറസ,  വദവസചോയ സലാംഗമലാം,  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  ഇനചവചസഴസ  മതീറസ,  സലാംരലാംഭകേതത്വ
പരനിശതീലന  പദതനി,  ചടചകചോളജനി  ക്ലനിനനികേസ,  സനില്  ചഡവലപ്ചമന്റെസ  ചപ്രചോഗ്രചോലാം,
എമര്ജനിലാംഗസ  ചകേരള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  അതനിലൂചട  സലാംസചോനചത്ത
ചചറകേനിട വദവസചോയങ്ങളക്കസ വനിപണന സചോദദത വര്ദനിപനിക്കചോന  സചോധനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ.  കലസനസകേളുലാം  ക്ലനിയറനസകേളുലാം  ലഭദമചോക്കുനതനിനചോയനി ജനിലചോ
സലാംസചോന  തലങ്ങളനില്  സനിലാംഗനിള  വനിനചഡചോ  ക്ലനിയറനസസ  ചബചോര്ഡസ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ. കൂടചോചത ബചോചങഴസ സമനിതനികേളനില് വദവസചോയനികേളുചട പ്രശങ്ങള
നനിരന്തെരമചോയനി ഉനയനിക്കുനമുണസ.

സലാംസചോനത്തസ ഉടനതീളമുള്ള വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേരുലാം റനിസര്ചസ/സചോചങതനികേ
സചോപനങ്ങളുലാം  തമ്മേനില്  ശക്തമചോയ  ഒരു  ബനലാം  സചോപനിചചകേചോണസ  വദവസചോയ
ചമഖലയനില്  നനിലവനിലള്ള  പല  സചോചങതനികേ  പ്രശങ്ങളക്കുലാം  പരനിഹചോരലാം  കേചോണുകേ
എചനചോരു ലക്ഷദത്തനിനചോയനി "Industry-Varsity Linkage Scheme”എന പുതനിയ
പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
100.00 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന. 2017-18 വര്ഷത്തനിചലക്കസ ചചറകേനിട
ഇടത്തരലാം  വദവസചോയങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുമചോയനി
138.01  ചകേചോടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.  നൂതന ആശയങ്ങചളചോചടയുള്ള പുതനിയ
ചചറകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി. പ്രചോരലാംഭ മൂലധനമചോയനി 25 ലക്ഷലാം
രൂപവചര വചോയ നല്കുന.

(ബനി) 1. യുവ  വനിദദചോര്തനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതത്വലാം  ചപ്രചോതചോഹനിപനി
ക്കുനതനിനചോയനി വനിദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങളനില് ഇ.ഡനി.ക്ലബ്ബുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അവയസ  സചോമ്പത്തനികേ  സഹചോയലാം
ചചയ്യുനതുകൂടചോചത  ചബചോധവല്ക്കരണ  പരനിപചോടനികേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന.
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2. വദവസചോയ വകുപനിചന്റെ ആഭനിമുഖദത്തനില് നടത്തുന ഇ.ഡനി.പനി.,
ചടചകചോളജനി ക്ലനിനനിക്കസ, ഇനചവചസഴസ മതീറകേള, ചസമനിനചോറകേള 
എനനിവയനിലലാം സലാംരലാംഭകേചര പചങടുപനിക്കുന.

3. സര്വകേലചോശചോലകേളക്കുലാം  ഗചവഷണ  സചോപനങ്ങളക്കുലാം
സചോചങതനികേ ദചോതചോക്കളക്കുലാം ഗചവഷണലാം നടത്തുവചോന ചവണ
സചോമ്പത്തനികേ  സഹചോയലാം  ലഭദമചോക്കചോന  ലക്ഷദമനിടസ  ഇനഡസ്ട്രേനി
വചോഴനിറനി ലനിചങജസ എന പുതനിയ പദതനിയുലാം നടപനിലചോക്കുന.

(സനി)  സ്കൂള,  ചകേചോചളജസ  തലത്തനിചല  വനിദദചോര്തനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതത്വലാം
ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  ജനിലകേളനില്  ഇ.ഡനി.  ക്ലബ്ബുകേള  (Entrepreneurs
Development  Club)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  രജനിസര്  ചചയ്യചപടനിട്ടുള്ള
ഇ.ഡനി.ക്ലബസ്തുകേളനിചല വനിദദചോര്തനികേളനില് സലാംരലാംഭകേ അവചബചോധലാം ഉണചോക്കുനതനിനസ
ചബചോധവത്കേരണ പരനിപചോടനികേളുലാം പരനിശതീലന ശനില്പശചോലകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

വദവസചോയ പചോര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങള

173  (537)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  പുതുതചോയനി  വദവസചോയ  പചോര്ക്കുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
മചോനദണ്ഡങ്ങള എചന്തെലചോലാം ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  വദവസചോയ  പചോര്ക്കനിനസ  ചവണ  ചുരുങ്ങനിയ  വനിസ്തൃതനി  എത്രചയനസ
നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുചണചോ ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വദവസചോയ  പചോര്ക്കുകേളക്കസ  ചയചോജനിച  സലലാം  കസറസ  ചസലക്ഷന
കേമ്മേനിറനിയുചട ശനിപചോര്ശയസ വനിചധയമചോയനി അകേത്വയര് ചചയസ വദവസചോയ ചമഖലയചോയനി
വനിജചോപനലാം ചചയ്യുനതചോണസ.  ഇതസ സലാംബനനിചള്ള മചോനദണ്ഡങ്ങള ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)
നമ്പര്  732/17/വദവ.  തതീയതനി  24/5/2017,  ജനി.ഒ.  (എലാംഎസസ.)  47/17/വദവ.
തതീയതനി  20-06-2017  എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേചോരലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവകേളുചട പകേര്പ്പുകേള അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കചോര് നനിയനണത്തനിലള്ള വദവസചോയ ഏരനിയ/ചപ്ലെെചോടസ  എനനിവയസ
ഇത്ര  സലലാം  ചവണചമനസ  നനിഷര്ഷനിചനിടനില.  എനചോല്  സത്വകേചോരദ  വദവസചോയ
പചോര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ ചുരുങ്ങനിയ വനിസ്തൃതനി  50  ഏക്കര് ആയനി
നനിജചപടുത്തുനതനിനസ ആചലചോചനിക്കുനണസ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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വദവസചോയ എചസറകേള

174  (538)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനത്തസ നനിലവനിലള്ള വദവസചോയ എചസറകേള വനിപുലചപടുത്തചോന
ആചലചോചനിക്കുനചണചോ; എങനിൽ വനിശദചോലാംശലാം അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  വദവസചോയ  എചസറകേള  നനിലവനിലചണചോ;
ഇചലങനില് എലചോ ജനിലകേളനിലലാം വദവസചോയ എചസറകേള സചോപനിക്കുനതനിനസ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  നനിലവനിലള്ള  വദവസചോയ  എചസറകേളനില്  വദവസചോയ
വചോണനിജദ  ഡയറകറചട  നനിയനണത്തനിലള്ള  വദവസചോയ  എചസറകേള
വനിപുലചപടുത്തചോന  ആചലചോചനയനില.   എനചോല്  അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങള
വനിപുലചപടുത്തചോനുലാം  ബഹുനനില  വദവസചോയ  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുനണസ.  അതുചപചോചല വദവസചോയ വകുപനിനസ കേതീഴനിലള്ള
ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനമചോയ സനിഡ്ചകേചോയുചട  നനിയനണത്തനിലള്ള ഒലവചക്കചോടസ,
കേചോസര്ചഗചോഡസ,  കേചലറലാംകേര,  ഒല്ലൂര്,  കേരുനചോഗപള്ളനി  എനതീ  വദവസചോയ
എചസറകേളനില്  ഒഴനിവള്ള  ഭൂമനി  കേചണത്തചോനുള്ള  ഡനിജനിറല്  സര്ചവ
പൂര്ത്തനിയചോകുനചതചോചട,  കേചണത്തുന  ഭൂമനിയനില്  ബഹുനനില  വദവസചോയ
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചസ  ചചറകേനിട  വദവസചോയനികേളക്കസ  വചോടകേയസ  നല്കുവചോനുലാം
ആചലചോചനിക്കുനണസ.  കൂടചോചത അമരവനിളയനിലള്ള (മുന കടല് ഫചോകറനി)  ഭൂമനിയനിലലാം
സനിഡ്ചകേചോ വദവസചോയ സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുന.

(ബനി)  വദവസചോയ  വചോണനിജദ  ഡയറകറചട  നനിയനണത്തനില്  വയനചോടസ
ജനിലചയചോഴനിചകേ  എലചോയനിടത്തുലാം  വദവസചോയ  എചസറകേള  നനിലവനിലണസ.  എനചോല്
സനിഡ്ചകേചോയസ എലചോ ജനിലകേളനിലലാം വദവസചോയ എചസറകേള നനിലവനിലണസ.

മളടനി ചസചോറതീഡസ ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ശചോലകേള

175  (539)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  മളടനി  ചസചോറതീഡസ  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ശചോലകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  വനിശദചോലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുചമചോ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലള്ള  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ശചോലകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിലൂചട

ലക്ഷദമനിടുനചതചന്തെനസ അറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.  എറണചോകുളലാം ജനിലയനിചല ഇടയചോറനില് ഒരു ബഹുനനില സമുചയലാം

നനിര്മ്മേനിചസ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  അനുവദനിചകേഴനിഞ.  തൃശ്ശൂരനില്  പുഴയല്പചോടത്തസ  ഒരു

സമുചയത്തനിചന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയചോയനി.  മലപ്പുറത്തസ  മചഞരനിയനില്  ഒരു

സമുചയത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണലാം പുചരചോഗമനിക്കുന. തനിരുവനന്തെപുരത്തസ ചവളനിയനില് രണസ

സമുചയങ്ങളുലാം തൃശ്ശൂര് പുഴയല് പചോടത്തസ രണചോമചത്ത സമുചയലാം, ആലപ്പുഴ ജനിലയനിചല

പുനപ്ര,  പചോലക്കചോടസ  ജനിലയനിചല  പുതുചശ്ശേരനി,  ചഷചോര്ണൂര്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഒന

വതീതവലാം  സമുചയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേചോണലാം  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

കേനിനഫയുചട  ചനതൃതത്വത്തനില്  തചോചഴപറയുന  സലങ്ങളനില്  ബഹുനനില

വദവസചോയ ചകേടനിട സമുചയലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ :

1. കേനിനഫ  ചടചകചോ  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  പചോര്ക്കസ,  കേചോക്കചഞരനിയനിചല

100000  ചതുരശയടനി  വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  ബഹുനനില  ഫചോകറനി

ചകേടനിടത്തനിചന്റെ രണചോലാംഘട വനികേസനലാം.

2. കേനിനഫ  വദവസചോയ  പചോര്ക്കസ  രചോമനചോട്ടുകേരയനില്  100000

ചതുരശയടനി വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള ബഹുനനില ഫചോകറനി ചകേടനികേ സമുചയലാം.

3. കേനിനഫ  ഫനിലനിലാം  &  വതീഡനിചയചോ  പചോര്ക്കസ,  തനിരുവനന്തെപുരലാം-

ഐ.ടനി/ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  ചമഖലയനിചല  രണചോലാംഘട  വനികേസനലാം

(പ്രചതദകേ  സചോമ്പത്തനികേ  ചമഖല)  (230000  ചതുരശയടനി

വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം)

(ബനി)  സലാംസചോനത്തസ  ഭൂമനിയുചട  ലഭദതക്കുറവസ  പരനിഗണനിചസ  കൂടുതല്

വദവസചോയ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  അവരുചട  വദവസചോയങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുവചോന

അനുചയചോജദമചോയ ഒരു സലാംവനിധചോനമചോണസ ബഹുനനില വദവസചോയ സമുചയലാം.  ഇത്തരലാം

സമുചയങ്ങള സൂക ചചറകേനിട വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ ഏറവലാം

അനുചയചോജദമചോണസ.   ഇത്തരലാം  വദവസചോയ  ചകേടനിട  സമുചയങ്ങളവഴനി  കൂടുതല്

നനിചക്ഷപവലാം ചതചോഴനിലവസരങ്ങളുലാം ലഭദമചോക്കുനതനിനചോണസ ലക്ഷദമനിടനിരനിക്കുനതസ.
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ചകേചോതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിചല റചോചഡചോ ടചയഴ സ

176  (540)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏകേ  വദവസചോയ  സചോപനമചോയ
സതീയറനിചന്റെ ഉടമസതയനിലള്ള റചോചഡചോ ടചയഴസ  പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുള്ളതുലാം
പ്രസ്തുത സചോപനലാം അടചപൂട്ടുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി  300-ഓളലാം  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ
ചതചോഴനില്  നഷചപടുന  അവസയനിചലക്കസ  മചോചനജ് ചമന്റെസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച
വരുനതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  സര്ക്കചോര്  ഈ  പ്രശത്തനില്  വനിളനിചചചര്ത്ത  അനുരഞ്ജന  ചര്ചയനില്
എചന്തെലചോലാം തതീരുമചോനങ്ങളചോണസ കകേചക്കചോണനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമചോനങ്ങളനില്  ഏചതലചോലാം  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുചണനസ
വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  1998-ല്  സതീയറസ  റചോചഡചോ  ടചയഴസ  ഏചറടുക്കുകേയുലാം  16  വര്ഷലാം
നഷത്തനിലചോയനിരുനനിട്ടുലാം  കേമ്പനനി  തുടര്നസ  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്നൂചവങനിലലാം  പരനിസര
മലനിനതീകേരണലാം എനള്ള നചോട്ടുകേചോരുചട പരചോതനിയുചട അടനിസചോനത്തനില് 2016 മചോര്ചസ
20-നസ ചനലനിക്കുഴനി പഞചോയത്തസ ചസചോപസ ചമചമ്മേചോ നല്കേനിയതനിനചോലചോണസ സചോപനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കചോതചോയതസ.  കേമ്പനനി  പുനരുദരനിക്കുവചോന  അഡതീഷണല്  ചലബര്
കേമ്മേതീഷണറചട  ചനതൃതത്വത്തനില്  ചയചോഗലാം  ചചര്ചനങനിലലാം  CEAT-നസ  നഷത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സചോപനലാം  തുടര്നസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുവചോന  തചോല്പരദമനിചലനസ  പ്ലെെചോന്റെസ
മചോചനജര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ചര്ച ചചയ്യുനതനിനചോയനി  2017  ആഗസസ  9-നസ
ചലബര് കേമ്മേതീഷണറചട സചോനനിദദത്തനില്  CEAT  മചോചനജുചമന്റെനിചന ഉളചപടുത്തനി
അനുരഞ്ജന ചയചോഗലാം ചചരചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

തലചശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിചല വനികേസന പദതനികേള

177  (541)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  തലചശ്ശേരനി
നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനില് എചന്തെചോചക്ക വനികേസന പദതനികേള ആണസ വദവസചോയ
വകുപസ കകേചക്കചോണനിട്ടുള്ളതസ എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;
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(ബനി) 2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വദവസചോയ വകുപനിചന്റെ ഏചതചോചക്ക
പ്രവൃത്തനികേള ആണസ തലചശ്ശേരനി നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളചപടനിട്ടുള്ളതസ എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുചട  നനിലവനിലള്ള  അവസ  എന്തെചോചണനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  തലചശ്ശേരനി
നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേനിനഫ  വദവസചോയ  പചോര്ക്കനില്  56000  ചതുരശയടനി
വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  ബഹുനനില  വദവസചോയ  ചകേടനിട  സമുചയത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേര്ക്കചോയനി തുറന ചകേചോടുത്തനിട്ടുണസ.

2017-18 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വദവസചോയ വചോണനിജദ വകുപസ മുഖചോന്തെരലാം
നടപനിലചോക്കുന  വനിവനിധ  സത്വയലാം  ചതചോഴനില്  പദതനികേളുലാം  വകുപസ  ചനരനിടസ
നടപനിലചോക്കുന സലാംരലാംഭകേതത്വ സഹചോയ പദതനിയുലാം നനിലവനിലണസ.  ഈ പദതനികേള
പ്രകേചോരലാം സൂക വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.

പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനില് ചമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി

178 (542) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനില്
ചമഖലചയ  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  പദതനികേളചോണസ  ആവനിഷരനിചസ
നടപനിലചോക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പരമ്പരചോഗത  ചതചോഴനില്  ചമഖലയനിചല  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  ചവതനലാം
വര്ദനിപനിക്കചോനുലാം  ചതചോഴനില്  സലാംരക്ഷനിക്കചോനുലാം  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചചനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനില് ചമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം പരമ്പരചോഗത
വദവസചോയങ്ങചള ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം ക്രെനിയചോതകേ നടപടനികേള സര്ക്കചോര്
സത്വതീകേരനിചവരുന.  കകേത്തറനി  ചമഖലയനില്  ചനയ്ത്തുകേചോര്ക്കസ  ഗുണചമന്മയുള്ള
അസലാംസ്കൃത വസ്തുക്കള യചോണ്ബചോങ്കുകേളവഴനി ലഭദമചോക്കുനതനിനചോയനി സബ്സനിഡനിയുലാം
മചോര്ജനിനമണനി  വചോയയുലാം  നല്കുന  പദതനി,  കകേത്തറനി  ചമഖലയനില്  സത്വയലാം
ചതചോഴനില്  സൃഷനിക്കല്  പദതനി,  ചനയ്ത്തുകേചോര്ക്കുലാം  മറസ  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുമുള്ള
പ്രചചചോദന പരനിപചോടനി,  കകേത്തറനി ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുള്ള ഉല്പചോദന ചപ്രചോതചോഹന
ധനസഹചോയ  പദതനി,  കകേത്തറനി  ഗ്രചോമവലാം  സമഗ്രകകേത്തറനി  ഗ്രചോമവലാം  പദതനി,
അലാംശദചോനസമ്പചോദദപദതനി,  കകേത്തറനി ചനയ്ത്തുകേചോര്ക്കസ ഗ്രൂപസ ഇനഷത്വറനസസ പദതനി,
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വനിപണന-കേയറമതനി  ചപ്രചോതചോഹന  പദതനി,  കകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളുചട
ആധുനനികേവത്കേരണ  പദതനി,  മൂലദവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുചട  ചപ്രചോതചോഹന
പദതനി,  പരനിശതീലനലാം കനപുണദലാം ചശഷനി വനികേസന പദതനി,  ഒരു വതീടനില് ഒരു
തറനി  പദതനി,  പ്രചോഥമനികേ  കകേത്തറനി  ചനയസ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്
സര്ക്കചോരനിചന്റെ ഓഹരനിപങചോളനിത്തലാം, ഹചോചന്റെകസ ഹചോന്റെസ വതീവസ എനനിവയനിചല ഓഹരനി
പങചോളനിത്തലാം എനനിവ നടപചോക്കനിവരുന. കകേത്തറനി ചതചോഴനിലചോളനികേചള പൂര്ണ്ണമചോയനി
സലാംരക്ഷനിക്കുന വനിധത്തനില് നൂലലാം കൂലനിയുലാം  സര്ക്കചോര് നല്കേനി സ്കൂള യൂണനിചഫചോലാം
പദതനി നടപനിലചോക്കുന.

കേരകേഇൗശല ചമഖലയനില് ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ
'ASHA'  എന  പദതനി,  വദവസചോയ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
പുനരുദചോരണത്തനിനചോയനി  പദതനി,  കേരകേഇൗശല  ക്ലസറകേള  സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനി,  ചപചോതുചസവന  ചകേന്ദ്രങ്ങള  സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി  എനനിവയുലാം
നടപചോക്കനിവരുന.   കേരകേഇൗശല  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  ചപ്രചോതചോഹനത്തനിനചോയനി
ചദശതീയ  അവചോര്ഡനിചന്റെ   മചോതൃകേയനില്  സലാംസചോന  അവചോര്ഡകേള  നല്കുന
പദതനിയുലാം നടപചോക്കനി വരുന.

ഈറ-പനമ്പസ  ചനയസ  ചമഖലചയ  പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  ഈ
ചമഖലയനിചല  ചപചോതുചമഖലസചോപനമചോയ  ചകേരള  സലാംസചോന  ബചോലാംബു
ചകേചോര്പചറഷന  മുചഖന  സചോമൂഹദ  യനവല്കൃത  പനമ്പസ  ചനയസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട
ശചോക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗസ  യൂണനിറകേളുചട സചോപനലാം,  ഫതീഡര് യൂണനിറകേള/  പ്രതീ-
ചപ്രചോസസനിലാംഗസ  യൂണനിറകേള  പുനനഃക്രെമതീകേരനിചസ  ശക്തനിചപടുത്തല്,  മൂലദചോധനിഷനിത
ഉല്പനങ്ങളുചട   നനിര്മ്മേചോണലാം  എനനിവയചോയനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.
മുളചകേചോണ്ടുള്ള വനിവനിധ കേരകേഇൗശല വസ്തുക്കള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനചോയനി  ബചോലാംബു  ഇനചവഷന  ചസന്റെറലാം  മുള  സലാംസരനിചസ  ഫര്ണനിചര്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനചോയനി ഇലാംപ്രചഗഷന യൂണനിറലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

ഖചോദനി  ഗ്രചോമവദവസചോയ  ചമഖലയനില്  മനിനനിമലാം  ചവതന  പദതനി,  നൂല്പസ
ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ ഇനചസന്റെതീവസ പദതനി,  വചോയ പദതനികേള എനനിവ നടപചോക്കനി
വരുന.  ഉല്പചോദചനചോപചോധനികേളുചട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം നടനവരുന.

പരമ്പരചോഗത കേശുവണനി വദവസചോയ ചമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന പ്രശങ്ങള
സമഗ്രമചോയനി അഭനിസലാംചബചോധന ചചയ്യുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി ഒരു ചസഷദല് പര്പസസ
ചവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിക്കചോന സര്ക്കചോര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

കേയര്ചമഖലയനില് കേയര് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ പുനരുദചോരണ പദതനി
പ്രകേചോരലാം പ്രവര്ത്തനമൂലധനലാം,  അടനിസചോന സഇൗകേരദവനികേസനത്തനിനചോയനി ധനസഹചോയലാം,
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വനിപണനി  വനികേസന  സഹചോയലാം,  കേയര്ചമഖലയനിചല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  മചോര്ജനിനമണനി
വചോയ, പ്രചതദകേ നനിചക്ഷപ സഹചോയ പദതനി, ഉല്പചോദനവലാം വനിപണന പ്രചചചോദനവലാം
പദതനി,  വനിലവദതനിയചോനലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി,  ക്ലസര്  വനികേസന
പദതനി,  ചകേനിരനി ഉല്പചോദനലാം വദചോപനിപനിക്കുനതനിനചോയനി ഡനി.എഫസ.മനില്ലുകേള സചോപനിചസ
കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള  സലാംവനിധചോനങ്ങളുചട  സഹചോയചത്തചോചട  ചകേനിരനി  ഉല്പചോദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി,  കേയര്പനിരനി/  ഡതീ-കഫബറനിലാംഗസ  ചമഖലയനില്
കൂലനിയുചട നചലചോരസ വനിഹനിതലാം സര്ക്കചോര് വഹനിക്കുന രതീതനിയനില് ഇനകേലാം സചപചോര്ടസ
സതീലാം,  കേയര് ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  ചപനഷന പദതനി എനനിവ നടപചോക്കനിവരുന.
കൂടചോചത പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട ചതചോഴനിലലാം കൂലനിയുലാം സലാംരക്ഷനിചചകേചോണസ
യനവത്കേരണലാം നടത്തുനതനിനുലാം വനില വദതനിയചോനലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം ക്ലസര്
വനികേസന പദതനി നടപനിലചോക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പരമ്പരചോഗത  ചതചോഴനില്  ചമഖലയനിചല  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  ചവതനലാം
വര്ദനിപനിക്കചോനുലാം  ചതചോഴനില്  സലാംരക്ഷനിക്കചോനുലാം  സര്ക്കചോര്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കകേത്തറനി  ചമഖലയനില്  വരുമചോനലാം  ഉറപചോക്കല്  പദതനി,
ഉല്പചോദന വര്ദനവനിനനുസരനിചസ  ചപ്രചോഡക്ഷന ഇനചസന്റെതീവസ,  ആചരചോഗദപരമചോയ
പ്രശങ്ങളക്കസ  പരനിഹചോരമചോയനി  ഇനഷത്വറനസസ  പരനിരക്ഷ,  വതീടനിചനചോടസ  ചചര്നസ
പണനിപ്പുര സചോപനിക്കുനതനിനസ സചോമ്പത്തനികേ സഹചോയലാം,  സ്കൂളതലത്തനില് പഠനിക്കുന
ചനയ്ത്തുകേചോരുചട മക്കളക്കസ വനിദദചോഭദചോസ ചസചോളര്ഷനിപസ,  ചടചകചോളജനി അപ്ഗ്രചഡഷന
പദതനി എനനിവ നടപചോക്കനിവരുന.

കേരകേഇൗശല  ചമഖലയനിചല  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  ആധുനനികേ  സചോചങതനികേ
കവദഗദത്തനിചന്റെ അഭചോവവലാം ഉല്പചോദനക്ഷമത കുറവലാം ചമചചപട പണനിയചോയുധങ്ങളുചട
അഭചോവലാം  എനനിവ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെയുലാം  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരനിചന്റെയുലാം  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കനിവരുന.  കേരകേഇൗശല
ചമഖലയനില് പണനിചയടുക്കുന ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട കുടുലാംബ വരുമചോനലാം വര്ദനിപനിക്കുവചോന
കുടുലാംബചോലാംഗങ്ങളക്കസ അനുബന ചമഖലയനില് വനിദഗ പരനിശതീലനലാം നല്കേനി സത്വയലാം
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവചോന സഹചോയലാം നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചസ
വരുന.

ഈറ-പനമ്പസ ചനയസ ചമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ചതചോഴനില്സചോഹചരദലാം
ചമചചപടുത്തുനതനിനുമചോയനി ഈ ചമഖലയനിചല ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനമചോയ ചകേരള
സലാംസചോന ബചോലാംബൂ ചകേചോര്പചറഷന മുചഖന സചോമൂഹദ യനവത്കൃത പനമ്പുചനയസ
ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  ശചോക്തതീകേരണലാം,  സതീവറനിലാംഗസ  യൂണനിറകേളുചട  സചോപനലാം,  മനിനനിമലാം
ചവജസസ പദതനി/ ഡനി.എ. ആനുകൂലദലാം എനനിവ നടപനിലചോക്കനിവരുന.
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ഖചോദനി  ഗ്രചോമവദവസചോയ  ചമഖലയനില്  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  അദത്വചോനഭചോരലാം
കുറയ്ക്കുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി ചര്ക്കകേളുചടയുലാം തറനികേളുചടയുലാം ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.  ആയതനിലൂചട  ഉല്പചോദന  ക്ഷമതയുലാം
ചവതനവര്ദനവലാം  കകേവരനിക്കുവചോന  കേഴനിയുചമനസ  ചബചോദദചപടനിട്ടുണസ.  ഈ
ചമഖലയനില് പൂരകേ ചവതന പദതനി നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

കേയര്ചമഖലയനില് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള ഉല്പചോദനിപനിക്കുന മുഴുവന കേയറലാം
മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനി  സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം  ചചറകേനിട  ഉല്പചോദകേരുചട
ഉല്പനങ്ങള നദചോയവനില നല്കേനി സലാംഭരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
പരമ്പരചോഗത  ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  ചതചോഴനിലലാം  കൂലനിയുലാം  സലാംരക്ഷനിചചകേചോണസ
യനവത്കേരണലാം  നടത്തുനതനിനുലാം  വനില  വദതനിയചോനലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

അനന്തെപുരലാം വദവസചോയ പചോര്ക്കനില് വദവസചോയ ആവശദത്തനിനചോയനി സലലാം

179  (543)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസചോക്കസ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോസര്ചകേചോടസ  ജനിലയനിചല  അനന്തെപുരലാം  വദവസചോയ  പചോര്ക്കനില്
വദവസചോയ ആവശദത്തനിനചോയനി എത്ര ഏക്കര് സലമുണസ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത വദവസചോയ പചോര്ക്കനില് ഏചതലചോലാം വദവസചോയ സലാംരലാംഭങ്ങളചോണസ
പ്രവര്ത്തനിച വരുനതസ എനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(സനി)  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുനതനിനചോയനി  അനുവദനിച  ഭൂമനിയനില്
ഇതുവചര വദവസചോയലാം തുടങ്ങചോത്തതസ എന്തുചകേചോണചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത വദവസചോയ പചോര്ക്കനിചന്റെ അടനിസചോന,  ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരദങ്ങള
ചമചചപടുത്തുനതനിനചോയനി എചന്തെചോചക്ക നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിച വരുനതസ എനസ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനിചല അനന്തെപുരത്തസ  103  ഏക്കറനില് വദവസചോയ
വനികേസന ചപ്ലെെചോട്ടുലാം 108 ഏക്കറനില് വദവസചോയ വനികേസന ഏരനിയയുലാം നനിലവനിലണസ.

(ബനി)  അനന്തെപുരലാം  വദവസചോയ  വനികേസന  ചപ്ലെെചോടനില്  51  യൂണനിറകേളുലാം
വദവസചോയ വനികേസന ഏരനിയയനില്  17  യൂണനിറകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  പ്ലെെചോസനികേസ,
പനി.വനി.സനി.,  കേയര്,  റബര്,  ഭക്ഷദലാം,  തടനി,  ലഘു  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  എനനിവയുമചോയനി
ബനചപട സലാംരലാംഭങ്ങളചോണസ പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.
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(സനി)  അനന്തെപുരത്തസ  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങചോന  അനുവദനിച
ഭൂമനിയനില്  അടനിസചോന-ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരദങ്ങളുചട  അഭചോവലാം  കേചോരണലാം  യൂണനിറകേള
തുടങ്ങചോന കേചോലതചോമസലാം ഉണചോകേചോറണസ.

(ഡനി)  അനന്തെപുരലാം വദവസചോയ വനികേസന ചപ്ലെെചോടനിചല അടനിസചോന സഇൗകേരദ
വനികേസനവമചോയനി  ബനചപടസ  ആഭദന്തെര  ചറചോ ഡസ  നനിര്മ്മേചോണത്തനിനചോയനി  2016-17
സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  270  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചസ  ഹചോര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  വകുപനിചന  നനിര്മ്മേചോണചമതല  ഏല്പനിചനിട്ടുണസ.  കേചോസര്ചഗചോഡസ
പചോചക്കജനില്  ഉളചപടുത്തനിയുലാം  അനന്തെപുരലാം  വദവസചോയ  ചമഖലയുചട  അടനിസചോന
സഇൗകേരദ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുനണസ.

ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളനിചല ജതീവനക്കചോരുചട  ചപ്രചോചബഷന

180  (544)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  വദവസചോയ  വകുപനിനസ  കേതീഴനില്  സലാംസചോനത്തസ  എത്ര  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ ;

(ബനി) ഈ സചോപനങ്ങളനിചലചോചരചോനനിലമുളള സനിരലാം ജതീവനക്കചോരുചട എണ്ണലാം
തസ്തനികേ തനിരനിചസ വനിശദമചോക്കുചമചോ ;

(സനി)  ഈ  ജതീവനക്കചോരുചട  ചപ്രചോചബഷന  കേചോലചോവധനി  തസ്തനികേ  തനിരനിചസ
നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ ;

(ഡനി)  പല  സചോപനങ്ങളനിലലാം  ജതീവനക്കചോരുചട  ചപ്രചോചബഷന  യഥചോസമയലാം
ഡനിക്ലയര് ചചയ്യുനനിലചോചയന ആചക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ ;

(ഇ)  ചപ്രചോചബഷന  ഡനിക്ലയര്  ചചയ്യചോചത  തചന  പല  സചോപനങ്ങളനിലലാം
ക്രെമപ്രകേചോരമലചോചതയുലാം  ചടലാം  ലലാംഘനിചലാം  പ്രചമചോഷന  നല്കുന  എന  ആചക്ഷപലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ ; എങനില് ഇത്തരലാം പ്രചമചോഷനുകേള പുനനഃപരനിചശചോധനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വദവസചോയ  വകുപനിചന്റെ   നനിയനണത്തനില്  ഒരു
സചോറഡ്യൂടറനി  ചകേചോര്പചറഷനടക്കലാം  42  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളചോണസ  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.
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(ബനി)  ഈ  സചോപനങ്ങളനിലള്ള  സനിരലാം  ജതീവനക്കചോരുചട  വനിവരലാം

അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(സനി-ഇ) വനിവരങ്ങള ചശഖരനിചസ നല്കുനതചോണസ.

പചോലക്കചോടസ-തൃശ്ശൂര് വദചോവസചോയനികേ ഇടനചോഴനി

181 (545) ശതീ  .   ചകേ  .   രചോജന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം

ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  പചോലക്കചോടസ-തൃശ്ശൂര്  വദചോവസചോയനികേ  ഇടനചോഴനി  പദതനിയുചട  പ്രവര്ത്തന

പുചരചോഗതനി വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി) എചന്തെലചോലാം മചോസര് പദതനികേളചോണസ ഇതനിലൂചട വനിഭചോവനലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  പദതനി  എനസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനചോകുചമനലാം  ഇതനിചലയചോവശദമചോയ

കേര്മ്മേ പദതനി തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ എനലാം വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചകേചോചനി-പചോലക്കചോടസ  ചമഖലചയ  ബചോലാംഗ്ലൂര്  വചര

ബനനിപനിക്കുനതനിനുള്ള വദവസചോയ ഇടനചോഴനി രൂപതീകേരണത്തനിനുചവണനി സലാംസചോന

സര്ക്കചോര് ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചനചോടസ ആവശദചപടനിരുന.  വദവസചോയ ഇടനചോഴനികേളുചട

രൂപതീകേരണത്തനിനചോയനി  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  National  Industrial  Corridor

Development  and Implementation Trust  (NICDIT)-നസ  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട

വനിവരങ്ങള സമര്പനിക്കചോന ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് നനിര്ചദശനിച പ്രകേചോരലാം ചകേചോചനി-ബചോലാംഗ്ലൂഗ്ലൂൂര്

വദവസചോയ  ഇടനചോഴനിയുചട  പ്രചോഥമനികേ  രൂപചരഖ  തയ്യചോറചോക്കുനതനിനചോയനി  ഒരു

വനിദചഗചോപചദശകേ  ഏജനസനിചയ  നനിയമനിക്കുനതുമചോയനി  ബനചപട  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  സമര്പനിക്കുന  രൂപചരഖയുചട  അടനിസചോനത്തനില്

ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  വനിശദപഠനലാം  നടത്തനിയചശഷലാം  മചോത്രചമ  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ

നനിര്ചദശചോടനിസചോനത്തനില്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണവലാം  ഇതനിചലക്കചോവശദമചോയ

കേര്മ്മേപദതനിയുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭദമചോകുകേയുള.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഇടചക്കചോചനി സസനിര വനികേസന പദതനി

182 (546)  ശതീ  .    ചജചോണ് ചഫര്ണചോണസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  എറണചോകുളലാം  ജനിലയനിചല  ഇടചക്കചോചനിചയ  സസനിര  വനികേസന
ചമഖലയചോക്കുനതനിനചോയുള്ള  പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  സമര്പനിച
നനിചവദനത്തനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് വദവസചോയ വകുപനിചല 8/J2/2017  ഫയലനില്
ആവശദചപട റനിചപചോര്ടസ ഇനചകേല് സമര്പനിചനിട്ടുചണചോ ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തുത റനിചപചോര്ടനിചന്റെ പകേര്പസ ലഭദമചോക്കുചമചോ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട റനിചപചോര്ടസ  KSIDC-യുചടയുലാം  KINFRA-യുചടയുലാം
അഭനിപ്രചോയത്തനിനചോയനി നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ ;

(ഡനി) എങനില് ഇതു സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ. 16-05-2017-ചല കേത്തനിലൂചട ഇനചകേല് മറപടനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  ഇനചകേല്  സമര്പനിച  റനിചപചോര്ടസ  (മറപടനി)
ഇചതചോചടചോപലാം ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(സനി)  ഇടചക്കചോചനി  സസനിര  വനികേസന  പദതനി  സലാംബനനിചസ  ഇനചകേല്
തയ്യചോറചോക്കനിയ  റനിചപചോര്ടനിചന്മല്  സമഗ്രമചോയ  ഒരു സചോചങതനികേ  പരനിചശചോധനയചോയനി
4-05-2010-ചല  16494/ചജ1/09/വദവ.  സര്ക്കചോര്  കേത്തസ  പ്രകേചോരലാം  ചകേരള
സലാംസചോന  വനികേസന  ചകേചോര്പചറഷനുലാം  (ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി.)  ചകേരള
ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  ചഡവലപ്ചമന്റെസ  ചകേചോര്പചറഷനുലാം  (കേനിനഫ)
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  2010-ല്  തയ്യചോറചോക്കനിയ  പ്രസ്തസ്തുത  റനിചപചോര്ടസ  സലാംബനനിചസ  ഒരു
സചോചങതനികേ  പരനിചശചോധന  ആവശദമചോയതനിനചോല്  ചകേ.എസസ.ഐ.ഡനി.സനി.-യുലാം
കേനിനഫയുലാം  സലാംയുക്തമചോയനി  ഒരു  വനിദഗസമനിതനിചയചക്കചോണസ  പഠനലാം  നടത്തനി
റനിചപചോര്ടസ സര്ക്കചോരനിചലയസ സമര്പനിക്കുനതനിനസ കൂടുതല് സമയലാം ആവശദചപടനിട്ടുണസ.

ഒറപചോലലാം കേനിനഫ പചോര്ക്കനിചന്റെ വനികേസനലാം

183 (547) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം
ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഒറപചോലലാം  കേനിനഫ  പചോര്ക്കനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ഒറപചോലലാം  കേനിനഫ പചോര്ക്കനില്  നനിലവനില്  ഏചതലചോലാം  സചോപനങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിച വരുന; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  കേനിനഫ  പചോര്ക്കനില്  വദവസചോയലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോയനി  ഏചതലചോലാം
സചോപനങ്ങള അചപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണസ ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒറപചോലത്തസ കേനിനഫ സചോപനിച വദവസചോയ പചോര്ക്കനിചന്റെ അടനിസചോന
സഇൗകേരദ  വനികേസനത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ചറചോഡകേള,  കവദക്യുതനി,  ജലവനിതരണലാം,
അഡനിനനിചസ്ട്രേറതീവസ  ചബചോക്കസ  എനനിവയുചട  നനിര്മ്മേചോണലാം  പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തുത പചോര്ക്കനിചല ഭൂമനി അചലചോടസ ചചയ്യുന നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഒറപചോലചത്ത  കേനിനഫ  പചോര്ക്കനില്  നനിലവനില്  തചോചഴ  പറയുന
വദവസചോയ സചോപനങ്ങള പ്രവര്ത്തന സജമചോണസ :

SL.No. Name of the Party Area(in Sq.ft)

1. M/s Blissful Garments Private Ltd 106636

2. M/s  Skyniche  Internet  Business  Solutions  &
Services

851

3. M/s Micro Clouds 723

SL.No. Name of the Party Area(in acres)

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. Suresh Kumar 0.05

5. Mr.Asif A 0.07

(സനി)  നനിലവനില്  ഒറപചോലലാം  വദവസചോയ  പചോര്ക്കനില്  1669  ചതുരശ  അടനി
വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  ചകേടനിടലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനചോയനി  ശതീ.  ഡചോനനി  വനി.റനി.  എന
വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേന അചപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.
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ലചോഭത്തനിലചോയ ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള

184 (548)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദചോസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം 2017 ജൂകല 1 വചരയുള്ള
കേണക്കസ  പ്രകേചോരലാം  ചകേരളത്തനില്  ലചോഭത്തനിലചോയ  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള
ഏചതലചോലാം; വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  എലചോ  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങചളയുലാം  ലചോഭത്തനിലചോക്കുനതനിനസ
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചവരുനതസ;

(സനി)  മലബചോര്  സനിമന്റെസസനിചന്റെ  സമഗ്രപുചരചോഗതനിക്കചോയനി  സത്വതീകേരനിചവരുന
നടപടനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  2017-18
സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  (ഏപ്രനില് മുതല് ജൂണ് വചരയുള്ള കേചോലയളവനില്)  10
ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള  ലചോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന,  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  വദവസചോയ
വകുപനിചന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ചമചചപടുത്തുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഓചരചോ  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം
പ്രവര്ത്തനലാം  ചപചോതുചമഖലചോ  വദവസചോയ  പുനനഃസലാംഘടനചോ  ചബചോര്ഡസ  (റനിയചോബസ)
മുചഖന അവചലചോകേനലാം നടത്തനി പല പ്രശങ്ങളക്കുലാം പരനിഹചോരലാം കേചണത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളനില്  കവദഗദമുള്ളവചര  മചോചനജനിലാംഗസ
ഡയറകര്മചോരചോയനി  നനിയമനിചസ  കേചോരദക്ഷമമചോയ  ചമചനജുചമന്റെസ  സലാംവനിധചോനലാം
നടപനിലചോക്കനിയുലാം സചോപനങ്ങള തമ്മേനിലള്ള ഏചകേചോപനലാം ശക്തനിചപടുത്തനി വനിപണന
സലാംവനിധചോനലാം  വനിപുലചപടുത്തനിയുലാം  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  ചമചോണനിടറനിലാംഗസ
ചചയ്യുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധചോനങ്ങള  കേചോരദക്ഷമമചോക്കനിയുലാം  സചോപനങ്ങചള
അഭനിവൃദനിചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചവരുനതസ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉല്പചോദന  സഇൗകേരദങ്ങളനിലലാം  സചോചങതനികേ  വനിദദകേളനിലലാം  കേചോചലചോചനിതമചോയ
പരനിഷചോരങ്ങള  നടപനിലചോക്കനി  സചോപനങ്ങചള  സജമചോക്കുവചോന  2017-18
സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബഡ്ജറനില്  270  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പദതനി
വനിഹനിതലാം  സര്ക്കചോര്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  ഇതസ  മുന  വര്ഷങ്ങളനിചല  പദതനി
വനിഹനിതത്തനിചനക്കചോള ഉയര്ന തുകേയചോണസ.

ചടകസകറല്  ചമഖലയനിലലാം  സഹകേരണചമഖലയനിലമുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിലചകേനിടന സചോപനങ്ങള തുറനസ പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനസ  15 ചകേചോടനി രൂപയുചട
അധനികേ ധനസഹചോയലാം ഈ സര്ക്കചോര് നല്കേനി.

ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളുചട വനിപണന വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി
സചോപനങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള  പരസര  സഹകേരണലാം  ചമചചപടുത്തനി  വനിറവരവസ
ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളുചട  ഇചന്റെണല്  ഓഡനിറസ  സലാംവനിധചോനവലാം
സചോറഡ്യൂടറനി  ഓഡനിറസ  സലാംവനിധചോനവലാം  പ്രചതദകേ  അവചലചോകേനത്തനിനസ
വനിചധയമചോക്കുനതനിനചോവശദമചോയ നനിര്ചദശങ്ങള നല്കേനിവരുന. 40 ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങളനില്  25  സചോപനങ്ങള  2015-16  വചരയുള്ള  സചോറഡ്യൂടറനി  ഓഡനിറസ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ബചോക്കനിയുള്ള സചോപനങ്ങളനില് ഓഡനിറകേള സമയബനനിതമചോയനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  സര്ക്കചോര്  ചമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഏകേ  സനിമന്റെസ  കേമ്പനനിയചോയ
മലബചോര്  സനിമന്റെസസനിചന്റെ  സമഗ്ര  പുചരചോഗതനി  ലക്ഷദമനിട്ടുചകേചോണ്ടുള്ള  വനിപുലതീകേരണ
പദതനികേള  ആവനിഷരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  മലബചോര്
സനിമന്റെസസസ ലനിമനിറഡസ  Cochin Port  Trust-ല് നനിനലാം പചോടത്തനിചനടുത്ത  7  ഏക്കര്
സലത്തസ  സനിമന്റുലാം  സനിമന്റുല്പചോദനത്തനിനചോവശദമചോയ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കള,
നനിര്മ്മേചോണ  ചമഖലയചോവശദമചോയ  സചോമഗ്രനികേള  മുതലചോയവ  കകേകേചോരദലാം
ചചയ്യുനതനിനചോയുള്ള  160  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  Cement  and  allied  materials
handling  പദതനി സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രചോഥമനികേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.
വചോളയചോര്  യൂണനിറനില്  നനിലവനിലള്ളചശഷനി  ഇരടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനിയുലാം
വനിഭചോവനലാം ചചയനിട്ടുണസ.

ഉല്പചോദനചശഷനി  ഇരടനിയചോക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേളചോയ ചകേചോചനിന ചപചോര്ടസ
ടസനിചല  പചോക്കനിലാംഗസ  പ്ലെെചോന്റെസ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമചോക്കനിയുലാം  ചചര്ത്തലയനിചല  സനിമന്റെസ
കഗ്രന്റെനിലാംഗസ യൂണനിറനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ശക്തനിചപടുത്തനിയുലാം മലബചോര് സമനിന്റെസസനിചന്റെ
ചകേരളത്തനിചല  വനിപണനി  കൂടുതല്  വനിപുലമചോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
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ചകേചോഴനിചക്കചോടസ ഒളവണ്ണയനിലള്ള ടൂള റൂലാം കേലാം ചടയനിനനിലാംഗസ ചസന്റെര്

185  (549)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  ചകേചോയ :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ഒളവണ്ണയനിലള്ള  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെര്

നനിലവനില്  സനിഡ്ചകേചോയുചട  കേതീഴനിലചോചണചോ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ;  ഇചലങനില്

സനി ഡ്ചകേചോയുചട കേതീഴനില് നനിലനനിര്ത്തുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ ;

(ബനി)  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെര്  സത്വതന  കേമ്പനനിയചോക്കചോന  മുന

സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചതസ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  പ്രസ്തുത

നടപടനികേള റദ്ദു ചചയ്യുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ഒളവണ്ണയനിലള്ള  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെര്

നനിലവനില് സനിഡ്ചകേചോയുചട നനിയനണത്തനിലചോണസ പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.

(ബനി)  ടൂള  റൂലാം  കേലാം  ചടയനിനനിലാംഗസ  ചസന്റെര്  സത്വതന  കേമ്പനനിയചോക്കചോന

സനിഡ്ചകേചോയുചട  മുന  ഡയറകര്  ചബചോര്ഡസ  തതീരുമചോനചമടുത്തനിരുന.   എനചോല്

പ്രസ്തുത ചസന്റെറനിചന്റെ പുനരുദചോരണലാം,  സചോഫസ  പചോചറണ് ഇവ സലാംബനനിചസ  പഠന

റനിചപചോര്ടസ  തയ്യചോറചോക്കുവചോന  നനിലവനില്  സനിഡ്ചകേചോയുചട  ഡയറകര്  ചബചോര്ഡസ

തതീരുമചോനലാം കകേചക്കചോണനിട്ടുണസ.  തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളനിചല ജതീവനക്കചോര്ക്കസ തനിരനിചറനിയല് കേചോര്ഡസ

186  (550)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ എത്ര ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള നനിലവനിലചണനസ

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളനിചല  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  തനിരനിചറനിയല്

കേചോര്ഡസ ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;
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(സനി)  ജതീവനക്കചോര്  പ്രവൃത്തനി  സമയത്തസ  തനിരനിചറനിയല്  കേചോര്ഡസ
നനിര്ബനമചോയുലാം  ധരനിക്കണലാം  എന  ഉചദദചോഗസ  ഭരണപരനിഷചോര  വകുപനിചന്റെ
ഉത്തരവസ ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങളനിചല ജതീവനക്കചോര്ക്കസ ബചോധകേമചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  സനിഡ്ചകേചോയനിചല  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  തനിരനിചറനിയല്  കേചോര്ഡസ  നല്കുന
നടപടനി എനസ പൂര്ത്തനിയചോക്കചോന കേഴനിയുലാം; വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസചോനത്തസ വദവസചോയ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനില് ഒരു സചോറഡ്യൂടറനി
ചകേചോര്പചറഷനടക്കലാം  42  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളചോണസ  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.

(ബനി) സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) ബചോധകേമചോക്കനിയനിടനില.

(ഡനി) മൂനസ മചോസത്തനിനകേലാം വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയചോക്കചോന കേഴനിയുനതചോണസ.

സര്ക്കചോര് സ്കൂളുകേചള മചോതൃകേചോ സ്കൂളുകേളചോക്കനി മചോറന പദതനി

187  (551)  ചപ്രചോഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന  തങ്ങള :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോടയല്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഏഴസ  ഗവണ്ചമന്റെസ  സ്കൂളുകേചള
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്ചപടുത്തനി  മചോതൃകേചോ  സ്കൂളുകേളചോക്കനി  മചോറന  പദതനി
നടപനിലചോക്കുവചോന  ചപചോതുവനിദദചോഭദചോസവകുപനില്  നനിനലാം  ചകേല്ചടചോണനിനസ  ലഭനിച
ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചന്തെലചോമചോചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പദതനി  സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കുവചോന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  ചകേല്ചടചോണ്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചന്തെലചോമചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചപചോതുവനിദദചോഭദചോസ  വകുപനില്നനിനലാം  ചകേല്ചടചോണനിനസ  ലഭനിച
ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  സചോര്ടസ  ക്ലചോസസറൂലാം  സജതീകേരനിക്കുനതനിനസ
ആവശദമചോയ  ഉപകേരണങ്ങള ഉളചപടുത്തനിചക്കചോണ്ടുള്ള പുതുക്കനിയ ചപ്രചോചപചോസല്
2017  ജൂകല  28-നസ  ബനചപട  വകുപനില്  ചകേല്ചടചോണ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.
പുതുക്കനിയ  ചപ്രചോചപചോസല്  അലാംഗതീകേരനിചചകേചോണ്ടുള്ള  ഉത്തരവസ  ലഭനിക്കുന  മുറയസ
ഇതനില്  തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചസ  എത്രയുലാം  ചവഗത്തനില്  പദതനി
നടപനിലചോക്കുനതചോണസ.



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 267 

റബറല്പന നനിര്മ്മേചോണ സചോധദതകേള

188 (552) ചഡചോ  .   എന  .   ജയരചോജസ :
ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  റബറല്പന  നനിര്മ്മേചോണ  സചോധദതകേള  എത്രചത്തചോള
മുചണനസ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള നലചമചോ;

(ബനി)  റബര്  ഉല്പന  നനിര്മ്മേചോണത്തനിനുലാം  ഗുണചമന്മ  നനിര്ണ്ണയത്തനിനുലാം
ആവശദമചോയ  സചോചങതനികേവനിദദ  പ്രദചോനലാം  ചചയ്യുനതനിനുതകുന  വനിധത്തനില്
സലാംസചോനത്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  റബര്  ഗചവഷണ  ചകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ  ചസവനങ്ങള
പ്രചയചോജനചപടുത്തചോന ചബചോധവല്ക്കരണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  പുതുതലമുറ  എഞനിനതീയര്മചോചരയുലാം  ബനിസനിനസസ  ബനിരുദധചോരനികേചളയുലാം
റബര്  ഉല്പന  നനിര്മ്മേചോണചമഖലയനിചലക്കസ  ആകേര്ഷനിക്കുന  വനിധത്തനില്
നനിര്മ്മേചോതചോക്കളക്കുചവണനി  ഇനകുചബഷന  ചസനറര്  ആരലാംഭനിയചോന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  റബര്  ഉല്പന  സചോദദതകേള  എത്രചത്തചോളമുചണനസ
വദവസചോയ  വകുപസ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  എങനിലലാം  റബര്  ഉല്പന  നനിര്മ്മേചോണ
ചമഖലയസ  വളചരചയചറ  സചോദദതകേള  ഉള്ള  സലാംസചോനമചോണസ  ചകേരളലാം.
അത്തരത്തനിലള്ള  യൂണനിറകേള  സലാംസചോനത്തസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.  റബര്
വദവസചോയചത്ത മുനഗണനചോ പടനികേയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ജനിലചോ  വദവസചോയ  ചകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി  നടത്തുന  ചബചോധവല്ക്കരണ
പരനിപചോടനികേളനില് ഇതുസലാംബനനിചള്ള വനിവരങ്ങളുലാം ഉളചപടുത്തുനണസ.

(സനി)  റബര്  ഉളചപചടയുള്ള  എലചോത്തരലാം  വദവസചോയങ്ങളുലാം  തുടങ്ങചോന
ഉചദശനിക്കുന സലാംരലാംഭകേചര സഹചോയനിക്കുനതനിനുള്ള ഇനകുചബഷന ചസന്റെര് എലചോ
ജനിലചോ വദവസചോയ ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം  ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി ചകേചോമണ് ചഫസനിലനിറനി സര്വതീസസ
ചസന്റെറനിലലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  മചഞരനിയനിലള്ള ചകേചോമണ് ചഫസനിലനിറനി  സര്വതീസസ
ചസന്റെറനിലലാം  റബര്  അധനിഷനിത  വദവസചോയങ്ങളക്കുള്ള  ചപചോതുസഇൗകേരദങ്ങള
ലഭദമചോണസ.
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ടചോവനകൂര്-ചകേചോചനിന ചകേമനിക്കല്സസ ലനിമനിറഡസ ചനരനിടുന   പ്രതനിസനനികേള

189 (553) ശതീ  .   ചകേ  .   രചോജന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ വദവസചോയവലാം
ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ടചോവനകൂര്-  ചകേചോചനിന ചകേമനിക്കല്സസ  ലനിമനിറ ഡസ  ചനരനിടുന പ്രതനിസനനികേള
പരനിഹരനിക്കുവചോന സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ടചോവനകൂര്-ചകേചോചനിന  ചകേമനിക്കല്സസ  ലനിമനിറഡസ  ചനരനിടുന  പ്രതനിസനനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി ചുവചട പറയുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ :

1. വര്ദനിചവരുന  കേചോസനികേസ  ചസചോഡ,  ചക്ലചോറനിന  എനനിവയുചട
ആവശദലാം പരനിഗണനിചസ നനിലവനിലള്ള ഉല്പചോദനചശഷനി പ്രതനിദനിനലാം 125
ടണ്ണനില്  നനിനസ  350  ടണ്  ആക്കനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനിയുചടയുലാം  2017-18-ല്  HCL  Synthesis  Unit
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനിയുചടയുലാം  പ്രചോരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

2. പ്രധചോന  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവചോയ കവദക്യുതനി  കൂടുതല്  ലചോഭകേരമചോയനി
"ഓപണ്  അകസസ"  സലാംവനിധചോനത്തനില്  ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള
അനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തെനിമഘടത്തനിലചോണസ.
ഇതനിലൂചട കേമ്പനനി സചോയനിയചോയ ലചോഭലാം കകേവരനിക്കുകേയുലാം വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുക്കുവചോന പ്രചോപ്തമചോകുകേയുലാം ചചയ്യുലാം.

വദവസചോയ വകുപനിനു കേതീഴനിലള്ള ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള

190  (554)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബചോബു :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വദവസചോയ  വകുപനിനസ  കേതീഴനില്  എത്ര  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  സചോപനങ്ങള  ലചോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനചണനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  വദവസചോയ
വകുപനിനുണചോയ ചനടങ്ങള എചന്തെലചോമചോചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസചോനത്തസ വദവസചോയ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനില് ഒരു സചോറഡ്യൂടറനി
ചകേചോര്പചറഷനടക്കലാം  42  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങളചോണസ  നനിലവനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.  വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനലാം ആയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഇതനില്  13  സചോപനങ്ങള  ലചോഭത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചസ  വരുന.
വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനലാം ആയനി ചചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തനത്തനില്  കകേവരനിച  ചനടങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി
ചചര്ക്കുന.*

കേചോര്ഷനികേചോധനിഷനിത വദവസചോയങ്ങളക്കസ ചപ്രചോതചോഹനലാം

191 (555) ശതീ  .   ചറചോഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   ചമചോനസസ  ചജചോസഫസ :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരളത്തനിൽ സമൃദമചോയനി ലഭനിക്കുന കേചോര്ഷനികേ വനിഭവങ്ങളചോയ ചതങ്ങ,
ഏത്തയ,  കകേതചക്ക,  മചോമ്പഴലാം,  പപചോയ  തുടങ്ങനിയവയനില്നനിനലാം  മൂലദവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങള  ഉണചോക്കുനതനിനുള്ള  പരനിശതീലനലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ  ജനിലചോതലത്തനില്
നൽകുവചോൻ ഉചദശനിക്കുനചണചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ഇത്തരലാം കേചോര്ഷനികേചോധനിഷനിത വദവസചോയങ്ങള തുടങ്ങുനതനിനസ പ്രചതദകേ
ചപ്രചോതചോഹനപദതനികേള നനിലവനിലചണചോ;

(സനി)  ഈ  സർക്കചോർ  അധനികേചോരചമറതനിനുചശഷലാം  പ്രസ്തുത  ചമഖലയനില്
ഇതുവചര എചന്തെചോചക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  കൃഷനി  വകുപ്പുമചോയനി  ബനചപടസ  കേചോര്ഷനികേ വനിളകേളുചട
മൂലദവര്ദനിത ഉത്പനങ്ങള ഉണചോക്കുനതനിനസ സചോള ഫചോര്ചമഴസ അഗ്രനി ബനിസനിനസസ
കേണ്ചസചോര്ഷദലാം  (SFABC)  മുചഖന ജനിലചോതലത്തനില് പരനിശതീലനലാം നടത്തുനതനിനസ
ഉചദശനിക്കുനണസ.  ജനിലചോതലത്തനില് ഇത്തരത്തനിലള്ള പരനിശതീലനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുവചോന
വദവസചോയ വകുപ്പുലാം ഉചദശനിക്കുനണസ.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി) ഉണസ.

(സനി)  കൃഷനി വകുപനിചന്റെ ചനത കൃതത്വത്തനില് 2016  ഡനിസലാംബര് 1  മുതല് 5  വചര
തനിരുവനന്തെപുരത്തസ  "കവഗ  2016”  എന ചപരനില് ഒരു അന്തെചോരചോഷ ശനില്പശചോല
സലാംഘടനിപനിച.  കേചോര്ഷനികേചോധനിഷനിത മൂലദവര്ദനിത ഉത്പനങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേചോണവമചോയനി
ബനചപട  ഏജനസനികേള,  വനിവനിധ  ധനകേചോരദ  സചോപനങ്ങള,  അന്തെചോരചോഷ
തലത്തനില്  ഈ  രലാംഗത്തു  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വനിദഗര്  തുടങ്ങനിയവര്  ഈ
ശനില്പശചോലയനില്  പചങടുത്തു.  ശനില്പശചോലയനില്  രൂപലാംചകേചോണ  ആശയങ്ങളുചട
അടനിസചോനത്തനില്  സചോള  ഫചോര്ചമഴസ  അഗ്രനി  ബനിസനിനസസ  കേണ്ചസചോര്ഷദലാം
(SFABC)  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിചലക്കചോയനി  സമര്പനിച  1575  ലക്ഷലാം
രൂപയുചട  പദതനികേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിലൂചട  സൂക
ചചറകേനിട-ഇടത്തരലാം  വദവസചോയ  സലാംരലാംഭകേചര  കേചോര്ഷനികേചോധനിഷനിത  മൂലദവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേചോണത്തനിചലക്കസ  ആകേര്ഷനിക്കുവചോന  കേഴനിയുനതചോണസ.
ഇവര്ക്കചോയനി  പദതനി  ചചലവനിചന്റെ   50%(പരമചോവധനി  50  ലക്ഷലാം  രൂപ  വചര)
വചോയചോബനനിത ധനസഹചോയമചോയനി നല്കേചോനുമചോണസ ഉചദശനിക്കുനതസ.

വദവസചോയ  വകുപസ  എറണചോകുളത്തസ  വചസ  2016-17  വര്ഷത്തനില്
"അചഗ്രചോഫുഡസ  ചപ്രചോ"  എന  ചപരനില്  കേചോര്ഷനികേചോധനിഷനിത  ഭക്ഷദ  വദവസചോയ
സലാംരലാംഭകേചര  പചങടുപനിചചകേചോണ്ടുള്ള  ഒരു  എകനിബനിഷന  നടത്തനി.  വനിവനിധ
ജനിലകേളനില്  ഈ  ചമഖലചയ  ആധചോരമചോക്കനി  സലാംരലാംഭകേതത്വ  വനികേസന  പദതനികേളുലാം
ചടചകചോളജനി ക്ലനിനനിക്കുകേളുലാം നടത്തുകേയുണചോയനി.

നഷത്തനിലചോയനിരുന ചപചോതുചമഖലചോ വദവസചോയ സചോപനങ്ങള

192 (556) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷചോ ചപചോറനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വരുചമ്പചോള  എത്ര  ചപചോതുചമഖലചോ
വദവസചോയ സചോപനങ്ങള നഷത്തനിലചോയനിരുനചവനലാം അവയുചട വനിശദചോലാംശങ്ങളുലാം
നല്കുചമചോ;

(ബനി)  ഒരു വര്ഷലാം ചകേചോണസ ഈ സര്ക്കചോര് എത്ര ചപചോതുചമഖലചോ വദവസചോയ
സചോപനങ്ങചള ലചോഭത്തനിലചോക്കനിചയനലാം അവയുചട വനിശദചോലാംശങ്ങളുലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വരുചമ്പചോള  30  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങളചോണസ  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചതസ.  ഇവയുചട  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ഒരു  വര്ഷലാംചകേചോണസ  ഈ  സര്ക്കചോര്  തചോചഴ  പറയുന  അഞസ
ചപചോതുചമഖലചോ വദവസചോയ സചോപനങ്ങചള ലചോഭത്തനിലചോക്കനി.

1.  ടചോവനകൂര് കടറചോനനിയലാം ചപ്രചോഡകസസസ ലനിമനിറഡസ

2. ടചോവനകൂര് -ചകേചോചനിന ചകേമനിക്കല്സസ ലനിമനിറഡസ

3. സതീല് ആന്റെസ ഇനഡസ്ട്രേനിയല് ചഫചോര്ജനിലാംഗ്സസ ലനിമനിറഡസ

4. ടചോചക്കചോ ചകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ

5. ടചോനചസചോര്ചമഴസ ആന്റെസ ഇലകനിക്കല്സസ ചകേരള ലനിമനിറഡസ

ചഗയനില് പ്രകൃതനി വചോതകേ കപപസ കലന

193  (557)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ ചഗയനില് പ്രകൃതനി വചോതകേ കപപസ  കലന പദതനിക്കസ
ചവണനി സലലാം ഏചറടുക്കുന നടപടനി പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുചണചോ ; കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ഇതു
പ്രകേചോരലാം എത്ര സലലാം ഏചറടുത്തനിട്ടുണസ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  ഏചതചോചക്ക  പഞചോയത്തുകേളനിലൂചടയചോണസ  കപപസ
കലന കേടനചപചോകുനതസ ;

(സനി)  കപപസ  കലന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ചടണര്  നടപടനി  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനില് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചഗയനില്  പ്രകൃതനി  വചോതകേ  കപപസ  കലന  പദതനിക്കസ  കേണ്ണൂരനില്
ആവശദമചോയ സലലാം ഏചറടുക്കുന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.  ജനിലയനില്  83
കേനിചലചോമതീറര്  നതീളത്തനില്  10  മതീറര്  വതീതനിയനില്  കപപസ  ഇടചോനുള്ള
ഉപചയചോഗചോവകേചോശമചോണസ ലഭനിചനിരനിക്കുനതസ.

(ബനി)  കേണ്ണൂരനില് കപപസ കലന കേടനചപചോകുന സലങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള
അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

(സനി)  2018  ഡനിസലാംബറനില്  ചഗയനില്  കപപസ  കലന  പദതനി
പൂര്ത്തനിയചോക്കചോന  സചോധനിക്കത്തക്ക  വനിധത്തനില്  കപപസ  കലന
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ചടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയചോക്കനി കേരചോര് നല്കേനിക്കഴനിഞ.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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അനധനികൃത കേത്വചോറനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

194  (558)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനത്തസ സരക്ഷചോ മചോനദണ്ഡങ്ങള പചോലനിക്കചോചതയുലാം അനധനികൃതമചോയുലാം
നനിരവധനി  കേത്വചോറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എനതസ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  എങനില്
ഇത്തരലാം  കേത്വചോറനികേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനിചശചോധനിക്കുവചോന  എചന്തെലചോലാം
സലാംവനിധചോനങ്ങളചോണസ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ എനറനിയനിയ്ക്കുചമചോ;

(ബനി)  റവനഡ്യൂ  ഭൂമനി  കേചയ്യറനി  വനചതചോതനില്  പചോറ  ചപചോടനിക്കുനതചോയനി
കേചണത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(സനി)  അനധനികൃത  കേത്വചോറനികേള  സലാംസചോനത്തസ  എവനിചടചയലചോമചോണസ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ;  അവ  അടചപൂട്ടുവചോന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;  ജനില
തനിരനിചള്ള വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  പുതുതചോയനി  കേത്വചോറനികേള  അനുവദനിക്കുനതനിനു  പഴയ  മചോനദണ്ഡങ്ങളനില്
മചോറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനില് ആയതസ എചന്തെലചോമചോചണനലാം അതനിനപ്രകേചോരലാം
എത്ര കേത്വചോറനികേളക്കസ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുചണനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  സരക്ഷചോ  മചോനദണ്ഡങ്ങള  പചോലനിക്കചോചതയുലാം
അനധനികൃതമചോയുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന കേത്വചോറനികേള കേചണത്തനി നനിര്ത്തനി വയനിചസ കേത്വചോറനി
ഉടമകേളചക്കതനിചര നനിയമചോനുസൃതമചോയ നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുനണസ.  കേത്വചോറനികേള
പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  കമനനിലാംഗസ  &
ജനിചയചോളജനി വകുപനിചന്റെ കേതീഴനിലള്ള ജനിലചോ ഓഫതീസകേളക്കുലാം മനിനറല് സത്വചോഡകേളക്കുലാം
അധനികേചോരമുണസ.  സരക്ഷചോ മചോനദണ്ഡങ്ങള പചോലനിക്കചോചതയുള്ള കേത്വചോറനി  പ്രവര്ത്തനലാം
ശദയനില്ചപടചോല് പരനിചശചോധനിചസ കമനനിലാംഗസ  &  ജനിചയചോളജനി വകുപസ അധനികൃതചര
വനിവരമറനിയനിക്കുവചോന  ചപചോലതീസസ  അധനികേചോരനികേള,  റവനഡ്യൂ  അധനികേചോരനികേള
എനനിവര്ക്കസ അധനികേചോരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് സചോപനമചോയ ബചോലാംഗ്ലൂര്
ആസചോനമചോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഡയറകചററസ ജനറല് ഓഫസ കമന ചസഫനിയനിചല
ഉചദദചോഗസരചോണസ  കേത്വചോറനിയനിചല  സരക്ഷചോ  മചോനദണ്ഡങ്ങള  പരനിചശചോധനിക്കചോന
നനിയമപരമചോയനി  അധനികേചോരചപടവര്.  ഈ  ഉചദദചോഗസരുലാം  സലാംസചോനത്തസ
കേത്വചോറനികേളനില് പരനിചശചോധന നടത്തനി നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണസ.
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(ബനി) റവനഡ്യൂ വകുപനില് നനിനമുള്ള എന.ഒ.സനി. പ്രകേചോരമചോണസ റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയനില്
കമനനിലാംഗസ  &  ജനിചയചോളജനി  വകുപസ  ഖനനചോനുമതനി  നല്കുനതസ.  ഇപ്രകേചോരലാം
ഖനനചോനുമതനി  നല്കേനിയ  സലത്തനിനസ  പുറത്തസ  ഖനനലാം  നടത്തുനതസ
കേചണത്തനിയചോല് നനിയമചോനുസൃതമചോയ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനണസ.  റവനഡ്യൂ ഭൂമനി
കേചയ്യറനി വനചതചോതനില് പചോറ ചപചോടനിക്കുനതചോയനി ശദയനില്ചപടനിടനില.

(സനി)  ബഹുമചോനചപട  സപ്രതീലാംചകേചോടതനി  ഉത്തരവപ്രകേചോരലാം  2-12-2016  മുതല്
കേത്വചോറനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ പചോരനിസനിതനികേമചോനുമതനി നനിര്ബനമചോയ സചോഹചരദത്തനില്
ഒരു  വര്ഷത്തനില്  തചോചഴ  കേചോലചോവധനിയനില്  ചപര്മനിറസ  പ്രകേചോരലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കേത്വചോറനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം നനിര്ത്തനിവയ്ചക്കണനി വന.  എങനിലലാം ഇത്തരത്തനിലള്ള
കേത്വചോറനികേളനില്  ചനിലതസ  പചോരനിസനിതനികേചോനുമതനി  കൂടചോചത  അനധനികൃതമചോയനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ കേചണത്തനിയതനിചന തുടര്നസ  അവ നനിര്ത്തനിവയനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  അനധനികൃതമചോയനി കേത്വചോറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതചോയനി
കമനനിലാംഗസ & ജനിചയചോളജനി വകുപനിചന്റെ ശദയനില്ചപടനിടനില.

(ഡനി) 1967-ലചോണസ സലാംസചോനത്തസ ആദദമചോയനി കമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന
ചടങ്ങള  നനിലവനില്  വനതസ.  1967  മുതല്  2015  വചര  ഖനനലാം  നടത്തുന
പ്രചദശത്തനിചന്റെ അതനിരനില് നനിനലാം റനിസര്ചവചോയര്,  ടചോങ്കുകേള, കേനചോലകേള, നദനികേള,
പചോലങ്ങള,  മറസ  ചപചോതു  നനിര്മ്മേചോണങ്ങള,  ആള  തചോമസമുള്ള  വതീടുകേള,
ആരചോധചോനചോലയങ്ങള,  ശശചോനലാം,  പഞചോയത്തുചറചോഡകേള  എനനിവയനിചലക്കുള്ള
ദൂരപരനിധനി  50  മതീററചോയനിരുന.  എനചോല്  2015  ചഫബ്രുവരനിയനില് പുതനിയ കമനര്
മനിനറല് കേണ്സഷന ചടങ്ങള പുറചപടുവനിചചപചോള എകസപ്ചളചോസതീവസ ഉപചയചോഗനിചസ
ഖനനലാം നടത്തുന ചകേസകേളനില്  50  മതീറര് എനതസ  100  മതീററചോയനി  ഉയര്ത്തുകേയുലാം
തുടര്നസ  2015  ചമയസ  19-  നസ  100  മതീറര്  എനതസ  "ചകേരള  ചസറസ  ചപചോലഡ്യൂഷന
കേണ്ചടചോള  ചബചോര്ഡസ  'കേണ്സന്റെസ  ടു  ഓപചററസ  നല്കുനതനിനസ  നനിശയനിക്കുന
ദൂരപരനിധനി' എനസ ചഭദഗതനി വരുത്തുകേയുലാം ചചയ. ചമജര് മനിനറലകേളക്കസ കേണ്സഷന
നല്കുനതസ  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  പുറചപടുവനിക്കുന  മനിനറല്  കേണ്സഷന  ചടങ്ങള
പ്രകേചോരമചോണസ.  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള  മനിനറല്  കേണ്സഷന
ചടങ്ങളനിലലാം  ദൂരപരനിധനി  50  മതീററചോയചോണസ  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ആയതനിനചോല്
1967 മുതല്  2015  ചഫബ്രുവരനി വചര നനിലനനിനനിരുന  50  മതീറര്  ദൂരപരനിധനി ചകേന്ദ്ര
ചടങ്ങളക്കനുസൃതമചോയനി പുനനഃസചോപനിചചകേചോണചോണസ  2017  ജൂണനില് വനിജചോപനലാം
ചചയനിട്ടുള്ളതസ.  നചോഷണല് പചോര്ക്കസ,  കവല്ഡസ കലഫസ സചോങ്ചത്വറനി എനനിവയുചട
അതനിര്ത്തനിയനില്  നനിനമുള്ള  ദൂരപരനിധനി  ഒരു  കേനിചലചോമതീററചോയുലാം  മചോറനിയനിട്ടുണസ.
പുതുക്കനിയ മചോനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേചോരലാം പുതനിയ അനുമതനികേള നല്കേനിയനിടനില.
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കേത്വചോറനി ഉല്പനങ്ങള ലഭദമലചോത്ത സചോഹചരദലാം

195 (559) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷചോ ചപചോറനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോലലാം  ജനിലയനില്  കേത്വചോറനി  ഉല്പനങ്ങള  ലഭദമലചോത്ത  സചോഹചരദലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കചോണ്ടുതചന  ജനിലയനില്
കേത്വചോറനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനസ  തടസങ്ങള  എചന്തെങനിലമുചണചോചയനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) കേത്വചോറനി ഉല്പനങ്ങള ലഭദമലചോത്തതനിനചോല് ജനിലയനിചല ചപചോതുമരചോമത്തസ
പ്രവൃത്തനികേള ഉളചപചടയുള്ള  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവൃത്തനികേൾക്കസ  ചനരനിടുന തടസങ്ങള
ഒഴനിവചോക്കചോന എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേചോലലാം  ജനിലയനില്  കേത്വചോറനി  ഉല്പനങ്ങളക്കസ  ക്ഷചോമലാം  ചനരനിടുനതചോയനി
ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  2006-ചല  എനവചയചോണ്ചമന്റെല്  ഇലാംപചോകസ  അസചസന്റെസ
ചനചോടനിഫനിചക്കഷന പ്രകേചോരവലാം  2-12-2016  തതീയതനിയനിചല ബഹു.  സപ്രതീലാംചകേചോടതനി
ഉത്തരവസ  പ്രകേചോരവലാം  കേത്വചോറനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനസ  പചോരനിസനിതനികേചോനുമതനി
നനിര്ബനമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  പചോരനിസനിതനികേചോനുമതനി,  ചപചോലഡ്യൂഷന  കേണ്ചടചോള
ചബചോര്ഡനില്  നനിനള്ള  സമ്മേതപത്രലാം,  തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളനില്
നനിനള്ള  ഡനി.&ഒ  കലസനസസ,  എകസചപ്ലെെചോസതീവസ  കലസനസസ  എനനിവ
കേരസമചോക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേത്വചോറനികേള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനസ  നനിലവനില്  തടസമനില.
ഇപ്രകേചോരമുള്ള  അനുമതനികേള  ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള  കേചോലതചോമസമചോണസ  നനിലവനില്
ജനിലയനില് കേത്വചോറനി പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ തടസമചോകുനതസ.

(സനി)  പചോരനിസനിതനികേചോനുമതനി  നല്കുനതനിചലയുലാം  ഖനനചോനുമതനി
നല്കുനതനിചലയുലാം കേചോലതചോമസലാം ഒഴനിവചോക്കചോന ചവണ നനിര്ചദശങ്ങള ബനചപട
ഉചദദചോഗസര്ക്കസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പചോരനിസനികേചോനുമതനി  ലഭനിചചകേചോണസ  കേത്വചോറനികേള
പ്രവര്ത്തനിചസ  തുടങ്ങുചമ്പചോള നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ആവശദമചോയ  കേത്വചോറനി
ഉല്പനങ്ങളുചട ലഭദത സഗമമചോകുനതചോണസ.
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പചോറകേത്വചോറനികേളനില് ഖനനലാം

196  (560)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ) പചോറകേത്വചോറനികേളനില് ഖനനലാം നടത്തുനതനിനചോയനി അനുമതനി ലഭനിക്കുനതനിനസ

എചന്തെലചോലാം മചോനദണ്ഡങ്ങളചോണസ നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  അനധനികൃത  ഖനനലാം  തടയുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ

സത്വതീകേരനിചവരുനതസ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-ചല ചകേരള കമനര് മനിനറല് കേണ്സഷന ചടങ്ങളനിചല റൂള  10

പ്രകേചോരലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  വചര  കേചോലചോവധനിയുള്ള  കേത്വചോറനിയനിലാംഗസ  ചപര്മനിറലാം  റൂ ള  40

പ്രകേചോരലാം  5  മുതല്  12  വര്ഷലാം  വചര  കേചോലചോവധനിയുള്ള  കേത്വചോറനിയനിലാംഗസ  ലതീസമചോണസ

കമനനിലാംഗസ  &  ജനിചയചോളജനി  വകുപനില്  നനിനലാം   അനുവദനിക്കുനതസ.   കേത്വചോറനിയനിലാംഗസ

ചപര്മനിറലാം  ലതീസലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനസ  അചപക്ഷകേന  അചപക്ഷചയചോചടചോപലാം

തചോചഴപറയുന ചരഖകേള ഹചോജരചോചക്കണതുണസ.

1. അചപക്ഷചോ സലത്തനിചന്റെ കകേവശചോവകേചോശ സര്ടനിഫനിക്കറസ.

2. റവനഡ്യൂ അധനികേചോരനികേള അനുവദനിക്കുന അചപക്ഷചോസലത്തനിചന്റെ

സര്ചവ മചോപസ.

3. റവനഡ്യൂ അധനികേചോരനികേള അനുവദനിക്കുന അചപക്ഷചോ സലത്തനിചന്റെ

ഡതീ-മചോര്ചക്കഷന  സര്ടനിഫനിക്കറസ  (അചപക്ഷചോ  സലത്തനിചന്റെ

ബഇൗണറനി അടയചോളചപടുത്തനിയ സര്ടനിഫനിക്കറസ)

4. അചപക്ഷചോസലലാം  മറസ  ആവശദങ്ങളക്കസ  പതനിച  നല്കേനിയതലചോ

ചയന വനിചലജസ ഓഫതീസറചട സചോക്ഷദപത്രലാം.

5. അചപക്ഷചോസലലാം  അചപക്ഷകേചന്റെതചലങനില്  ചനചോടറനി  അറസസ

ചചയസ വസ്തു ഉടമയുചട സമ്മേതപത്രലാം. അചപക്ഷചോസലലാം സര്ക്കചോര്

പുറചമ്പചോക്കസ  ഭൂമനി  ആചണങനില്  ജനിലചോ  കേളകര്  അനുവദനിക്കുന

നനിരചോചക്ഷപ പത്രലാം.
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കൂടചോചത  ജനിലചോതല/സലാംസചോനതല  പരനിസനിതനി  ആഘചോത  നനിര്ണ്ണയ
അചതചോറനിറനി  അനുവദനിക്കുന  എനവചയചോണ്ചമന്റെല്  ക്ലനിയറനസലാം
നനിര്ബനമചോണസ.  ഇതനിനുപുറചമ  ചപചോലഡ്യൂഷന  കേണ്ചടചോള  ചബചോര്ഡനില്
നനിനമുള്ള കേണ്ചസന്റെസ, ബനചപട തചദശ സത്വയലാം ഭരണ സചോപനത്തനില്
നനിന  D  &O  കലസനസസ,  എകസചപ്ലെെചോസതീവസ  കലസനസസ  എനനിവ
ഹചോജരചോചക്കണതുണസ.  ഖനനലാം  അനുവദനിക്കുന  സലത്തനിചന്റെ
അതനിരുകേളനിചലയസ  ചറയനില്ചവ  കലന,  നചോഷണല്  കഹചവയനിലള്ള
പചോലങ്ങള  എനനിവയനില്നനിനലാം  100  മതീററനില്  കൂടുതല്  ദൂരലാം
പചോലനിചക്കണതചോണസ.   ആളതചോമസമുള്ള  വതീടസ,  റനിസര്ചവചോയര്,  ടചോങ്കുകേള,
കേനചോലകേള,  നദനികേള,  പചോലങ്ങള,  മറ  ചപചോതു  നനിര്മ്മേചോണങ്ങള,  ആള
തചോമസമുള്ള  വതീടുകേള,  ആരചോധനചോലയങ്ങള,  ശശചോനങ്ങള,  പഞചോയത്തസ
ചറചോഡകേള  എനനിവയനില്  നനിനലാം  50  മതീറര്  ദൂരപരനിധനിയുലാം  നചോഷണല്
പചോര്ക്കസ,  കവല്ഡസ  കലഫസ  സചോങ്ചത്വറനി  എനനിവയുചട  അതനിര്ത്തനിയനില്
നനിനലാം ഒരു കേനിചലചോമതീറര് ദൂരപരനിധനിയുലാം പചോലനിചക്കണതചോണസ.

(ബനി) അനധനികൃത ഖനനലാം തടയുനതനിനസ  1957-ചല കമനസസ & മനിനറല്സസ
(ചഡവലപ്ചമന്റെസ  &  ചറഗുചലഷന)  ആക്ടുലാം  അതനിചനചോടനുബനനിചസ  പുറചപടു-
വനിചനിട്ടുള്ള ചടങ്ങളുലാം പ്രകേചോരലാം നനിയമ നടപടനികേള എടുത്തു വരുന.

സഇൗജനദ കകേത്തറനി സ്കൂള യൂണനിചഫചോലാം പദതനി

197 (561) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ഷചോഫനി  പറമ്പനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  വദവസചോയ  വകുപനിചന്റെ  ചനതൃതത്വത്തനില്  നടപനിലചോക്കുന  സഇൗജനദ
കകേത്തറനി സ്കൂള യൂണനിചഫചോലാം പദതനിയുചട ഇചപചോഴചത്ത അവസ എന്തെചോചണനസ
ചവളനിചപടുത്തചോചമചോ;

(ബനി) എത്ര സ്കൂള കുടനികേളക്കസ യൂണനിചഫചോലാം സഇൗജനദമചോയനി നല്കുകേയുണചോയനി,
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  കകേത്തറനി  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  ഈ പദതനിമൂലലാം  എത്ര ദനിവസചത്ത
ചതചോഴനില്  ലഭനിചചവനലാം  കൂലനി  നനിരക്കനില്  എചന്തെലചോലാം  ചമചങ്ങള  ഉണചോചയനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഈ  അദദയന  വര്ഷലാം  സഇൗജനദ  യൂണനിചഫചോലാം  വനിതരണലാം
ചചയനിരുചനചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഇൗജനദ കകേത്തറനി സ്കൂള യൂണനിചഫചോലാം പദതനി പ്രകേചോരലാം  1  മുതല്  5
വചര  ക്ലചോസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  സര്ക്കചോര്  സ്കൂളുകേളനിചല  2,20,148  കുടനികേളക്കസ  2
ചജചോഡനി  വതീതലാം  യൂണനിചഫചോലാം  2017  അദദയന  വര്ഷത്തനില്  വനിതരണലാം  ചചയ.
കൂടചോചത  2017  അദദയന വര്ഷലാം അധനികേമചോയനി പ്രചവശനലാം ചനടനിയ കുടനികേളക്കസ
19,278  മതീറര്  തുണനിയുചട  ആവശദമുചണനസ  ചപചോതുവനിദദചോഭദചോസ  ഡയറകര്
അറനിയനിചതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് പ്രസ്തുത അളവസ തുണനി നല്കുനതനിനസ നടപടനി
സത്വതീകേരനിച.  2018 അദദയന വര്ഷചത്തക്കസ 1 മുതല് 7 വചരയുള്ള സര്ക്കചോര് സ്കൂള
വനിദദചോര്തനികേളക്കസ നല്കുനതനിനസ  23  ലക്ഷലാം മതീറര് തുണനി ഉല്പചോദനിപനിക്കുവചോനുള്ള
നടപടനി ആരലാംഭനിച.

(ബനി)  സഇൗജനദ  സ്കൂള  യൂണനിചഫചോലാം  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  2017  അദദയന
വര്ഷലാം.  1  മുതല്  5  വചരയുള്ള  ക്ലചോസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  സര്ക്കചോര്  സ്കൂളുകേളനിചല
2,20,148 കുടനികേളക്കസ രണസ ചജചോഡനി കകേത്തറനി വസ്ത്രലാം സഇൗജനദ യൂണനിചഫചോമചോയനി
വനിതരണലാം ചചയ.

(സനി)  സഇൗജനദ  കകേത്തറനി  സ്കൂള യൂണനിചഫചോലാം  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  2016-17
വര്ഷലാം കകേത്തറനി ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  100  ദനിവസത്തനിലധനികേലാം ചതചോഴനില് ലഭനിച.
യൂണനിചഫചോലാം  പദതനിക്കുചവണനി തുണനി ചനയ ചനയ്ത്തുകേചോര്ക്കസ  സചോധചോരണ ചനയ്യുന
തുണനികേളക്കസ ലഭനിക്കുന കൂലനിചയക്കചോളുലാം ചമചചപട നനിരക്കനില് ചവതനലാം ഒരു മതീറര്
തുണനിക്കസ  ലഭനിചനിട്ടുണസ.   സലാംസചോനത്തസ  കകേത്തറനി  ചമഖലയനില്  2,62,500
മനുഷദചോദത്വചോനലാം കൂടുതലചോയനി ഉണചോക്കുവചോനുലാം ചബചോണസസ,  പനി.എഫസ.,  സനി.ടനി.എഫസ.
തുടങ്ങനിയ  ആനുകൂലദങ്ങളനില്  40%ചത്തചോളലാം  ക്രെമചോനുഗതമചോയ  വര്ദനവലാം
ഉണചോയനിട്ടുണസ.  10.50  ലക്ഷലാം മതീറര് കകേത്തറനി തുണനിക്കസ ചനയ കൂലനിയചോയനി  8.50
ചകേചോടനി രൂപ ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  2017  അദദയന  വര്ഷലാം  സലാംസചോനചത്ത  1  മുതല്  5  വചരയുള്ള
ക്ലചോസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന സര്ക്കചോര് സ്കൂളുകേളനിചല 2,20,148 കുടനികേളക്കസ 9.36 ലക്ഷലാം
മതീറര്  കകേത്തറനി  തുണനി  സഇൗജനദ  സ്കൂള  യൂണനിചഫചോമനിനചോയനി  വനിതരണലാം
ചചയ്യുകേയുണചോയനി.

കമലചോടനി ചടകസറയനില് മനില്സനില് വദചോവസചോയനികേചോടനിസചോനത്തനില്
ഉല്പചോദനലാം

198  (562)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരചോമന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനിചല  കമലചോടനി  ചടകസറയനില്  മനില്സനില്
വദചോവസചോയനികേചോടനിസചോനത്തനില്  ഉല്പചോദനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണചോ;  വനിശദചോലാംശലാം
അറനിയനിക്കചോചമചോ;
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(ബനി)  ഇചലങനില്  തുറനസ  പ്രവര്ത്തനിക്കചോതനിരനിക്കചോനുള്ള  കേചോരണലാം
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  കേചോസര്ചഗചോഡസ ഡ വലപ്ചമന്റെസ പചോചക്കജനില് നനിനസ ചമല് ചടകസചറയനില്
മനില്സനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുചണചോ;  വനിശദചോലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  തടസങ്ങള  പരനിഹരനിചസ  ചമല്  സചോപനലാം  എനസ  തുറനസ
പ്രവര്ത്തനിക്കചോനചോവലാം എനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനിചല  കമലചോടനിയനിലള്ള  ഉദുമ  ചടകസകറല്
മനിലനില്  വദചോവസചോയനികേചോടനിസചോനത്തനില്  ഉല്പചോദനലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില.   ചകേചോസസ
ഓവര്റണ് മൂലലാം അധനികേ പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം ആവശദമചോയനി വനതുലാം റനിക്രൂടസചമന്റെസ
റദസ  ചചയതനിചന  തുടര്നസ  മുന  ഉചദദചോഗചോര്തനികേള  കഹചക്കചോടതനിയനില്  ഫയല്
ചചയ  ചകേസകേള  നനിലനനിനനിരുനതുമചോണസ  ഉദുമ  സനിനനിലാംഗസ  മനില്  തുറനസ
പ്രവര്ത്തനിക്കചോത്തതനിനുള്ള കേചോരണങ്ങള.

(സനി)  29-03-2017-ചല  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലചോ  കേളകറചട  1340/2015/
ചകേ.ഡനി.പനി/ഡനി.പനി.ഒ/ചകേ.എസസ.ഡനി(1)  നമ്പര്  ഉത്തരവസ  പ്രകേചോരലാം  2016-17
വര്ഷത്തനില്  160  ലക്ഷലാം  രൂപ  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ചഡവലപ്ചമന്റെസ  പചോചക്കജനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി ഉദുമചോ ചടകസകറല് മനിലനിനസ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഈ  വര്ഷചത്തചോചട  മനില്  തുറനസ  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനചോയ
സചോമ്പത്തനികേസഹചോയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  സതത്വര  നടപടനികേള  സര്ക്കചോര്
സത്വതീകേരനിചവരുന.

കുനത്തറ ചടകസറയനില്സസ

199  (563)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കുനത്തറ  ചടകസറയനില്സനിചന്റെ  ഇചപചോഴചത്ത  ബചോദദത
തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;  ഇചലങനില്  തനിടചപടുത്തുനതനിചല  കേചോലതചോമസത്തനിചന്റെ
കേചോരണലാം എന്തെചോചണനറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സചോപനത്തനിചന്റെ  ഇചപചോഴചത്ത  ബചോദദത  ഒഴനിവചോക്കനി
സചോപനലാം ഏചറടുക്കുവചോനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  കുനത്തറ  ചടകസകറല്സസ  സചോപനത്തനിചന്റെ  ഒഫതീഷദല്
ലനികേത്വനിചഡറര്  4-06-2014-നസ  ബഹു.  കഹചക്കചോടതനിയനില്  സമര്പനിച  വസ്തുതചോ
വനിവരണ  പത്രനികേ  പ്രകേചോരലാം  കുനത്തറ  ചടകസകറയനില്സനിചന്റെ  ആചകേ  ബചോധദത
11,05,98,311.50  രൂപയചോണസ.  ഇചപചോഴചത്ത  ആസ്തനി  ബചോധദത  പൂര്ണ്ണമചോയനി
തനിടചപടുത്തുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  കേമ്പനനി  ആകനിചല  വദവസകേള  പ്രകേചോരലാം  കേമ്പനനി  ലനികേത്വനിചഡറസ
ചചയ്യുവചോന ഒഫതീഷദല് ലനികേത്വനിചഡറര്ക്കസ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

പടണക്കചോടസ സനില്ക്കസ റതീലനിലാംഗസ ചസന്റെര്

200  (564)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) പടണക്കചോടസ സനിതനി ചചയ്യുന സനില്ക്കസ റതീലനിലാംഗസ ചസന്റെര് ഇചപചോള ഏതു
സചോപനത്തനിനു  കേതീഴനിലചോണസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ  എനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ  ;  എന
മുതലചോണസ ഇഇൗ യൂണനിറസ ടനി സചോപനത്തനിന കേതീഴനിലചോയതസ ;

(ബനി)  ഇഇൗ  യൂണനിറനില്  യചോചതചോരു  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തചോത്തതനിചന
തുടര്നസ  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  കേനിടനിയനിരുന  ചവതനലാം  കുടനിശ്ശേനികേയചോയനിടസ
എത്രകേചോലമചോയനി ;

(സനി)  ഇവനിചട  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  എത്ര  രൂപയചോണസ  മനിനനിമലാം  കൂലനിയചോയനി
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ ; മനിനനിമലാം ചവതനലാം എന തതത്വത്തനിചന്റെ നഗമചോയ ലലാംഘനമചോണസ
ഇവനിചട നടക്കുനതസ എന ആചക്ഷപലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ ;

(ഡനി) സചോപനത്തനിചല ചതചോഴനിലചോളനികേള ആതഹതദയുചട വക്കനിലചോണസ എന
വനിവരലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ  ;  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  ചചര്ത്തല,  അരൂര്
മണ്ഡലങ്ങളനിചല  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  ഇടചപടതനിചന  തുടര്നസ  എടുത്ത
തതീരുമചോനങ്ങള വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഇ)  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലചകേനിടക്കുന  ഇഇൗ  ചതചോഴനില്ചകേന്ദ്രലാം
പുനരുദരനിക്കുനതനിനസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(എഫസ)  വദവസചോയ വകുപസ  യഥചോസമയലാം  ESI  വനിഹനിതലാം  അടയചോത്തതനിചന
തുടര്നസ  ESI  കേത്വചോടയനില്  M.B.B.S.  അഡനിഷനസ  ഇഇൗ  സചോപനത്തനിചല
ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട  മക്കളക്കസ  തടസലാം  ചനരനിടതസ  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ  ;  ഇതസ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ ;

(ജനി)  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ സനിരമചോയ ചജചോലനിയുലാം അര്ഹമചോയ കൂലനിയുലാം ഉറപസ
വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ  ;  ഇഇൗ ചതചോഴനിലചോളനികേളുചട ചജചോലനി
സനിരത ഉറപ്പു വരുത്തുചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1-02-2016  മുതല്  ചകേരള  ചസറസ  ചസറനികേളചര്  ചകേചോ-ഓപചററതീവസ
ചഫഡചറഷന  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  (ചസറതീചഫഡസ)  നനിയനണത്തനിലചോണസ  ഈ യൂണനിറസ
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.

(ബനി&സനി)  ചകേരള  ചസറസ  ചസറനികേളചര്  ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ചഫഡചറഷന
ലനിമനിറഡനിചന്റെ (ചസറതീചഫഡസ) നനിയനണത്തനിചലക്കസ സചോപനലാം മചോറനിയതസ 1-02-2016
മുതലചോണസ.  അതനിനസ  മുനപസ  ഖചോദനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  നനിയനണത്തനിലചോയനിരുന
സചോപനലാം  പ്രവര്ത്തനിചനിരുനതസ.  അതുവചരയുള്ള  ചവതനലാം  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  സചോപനത്തനില്  ഉല്പചോദനചമചോനലാം  നടക്കചോത്തതനിനചോല്  നനിലവനില്
ദനിവസ ചവതനചോടനിസചോനത്തനില് ചജചോലനി  ചനചോക്കുന ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  ചവതനലാം
ലഭനിക്കുനനില. 2/2016 മുതല് 3/2017 വചര ഇ.എസസ.ഐ. വനിഹനിതലാം 1,04,683 രൂപ
അടചനിട്ടുണസ.

(ഡനി) നനിലവനിലള്ള സചോഹചരദങ്ങള പരനിഗണനിചസ ചകേരള ചസറസ ചസറനികേളചര്
ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ചഫഡചറഷന  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  (ചസറനിചഫഡസ)  പുനരുദചോരണലാം
സചോധദമചോയചോല്  മചോത്രചമ  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  ചതചോഴനില്  ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തചോന  സചോധദമചോകൂ.   ചസറതീചഫഡനിചന്റെ  ആഭനിമുഖദത്തനില്  പടസ
വദവസചോയ  പുനനഃസലാംഘടനചോ  പരനിപചോടനിയുചട  നടത്തനിപ്പുമചോയനി  ബനചപട
വനിഷയങ്ങള  ചര്ച  ചചയ്യുനതനിനസ  16-05-2017-ല്  ബഹു.വദവസചോയ  വകുപസ
മനനിയുചട അദദക്ഷതയനില് ചയചോഗലാം ചചര്നനിരുന.  പ്രസ്തുത ചയചോഗത്തനില് ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരനിചന്റെ  സചോമ്പത്തനികേ  സചോചങതനികേ  സഹചോയചത്തചോചട  ചസറനിചഫഡനിചന്റെ
പട്ടുവദവസചോയ  പുനനഃസലാംഘചോടനലാം  നടപചോക്കുനതസ  സലാംബനനിചസ  ചതീഫസ  ചസക്രെടറനി
തലത്തനില് അവചലചോകേന ചയചോഗലാം ചചര്നസ ഉചനിതമചോയ തതീരുമചോനലാം കകേചക്കചോള്ളചോന
തതീരുമചോനനിച.  അതനിചന  തുടര്നസ  5-07-2017-നസ  ചതീഫസ  ചസക്രെടറനിയുചട
അദദക്ഷതയനില്  ബനചപടവരുചട  ചയചോഗലാം  ചചര്ന.  പ്രസ്തുത  സചോഹചരദത്തനില്
ചകേരള  ചസറസ  ചസറനികേളചര്  ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ചഫഡചറഷന  ലനിമനിറഡസ
(ചസറതീചഫഡസ)  സമര്പനിച  പദതനി  നനിര്ചദശങ്ങള  പടസ  ചനയ്ത്തുമചോയനി  ബനചപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏചറടുക്കുനതുമചോയനി  ബനചപട  കേചോരദങ്ങളുചട  സചോധദത
വനിലയനിരുത്തനി  പുതുക്കനിയ  ചപ്രചോജകസ  റനിചപചോര്ടസ  സമര്പനിക്കചോന  ഒരു  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിക്കചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

(ഇ)  പുനരുദചോരണ  റനിചപചോര്ടസ  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  പരനിചശചോധനിചസ  ഉചനിതമചോയ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

(എഫസ) ഖചോദനി ചബചോര്ഡനില് നനിനലാം ഇ.എസസ.ഐ. ബചോധദത അടചനിട്ടുണസ.

(ജനി)  ചകേരള  ചസറസ  ചസറനികേളചര്  ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ചഫഡചറഷന
ലനിമനിറഡനിചന്റെ  (ചസറതീചഫഡസ)  പുനനഃസലാംഘടന സചോധദമചോകുന മുറയ്ചക്ക ഇക്കചോരദലാം
പരനിഗണനിക്കചോനചോകൂ.
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ചചകേത്തറനിചമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ നടപടനി

201  (565)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോമചന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കകേത്തറനിചമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന  കകേത്തറനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  തുറനസ
പ്രവർത്തനിപനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  സഹചോയങ്ങളചോണസ  നല്കുനചതനസ
വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ഓണക്കചോലത്തസ  കകേത്തറനി  വസ്ത്രങ്ങളക്കസ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  റനിചബറസ,
സലാംഘങ്ങളക്കസ ഗവണ്ചമന്റെസ ചനരനിട്ടു നല്കുചമചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരചോഗത  വദവസചോയമചോയ  ചചകേത്തറനി  ചമഖലചയ
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പുനനഃരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നനിരവധനി  പദതനികേള
സര്ക്കചോര് നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  

ചചകേത്തറനി  ഉല്പചോദനവലാം  വനിപണനവലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനി,
ചനയ്ത്തുകേചോര്ക്കസ വനിദഗ്ധ പരനിശതീലനലാം നടത്തുനതനിനുള്ള പദതനി, ചനയ്ത്തുകേചോര്ക്കുലാം മറസ
അനുബനചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുമുള്ള  ചപ്രചോതചോഹന  സഹചോയ  പദതനി,  ചചകേത്തറനി
സലാംഘങ്ങളുചട  ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം  മൂലദവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുചട
ചപ്രചോതചോഹനത്തനിനുമുള്ള  പദതനി,  വനിപണന  കേയറമതനി  ചപ്രചോതചോഹന  പദതനി
തുടങ്ങനിയവ ഇതനില്ചപടുന.

ഇഇൗ  പദതനികേളക്കു  പുറചമ  പ്രതനിസനനി  ചനരനിടുന  ചചകേത്തറനി
വദവസചോയചത്ത  പുനനഃരുജതീവനിപനിക്കുവചോന  ചവണനി  സലാംസചോനചത്ത  സര്ക്കചോര്
സ്കൂളുകേളനിചല  1  മുതല്  5  വചരയുള്ള ക്ലചോസകേളനിചല  മുഴുവന  വനിദദചോര്തനികേളക്കസ  2
ചജചോഡനി  ചചകേത്തറനി  യൂണനിചഫചോലാം  സഇൗജനദമചോയനി  നല്കുന  പുതനിചയചോരു  പദതനി
ആവനിഷരനിചസ  നടപനിലചോക്കനി.   ഇതനിനചോവശദമചോയ  തുണനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിചല
ചചകേത്തറനി  സലാംഘങ്ങളനില്  ചനയസ  തയ്യചോറചോക്കനി.  ഇഇൗ  പദതനി  പ്രകേചോരലാം
സലാംസചോനചത്ത  സ്കൂള  കുടനികേളക്കസ  സഇൗജനദമചോയനി  യൂണനിചഫചോലാം  നല്കുകേ
എനതനിനുപുറചമ  ചചകേത്തറനി  ചമഖലയനിചല  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  കൂടുതല്
ചതചോഴനിലവസരങ്ങള  നല്കേചോനുലാം  അവരുചട  ചവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കചോനുലാം  സചോധനിച.
വരുലാം വര്ഷങ്ങളനില് പദതനി,  കൂടുതല് വനിദദചോര്തനികേളക്കസ യൂണനിചഫചോലാം  നല്കുന
രതീതനിയനില് വദചോപനിപനിക്കചോനുലാം അതുവഴനി  ചചകേത്തറനിചത്തചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  ചതചോഴനില്
സനിരതയുലാം നദചോയമചോയ ചവതനവലാം ഉറപചോക്കചോനുലാം കേഴനിയുനതചോണസ.
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(ബനി)  ലചോഭകേരമചോക്കനി  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനസ  സചോധദതയുള്ള  ഫചോകറനി
ചചടപസ  ചചകേത്തറനി  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  പുനരുദരനിക്കചോനചോയനി  വനിവനിധ
ഘടകേങ്ങളനിലചോയനി പരമചോവധനി തചോചഴപറയുന വനിധത്തനില് സര്ക്കചോര് ധനസഹചോയലാം
നല്കുന :

പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം പരമചോവധനി 5 ലക്ഷലാം (10000 രൂപ/തറനി)

1 ഇ.എസസ.ചഎ./ഇ.പനി.എഫസ.
കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്ക്കചോന

പരമചോവധനി 5 ലക്ഷലാം

2 ചകേടനിട നവതീകേരണലാം 3  ലക്ഷലാം  അചലങനില്  എസനിചമറഡസ
ചകേചോസനിചന്റെ 90% (ഏതചോചണചോ കൂടുതല്)

3 ഉല്പന
ചചവവനിദദവല്ക്കരണലാം

1  ലക്ഷലാം  പരമചോവധനി  (20000  പുതനിയ
ഡനിചചസന ഉല്പചോദനിപനിക്കചോന)

(സനി)  ഓണക്കചോലത്തസ  ചചകേത്തറനി  വസ്ത്രങ്ങളുചട  വനില്പനയസ  13-08-2017
മുതല്  3-09-2017  വചര  22  ദനിവസചത്തയചോണസ  സര്ക്കചോര്  റനിചബറസ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ.  തുകേ അര്ഹതയുള്ള സലാംഘങ്ങളക്കസ ജനിലചോ വദവസചോയ ചകേന്ദ്രലാം
ജനറല്  മചോചനജരുചട  ശനിപചോര്ശയനിചന്മല്  ചചകേത്തറനി  &  ചടകസചചറല്സസ
ഡയറകചററനില് നനിനലാം അനുവദനിക്കുകേയുലാം അതചോതസ ജനിലചോ വദവസചോയ ചകേന്ദ്രങ്ങള
വഴനി അര്ഹതചപട സലാംഘങ്ങളക്കസ നല്കുകേയുമചോണസ ചചയവരുനതസ.

സലാംസചോന ഖചോദനി ചബചോര്ഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

202 (566) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   ചകേളു :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോന  ഖചോദനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
കേചോരദക്ഷമമചോക്കുനതനിനസ എചന്തെലചോലാം നൂതന പദതനികേളചോണസ ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  ഇത്തവണ  ഓണലാം  സതീസണനില്  ഖചോദനിയുചട  വനിപണന  ചമള
സലാംഘടനിപനിക്കചോനുചദശനിക്കുനചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഖചോദനി  ചബചോര്ഡനില്,  വനിപണന  രലാംഗത്തസ  ഓണ്ചചലന  ബനിലനിലാംഗസ
നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേരള  സലാംസചോനത്തസ  ഖചോദനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്
നടപനിലചോക്കുനതസ  ചകേരള  ഖചോദനി  ഗ്രചോമ  വദവസചോയ  ചബചോര്ഡസ  വഴനിയചോണസ.   ഖചോദനി
ചമഖലയനിചല  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം വഴനി  കുറഞ ശചോരതീരനികേ  ആയചോസലാം  മചോത്രലാം
ആവശദമുള്ള ചര്ക്കകേളുലാം തറനികേളുലാം സചോപനിക്കല്,  ചര്ക്കകേളുചടയുലാം തറനികേളുചടയുലാം
തചോരതചമദന  പരനിഷ്കൃത  രൂപങ്ങള  ലഭദമചോക്കല്,  അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങള
ചമചചപടുത്തനിയുള്ള  ഉല്പചോദനചകേന്ദ്രങ്ങള  സചോപനിക്കല്,  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ
മനിനനിമലാം  കൂലനി,  ഉതവബത്ത,  ഉല്പചോദന ഇനചസന്റെതീവസ,  ഇ.എസസ.ചഎ.,  ചക്ഷമനനിധനി
ആനുകൂലദങ്ങള  മുതലചോയവ  ഏര്ചപടുത്തല്,  അധത്വചോനഭചോരലാം  ലഘൂകേരനിചസ  കൂടുതല്
ഉല്പചോദനവലാം  കൂലനിയുലാം  ലഭനിക്കചോന  ഉതകുന  തരത്തനില്  ചറഡനിചമയ്ഡസ  വചോര്പനിലാംഗസ
ചപചോലള്ള  സഇൗകേരദങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തല്,  ചകേന്ദ്ര  ഖചോദനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ
സഹചോയചത്തചോചടയുള്ള  വര്ക്കസ  ചഷഡസ  പദതനി,  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കസ  നനിശനിത
ഇടചവളകേളനിചല  പരനിശതീലനലാം,  സ്ട്രേതീറസ  വതീവനിലാംഗസ,  ഖചോദനിഗ്രചോമലാം  ചപചോലള്ള  ബൃഹതസ
പദതനികേള,  ഖചോദനി  ചമഖലയനില്  ക്ലസര്,  സ്ഫുര്ടനി  പദതനികേള,  സലാംസചോന
സര്ക്കചോരനിചന്റെ പദതനി വനിഹനിതവലാം ത്രനിതല പഞചോയത്തുകേളുചട പദതനി വനിഹനിതവലാം
ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  അടനിസചോന  സഇൗകേരദലാം  ചമചചപടുത്തനി  പഴയവ്ക്കുപകേരലാം
പുതനിയ  യനസചോമഗ്രനികേള  ലഭദമചോക്കല്,  ഖചോദനിയനിചല  ചചവവനിദദവല്ക്കരണലാം
മുതലചോയവ  പരമ്പരചോഗത  ചമഖലയചോയ  ഖചോദനി  ചമഖലയനില്  ചതചോഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കചോന ചവണനിയുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേളചോയനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  2017  ഓണലാം-ബക്രെതീദസ  ഉതവകേചോലത്തസ  സലാംസചോനത്തുടനതീളലാം
വനിപണനചമളകേള  ഖചോദനി  ഗ്രചോമ  വദവസചോയ  ചബചോര്ഡലാം  ഖചോദനി  സചോപനങ്ങളുലാം
സലാംയുക്തമചോയനി നടപനിലചോക്കുനണസ.  ആഗസസ 2 മുതല് ചസപ്റലാംബര് 3  വചര 30%
റനിചബറസ ഖചോദനിക്കസ പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുണസ.  സര്ക്കചോര്/അര്ദ സര്ക്കചോര് ജതീവനക്കചോര്ക്കസ
ചക്രെഡനിറസ സഇൗകേരദലാം കേസചമഴനിനസ സമ്മേചോന പദതനി എനനിവ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചകേരള  ഖചോദനി  ഗ്രചോമ  വദവസചോയ  ചബചോര്ഡസ  ചനരനിടസ  നടത്തുന  ഖചോദനി
ഗ്രചോമസഇൗഭചോഗദകേളനില് ഓണ്ചചലന ബനിലനിലാംഗസ സലാംവനിധചോനലാം നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

പലചോരനിമലാംഗലലാം ഖചോദനി സഇൗഭചോഗദയസ പുതനിയ ചകേടനിടലാം

203  (567)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോചജഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) മചോചവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് പലചോരനിമലാംഗലലാം ഖചോദനി സഇൗഭചോഗദയസ പുതനിയ
ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനചോയനി  എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി 2013-14 വര്ഷലാം തുകേ അനുവദനിചതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയസ ഭരണചോനുമതനി ലഭദമചോചയങനിലലാം വദവസചോയ വകുപസ
തുകേ  വകേമചോറനി  ചചലവഴനിചതനിനചോല്  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചനിടനില  എന  കേചോരദവലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ  വദവസചോയ  വകുപസ  ഒരു  ചപ്രചോജകസ  തയ്യചോറചോക്കനി
സമര്പനിചനിട്ടുചണചോചയനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ; എങനിൽ ഫയല് നമ്പര് അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ  തുകേ  അനുവദനിക്കുചമചോ;  വനിശദചോലാംശങ്ങള
ലഭദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കസ  1-11-2014-ചല  G.O.(Rt)  No.  1226/2014/ID.
സര്ക്കചോര് ഉത്തരവസ പ്രകേചോരലാം 25 ലക്ഷലാം രൂപയുചട ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.

(ബനി)  വദവസചോയ വകുപസ തുകേ വകേമചോറനി ചചലവഴനിചനിടനില.

(സനി)  വദവസചോയ  വകുപസ  ചപ്രചോജകസ  തയ്യചോറചോക്കനി  സമര്പനിചനിടനില.
എലാം.എല്.എ.  ആസ്തനി വനികേസന ഫണസ ഉപചയചോഗനിചസ  ഖചോദനി  സഇൗഭചോഗദയസ  പുതനിയ
ചകേടനിടലാം പണനിയുനതനിനസ പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  ചതീഫസ എഞനിനതീയര്  CE/BL/PLI/LAC-
ADS/ALPT/40/14  തതീയതനി  7-01-2014  പ്രകേചോരലാം  എസനിചമറസ  തയ്യചോറചോക്കനി
സര്ക്കചോരനിനസ സമര്പനിചനിരുന.

(ഡനി)  പുതുക്കനിയ  ചപ്രചോചപചോസല്  സമര്പനിചചോല്  സര്ക്കചോര്
പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.

ചപചോതുവനിദദചോലയങ്ങളനില് സനിന്തെറനികേസ ടചോക്കസ, മനിനനി ചസഡനിയലാം എനനിവ
നനിര്മ്മേനിക്കചോന പദതനികേള

204(568)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രചസനന :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) കേചോയനികേ വകുപനിനസ കേതീഴനില്, ചപചോതുവനിദദചോലയങ്ങളനില് സനിന്തെറനികേസ ടചോക്കസ,
മനിനനി  ചസഡനിയലാം  എനനിവ  നനിര്മ്മേനിക്കുവചോനുള്ള  പദതനികേള  നനിലവനിലചണചോ;
വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  വനിദദചോര്തനികേളക്കസ  ഏചറ  പ്രചയചോജനകേരമചോയ  ഇത്തരലാം  പദതനികേള
തുടങ്ങചോന ആവശദമചോയ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ എന വദക്തമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിലള്ള  ചചസല്  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  ചസചോര്ട്സസ
ഇനഫചോസ്ട്രേക്ചര്  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  മറലാം  ചഫചോര്ചചലന
സനിന്തെറനികേസ  ടചോക്കുകേളുലാം  മനിനനി  ചസഡനിയങ്ങളുലാം  സലത്തനിചന്റെ  ലഭദതയനുസരനിചസ
നനിര്മ്മേനിചസ നല്കേനിവരുനണസ.
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പനി. യു. ചനിത്രചയ ഇന്തെദന ടതീമനില് നനിനസ ഒഴനിവചോക്കനിയ നടപടനി

205(569)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) മലയചോളനിയചോയ ഇന്തെദന അത് ലറനികേസ തചോരലാം പനി.യു. ചനിത്രചയ ലണനനില്
നടക്കുന  ചലചോകേ  അത് ലറനികേസ  മതീറനില്  പചങടുക്കുന  ഇന്തെദന  ടതീമനില്  നനിനസ
ഒഴനിവചോക്കനിയ സലാംഭവലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  എങനിൽ  അതനിചന്റെ  കേചോരണലാം  സലാംബനനിചസ  അറനിവചണചോ;
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഏഷദന  ചചോമ്പദന  എന  നനിലയനില്  ചലചോകേ  മതീറനില്
മതരനിക്കചോചമനനിരനിചക്ക,  മലയചോളനികേളടങ്ങനിയ  ചസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയചോണസ  പനി.യു.
ചനിത്രചയ  ഒഴനിവചോക്കചോന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചചതന  ആചക്ഷപലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഇതനിചനതനിചര  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച  എനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇല.

(സനി) ഉണസ.  എനചോല് ഇതു സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോയനിടനില.

(ഡനി)  ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  ചകേന്ദ്ര  കേചോയനികേ  മനനിക്കുലാം  അതസ ലറനികസ
ചഫഡചറഷന  ഓഫസ  ഇന്തെദയുചട  പ്രസനിഡന്റെനിനുലാം  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്
കേചത്തഴുതനിയനിരുന.  ബഹു.  മുഖദമനനി  ചകേന്ദ്ര  മനചോലയവമചോയനി  ചനരനിടസ
ബനചപടുകേയുലാം പനി. യു. ചനിത്രചയ ചലചോകേ കേചോയനികേചമളയനില് പചങടുപനിക്കണചമനസ
ആവശദചപടുകേയുലാം ചചയനിരുന.

കേചോയനികേ നയലാം

206 (570) ശതീ  .   ഷചോഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ചറചോജനി എലാം  .   ചജചോണ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റചോലാം :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  കേചോയനികേ  നയലാം  പ്രഖദചോപനിക്കചോനുചദശനിക്കുനചണചോ;
വനിശദമചോക്കുചമചോ;
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(ബനി)  കേചോയനികേരലാംഗചത്ത  പുചരചോഗതനിക്കുലാം  വളര്ചയ്ക്കുലാം  എചന്തെലചോലാം

കേചോരദങ്ങളചോണസ നയത്തനില് ഉളചപടുത്തചോനുചദശനിക്കുനചതനസ ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(സനി)  കേചോയനികേ  നയലാം  എന  പ്രഖദചോപനിക്കചോനചോണസ  ഉചദശനിക്കുനചതനസ

വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പുതുതചോയനി  സമഗ്രമചോയ  ഒരു  കേചോയനികേനയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതസ

സലാംബനനിച വനിഷയലാം  സര്ക്കചോരനിചന്റെ സജതീവ  പരനിഗണനയനിലചോണസ.   “കേചോയനികേ

പരനിശതീലന സഇൗകേരദങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കചോണസ യഥചോര്ത കേചോയനികേ പ്രതനിഭകേചള

കേചണത്തനി  സമഗ്രപരനിശതീലനലാം  ലഭദമചോക്കുകേ”എനതസ  പുതനിയ  നയത്തനിചന്റെ

ഭചോഗമചോയനിരനിക്കുലാം.

സലാംസചോന കേചോയനികേനയലാം

207(571)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  കേചോയനികേ  രലാംഗത്തനിചന്റെ  ഉയര്ചയചോയനി  കേചോയനികേ  നയലാം

നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ; എങനില് വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  സലാംസചോനചത്ത  സ്കൂളുകേള,  തചദശസത്വയലാംഭരണ

സചോപനങ്ങള  എനനിവയുമചോയനി  സഹകേരനിചസ  കേചോയനികേ  സമ്പത്തസ

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം,  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങചള  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ഊനല്

നല്കേനി ഒരു സമഗ്ര കേചോയനികേനയലാം രൂപവല്ക്കരനിചസ  നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുചമചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  2012-ല്  ഒരു  കേചോയനികേനയലാം  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുണസ.

(വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനലാം  1  ആയനി  ചചര്ക്കുന.*)   എനനിരുനചോലലാം  കേചോയനികേ

പരനിശതീലന സഇൗകേരദങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തനിചക്കചോണസ യഥചോര്ത കേചോയനികേപ്രതനിഭകേചള

കേചണത്തനി സമഗ്ര പരനിശതീലനലാം ലക്ഷദമചോക്കുകേ എന ഉചദശദചത്തചോചട പുതനിയ നയലാം

രൂപതീകേരനിക്കുനതസ സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലചോണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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മചോവൂര് ചസചോര്ട്സസ ചകേചോലാംപ്ലെെകസ നനിര്മ്മേചോണലാം

208  (572)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  മചോവൂര്  പഞചോയത്തനിചല  ചപചോതുമരചോമത്തസ  വകുപനിനസ  കേതീഴനിലളള  റനി.സ
52/3A,  54/2B-യനില്ചപട  7.8  ഏക്കര്  സലത്തസ  ചസചോര്ട്സസ  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനസ സലപരനിചശചോധന നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലത്തനിചന്റെ ചചകേമചോറത്തനിനചോയനി ചപചോതുമരചോമത്തസ വകുപനിചന
സമതീപനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സലത്തസ  ഏതു  രതീതനിയനിലളള  പ്രവര്ത്തനമചോണസ  ചസചോര്ട്സസ
കേഇൗണ്സനില് നടത്തചോനുചദശനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) സല പരനിചശചോധന നടത്തനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സമതീപനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ചപചോതുമരചോമത്തസ വകുപനില് നനിനലാം കേചോയനികേ വകുപനിനസ പ്രസ്തുത സലലാം
ചചകേമചോറനി കേനിട്ടുന മുറയസ തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.

തലചശ്ശേരനി നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില് കേചോയനികേരലാംഗചത്ത പുചരചോഗതനി

209  (573)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  തലചശ്ശേരനി  നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  കേചോയനികേ  രലാംഗചത്ത  പുചരചോഗതനി  ലക്ഷദമനിടസ  എചന്തെചോചക്ക
പദതനികേളചോണസ ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളതസ; പ്രസ്തുത പദതനികേളുചട നനിലവനിലള്ള അവസ
എന്തെചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  പ്രചതദകേ  നനിചക്ഷപ
പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി തലചശ്ശേരനിയനില് വനി.  ആര്.  കൃഷ്ണയ്യര് ചസഡനിയത്തനിചല
നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കേനിഫ്ബനി മചോനദണ്ഡ
പ്രകേചോരലാം  പദതനിയുചട  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യചോറചോക്കനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ  സമര്പനിചനിരുന.
കേനിഫ്ബനി  നല്കേനിയ  അചചപ്രസല്  റനിചപചോര്ടസ  പ്രകേചോരലാം  ഡനി.പനി.ആര്.-ല്
ആവശദമചോയ  മചോറങ്ങള  വരുത്തനി  വതീണ്ടുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനസ
കേചോയനികേ വകുപനിചന്റെ എസസ.പനി.വനി. ആയ കേനിറസചകേചോചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  
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പടചോമ്പനി ഇനചഡചോര് ചസഡനിയലാം

210 (574)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി  . :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  ബജറനില്  പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുള്ള  പടചോമ്പനി  ഇനചഡചോര്

ചസഡനിയത്തനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതു ഘടത്തനിലചോചണനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ചസഡനിയത്തനിചനചോടസ  ചചര്നസ  ഒരു  ചസചോര്ട്സസ  ചഹചോസല്

ആരലാംഭനിക്കുവചോന സചോധനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടചോമ്പനി ഇനചഡചോര് ചസഡനിയലാം നനിര്മ്മേചോണ പദതനിയുചട കേണ്ചസപ്റസ

ചനചോടസ  തയ്യചോറചോക്കുനതനിനസ  കേചോയനികേ  വകുപനിചന്റെ  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുചട

എസസ.പനി.വനി.  ആയ  കേനിറസചകേചോചയ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയചോണസ.   ആയതസ

ലഭദമചോയചോലടന ആവശദമചോയ തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.

(ബനി)  സചോധദതകേള പരനിചശചോധനിക്കുനതചോണസ.

ചനിറര് ഗവണ്ചമന്റെസ ചകേചോചളജനിചല കേചോയനികേ സമുചയലാം

211(575)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ചനിറര്  ഗവചണ്മെന്റെസ  ചകേചോചളജനിചനചോടനുബനനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കചോന

ഉചദശനിക്കുന കേചോയനികേ സമുചയത്തനിചന്റെ മചോസര് പ്ലെെചോന കേചോയനികേ വകുപസ അലാംഗതീകേചോരലാം

നല്കേനി  കേനിഫ്ബനിയനിചലക്കസ  സമര്പനിക്കുകേയുണചോചയചോ  ;  ഇതനിചന്റെ  ഏറവലാം  പുതനിയ

ഭരണചോനുമതനിയുചട ചകേചോപനി ലഭദമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുചട  സചോചങതനികേചോനുമതനി  കേചോയനികേ  വകുപസ

നലകേയുണചോചയചോ ; എങനിൽ അതനിചന്റെ ചകേചോപനി ലഭദമചോക്കുചമചോ ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  കേനിഫ്ബനി-യുചട  അലാംഗതീകേചോരചത്തചോചട  എനസ  ചടണര്

നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനുലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങചോനുലാം  കേഴനിയുലാം  എനചോണസ

കേരുതുനചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രചതദകേ  നനിചക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചനിറര്  ഗവണ്ചമന്റെസ
ചകേചോചളജനില്  ചസചോര്ട്സസ  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ  സചോപനിക്കുനതനിനസ  കേചോയനികേ  വകുപസ
അലാംഗതീകേചോരലാം  നല്കേനി  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിക്കസ  സമര്പനിചനിരുന.  കേനിഫ്ബനി
നല്കേനിയ  അചചപ്രസല്  റനിചപചോര്ടസ  പ്രകേചോരലാം  ഡനി.പനി.ആര്.-ല്  ആവശദമചോയ
മചോറങ്ങള  വരുത്തനി  വതീണ്ടുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുനതനിനസ  ഇഇൗ  വകുപനിചന്റെ
കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുചട എസസ.പനി.വനി. ആയ കേനിറസചകേചോചയ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
ഭരണചോനുമതനിയുചട പകേര്പസ ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയുചട  മചോനദണ്ഡപ്രകേചോരലാം  കേചോയനികേ  വകുപനിചന്റെ  എസസ.പനി.വനി.
ആയ  കേനിറസചകേചോയചോണസ  സചോചങതനികേചോനുമതനി  നല്ചകേണതസ.   പദതനിയുചട
ഡനി.പനി.ആര്.-നസ  കേനിഫ്ബനിയുചട  അലാംഗതീകേചോരലാം  ലഭനിക്കചോത്തതനിനചോല്  സചോചങതനികേ
അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേചോരലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  ചടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങുകേയുലാം ചചയ്യുനതചോണസ.

ഫുട്ചബചോള തചോരലാം സനി. ചകേ. വനിനതീതനിനസ ചജചോലനി 

212(576)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

രചോജദചോന്തെര  ഫു ട്ചബചോള  തചോരലാം  സനി.  ചകേ.  വനിനതീതനിചന  എ.ജനി.ഓഫതീസനില്
നനിനലാം  പുറത്തചോക്കനിയതനിചന  തുടര്നസ  ചകേരള  സര്ക്കചോര്,  ചജചോലനി  നല്കുചമനസ
വചോഗചോനലാം  ചചയനിട്ടുചണചോ;  എങനില് അതനിചന്റെ നടപടനിക്രെമങ്ങള എവനിചടവചരയചോയനി
എനസ വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

വചോഗചോനലാം  ചചയനിരുന.  ശതീ.  സനി.  ചകേ.  വനിനതീതനിനസ  ചസക്രെചടറനിയറസ
അസനിസന്റെനിനസ സമചോനമചോയ തസ്തനികേയനില് ചജചോലനി നല്കുനതനിനസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

ഓപചറഷന ഒളനിമ്പദചോ പദതനി 

213(577)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബചോഹനിലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  നടപനിലചോക്കചോന  ചപചോകുന  ഓപചറഷന  ഒളനിമ്പദചോ
പദതനിയനില് ഉളചപടുന കേചോരദങ്ങള എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ ;
* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ബനി)  സ്കൂളുകേള,  ചകേചോചളജുകേള  എനനിവ  ചകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  ചസചോര്ട്സസ
വനികേസനത്തനിനസ  പുതുതചോയനി  എചന്തെങനിലലാം  പദതനികേള  നടപനിലചോക്കചോന
ഉചദശനിക്കുനചണചോ ; ഉചണങനില് എചന്തെലചോചമനസ വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ
സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് ചജചോലനി  നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ  ;  ഉചണങനില് തസ്തനികേ,  വകുപസ
എനനിവ ഉളചപചട ചജചോലനി നല്കേനിയ കേചോയനികേതചോരങ്ങളുചട പടനികേ അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2020,  2024  വര്ഷങ്ങളനില്  നടക്കുന  ഒളനിമ്പനികനില്  ചമഡല്
ചനടുനതനിനുള്ള  സചോധദതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷദലാം  മുനനനിര്ത്തനി
കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ  അന്തെര്ചദശതീയ  നനിലവചോരത്തനിലള്ള  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനചോയനി ചതരചഞടുത്ത ആര്ചറനി,  അതസ ലറനികസ,  ബചോഡനിന്റെണ്  (ഷടനില്),
ചബചോകനിലാംഗസ,  കേചനചോയനിലാംഗസ  ആന്റെസ  കേയചോക്കനിലാംഗസ,  ചചസക്ലനിലാംഗസ,  ചഫനസനിലാംഗസ,
ചറചോവനിലാംഗസ,  ഷൂടനിലാംഗസ,  സത്വനിമ്മേനിലാംഗസ,  റസസ ലനിലാംഗസ  എനതീ  11  കേചോയനികേയനിനങ്ങളനില്
പരനിശതീലന  പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണനി  ആവനിഷരനിച  പദതനിയചോണസ
"ഓപചറഷന  ഒളനിമ്പദ  പദതനി".  11  കേചോയനികേ  ഇനങ്ങളനിലചോയനി  ഏകേചദശലാം
250 കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുവചോനചോണസ  പദതനിചകേചോണസ
ഉചദശനിക്കുനതസ.  റസസ ലനിലാംഗസ,  ചബചോകനിലാംഗസ  എനതീ  കേചോയനികേയനിനങ്ങളനില്
ചപണ്കുടനികേളക്കസ മചോത്രമചോണസ പരനിശതീലനലാം നല്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനതസ.  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കചോയനി 2017-18 മുതല് 2024-25 കേചോലഘടലാം വചര 440 ചകേചോടനി രൂപയചോണസ
ചചലവസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  പ്രസ്തുത പദതനിയുചട ഇഇൗ വര്ഷചത്ത നടത്തനിപനിനചോയനി
2 ചകേചോടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  

(ബനി)  നനിലവനില് ഇല.

(സനി)  ഉണസ.  35-ാംചദശതീയ  ചഗയനിലാംസനില്  ചകേരളചത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചസ
ഒളനിമ്പനികസ  നനിലവചോരത്തനിലള്ള  പ്രകേടനലാം  കേചോഴ്ചവചസ  ചമഡലകേള  ചനടനിയ  കേചോയനികേ
തചോരങ്ങളചോയ  കുമചോരനി  എലനിസബത്തസ  സൂസന  ചകേചോശനി,  ശതീ.  സജന  പ്രകേചോശസ
എനനിവര്ക്കസ ചപചോലതീസസ വകുപനില് ആലാംഡസ ചപചോലതീസസ ഇനചസകര് തസ്തനികേയനിലലാം
ശതീമതനി  അനനില്ഡചോ  ചതചോമസസ,  കുമചോരനി  അനു  രചോഘവന  എനനിവര്ക്കസ  വനലാം-
വനദജതീവനി വകുപനില് സതീനനിയര് സൂപ്രണസ തസ്തനികേയനിലലാം നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
കൂടചോചത  35-ാാമതസ ചദശതീയ ചഗയനിലാംസനില് വദക്തനിഗതയനിനങ്ങളനില് ചമഡലകേളുലാം ടതീലാം
ഇനങ്ങളനില്  സത്വര്ണ്ണചമഡലകേളുലാം  കേരസമചോക്കനിയ  68  കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ
സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത കേചോയനികേതചോരങ്ങളുചട
പടനികേ അനുബനലാം ആയനി ചചര്ത്തനിട്ടുണസ.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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മൂവചോറപുഴ പനി.പനി. എചസ്തചോസസ സചോരകേ മുനനിസനിപല് ചസഡനിയലാം

214  (578)  ശതീ  .    എല്ചദചോ  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) മൂവചോറപുഴ പനി.പനി.എചസ്തചോസസ സചോരകേ മുനനിസനിപല് ചസഡനിയലാം ആധുനനികേ
സഇൗകേരദങ്ങചളചോടുകൂടനി നവതീകേരനിക്കണചമന ആവശദലാം പരനിഗണനയനില് ഉചണചോ;

(ബനി)  എങനില്  ഇതനിനചോയനി  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേളചോണസ  അടനിയന്തെരമചോയനി
സത്വതീകേരനിക്കുനചതനസ അറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ചസചോര്ട്സസ അചതചോറനിറനി ഓഫസ ഇന്തെദയുചട കേചോയനികേ പരനിശതീലന ചകേന്ദ്രലാം

215(579)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമചോര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ഇനചഡചോര്  ചസഡനിയത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന
ചസചോര്ട്സസ അചതചോറനിറനി  ഓഫസ  ഇന്തെദയുചട കേചോയനികേ പരനിശതീലന ചകേന്ദ്രലാം അവനിചട
നനിനലാം മചോറവചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഉചണങനില് പ്രസ്തസ്തുത പരനിശതീലനചകേന്ദ്രലാം മചോറനതനിനുള്ള കേചോരണങ്ങള
വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഈ  ചകേന്ദ്രലാം  അവനിചടത്തചന  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനചോവശദമചോയ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിലവനില് തതീരുമചോനനിചനിടനില.

ചസചോര്ട്സസ സ്കൂളുകേളുചട നനിലവചോരലാം

216  (580)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചസചോര്ട്സസ സ്കൂളുകേളുചട നനിലവചോരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനചോയനി ഈ സര്ക്കചോര്
അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനിചല  വനിദദചോർതനികേൾക്കസ  കേചോയനികേ  പരനിശതീലനത്തനി
ചനചോചടചോപലാം ചമചചപട വനിദദചോഭദചോസലാം കൂടനി ലഭനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി) എങനില് അവയുചട വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ചപചോതുവനിദദചോഭദചോസ വകുപനിചന്റെ അധതീനതയനിലനിരുന ജനി.വനി.  രചോജചോ
ചസചോര്ട്സസ  സ്കൂള,  ചചമലലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  കേണ്ണൂര്  ചസചോര്ട്സസ  ഡനിവനിഷന
ചഗളസസ  വനി.എചസ.എസസ.എസസ.  എനനിവയുചട  നനിലവചോരലാം  ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം
ചസചോര്ട്സസ  സ്കൂള  എന  നനിലയനില്  അവചയ  ചദശതീയ  തലത്തനിചലയസ
ഉയര്ത്തുനതനിനുമചോയനി  ഇവയുചട  പൂര്ണ്ണ  നനിയനണവലാം  സമഗ്ര  പുചരചോഗതനിക്കസ
ആവശദമചോയ നയങ്ങള,  പദതനികേള,  ഉചദശദങ്ങള എനനിവ ആസൂത്രണലാം ചചയസ
നടപനിലചോക്കുവചോനുള്ള ചുമതലയുലാം പൂര്ണ്ണ ചമല്ചനചോടവലാം ഭരണനനിയനണ ചുമതലയുലാം
കേചോയനികേ  യുവജനകേചോരദ  വകുപസ  ഏചറടുത്തനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുചട  ഭരണ
നനിയനണ ചുമതല കേചോയനികേ യുവജനകേചോരദ വകുപസ ഏചറടുത്തചശഷലാം അന്തെചോരചോഷ
നനിലവചോരത്തനിചലയസ  ഉയര്ത്തുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനിചല  ചഹചോസല്
പുതുക്കനിപണനിയുനതനിനുലാം  കേചോയനികേ  അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങള  വനികേസനിപനി
ക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  വനിദദചോര്തനികേളക്കുള്ള ചസചോര്ട്സസ
കേനിറസ,  കേചോയനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  പുതനിയ  അദദയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച
ഉടചന തചന വനിതരണലാം ചചയനിട്ടുണസ.

സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ നനിയമനലാം നല്കുനതനിനസ
നടപടനി 

217(581)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സര്ക്കചോര്  സര്വതീസനില്  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങളക്കസ  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനചോയുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനത്തനിനുചശഷലാം  എത്ര
കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ ചനരനിടസ നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ എനസ അറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓചരചോ  വര്ഷവലാം  ചസചോര്ട്സസ  കേത്വചോടചോ  നനിയമനത്തനിനചോയനി
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന  നനിശനിത  ഒഴനിവകേളനിചലയസ  അചപക്ഷ  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
ലഭദമചോകുന  അചപക്ഷകേള  സൂകപരനിചശചോധന  നടത്തനിയതനിനുചശഷലാം  കേചോയനികേ
ചനടങ്ങളുചട അടനിസചോനത്തനില് ചസലകസ ലനിസസ തയ്യചോറചോക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  പ്രസ്തുത
ചസലകസ ലനിസനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് മുനഗണനചോക്രെമത്തനില് ഓചരചോ തസ്തനികേയനിലലാം
നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  ഒഴനിവകേളക്കസ  ആനുപചോതനികേമചോയനിടചോണസ  കേചോയനികേ  തചോരങ്ങളക്കസ
സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് നനിയമനലാം നല്കുനതസ.
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(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം  35- ാാമതസ ചദശതീയ
ചഗയനിലാംസനില്  ചകേരളചത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചസ  ചമഡലകേള  കേരസമചോക്കനിയ  72
കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് ചനരനിടസ നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ചസചോര്ട്സസ കേത്വചോടയനിലള്ള നനിയമനലാം

218(582)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

കേഴനിഞ സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ നടത്തചോതനിരുന ചസചോര്ട്സസ കേത്വചോടയനിലള്ള
നനിയമന  നടപടനികേള  ഏതുവചരയചോയനി  എനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  എത്ര  ചപര്ക്കസ
നനിയമനലാം ലഭദമചോയനി എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

2010-2014  കേലണര്  വര്ഷങ്ങളനിചല  ഒഴനിവകേളനിചലയസ  കേചോയനികേചനടങ്ങള
ചചകേവരനിച  കേചോയനികേതചോരങ്ങളനില് നനിനലാം  സര്ക്കചോര്  സര്വതീസനില് നനിയമനത്തനിനസ
അചപക്ഷ  ക്ഷണനിചസ  വനിജചോപനലാം  പുറചപടുവനിപനിക്കുകേയുണചോയനി.  ആയതനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  ലഭനിച  അചപക്ഷകേള  സൂകപരനിചശചോധന  നടത്തനി  ചസലകസ
ലനിസസ  തയ്യചോറചോക്കുന ചജചോലനികേളക്കചോയനി  ഒരു പ്രചതദകേ ചസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തസ്തുത ചസലനിചന്റെ കേതീഴനില് നനിയമന നടപടനികേള പുചരചോഗമനിക്കുന.

സ്കൂളുകേളനില് കേചോയനികേ പരനിശതീലനലാം പഠനത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോക്കുനതനിനസ നടപടനി 

219 (583) ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരചോജസ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ വദവസചോയവലാം
ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

മനികേച  കേചോയനികേതചോരങ്ങചള  സൃഷനിക്കുനതനിനസ  സഹചോയകേമചോയ  തരത്തനില്
എലചോ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കേചോയനികേ  പരനിശതീലനലാം,  പഠനത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോക്കുനതനിനചോയനി
സര്ക്കചോര്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനില്  അവയുചട  വനിശദചോലാംശലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

മനികേച  കേചോയനികേതചോരങ്ങചള  സൃഷനിക്കുനതനിനസ  സഹചോയകേമചോയ  തരത്തനില്
എലചോ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  കേചോയനികേ  പരനിശതീലനലാം  പഠനത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോക്കുനതനിനചോയനി
ആചരചോഗദ കേചോയനികേ വനിദദചോഭദചോസലാം പചോഠദപദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഇതസ
സലാംബനമചോയ പചോഠപുസ്തകേങ്ങള എസസ.സനി.ഇ.ആര്.ടനി. തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  
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      പഞചോയത്തനില് ഒരു ചസഡനിയലാം

220 (584) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ  കേബതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രഖദചോപനിച  'പഞചോയത്തനില്  ഒരു
ചസഡനിയലാം'  എന  പദതനി  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  ആയതനിചന്റെ
വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേചോരലാം മങട നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ഏചതങനിലലാം
പഞചോയത്തനില്  ചസഡനിയലാം  തുടങ്ങുനതനിനസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ
നനിലവനിചല അവസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഇചലങനില്,  മങട  നനിചയചോജകേമണ്ഡലചത്തക്കൂടനി  പ്രസ്തുത പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പ്രഖദചോപനിച  "പഞചോയത്തനില്  ഒരു
ചസഡനിയലാം" എന പദതനി പ്രകേചോരലാം പ്രചതദകേ നനിചക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി
എലചോ  പഞചോയത്തുകേളനിലലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  തയ്യചോറചോക്കുനതനിനുള്ള  തുടക്കചമന
നനിലയനില്  25  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി  ചസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേചോണലാം  പ്രഖദചോപനിചനിരുന.
ഇവയനില്  19  ചപ്രചോജക്ടുകേളക്കസ  ഭരണചോനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  14  ചപ്രചോജക്ടുകേളുചട
ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണസ.  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിട്ടുണസ.*

(ബനി&സനി) ഇല.  നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ചചോലക്കുടനിയനില് അനുവദനിച ഇനചഡചോര് ചസഡനിയലാം

221  (585)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    ചദവസനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേഴനിഞ  ബഡ്ജറനില്  ചചോലക്കുടനിയനില്  അനുവദനിച  ഇനചഡചോര്
ചസഡനിയത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോയനി  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ബനി) എങനില് നടപടനികേള ഏതസ ഘടത്തനിലചോണസ എനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(സനി)  നനിര്മ്മേചോണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോയനി  സതത്വര  നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേചോയനികേ  ചമഖലയനിചല  അടനിസചോന  സഇൗകേരദ  വനികേസന

പദതനിയനില്  ഉളചപട  കേനിഫ്ബനി  ചപ്രചോജക്ടുകേള  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി

കേനിറസചകേചോചയ എസസ.പനി.വനി. ആയനി ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  ചചോലക്കുടനി ഇനചഡചോര്

ചസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേചോണത്തനിനചോവശദമചോയ  ഭരണചോനുമതനിയ്ക്കുള്ള  കേണ്ചസപ്റസ  ചനചോടസ

തയ്യചോറചോക്കുനതനിനസ എസസ.പനി.വനി. ആയ കേനിറസചകേചോചയചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ.

ചങ്ങനചോചശ്ശേരനിയനില് ചസചോര്ട്സസ ചകേചോലാംപ്ലെെകസ

222 (586)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ചങ്ങനചോചശ്ശേരനിയനില് നനിര്മ്മേനിക്കചോന ധനചോനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ള ചസചോര്ട്സസ

ചകേചോലാംപ്ലെെകനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണ  നടപടനികേള  ഇചപചോള  ഏതസ  ഘടത്തനിലചോചണനസ

വദക്തമചോക്കുചമചോ ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയുചട  നനിര്മ്മേചോണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവചോനുള്ള  നടപടനികേള

തത്വരനിതചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി  ചസചോര്ട്സസ  ചകേചോലാംപ്ലെെകസ  നനിര്മ്മേചോണവമചോയനി

ബനചപട ചപ്രചോചപചോസലനിചന്മല് സര്ക്കചോര് ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിരുനചവങനിലലാം

മതനിയചോയ ഫണനിചന്റെ അപരദചോപ്തതമൂലലാം പ്രസ്തുത പദതനിയനില് കേചോലതചോമസമുണചോയനി.

ഇഇൗ സചോഹചരദത്തനില്  24-05-2017-ല് ഇതുസലാംബനനിചസ  ഒരു ചയചോഗലാം കൂടുകേയുലാം

നനിര്മ്മേചോണ പ്രവൃത്തനിയുചട പുതനിയ ഭരണചോനുമതനിയചോയനി റനിചചവസ്ഡസ ചപ്രചോചപചോസല്

തയ്യചോറചോക്കചോന  ഇഇൗ  ചയചോഗത്തനില്  തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം  നടപ്പു  സചോമ്പത്തനികേവര്ഷലാം

ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപ  കേചോയനികേ  യുവജനകേചോരദ  ഡയറകചററനിചന്റെ  ഫണനില്നനിനലാം

അനുവദനിക്കചോനുലാം ബചോക്കനി തുകേ എസസ.ഡനി.ജനി.  ചപ്രചോചപചോസല് വഴനി കേചണത്തചോനുലാം

തതീരുമചോനനിചനിരുന.  ഇതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനിലള്ള നടപടനികേള പുചരചോഗമനിക്കുന.
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കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ സര്ക്കചോര് സര്വതീസനില് നനിയമനലാം

223(587) ശതീ  .   ചകേ  .   ബചോബു : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം
ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  എത്ര
കേചോയനികേതചോരങ്ങളക്കസ  സര്ക്കചോര്  സര്വതീസനില്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുചണനസ
വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഏചതലചോലാം  വനിഭചോഗത്തനിലള്ള  കേചോയനികേതചോരങ്ങചളയചോണസ  സര്ക്കചോര്
സര്വതീസനില് ചജചോലനിക്കചോയനി പരനിഗണനിക്കുനചതനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ചദശതീയ  ചഗയനിലാംസനില്  ചമഡല്  ചനടനിയ  എത്ര  കേചോയനികേ
തചോരങ്ങളക്കചോണസ സര്ക്കചോര് ചജചോലനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഇഇൗ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം 35- ാാമതസ ചദശതീയ
ചഗയനിലാംസനില് ചകേരളചത്ത പ്രതനിനനിധതീകേരനിചസ  വദക്തനിഗതയനിനങ്ങളനില് ചമഡലകേളുലാം
ടതീലാം  ഇനങ്ങളനില് സത്വര്ണ്ണചമഡലകേളുലാം കേരസമചോക്കനിയ  72  കേചോയനികേ തചോരങ്ങളക്കസ
സര്ക്കചോര്  സര്വതീസനില്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   ചസചോര്ട്സസ  കേത്വചോടചോ
നനിയമനത്തനിനചോയനി  പരനിഗണനിക്കുന കേചോയനികേയനിനങ്ങളുചട പടനികേ അനുബനമചോയനി
ചചര്ക്കുന.*

ചസചോര്ട്സമചോയനി ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

224(588)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
വദവസചോയവലാം  ചസചോര്ട്സലാം  യുവജനകേചോരദവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചസചോര്ടസസമചോയനി  ബനചപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അതനിനുചവണനി
ചചലവഴനിച തുകേയുലാം ജനില തനിരനിച വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  മുന സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ  ചസചോര്ടസസമചോയനി  ബനചപടസ  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അതനിനുചവണനി  ചചലവഴനിച  തുകേയുലാം  ജനില  തനിരനിച
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി) ചസചോര്ടസസസ വകുപനിനു ചകേന്ദ്രസഹചോയലാം ലഭനിക്കചോറചണചോ;

(ഡനി) എങനില് മുന സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തുലാം ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില്
വനതനിനു ചശഷവലാം ലഭനിച ഫണനിചന്റെ വനിശദചോലാംശലാം നല്കേചോചമചോ?

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം ചശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  വനിവരലാം ചശഖരനിചവരുന.

(സനി&ഡനി)  കേചോയനികേരലാംഗത്തനിചന്റെ  വനികേസനലാം  ലക്ഷദമചോക്കനി  ചകേന്ദ്ര
യുവജനകേചോരദ  കേചോയനികേ  മനചോലയത്തനിചന്റെയുലാം  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെയുലാം
സഹചോയചത്തചോചട  നടപനിലചോക്കനിയ  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനിയചോയ  ചചപക്ക
എനറനിയചപടുന പഞചോയത്തസ യുവക്രെതീഡചോ ഓര് ചഖല് അഭനിയചോന പദതനി പ്രകേചോരലാം
2010-11, 2011-12 വര്ഷത്തനില് ഉളചപടുത്തനിയ 200 ഗ്രചോമപഞചോയത്തുകേളക്കുലാം 28
ചബചോക്കസ പഞചോയത്തുകേളക്കുലാം,  അടനിസചോന കേളനിസല വനികേസനത്തനിനുലാം കേചോയനികേ
ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  ചചപക്ക  കേചോയനികേ  പരനിശതീലന  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  നടത്തനിപനിനുലാം
അതനിചന്റെ  ചുമതലക്കചോരചോയ  ചസചോര്ട്സസ  ചകേചോ-ഓര്ഡനിചനറര്മചോര്ക്കസ  നല്കുന
ഓണചററനിയത്തനിനുലാം മറമചോയനി 10,35,86,501 രൂപയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.

2011-12  വര്ഷചത്ത ചചപക്ക റൂറല് വചോര്ഷനികേ കേചോയനികേ മതരങ്ങളക്കചോയനി
1,41,09,356 രൂപയുലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.

രചോജതീവ്ഗചോനനി ചഖല് അഭനിയചോന  (RGKA)  എനസ പുനര്നചോമകേരണലാം ചചയ
പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേചോരലാം  ചകേരളത്തനില്  2014-15-ചല  റൂറല്  /വനനിത/വചോര്ഷനികേ
കേചോയനികേമതരങ്ങള  (ചബചോക്കസ/ജനിലചോ/സലാംസചോന)  വനനിതചോ  (ജനിലചോ/സലാംസചോന)
വചോര്ഷനികേ  മതരങ്ങള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണചോയനി.  പ്രസ്തുത  മതരങ്ങളുചട
നടത്തനിപനിനചോയനി  2,28,00,000  രൂപയുലാം  വനനിതചോ  (ജനിലചോ/സലാംസചോന)  വചോര്ഷനികേ
കേചോയനികേ  മതരങ്ങളക്കചോയനി  47,60,000  രൂപയുലാം  ചകേരള  ചസറസ  ചസചോര്ട്സസ
കേഇൗണ്സനിലനിനസ ചകേചോലാംപറതീഷന ഗ്രചോന്റെസ ഇനത്തനില് ലഭനിക്കുകേയുണചോയനി.  

2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനിയചോയ
രചോജതീവ്ഗചോനനി  ചഖല്  അഭനിയചോന  പദതനി,   ചഖചലചോ  ഇന്തെദ  എനസ  വതീണ്ടുലാം
പുനനഃനചോമകേരണലാം ചചയ്യുകേയുലാം പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയുചട വചോര്ഷനികേ കേചോയനികേ മതരങ്ങള
സലാംഘടനിപനിക്കുവചോന  1,19,82,000  രൂപ ചകേരള ചസറസ ചസചോര്ട്സസ കേഇൗണ്സനിലനിനസ
ചകേചോലാംപറതീഷന ഗ്രചോന്റെസ ഇനത്തനില് ലഭനിക്കുകേയുണചോയനി.

കൂടചോചത  ചദശതീയ  ചഗയനിലാംസനിനചോയനി  ചസഡനിയങ്ങളുചട  നനിര്മ്മേചോണത്തനിനുലാം
പുനരുദചോരണത്തനിനുലാംചവണനി 2009 മുതല് 2015 വചരയുള്ള കേചോലയളവനില് 128.78
ചകേചോടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണചോയനിരുന.
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യുവജനചക്ഷമത്തനിനചോയനി നടപടനികേള

225 (589) ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ വദവസചോയവലാം
ചസചോര്ട്സലാം യുവജനകേചോരദവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) യുവജനചക്ഷമത്തനിനചോയനി ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വന ചശഷലാം
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  യുവജനചക്ഷമ വകുപനിചന്റെ കേതീഴനില് പചോലക്കചോടസ  ജനിലയനില് എചന്തെലചോലാം
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം
നടപനിലചോക്കനി എനതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേചോയനികേ യുവജനകേചോരദ വകുപനിനസ കേതീഴനിലള്ള ചകേരള സലാംസചോന യൂത്തസ
ചവല്ഫയര്  ചബചോര്ഡസ,  യുവജന  കേമ്മേതീഷന  എനനിവ  മുചഖന  യുവജനങ്ങളുചട
അവകേചോശങ്ങളുലാം  ആനുകൂലദങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അവചര  ശചോക്തതീകേരനിചസ
അവരുചട  കേഴനിവലാം  കേചോരദപ്രചോപ്തനിയുലാം  വനിവനിധചമഖലകേളനിചലയസ  തനിരനിചവനിടുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണസ ചചകേചക്കചോണ്ടുവരുനതസ.  നഗരവചോസനികേളചോയ യുവജനങ്ങളചക്കചോപലാം
ഗ്രചോമതീണചമഖലയനിചല  യുവചോക്കളക്കുലാം  വനിദദചോര്തനികേളലചോത്ത  യുവജനങ്ങളക്കുലാം
തങ്ങളുചട കേലചോകേചോയനികേ കേഴനിവകേള പ്രകേടനിപനിക്കുനതനിനുലാം പരനിചപചോഷനിപനിക്കുനതനിനുലാം
അവസരങ്ങള  ലഭദമചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ചകേരള  സലാംസചോന  യുവജനചക്ഷമ
ചബചോര്ഡസ  തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചട  സഹകേരണചത്തചോചട
സലാംസചോനത്തചോകേമചോനലാം ചകേരചളചോതവലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന.

ചദശതീയ  യുവജനദനിനചോചഘചോഷചത്തചോടനുബനനിചസ  14  ജനിലകേളനിലലാം  യുവജന
ചക്ഷമചബചോര്ഡസ മുചഖന ചദശതീയ യുവജനദനിനചോചരണലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണചോയനി.

ഭചോരതസ  ഭവചന്റെയുലാം  ചചവചലചോപനിള്ളനി  സലാംസ്കൃതനി  ഭവചന്റെയുലാം
സലാംയുക്തചോഭനിമുഖദത്തനില് നചോഷണല് ചഫചോക്ചഫസസ ഓഫസ ചകേരള (NFFK), ചദശതീയ
നചോചടചോടനി കേലചോസലാംഗമലാം എനനിവ നടത്തുകേയുണചോയനി.

സചോഹനിതദലാം,  കേചോയനികേലാം,  കേല, കേചോര്ഷനികേലാം, സചോമൂഹനികേ പ്രവര്ത്തനലാം,  മചോധദമലാം
എനതീ  ചമഖലകേളനിചല  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ  വദക്തനിഗത  അവചോര്ഡലാം  യൂത്തസ
ക്ലബുകേളക്കുമുള്ള  മനികേച  പ്രവര്ത്തനത്തനിനുള്ള  ജനിലചോതല  അവചോര്ഡലാം
സലാംസചോനചത്ത  മനികേച  യൂത്തസ  ക്ലബുകേളക്കുള്ള  പുരസചോരവലാം  വനിതരണലാം
ചചയ്യുകേയുണചോയനി.
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യുവതതീയുവചോക്കളുചട  ശചോക്തതീകേരണലാം  മുനനനിര്ത്തനി  സചോമൂഹദവലാം
സചോമ്പത്തനികേവമചോയനി  പനിചനചോക്കചോവസ  ചനരനിടുന  ഒചോചരചോ  പ്രചദശത്തനിചന്റെയുലാം
സചോധദതക്കനുസരനിചസ സലാംസചോനത്തചോകേമചോനലാം യുവക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ചകേരള സലാംസചോന യുവജനചക്ഷമ ചബചോര്ഡനിചന്റെയുലാം  സലാംസചോനചത്ത യൂത്തസ
ക്ലബ്ബുകേളുചടയുലാം  വനിവനിധങ്ങളചോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മുഖദധചോരയനില്  ചകേചോണസ
വരുനതനിനുലാം  യുവചോക്കളക്കസ  പരനിചയചപടുത്തുനതനിനസ  ചവണനിയുലാം  'യുവത'  എന
ചപരനില് ഒരു മചോസനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.  

2017  ജൂണ്  5  മുതല്  10  വചര ചലചോകേ പരനിസനിതനി ദനിനചത്തചോടനുബനനിചസ
യൂത്തസ  ക്ലബ്ബുകേള,  സചോലാംസചോരനികേ  സലാംഘടനകേള,  വനിദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങള
എനനിവയുമചോയനി സഹകേരനിചസ സലാംസചോന വദചോപകേമചോയനി വനിപുലമചോയ പരനിപചോടനികേള
സലാംഘടനിപനിച.   2017  ജൂണ്  5  മുതല്  10  വചര  മനികേച രതീതനിയനില് പരനിസനിതനി
പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിയ  100  ക്ലബ്ബുകേളക്കസ  കേദചോഷസ  അവചോര്ഡസ  നല്കേനി.
വൃക്ഷചചത്തനടല്,  മചോലനിനദ  നനിര്മ്മേചോര്ജന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മഴക്കുഴനി
നനിര്മ്മേചോണലാം, പരനിസനിതനി ചബചോധവല്ക്കരണ ചസമനിനചോറകേള, ആശുപത്രനികേളുചടയുലാം
സ്കൂളുകേളുചടയുലാം  ശുചതീകേരണലാം,  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  മുനനനിര്ത്തനിയുള്ള  മറസ
വനിവനിധ പരനിപചോടനികേള എനനിവ ജനിലചോ യുവജനചകേന്ദ്രങ്ങള മുചഖനയുലാം ചബചോര്ഡനില്
അഫനിലനിചയറസ ചചയനിട്ടുള്ള വനിവനിധ ക്ലബ്ബുകേള മുചഖനയുലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ. 

യുവജനകേമ്മേതീഷചന്റെ  ആഭനിമുഖദത്തനില്  മദദലാം,  മയക്കുമരുനസ,  ചചസബര്
കുറകൃതദങ്ങള എനനിവയ്ചക്കതനിരചോയനി ചകേചോചളജുകേളനിലലാം പടനികേജചോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ
ചകേചോളനനികേളനിലലാം  ചബചോധവത്കേരണ ക്ലചോസകേള  സനദ  പ്രവര്ത്തകേര് മുചഖന  ടനി
ചമഖലയനിചല  വനിദഗരുചട  സഹചോയചത്തചോചട  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.
യുവജനങ്ങളുചട  ചതചോഴനില്  സചോധദത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  യുവജനകേമ്മേതീഷന
ചജചോബസ ചപചോര്ടല് എന പദതനിയുലാം ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ. യുവജനങ്ങളുചട അവകേചോശ
സലാംരക്ഷണചോര്തലാം  കേമ്മേതീഷനസ  ലഭനിക്കുന  പരചോതനികേള  യഥചോസമയലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി ഹനിയറനിലാംഗുകേളുലാം അദചോലത്തുകേളുലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ചകേരള സലാംസചോന യുവജനചക്ഷമ ചബചോര്ഡസ മുചഖന ജനിലചോതലത്തനില്
ചദശതീയ യുവജനദനിനചോചരണലാം,  വനനിതചോ ശനില്പശചോല,  യുവത പ്രചരണ പരനിപചോടനിയുലാം
ശനില്പശചോലയുലാം,  യുവത മചോഗസനിന,  ജനിലചോതല വനിതരണവലാം എസസ.എസസ.എല്.സനി.,
പ്ലെെസസ  ടു  പരതീക്ഷയനില്  എ  പ്ലെെസസ  ചനടനിയ  വനിദദചോര്തനികേചള  അനുചമചോദനിക്കുന
പരനിപചോടനിയുലാം പചോലക്കചോടസ ജനിലയനില് നനിനള്ള 87-ഓളലാം യുവജനങ്ങചള പചങടുപനിചസ
ചകേചോണസ  സലാംസചോന  തലത്തനില്  ചമഖല  മചോധദമ  കേദചോമ്പസ,  വനനിതചോ  ശനില്പശചോല,
യുവസചോഹനിതദ കേദചോമ്പസ,  യൂത്തസ ചകേചോ ഓര്ഡനിചനറര്മചോരുചട സലാംസചോനതല മതീറനിലാംഗസ
എനനിവയുലാം നടത്തനി.
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സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണലാം

226  (590)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  സലാംസചോനമചോയനി
പ്രഖദചോപനിചചതനചോണസ;

(ബനി) 2016 ചമയസ 25-നസ ചശഷലാം സലാംസചോനത്തസ പുതുതചോയനി എത്ര വതീടുകേളനില്
ചചവദക്യുതനി എത്തനിചനിട്ടുണസ; ഇക്കചോരദത്തനിനചോയനി എത്ര ചകേചോടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ;

(സനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിക്കസ  ചകേന്ദ്ര  സഹചോയമചോയനി
എചന്തെങനിലലാം തുകേ ലഭനിചനിരുചനചോ; എങനില് എത്ര തുകേയചോണസ ലഭനിചതസ;

(ഡനി)  2011-16  കേചോലയളവനില്  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കചോര്  എത്ര  പുതനിയ
ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേനിചയനലാം ഇതനിനചോയനി എത്ര ചകേചോടനി രൂപ മുടക്കനിചയനലാം
ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29-05-2017-ല് 

(ബനി)  2016  ചമയസ  25-നസ ചശഷലാം ജൂണ്  2017  വചര ആചകേ  2.79  ലക്ഷലാം
വതീടുകേളക്കസ  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   ഇതനിനചോയനി  ഏകേചദശലാം
205 ചകേചോടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഗ്രചോമതീണചമഖലയനിചല  ചചവദക്യുതനി  ചമഖലയനിചല  വനിവനിധ
പദതനികേളക്കചോയുള്ള ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത പദതനിയചോയ ദതീന ദയചോല് ഉപചോദദചോയ ഗ്രചോമ
ചജദചോതനി  ചയചോജന  (ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചജ.ചചവ.)-യനില്  മതീററനിലാംഗസ  കേചമ്പചോണന്റെനിനചോയനി
259.16  ചകേചോടനി  രൂപയുലാം  ഭവനങ്ങളുചട  ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിനചോയനി  81.6  ചകേചോടനി
രൂപയുചടയുലാം പദതനികേള ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ പദതനികേളനില്
നനിനള്ള  വനിഹനിതവലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ
ഉപചയചോഗനിചനിട്ടുണസ.  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോര്  നനിബനനകേള  പ്രകേചോരലാം  ഇതനില്
എത്രചത്തചോളലാം  തുകേ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിനസ  ഉപയുക്തമചോകുചമനതസ
തനിടചപടുത്തനിവരുന. 

(ഡനി)  2011-2016  കേചോലയളവനില്  20.5  ലക്ഷലാം  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷനുകേള
നല്കേനിയനിട്ടുണസ. ഇതനില് 11.3 ലക്ഷലാം ഗചോര്ഹനികേ കേണക്ഷനുകേളചോണസ.  ഇഇൗ ഗചോര്ഹനികേ
കേണക്ഷനുകേള  നല്കുനതനിനചോയനി  ഉപചഭചോക്തചോക്കള  കേണക്ഷനുചവണ
ചചലവനിനത്തനില്  നനിചക്ഷപനിച  തുകേ  അടക്കലാം  ഏകേചദശലാം  386.1  ചകേചോടനി  രൂപ
ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ.
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ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല പഠന റനിചപചോര്ട്ടുകേള

227  (591)  ചഡചോ  .    എന  .    ജയരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേ.  എസസ.  ഇ.  ബനി.-യനിചല വനിവനിധ പരനിഷരണങ്ങളുമചോയനി ബനചപടസ
ഏചതചോചക്ക ഏജനസനികേള / സചോപനങ്ങള പഠനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ; അവയുചട
റനിചപചോര്ട്ടുകേള സര്ക്കചോരനിനസ സമര്പനിചനിട്ടുചണചോ; എങനിൽ പകേര്പസ ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഓചരചോ റനിചപചോര്ടനിചന്മലലാം എചന്തെചോചക്ക നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഓചരചോ  പഠന  റനിചപചോര്ടനിനചോയുലാം  ചചലവഴനിച  തുകേ  പടനികേ  തനിരനിചസ
കേണക്കസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഈ  പഠന  റനിചപചോര്ട്ടുകേളനില്  ഏചതലചോലാം  തസ്തനികേകേളുചട  എണ്ണലാം
പരനിഷരനിക്കുനതനിനസ നനിര്ചദശനിചനിട്ടുള്ളചതനസ പടനികേ തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനിചല പരനിഷരണവമചോയനി
ബനചപടസ  മചോനവവനിഭവചശഷനി നനിര്വഹണ കേചോരദചോലയലാം മുചഖന ചഎ.ചഎ.എലാം.,
ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ഒരു  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  പഠനത്തനിചന്റെ  ആദദ  റനിചപചോര്ടസ
സര്ക്കചോരനിനസ സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  ആദദ റനിചപചോര്ടനിചന്റെയുലാം അതനിനുചശഷലാം സമര്പനിച
അന്തെനിമ  റനിചപചോര്ടനിചന്റെയുലാം  പകേര്പടങ്ങനിയ  സനി.ഡനി.  അനുബനമചോയനി
ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ചഎ.ചഎ.എലാം.,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  സമര്പനിച  ആദദ  റനിചപചോര്ടസ
നടപനിലചോക്കുനതനിനുചവണ  നനിര്ചദശങ്ങള  സമര്പനിക്കുനതനിനസ  ഡയറകര്
(ഫനിനചോനസസ)  അദദക്ഷനചോയ  കേമ്മേനിറനിചയ  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ
ലനിമനിറഡസ  ചുമതലചപടുത്തനി.  ഇചത  തുടര്നസ  ഡയറകര്  (ഫനിനചോനസസ)  ഇഇൗ
റനിചപചോര്ടനിചന്മല്  ചനില  വനിശദതീകേരണങ്ങള  ചഎ.ചഎ.എലാം.,  ചകേചോഴനിചക്കചോടനിചനചോടസ
ആരചോയുകേയുലാം അചതത്തുടര്നസ  ചനില  വനിഷയങ്ങള കൂടനി  ഉളചപടുത്തനി തുടര്പഠനലാം
നടത്തനിയതനിനുചശഷലാം  ചഎ.ചഎ.എലാം.,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ചബചോര്ഡനിനസ  ഒരു  അന്തെനിമ
റനിചപചോര്ടസ  7-06-2017-നസ  സമര്പനിച.  ടനി  റനിചപചോര്ടനിചന്മല്  തുടര്നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി  ഡയറകര്  (ഫനിനചോനസസ)  അദദക്ഷനചോയുലാം,  ചതീഫസ
എഞനിനതീയര്  (എചസ.ആര്.എലാം.)  കേണ്വതീനറചോയുലാം,  ഫുളചചടലാം  ഡയറചകഴസ
അലാംഗങ്ങളുമചോയനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉനതതലസമനിതനിചയ  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി
ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡസ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(സനി) ചഎ.ചഎ.എലാം., ചകേചോഴനിചക്കചോടസ നടത്തുന പഠനത്തനിനചോയനി 13-03-2014-ല്
ചമചോത്തലാം  57,57,326  തുകേയചോണസ  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡനില്
കേരചോറനിചലര്ചപടനിട്ടുള്ളതസ.  ഇതനില് ആദദ ഗഡവചോയനി  25,90,663  രൂപ മുനകൂറചോയനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  പഠന  റനിചപചോര്ട്ടുകേളനില്  പരനിഷരനിക്കുനതനിനസ  നനിര്ചദശനിചനിട്ടുള്ള
തസ്തനികേകേളുചട എണ്ണലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. ചഡപഡ്യൂടനി ചതീഫസ എഞനിനതീയര്

2. എകനികേഡ്യൂടതീവസ എഞനിനതീയര്

3. അസനിസന്റെസ എകനികേഡ്യൂടതീവസ എഞനിനതീയര്

4. അസനിസന്റെസ എഞനിനതീയര്

5. സതീനനിയര് സൂപ്രണസ

6. സതീനനിയര് അസനിസന്റെസ

7. ചകേചോണ്ഫനിഡനഷദല് അസനിസന്റെസ

8. ചഫയര്ചകേചോപനി അസനിസന്റെസ

9. മതീറര് റതീഡര്

10. ചചഡ്രവര്

11. മസ്ദൂര്/ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര്

12. ഓഫതീസസ അറനഡന്റെസ

13.  സത്വതീപര്.

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. കേചോഷദര് തസ്തനികേയനിചല ഒഴനിവകേള

228  (592)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമചോന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  12-01-2012-നു  ചശഷലാം  ചകേ.  എസസ.  ഇ.  ബനി  കേചോഷദര്  തസ്തനികേയനില്
എത്ര  പുതനിയ  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ.സനി.-യസ  റനിചപചോര്ടസ  ചചയനിട്ടുചണനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ; നനിലവനില് കേചോഷദര് തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസസ.സനി.-യസ
റനിചപചോര്ടസ ചചയ്യചോനുണസ;
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(ബനി)  ചമല് തസ്തനികേയനില് ചജചോലനി ചചയ്യുന ഇതര വനിഭചോഗലാം ജതീവനക്കചോരുചട
എണ്ണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ചകേ.  എസസ.  ഇ.  ബനി.-യനില്  ബനിരുദധചോരനികേചള  ഒഴനിവചോക്കുന  എന
പരചോതനി  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  ഇത്തരത്തനില് ബനിരുദധചോരനികേചള  ഒഴനിവചോക്കുനതസ
ഭചോവനിയനില് ചകേ.  എസസ.  ഇ.  ബനി.-യുചട നനിലവചോരത്തകേര്ചയസ കേചോരണമചോകുലാം എനതസ
പരനിചശചോധനയസ വനിചധയമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി) കേചോലചോവധനി അവസചോനനിക്കചോറചോയ റചോങസ ലനിസനില് നനിനസ (various board
489/2011)  അടനിയന്തെരനനിയമനത്തനിനുലാം കേചോലചോവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 48 ഒഴനിവകേള.  

ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനില്  നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത  ബനിലനിലാംഗസ
അടക്കമുള്ള ആധുനനികേവല്ക്കരണ നടപടനികേളുചടയുലാം  PDA  അടക്കമുള്ള ബനിലനിലാംഗസ
സലാംവനിധചോനങ്ങളുചടയുലാം  ഭചോഗമചോയനി  ജതീവനക്കചോരുചട  ചജചോലനി  ഭചോരത്തനില്  വലനിയ
വദതദചോസമുണചോയനിട്ടുണസ.  ഇക്കചോരദങ്ങള  കേണക്കനിചലടുത്തസ  വനിവനിധ  വനിഭചോഗലാം
ജതീവനക്കചോരുചട  ചസവനലാം  ക്രെമചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടക്കുകേയചോണസ.
ഇതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനിചല  കേചോഷദര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ജതീവനക്കചോര്  ആവശദമുണചോകുചമനതസ  തനിടചപടുത്തചോന  കേഴനിയൂ.  ഇങ്ങചന
തനിടചപടുത്തുനതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  കേചണത്തുന  ഒഴനിവകേള  മചോത്രചമ
പനി.എസസ.സനി. ക്കസ റനിചപചോര്ടസ ചചയ്യചോന കേഴനിയൂ.  

(ബനി)  കേചോഷദര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ/സതീനനിയര്  അസനിസന്റെസ  തസ്തനികേകേളുചട
ചജചോലനി  ഭചോരത്തനില്  വന  വദതദചോസലാം  പരനിഗണനിചസ  പുനനഃക്രെമതീകേരണലാം  നടക്കുന
സചോഹചരദത്തനില് തചോല്ക്കചോലനികേമചോയനി 64 മസ്ദൂര്, 369 ചചലനമചോന ചഗ്രഡസ I & II,
116  ഓഫതീസസ അസനിസന്റെസ തസ്തനികേകേളനിലലാം പ്രവര്ത്തന ക്രെമതീകേരണലാം വഴനി കേദചോഷസ
കേളക്ഷന  ചജചോലനികേള  നനിര്വഹനിക്കുനണസ.  പുനനഃക്രെമതീകേരണത്തനിലൂചട  ഇഇൗ
ചജചോലനികേളക്കസ മറസ ജതീവനക്കചോര് എത്തുന മുറയസ ഇവര് തങ്ങളുചട നനിശയനിക്കചപട
ചജചോലനികേളനിചലയസ ക്രെമതീകേരനിക്കചപടുനതചോണസ. 

(സനി)  അത്തരത്തനില്  ഒരു  പരചോതനിയുലാം  ലഭനിചനിടനില.  ഇഇൗ  വനിഷയലാം
പരനിചശചോധനയസ വനിചധയമചോക്കുനതചോണസ.

(ഡനി) ചമല് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വനിധത്തനില് തനിടചപടുത്തുന ഒഴനിവകേള റനിചപചോര്ടസ
ചചയ്യചോനചോണസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ.
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ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. സബസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) തസ്തനികേ

229  (593)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില്  എത്ര  സബസ  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)
തസ്തനികേ നനിലവനിലണസ ; ടനി തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴനിവചണചോ ;

(ബനി)  ടനി  തസ്തനികേയനില്  30%  പനി.എസസ.സനി.  കേത്വചോടയനില് നനിലവനില് ചജചോലനി
ചചയ്യുനവരുചട വനിവരലാം നല്കുചമചോ ;

(സനി)  ടനി  തസ്തനികേയനില്  10%  പനി.എസസ.സനി.  ഇനസര്വതീസസ  കേത്വചോടയനില്
നനിലവനില് ചജചോലനി ചചയ്യുനവരുചട വനിവരലാം നല്കുചമചോ;

(ഡനി)  ടനി  തസ്തനികേയനില്  60%  ചപ്രചോചമചോഷന  കേത്വചോടയനില്  നനിലവനില്  ചജചോലനി
ചചയ്യുനവരുചട വനിവരലാം നല്കുചമചോ;

(ഇ)  ടനി  തസ്തനികേയനില്  ആശനിത/ചസഷദല്  നനിയമന  കേത്വചോടയനില്  നനിലവനില്
ചജചോലനി ചചയ്യുനവരുചട വനിവരലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സബസ  എഞനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസ്തനികേയനിചല  നനിലവനിചല
അലാംഗതീകൃത എണ്ണലാം 3492 ആണസ.  ഇവയനില് നനിനസ ആശനിത നനിയമനലാം, ചസഷദല്
റനിക്രൂടസചമന്റെസ,  ഭനിനചശഷനിയുള്ള  വനിഭചോഗലാം  എനനിവയനില്  ഉളചപട  164  എണ്ണലാം
കുറചതനിനുചശഷലാം പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനിചല ചകേഡര് ചസ്ട്രേങ്തസ 3328 ആണസ.  ഇതനില്
ഒചോചരചോ കേത്വചോടയനിലലാം ഉള്ള ഒഴനിവകേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

30% കേത്വചോട - 89

10% കേത്വചോട - 39

60% കേത്വചോട - 52

(ബനി)  909 ചപര്.

(സനി) 294 ചപര്.

(ഡനി) 1945 ചപര്.

(ഇ)  ആശനിത നനിയമനലാം/ചസഷദല് നനിയമനലാം എന രതീതനിയനില് പ്രചതദകേ
കേത്വചോട നനിലവനിലനില.  ആശനിത നനിയമന വദവസയനില് നനിയമനലാം ലഭനിച 164 ചപര്
സബസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് ചജചോലനി ചചയ്യുനണസ.
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ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല മസ്ദൂര് തസ്തനികേ 

230  (594)  ശതീ  .    എസസ  .    രചോചജന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില് മസ്ദൂര് തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴനിവകേളുചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒവനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചചവചോചയനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ഉചണങനില് അതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് രണസ ഒഴനിവകേളുണസ.

(ബനി&സനി) നനിയമനലാം നല്കുനതനിനസ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ/കേചോഷദര് തസ്തനികേകേളനിചല
ഒഴനിവകേള

231  (595)  ചഡചോ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല ജൂനനിയര്അസനിസന്റെസ/കേചോഷദര് തസ്തനികേയനിലള്ള
560  ഒഴനിവകേള ഇതുവചര പനി.എസസ.സനി.-യസ റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യചോത്തതനിചന്റെ കേചോരണലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കേരചോര് അടനിസചോനത്തനിലലാം പ്രവര്ത്തന ക്രെമതീകേരണലാം വഴനിയുലാം പ്രസ്തുത
തസ്തനികേയനില് ജതീവനക്കചോചര നനിയമനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  18-02-2017-ചല  1208777/എവനിസനി-വനി(1)/2016/പനി  &എആര്ഡനി
നമ്പര്  കേത്തസ  പ്രകേചോരലാം  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനസ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യസ  നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിടനില  എനതസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  സര്ക്കചോര്  നനിര്ചദശലാം  അവഗണനിച  ഉചദദചോഗസര്ക്കസ
എതനിചര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ഡനി) ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ/കേചോഷദര് തസ്തനികേയനിലള്ള
560 ഒഴനിവകേളനിചലക്കസ നനിലവനിലള്ള പനി.എസസ.സനി.  റചോങസ ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം
നടത്തുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനില്  നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത
ബനിലനിലാംഗസ  അടക്കമുള്ള ആധുനനികേവല്ക്കരണ നടപടനികേളുചടയുലാം  PDA  അടക്കമുള്ള
ബനിലനിലാംഗസ  സലാംവനിധചോനങ്ങളുചടയുലാം  ഭചോഗമചോയനി  ജതീവനക്കചോരുചട  ചജചോലനി  ഭചോരത്തനില്
വലനിയ വദതദചോസമുണചോയനിട്ടുണസ.  ഇക്കചോരദങ്ങള കേണക്കനിചലടുത്തസ വനിവനിധ വനിഭചോഗലാം
ജതീവനക്കചോരുചട  ചസവനലാം  ക്രെമചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടക്കുകേയചോണസ.
ഇതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനിചല  കേചോഷദര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ജതീവനക്കചോര്  ആവശദമുണചോകുചമനതസ  തനിടചപടുത്തചോന  കേഴനിയൂ.   ഇങ്ങചന
തനിടചപടുത്തുനതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  കേചണത്തുന  ഒഴനിവകേള  മചോത്രചമ
പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനിചപചോര്ടസ ചചയ്യചോന കേഴനിയൂ.

(ബനി)  കേരചോര്  അടനിസചോനത്തനില്  ആചരയുലാം  നനിയമനിചനിടനില.  പ്രവര്ത്തന
ക്രെമതീകേരണലാം  വഴനി  കേദചോഷസ  കേളക്ഷന  ചജചോലനികേള  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനസ
സലാംവനിധചോനചമര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഒഴനിവകേള നനികേത്തുനതസ സലാംബനനിചസ സര്ക്കചോരനില്നനിനലാം നനിര്ചദശലാം
ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ചചചോദദലാം  (എ)  പ്രകേചോരമുള്ള  നടപടനികേളുചട  ഭചോഗമചോയനി  കേചണത്തുന
ഒഴനിവകേള റനിചപചോര്ടസ ചചയ്യുനതനിനചോണസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(ഡനി)  ചബചോര്ഡനിചന്റെ സഗമമചോയ പ്രവര്ത്തനത്തനിനസ ഏറവലാം അനനിവചോരദമചോയ
എണ്ണലാം കേണക്കചോക്കനി ആവശദമചോയ ഒഴനിവകേള മചോത്രചമ പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനിചപചോര്ടസ
ചചയ്യചോന കേഴനിയുകേയുള.  അതനുസരനിചള്ള നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിക്കുനതസ.

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല സതീനനിയര് അസനിസന്റെസ തസ്തനികേയനിചല
സചോനക്കയറലാം

232(596)  ചഡചോ  .    എന  .    ജയരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല  സതീനനിയര്  അസനിസനറസ  തസ്തനികേയനിചലക്കസ
സചോനക്കയറലാം  നല്കുനതനിനസ  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  വദക്തമചോക്കുചമചോ;
സചോനക്കയറലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  തസ്തനികേകേളുചട  എണ്ണലാം  കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;
ഒഴനിവകേള നനിലവനില് വന തതീയതനി വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  സതീനനിയര്  അസനിസന്റെസ  തസ്തനികേയുചട  അലാംഗതീകൃത  അലാംഗബലലാം
എത്രചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;
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(സനി) സതീനനിയര് അസനിസന്റെസ തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് ചജചോലനി ചചയ്യുനവരുചട
എണ്ണലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനിചലക്കസ സചോനക്കയറലാം നല്കുനതനില് എചന്തെങനിലലാം
തടസമുചണചോ; അവസചോനമചോയനി എനചോണസ പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനിചലക്കസ സചോനക്കയറലാം
നല്കേനിയതസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ; അവയുചട എണ്ണലാം ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ഇ)  2014  ഏപ്രനില് മുതല്  2017  ജൂണ്  30  വചര ഓചരചോ  തസ്തനികേകേളനിലലാം
വനിരമനിച ജതീവനക്കചോരുചട എണ്ണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(എഫസ) 2014  ഏപ്രനില് മുതല് 2017  ജൂണ് 30 വചര ഓചരചോ തസ്തനികേകേളനിലലാം
പനി.എസസ.സനി  ലനിസനില് നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുചട  എണ്ണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  നനിലവനില്  2585  സതീനനിയര്  അസനിസന്റുമചോരചോണസ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  ചജചോലനി  ചചയവരുനതസ.  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത
ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനികേളുചടയുലാം  PDA  ബനിലനിലാംഗസ  സലാംവനിധചോനലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയതനിചന്റെയുലാം  അടനിസചോനത്തനില്  ജതീവനക്കചോരുചട  ചജചോലനിഭചോരത്തനില്
വലനിയ  വദതദചോസലാം  വനനിട്ടുണസ.   ഇതുകൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തസ  ജതീവനക്കചോരുചട
ആവശദകേത തനിടചപടുത്തനിവരനികേയചോണസ.  ഇതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനിചല അലാംഗതീകൃത
തസ്തനികേകേളുചട  എണ്ണലാം  നനിര്ണ്ണയനിക്കചോന  കേഴനിയുകേയുള.   ഇങ്ങചന  എണ്ണലാം
തനിടചപടുത്തുനതനിചന്റെയുലാം  ഓണ്ചചലന  സലലാംമചോറലാം  നടക്കുനതനിചന്റെയുലാം  മുറയസ
നല്കേചോവന  ചപ്രചോചമചോഷനുകേള  നല്കുനതനിനചോണസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ഇഇൗ
നടപടനിക്രെമങ്ങള പൂര്ത്തനിയചോക്കുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി  ചപ്രചോചമചോഷന നല്കുനതനിനസ
കേചോലതചോമസമുണചോയനിട്ടുണസ.  അവസചോനമചോയനി  ഇഇൗ  തസ്തനികേയനില്  സചോനക്കയറലാം
നല്കേനിയതസ  26-02-2014-ല് ആണസ.

143 ചപര്ക്കസ സചോനക്കയറലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  

(ഇ)  2014  ഏപ്രനില് മുതല്  2017  ജൂണ്  30  വചര ഓചരചോ തസ്തനികേകേളനിലലാം
വനിരമനിച ജതീവനക്കചോരുചട എണ്ണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. പനി.ടനി.സനി. സത്വതീപര് 48

2. ചകേചോണ്ഫനിഡനഷദല് അസനിസന്റെസ 4

3. സതീനനിയര് ചകേചോണ്ഫനിഡനഷദല് അസനിസന്റെസ 12
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4. ചചഡ്രവര് 82

5. മസ്ദൂര് 40

6. ചഫയര്ചകേചോപനി അസനിസന്റെസ 22

7. ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ/കേചോഷദര് 47

8. ചചലനമചോന ചഗ്രഡസ I & II 316

9. മതീറര് റതീഡര് 8

10. ഓഫതീസസ അറനഡന്റെസ 35

11. ഓവര്സതീയര് 717

12. സതീനനിയര് അസനിസന്റെസ 167

13. സബസ എഞനിനതീയര് 171

14. സത്വതീപര്/സചോവഞര് 5

15. സനില്ഡസ ചടകതീഷദന 1

16. ഡഡ്യൂപ്ലെെനിചകേറസ ഓപചററര് 1

17. ഫനിറര് 1

18. അസനിസന്റെസ അക്കഇൗണസസസ ഒചോഫതീസര് 42

19. അസനിസന്റെസ എഞനിനതീയര് 183

20. അസനിസന്റെസ എകനികേഡ്യൂടതീവസ എഞനിനതീയര് 145

21. അസനിസന്റെസ ഫനിനചോനസസ ഓഫതീസര് 4

22. ഡനിവനിഷണല് അക്കഇൗണസസസ ഓഫതീസര് 3

23. ചഫയര്ചകേചോപനി സൂപ്രണസ 8

24. സതീനനിയര് സൂപ്രണസ 197
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25. എകനികേഡ്യൂടതീവസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 34

26. ചഡപഡ്യൂടനി ചതീഫസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 13

27. ചഡപഡ്യൂടനി ചതീഫസ എഞനിനതീയര് (സനിവനില് ) 4

28. ചതീഫസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 10

29. ചതീഫസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 6

30. അക്കഇൗണസസസ ഓഫതീസര് 23

31. സതീനനിയര് അക്കഇൗണസസസ ഓഫതീസര് 2

(എഫസ) 2014  ഏപ്രനില് മുതല് 2017  ജൂണ് 30 വചര ഓചരചോ തസ്തനികേകേളനിലലാം
പനി.എസസ.സനി.  ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം ലഭനിചവരുചട എണ്ണലാം തസ്തനികേ തനിരനിചസ
ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1 അസനിസന്റെസ എഞനിനതീയര് 183

2 ഡനിവനിഷണല് അക്കഇൗണസസസ ഓഫതീസര് 28

3 മസ്ദൂര് 2767

4 ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ/കേചോഷദര് 164

5 മതീറര് റതീഡര് 24

6 ജൂനനിയര് ചഫയര്ചകേചോപനി അസനിസന്റെസ 1

7 സബസ എഞനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്) 686

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല ഒഴനിവകേള

233 (597)  ശതീമതനി  വതീണചോ ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില് നനിലവനിലള്ള അസനിസന്റെസ/കേചോഷദര് തസ്തനികേയനില്
എത്ര ഒഴനിവകേളചോണസ പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനിചപചോര്ടസ ചചയനിട്ടുള്ളതസ;
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(ബനി) ഇചലങനില് ആയതനിനസ തടസലാം എന്തെചോണസ;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  യഥചോസമയലാം  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യുനതസ
സലാംബനനിചസ സര്ക്കചോര് ഏചതങനിലലാം ഉത്തരവസ പുറചപടുവനിചനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  ഉത്തരവസ  നടപചോക്കചോത്തതസ  സലാംബനനിചസ  ഏചതങനിലലാം  ഉചദദചോഗസര്
ചക്കതനിചര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  48  (3  ശതമചോനലാം  ഭനിനചശഷനിയുള്ള  ഉചദദചോഗചോര്തനികേളക്കചോയനി
സലാംവരണലാം ചചയതസ)

(ബനി-ഡനി)  ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനില്  നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പഡ്യൂടര്  അധനിഷനിത
ബനിലനിലാംഗസ  അടക്കമുള്ള  ആധുനനികേവത്കേരണ  നടപടനിയുചടയുലാം  PDA  അടക്കമുള്ള
ബനിലനിലാംഗസ  സലാംവനിധചോനങ്ങളുചടയുലാം  ഭചോഗമചോയനി  ജതീവനക്കചോരുചട  ചജചോലനിഭചോരത്തനില്
വലനിയ വദതദചോസമുണചോയനിട്ടുണസ.  ഇക്കചോരദങ്ങള കേണക്കനിചലടുത്തസ വനിവനിധ വനിഭചോഗലാം
ജതീവനക്കചോരുചട  ചസവനലാം  ക്രെമചപടുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടക്കുകേയചോണസ.
ഇതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനിചല  കേചോഷദര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ജതീവനക്കചോര്  ആവശദമുണചോകൂ  എനതസ  തനിടചപടുത്തചോന  കേഴനിയൂ.  ഇങ്ങചന
തനിടചപടുത്തുനതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  കേചണത്തുന  ഒഴനിവകേള  മചോത്രചമ
പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യചോന  കേഴനിയൂ.   ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതസ
സലാംബനനിചസ  സര്ക്കചോരനില് നനിനലാം നനിര്ചദശലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.   ചമല് നടപടനികേളുചട
ഭചോഗമചോയനി  കേചണത്തുന  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുനതനിനചോണസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ.

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുചട ആസ്തനികേള അനദചോധതീനചപടസ ചപചോകുനതനിചനതനിചര
നടപടനി

234  (598)  ശതീ  .    മഞളചോലാംകുഴനി  അലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുചട  കേമ്പനനിവത്ക്കരണവമചോയനി  ബനചപടസ
ചബചോര്ഡനിചന്റെ  വസ്തുവകേകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനസ  വദക്തമചോയ  രൂപചരഖ
തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  ഇതനിനചോയനി  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതസ
ആചരയചോണസ; ഇതനിചന്റെ നടപടനികേള ഏതസ ഘടത്തനിലചോചണനസ അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നടപടനികേള ആരലാംഭനിച ചശഷവലാം ചബചോര്ഡനിചന്റെ വസ്തുവകേകേളുലാം
മറസ  ആസ്തനികേളുലാം  അനദചോധതീനചപട്ടുചപചോകുനതചോയുളള  പരചോതനികേചളചന്തെങനിലലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  ആയതസ  തടയുനതനിനസ  എന്തെസ  നടപടനിയചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ;
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(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  ചബചോര്ഡനിചന്റെ
എചന്തെങനിലലാം  ആസ്തനികേള  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളചക്കചോ മറസ  സചോപനങ്ങളചക്കചോ
ചചകേമചോറനിയനിട്ടുചണചോ; എങനില് ഇതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി,
ചചകേവശഭൂമനിയുചട  വനിശദവനിവരങ്ങള  ചശഖരനിചസ  ചക്രെചോഡതീകേരനിചസ  സത്വന്തെമചോയുള്ള
ഡചോറചോ  ചബസനിചലയസ  ചരഖചപടുത്തുനതനിനസ  ഒരു  പ്രചതദകേ  വനിഭചോഗലാം  'ലചോന്റെസ
മചോചനജസ ചമന്റെസ  യൂണനിറസ'  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടനി  വനിഭചോഗലാം  നനിര്ചദശനിക്കചപട  ചജചോലനി
ചചയവരനികേയുമചോണസ.   ഭൂമനി  സലാംരക്ഷണവമചോയനി  ബനചപടസ  തനതചോയ  ലചോന്റെസ
മചോചനജസ ചമന്റെസ  ചപചോളനിസനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ  ഉണചോക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിചസ
ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.

ചബചോര്ഡനിചന്റെ ആസ്തനികേള സലാംബനനിച കൂടുതല് വനിവരലാം ചശഖരനിക്കുനതനിനസ
ചചപലറസ  ചബസനിസനില്  ഒരു  ഇലകനികേസ  സര്ക്കനിളനില്  നടത്തുവചോന  ചബചോര്ഡസ
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  ചശഖരനിച  വനിവരങ്ങള  തരലാംതനിരനിചസ  കേണചക്കടുപസ
നടത്തുനതനിനചോയനി  സര്വതീസനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  ഒരു  ചഡപഡ്യൂടനി  ചതീഫസ
എഞനിനതീയറചട  ചനതൃതത്വത്തനില്  ഒരു  ടതീമനിചന്റെ  ചസവനലാം  ഉപചയചോഗചപടുത്തുവചോന
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിചന്റെ ഭൂമനി കേചയ്യറലാം ശദയനില്ചപട മുറയസ
പ്രസ്തുത വനിവരലാം ബനചപട ജനിലചോ കേളകചറ അറനിയനിക്കചോനുലാം കേചയ്യറലാം ഒഴനിപനിക്കചോനുലാം
ഭൂമനിയുചട ചുമതലയുള്ള ഉചദദചോഗസചരചോടസ നനിര്ചദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) ഇല.

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസനിനസ സത്വന്തെമചോയനി
ചകേടനിടലാം

235  (599)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസനിനസ  സത്വന്തെമചോയനി
ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുവചോന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുചണചോ; എങനില് നടപടനികേള ഏതസ
ഘടത്തനിലചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി  ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസനിനസ  സത്വന്തെമചോയനി  ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുചവണനി ഭരണചോനുമതനിക്കചോയനി ചപ്രചോചപചോസല് ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ല്
ലഭനിചനിട്ടുണസ. ഇതസ പരനിചശചോധനിചസ തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.



312 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കചോര്ക്കസ ചകേചോടതനിചയ സമതീപനിക്കുനതനിനുള്ള

നനിയനണങ്ങള

236 (600)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  സര്വതീസസ  സലാംബനനിച

പ്രശങ്ങളക്കചോയനി  ചകേചോടതനിചയ  സമതീപനിക്കുനതനിനസ  നനിയനണങ്ങള

ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  എചന്തെങനിലലാം  ഉത്തരവകേള

പുറചപടുവനിചനിട്ടുചണചോ; എങനിൽ പകേർപസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില്  ജതീവനക്കചോരുചട  പരചോതനികേളക്കസ

സമയബനനിതമചോയനി തതീര്പസ കേല്പനിക്കുനതനിനസ സലാംവനിധചോനലാം ഉചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം

ചവളനിചപടുത്തുചമചോ;

(സനി)  ചകേചോടതനിയനില്  ആചക്ഷപലാം  സമര്പനിക്കുനതനിനസ  നനിയനണലാം

ഏര്ചപടുത്തുനതസ  ഭരണഘടന  ഉറപസ  നല്കുന  അവകേചോശങ്ങളുചട  ലലാംഘന

മചോചണചോചയനസ പരനിചശചോധനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.   എനചോല്  ചകേചോടതനിയനില്

ചപചോകുനതനിനുമുമ്പസ  ഓചരചോ  ജതീവനക്കചോരനുലാം  പരചോതനി  പരനിഹചോരത്തനിനസ

സമതീപനിക്കുനതനിനചോയനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  സലാംവനിധചോനലാം

നനിലനനില്ക്കുനണസ.  ഇതസ  വനിശദമചോക്കനിചക്കചോണസ   ചബചോര്ഡസ  ഒരു  ഉത്തരവസ

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പല  ജതീവനക്കചോരുലാം  ചബചോര്ഡനില്  ലഭദമചോയ  അവസരങ്ങള

പ്രചയചോജനചപടുത്തചോത്ത സചോഹചരദത്തനിലചോണസ ഇതസ വദക്തമചോക്കനിചക്കചോണസ ഉത്തരവസ

പുറചപടുവനിചതസ.  പകേര്പസ ഇചതചോചടചോപലാം അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉണസ.  ബനചപട  സര്ക്കനിള  ഓഫതീസനിചല  ചഡപഡ്യൂടനി  ചതീഫസ

എഞനിനതീയര് മുതല് ഫുള ചബചോര്ഡസ തലലാംവചര പരചോതനികേള സമയബനനിതമചോയനി

തതീര്പസ കേല്പനിക്കുനതനിനസ വനിവനിധ തല സലാംവനിധചോനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  ബഹുമചോനചപട  ചചഹചക്കചോടതനിയുചട

പരനിഗണനയനിലള്ളരചോയതനിനചോല് ഇചപചോള പരനിചശചോധനിക്കചോന നനിര്വചോഹമനില.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില് കേദചോഷസ ചഡചപചോസനിറസ ചമഷതീനുകേള

237 (601) ശതീ  .   ചറചോഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   ചമചോനസസ  ചജചോസഫസ :
ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനതനിനുചശഷലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില്
കേദചോഷസ ചഡചപചോസനിറസ ചമഷതീനുകേള സചോപനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  എചന്തെചോചക്ക  കഹചടക്കസ  സഇൗകേരദങ്ങളചോണസ
പുതനിയതചോയനി നടപനില് വരുത്തനിയനിരനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.  

(ബനി)  വനിവരസചോചങതനികേവനിദദയുചട  സചോധദതകേള  പ്രചയചോജനചപടുത്തനി
ചക്കചോണസ ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ തചോചഴപറയുന സഇൗകേരദങ്ങള പുതനിയതചോയനി
നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(1) ചചവദക്യുതനി  ബനില്  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  എസസ.എലാം.എസസ.,
ചമചോചചബല്  ആപ്ലെെനിചക്കഷന,  ഇ-ചമയനില്  എനനിവ  മുചഖന
തതമയലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്  എത്തനിക്കുന  ഉഇൗര്ജ  സഇൗഹൃദ
പദതനി.

(2) ചചവദക്യുതനി  തടസലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്
എസസ.എലാം.എസസ. മുചഖന എത്തനിക്കുന 'ഉഇൗര്ജസ-ദൂതസ' പദതനി

(3) ചസചോടസ ബനിലനിലാംഗസ ചമഷതീനുകേള (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസചോനചമചോടചോചകേ
വദചോപനിപനിച.

(4) പുതനിയ  കേണക്ഷനുചവണനി  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്നനിനലാം
ഓണ്ചചലനചോയനി അചപക്ഷകേള സത്വതീകേരനിക്കുവചോനുള്ള സലാംവനിധചോനലാം.

(5) ചചവദക്യുത  അപകേടങ്ങള  റനിചപചോര്ടസ  ചചയ്യചോന  സചോര്ടസ  (ചസഫനി
ചമചോണനിററനിലാംഗസ ആന്റെസ ആകനിഡന്റെസ റനിചപചോര്ടനിലാംഗസ ടൂള) എന ചസചോഫസ
ചവയര് സലാംവനിധചോനലാം.

(6) ചപ.റനി.എലാം. (ചപ ത്രൂ ചമചോചചബല്),  എലാം ചപസ എനതീ ചമചോചചബല്
വചോലറകേള വഴനി ചചവദക്യുതനി ബനില്ലുകേള അടയ്ക്കുവചോനുള്ള സഇൗകേരദലാം.
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(7) അപ്നചോ സനി.എസസ.സനി.  എന ചദശതീയ ചപചോതുചസവന ചകേന്ദ്രവമചോയനി
ചയചോജനിചസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഇന്തെദയനിചല ഏതസ ജനചസവന ചകേന്ദ്രലാം
വഴനിയുലാം  ചചവദക്യുതനി  ബനില്  ഓണ്ചചലനചോയനി  അടയ്ക്കുവചോനുള്ള
സഇൗകേരദലാം.

(8) വചോടസസസ  ആപസ  എന  ചസചോഷദല്  മതീഡനിയ  സലാംവനിധചോനലാം  വഴനി
9496001912  എന  നമ്പരനില്  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  പരചോതനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധചോനലാം നടപനിലചോക്കനി.

(9) ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.ലനിമനിറഡസ ജതീവനക്കചോര്ക്കസ ഓഫതീസനിലനിലചോത്തചപചോള
ചപചോലലാം  ഉപചഭചോക്തൃ  ചസവനത്തനിനുചവണനിയുലാം  മറസ  ഒഇൗചദദചോഗനി
കേചോവശദങ്ങളക്കസ ചവണനിയുലാം ഒരുമചോചനറസ ബനിലനിലാംഗസ  ചസചോഫസ ചവയര്
ഉപചയചോഗനിക്കചോനുള്ള ചമചോചചബല് ആപ്ലെെനിചക്കഷന.

(10) പുനനഃസലാംഘടനിപനിച  തത്വരനിത  ഉഇൗര്ജനിത  ഉഇൗര്ജ  വനികേസന
നവതീകേരണ  പദതനിയുചട  (ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.)  പചോര്ടസ  എ
യുചട ഭചോഗമചോയനിട്ടുള്ള ചഎ.ടനി. ഇലാംപ്ലെെനിചമചന്റെഷന മുചഖന ചബചോര്ഡനിചല
എലചോ  ഓഫതീസകേചളയുലാം  ബനനിപനിച  ചനറസ  വര്ക്കനിലാംഗസ,
വനിതരണചമഖലയനിചല  നവതീകേരണലാം  ലക്ഷദമചോക്കനി  ചകേന്ദ്രതീകൃത
സലാംവനിധചോനലാം നടപനിലചോക്കചോന ചവണനിയുള്ള ഡചോറചോ ചസന്റെര്, ഉഇൗര്ജ
ഓഡനിറനിലാംഗസ,  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ചമചചപട  തതീരുമചോനങ്ങചള
ടുക്കുവചോന  സഹചോയകേരമചോയ  സലാംവനിധചോനലാം  (മചോചനജസ ചമന്റെസ
ഇനഫര്ചമഷന  സനിസലാം),  ജനി.ചഎ.എസസ.  അടനിസചോനചപടുത്തനി
ഉപചഭചോക്തചോക്കചള  അടയചോളചപടുത്തനി  ആസ്തനി  തനിടചപടുത്തല്
തുടങ്ങനിയവ.

എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേളുചട പ്രചചോരണലാം

238(602)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി. :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചവചോളചടജസ ക്ഷചോമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി സചോധചോരണ ബളബുകേളുചട
വനില്പന നനിചരചോധനിചചകേചോണസ എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള സചോര്വത്രനികേമചോക്കുനതനിനസ
എചന്തെങനിലലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലചണചോ;

(ബനി)  എങനില്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്
എലചോവര്ക്കുലാം ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കചോചമചോ?
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(എ&ബനി)  ചവചോളചടജസ  ക്ഷചോമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  സചോധചോരണ
ബളബുകേളുചട  വനില്പന  നനിചരചോധനിക്കുനതസ  സലാംബനനിച  പദതനികേചളചോനലാം
പരനിഗണനയനിലനില.

എനചോല്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  സചോര്വത്രനികേമചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ഗുണചമന്മയുള്ള എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള കുറഞ നനിരക്കനില്
നല്കുന  പദതനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.  നടപനിലചോക്കനിവരുന.  നചോഷണല്
എല്.ഇ.ഡനി.മനിഷചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ചകേന്ദ്ര  ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനമചോയ
ഇ.ഇ.എസസ.എല്.-മചോയനി  ചചര്നസ  75  ലക്ഷലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  രണസ  വതീതലാം
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ചചയ്യചോന  ലക്ഷദമനിടുന  ചഡചോമസനികേസ
എഫനിഷദന്റെസ  ചചലറനിലാംഗസ  ചപ്രചോഗ്രചോലാം  (ചഡല്പസ)  എന  ഇഇൗ  പദതനിയനില്
ഇതനിചനചോടകേലാം ഒരു ചകേചോടനിയനിചലചറ ബളബുകേള വനിതരണലാം ചചയകേഴനിഞ.

പുതനിയ ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന

239(603) ശതീ  .   ബനി  .   സതദന :
ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ ചകേചോയ :
ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രചോമചന്ദ്രന  നചോയര് :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ ആയനിരലാം  സത്വയര് ഫതീറനില് കുറവസ  തറ വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള
വതീടുകേളക്കസ  വതീട്ടുനമ്പചരചോ  കകേവശ  സര്ടനിഫനിക്കചറചോ  ഇചലങനിലലാം  കവദഡ്യൂതനി
കേണക്ഷന നല്കുനതനിനസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  വതീടസ  വയറനിലാംഗസ  നടത്തുനതനിനസ  സചോമ്പത്തനികേ  ചശഷനി  ഇലചോത്ത
കുടുലാംബങ്ങളുചട  വയറനിലാംഗസ  ചജചോലനികേള  കവദഡ്യൂതനി  ചബചോര്ഡസ  ഏചറടുത്തസ
നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(സനി)  ഇക്കചോരദത്തനില്  തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  സനദ
സലാംഘടനകേളുചടയുലാം സഹചോയ സഹകേരണങ്ങള ലഭദമചോയനിട്ടുചണചോ എനറനിയനിക്കുചമചോ;

(ഡനി) പുതുതചോയനി കവദഡ്യൂതനി കേണക്ഷനസ അചപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കസ കേചോലതചോമസലാം
കൂടചോചത കവദക്യുതനി ലഭദമചോക്കുനതനിനസ എചന്തെലചോലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ ?
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(എ) 100  ചതുരശ മതീറര് വചര  (1076  ചതുരശ അടനി)  തറ വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള
വതീടുകേളക്കസ  ഉടമസചോവകേചോശലാം  ചതളനിയനിക്കുനതനിനുള്ള  ചരഖകേളനിചലങനിലലാം
ഗുണചഭചോക്തചോവനില്  നനിനസ  ഒരു  സതദവചോങ്മൂലലാം  വചോങ്ങനിയതനിനുചശഷലാം  ചചവദക്യുതനി
കേണക്ഷന  നല്കേചോന  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.   ഇതുകൂടചോചത  1500  ചതുരശ  അടനി
വചരയുള്ള  വതീടുകേളക്കസ  തചോല്ക്കചോലനികേ  റസനിഡനഷദല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില് ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുനണസ.

(ബനി&സനി)  സചോധചോരണഗതനിയനില്  വതീടുകേളുചട  വയറനിലാംഗസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡസ  ഏചറടുത്തസ  നടത്തചോറനില.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്
ഗുണചഭചോക്തചോക്കളുചട വതീടനിചന്റെ വയറനിലാംഗസ ഉളചപടുത്തനിയനിരുനനിചലങനിലലാം തങ്ങളുചട
വതീടസ  വയര്  ചചയ്യുനതനിനുള്ള  സചോമ്പത്തനികേ  ചസചോതസസ  കേചണത്തചോന  പലര്ക്കുലാം
സചോധനിക്കുനനില  എനസ  ചബചോധദമചോയതനിചന  തുടര്നസ  ചകേന്ദ്ര  സലാംസചോന
സര്ക്കചോരുകേളുചട  ഉടമസതയനിലള്ള  പ്രമുഖ  കേമ്പനനികേളുചട  Corporate  Social
Responsibility-യനില്ചപടുത്തനി ആയതനിനുള്ള പണലാം കേചണത്തചോചമന പ്രതതീക്ഷയനില്
വയറനിലാംഗസ  പൂര്ത്തനിയചോക്കചോത്ത  ബനി.പനി.എല്.,  എസസ.ടനി.  കുടുലാംബങ്ങളുചട
വയറനിലാംഗസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.  ഏചറടുത്തസ  പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയനിരുന.  കൂടചോചത
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ചല  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേള,  ജതീവനക്കചോര്,
സനദസലാംഘടനകേള,  KSPFC,  NSS  ചപചോചലയുള്ള  സചോപനങ്ങള,  മറസ
സമനസ്സുകേള  മുചഖനയുലാം  സചോമ്പത്തനികേമചോയനി  പനിചനചോക്കലാം  നനില്ക്കുനവരുചട
വതീടുകേളനില്  വയറനിലാംഗസ  നടത്തചോനചോയനി.  തചദശസത്വയലാംഭരണ  വകുപസ,  പദതനിയുചട
ഭചോഗമചോയനി  വയറനിലാംഗസ  ഗ്രചോന്റെസ  5000  രൂപയചോയനി  ഉയര്ത്തനി.  കൂടചോചത  വതീടുകേളുചട
വയറനിലാംഗനിനചോയനി  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങള  2.44  ചകേചോടനി  രൂപ
നല്കേചോചമനസ വചോഗചോനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  പുതനിയ  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുനതനിനസ  ചകേരള  ഇലകനിസനിറനി
സചചപ്ലെെ  ചകേചോഡസ  2014  പ്രകേചോരലാം  അചപക്ഷകേചന്റെ  തനിരനിചറനിയല്  ചരഖ,
ഉടമസചോവകേചോശലാം ചതളനിയനിക്കചോനുള്ള ചരഖ,  സനിര ചമല്വനിലചോസലാം ചതളനിയനിക്കുന
ചരഖ, തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങള നല്കുന പ്രചതദകേ അനുമതനി, വയറനിലാംഗസ
പൂര്ത്തതീകേരണ സര്ടനിഫനിക്കറസ,  ഇലകനിക്കല് ഇനചസകറചട അനുമതനി തുടങ്ങനി പല
ചരഖകേളുലാം  ഹചോജരചോചക്കണതുണചോയനിരുന.   ഇതസ  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  ബുദനിമുടസ
ഉണചോക്കുനതചോയനി  ശദയനില്ചപടതനിചന  തുടര്നസ  ഇഇൗ  ചചവഷമദങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവചോനചോയനി  നടപടനിക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവചോനുലാം ചവറലാം രണസ  ചരഖകേള
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(തനിരനിചറനിയല്  ചരഖ,  ഉടമസചോവകേചോശലാം  ചതളനിയനിക്കചോനുള്ള  ചരഖ)  മചോത്രലാം
ലഭദമചോക്കനിയചോല് ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേചോന ചവണ വനിധത്തനില് ചടങ്ങളനില്
മചോറലാം വരുത്തചോന ചകേരള സര്ക്കചോര് ആവശദചപടതനുസരനിചസ ചറഗുചലററനി കേമ്മേതീഷന
മചോറലാം  വരുത്തുകേയുലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.  അതസ  നടപനിലചോക്കുകേയുലാം  ചചയനിട്ടുണസ.
പുതനിയ  സര്വതീസസ  കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങളുചട
ലഘൂകേരണചത്തചോചടചോപലാം  തചന,  അചപക്ഷചോചഫചോറലാം  കൂടുതല്  ലഘൂകേരനിക്കുകേയുലാം
ചചയനിട്ടുണസ. 

ചകേരള ഇലകനിസനിറനി സചചപ്ലെെ ചകേചോഡസ 2014 ചടങ്ങള പ്രകേചോരലാം അചപക്ഷകേന
പണമടചസ  30  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില് പുതനിയ സര്വതീസസ കേണക്ഷന ലഭനിക്കണചമനസ
പ്രസ്തചോവനിചനിട്ടുണസ.  എനചോല് ഉപചഭചോക്തൃ സലാംതൃപ്തനി മുനനനിറത്തനി സര്വതീസസ കേണക്ഷന
കൂടുതല്  ചവഗത്തനില്  ലഭദമചോക്കുവചോന  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.  തതീരുമചോനനി
ചതനുസരനിചസ  പുതുതചോയനി  ചപചോചസചോ ചചലചനചോ  സചോപനിചക്കണചോത്ത കേണക്ഷന  2
പ്രവൃത്തനി  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം,  സചപചോര്ടസ  ചപചോസസ/ചപചോസസ  ഇനസര്ഷന  ചവണ
കേണക്ഷന  7  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം  ഓവര്ചഹഡസ  ചചലന  വലനിചക്കണ
കേണക്ഷനുകേള 15 ദനിവസത്തനിനുള്ളനിലലാം നല്കുവചോന നനിര്ചദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

എളനചോടസ-ചചപ-കുനലാംപുറലാം ചമഖലയനിചല ചവചോളചടജസ ക്ഷചോമലാം

240  (604)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  തൃശൂര് ജനിലയനിചല ചചലക്കര നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനിചല എളനചോടസ  -
ചചപ - കുനലാംപുറലാം ചമഖലകേളനില് രൂക്ഷമചോയ ചവചോളചടജസ ക്ഷചോമലാം നനിലനനില്ക്കുനതസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഈ വനിഷയത്തനില് എളനചോടസ  -  ചചപ  -  കുനലാംപുറലാം നനിവചോസനികേളുചട
നനിചവദനത്തനില്  എന്തു  നടപടനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ഇതുവചര  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ;
വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഉണസ.   ചവചോളചടജസ  ക്ഷചോമലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  965 മതീ.
11  ചകേ.വനി.  ചചലന  വലനിചസ  ഒരു  100  ചകേ.വനി.എ.  ടചോനചസചോര്മര്  സചോപനിക്കുന
പ്രവൃത്തനി  പുചരചോഗമനിചവരുന.  ഇതനില്  ചചലന  നനിര്മ്മേചോണലാം  പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.
ടചോനചസചോര്മര് സചോപനിചസ ചചോര്ജസ ചചയ്യുനചതചോടുകൂടനി എളനചോടസ-ചചപ-കുനലാംപുറലാം
പ്രചദശചത്ത ചവചോളചടജസ ക്ഷചോമത്തനിനസ പരനിഹചോരമചോകുനതചോണസ.
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ചതരുവസ വനിളക്കുകേള എല്.ഇ.ഡനി. ആക്കുനതനിനസ നടപടനി

241 (605) ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   അനവര് സചോദത്തസ :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബചോലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .    എല്ചദചോസസ  പനി  .    കുനപനിള്ളനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  എലചോ  ചതരുവസ  വനിളക്കുകേളുലാം  എല്.ഇ.ഡനി.

ആക്കുനതനിനുലാം ഓചടചോമചോറനികേസ നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുലാം പദതനിയുചണചോ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കചോയനി  എന്തെസ  തുകേ  ചചലവസ  വരുചമനചോണസ

കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;  ഇതനിചലക്കചോയനി  ചകേന്ദ്രസഹചോയലാം  ലഭദമചോചണചോ;  എങനില്

ഏതസ പദതനിയനിന കേതീഴനിലചോണസ ചകേന്ദ്രസഹചോയലാം ലഭനിക്കുകേചയനലാം ഇതനിനകേലാം എന്തെസ

തുകേ ലഭനിചചവനലാം ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസചോനചത്ത  എലചോ  ചതരുവസ  വനിളക്കുകേളുലാം  എല്.ഇ.ഡനി.

ആക്കുനതനിനുലാം ഓചടചോമചോറനികേസ  നനിയനണ സലാംവനിധചോനചമര്ചപടുത്തുനതനിനുമചോയുള്ള

പദതനി  ഇചപചോള  നനിലവനിലനില.  എനചോല്  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങള

സത്വന്തെലാം നനിലയനിലലാം എലാം.എല്.എ.-മചോര് പ്രചോചദശനികേ വനികേസന ഫണസ ഉപചയചോഗനിചലാം

ഇത്തരത്തനിലള്ള പദതനികേള ഏചറടുത്തസ നടപചോക്കനിവരുനണസ.  

ഉഇൗര്ജ കേനിരണ് പദതനി 

242(606)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  കവദക്യുതനി  വകുപസ  നടപനിലചോക്കുന  ഊര്ജ  കേനിരണ്

പദതനിയുചട വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ;

(ബനി)  2016-17-ല്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  എവനിചടചയചോചക്കയചോണസ

ഊര്ജ  കേനിരണ്  പദതനിയുചട  ഭചോഗമചോയനി  ചബചോധവല്ക്കരണ  പരനിപചോടനികേള

സലാംഘടനിപനിചചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ഇതനിനചോയനി എത്ര തുകേ ചചലവഴനിചചവനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ചപചോതുജനങ്ങളനില് ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ അവചബചോധലാം സൃഷനിക്കുനതനിനചോയനി
ചകേരളത്തനിചല  140  നനിചയചോജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലാം  ഉഇൗര്ജകേനിരണ്  എന  ചപരനില്
പദതനി  നടപനിലചോക്കനി  വരുന.  ഉഇൗര്ജ  കേനിരണ്  പദതനി  പ്രകേചോരലാം
ചതരചഞടുക്കചപട  സനദ  സലാംഘടനകേള  മുചഖന  ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ
ചബചോധവത്കേരണ ക്ലചോസ്സുകേളുലാം  റചോലനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് 304 പരനിപചോടനികേള നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല  14  നനിചയചോജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലചോയനി
ഉഇൗര്ജ കേനിരണ് പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി  2016-17  സചോമ്പത്തനികേവര്ഷത്തനില്  47
പരനിപചോടനികേള  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  37  ചബചോധവത്കേരണ  ക്ലചോസകേളുലാം
10  റചോലനികേളുലാം  അതനില്  ഉളചപടനിട്ടുണസ.  പചോറശ്ശേചോല  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്  6
പരനിപചോടനികേളുലാം  വചോമനപുരലാം  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്  5,  തനിരുവനന്തെപുരലാം,
അരുവനിക്കര,  ചകേചോവളലാം,  ചനമലാം,  കേചോടചോക്കട  എനതീ  നനിചയചോജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്
4  പരനിപചോടനികേളുലാം  ചനയ്യചോറനിനകേര,  ആറനിങ്ങല്,  വര്ക്കല  എനതീ  നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില് 3 പരനിപചോടനികേളുലാം വടനിയൂര്ക്കചോവസ, ചനടുമങ്ങചോടസ, ചനിറയനിനകേതീഴസ എനതീ
സലങ്ങളനില് 2 പരനിപചോടനികേളുലാം കേഴക്കൂടത്തസ ഒരു പരനിപചോടനിയുലാം നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) 2016-17  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിചല  47
പരനിപചോടനികേളക്കചോയനി 4,70,000 രൂപ ചചലവഴനിച.

ചചവദക്യുത കേചോറകേള വചോടകേയസ നല്കുന ചകേന്ദ്രങ്ങള

243(607)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനസ  :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കവദക്യുത  കേചോറകേള  വചോടകേയ് ക്കസ  നല്കുന  ചകേന്ദ്രങ്ങള  തുടങ്ങചോന
കവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനിനസ  പദതനിയുചണചോ  എനസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  എങനില്
വനിശദചോലാംശലാം നല്കേചോചമചോ;

(ബനി)  എത്ര  ചകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കചോനചോണസ  പദതനി  ആവനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുള്ള
ചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഈ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ചപചോതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭദമചോകുന  സഇൗകേരദങ്ങള
എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനിക്കസ  സലാംസചോന സര്ക്കചോര് എത്ര ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ
ചചലവഴനിക്കുകേ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരത്തസ  പടലാം  ചചവദക്യുതനി  ഭവനലാം  വളപസ,  എറണചോകുളചത്ത
മചചറന  ചചഡ്രവനിലള്ള  ജനി.ചഎ.എസസ.  സബ്ചസഷന,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ചചവദക്യുതനി
ഭവനലാം  വളപസ  എനതീ  മൂനസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലചോയനി  ചചവദക്യുതനി  കേചോറകേള  വചോടകേയസ
നല്കേചോനുള്ള പദതനി ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുണസ.  ഇതനിചനചോചടചോപലാം തചന പ്രസ്തുത
ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് സഇൗചരചോര്ജത്തനില് നനിനലാം  ഗ്രനിഡനില്  നനിനലാം ചചവദക്യുത കേചോറകേള
ചചോര്ജസ  ചചയ്യുനതനിനുചവണനിയുള്ള  ഉപകേരണവലാം  കൂടചോചത  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ചടചകചോപചോര്ക്കനില്  ഇത്തരലാം  വചോഹനലാം  ചചോര്ജസ  ചചയ്യചോനുള്ള  സലാംവനിധചോനലാം  ഇഇൗ
പദതനിയനിലണസ.

(ബനി)  മൂനസ ചകേന്ദ്രങ്ങള.

(സനി)  ഇഇൗ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ചചവദക്യുത  വചോഹനങ്ങള  ചചോര്ജസ  ചചയ്യചോവന
സലാംവനിധചോനവലാം മണനിക്കൂറനിനസ  100  രൂപ ക്രെമത്തനില് പരമചോവധനി  4  മണനിക്കൂര് വചര
വചോടകേയസ ഉപചയചോഗനിക്കചോവന ചചവദക്യുത കേചോറലാം ചപചോതുജനങ്ങളക്കസ ലഭദമചോവലാം.  

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളക്കചോയനി  1.715  ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ  സലാംസചോന
സര്ക്കചോര് ചചലവഴനിക്കുനതസ.

ചചവദക്യുത പദതനികേള

244  (608)  ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇചപചോള  നനിര്മ്മേചോണത്തനിലനിരനിക്കുന  കവദക്യുത  പദതനികേള
ഏചതചോചക്കയചോണസ;

(ബനി)  സലാംസചോനലാം  കേടുത്ത കവദക്യുതനി  പ്രതനിസനനിയനിചലക്കസ  നതീങ്ങുചമ്പചോഴുലാം
നനിർമ്മേചോണത്തനിലനിരനിക്കുന  ഇത്തരലാം  പദതനികേളുചട  ചമചലചപചോക്കസ  സലാംബനനിച
റനിചപചോര്ട്ടുകേള പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  എങനില് പദതനികേളുചട  നനിര്മ്മേചോണപ്രവൃത്തനി  തത്വരനിതചപടുത്തുനതനിനുലാം
സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള
കകേചക്കചോണനിട്ടുണസ;

(ഡനി)  ഓചരചോ  പദതനിയുലാം  എത്ര  ചമഗചോവചോടസ  കവദഡ്യൂതനി
ഉല്പചോദനിപനിക്കുനതനിനചോയുള്ള  പദതനിയചോചണനലാം  അവ  ഓചരചോനലാം  എനചത്തയസ
പൂര്ത്തനിയചോക്കചോനചോകുചമനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചപരുചന്തെനരുവനി,  കേക്കയലാം,  ചപരനിങ്ങല്ക്കുത്തസ,  ഭൂതത്തചോനചകേടസ,

ചചോത്തനചകേചോട്ടുനട –  II,  അപര് കേലചോര് എനതീ ചചറകേനിട ചചവദക്യുത പദതനികേളുലാം,

ചതചോടനിയചോര്, പള്ളനിവചോസല് എകസറനഷന പദതനി, ചചങ്കുളലാം ഓചഗ്മെചന്റെഷന പദതനി

എനനിവ  ഉളചപചട  ഒനപതസ  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളചോണസ  നനിര്മ്മേചോണലാം

നടനവരുനതസ. പചോരമ്പചരദതര ഉഇൗര്ജചസചോതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഉഇൗര്ചജചോല്പചോദനലാം

സചോധദമചോക്കുനതനിനചോയനി  നനിര്മ്മേചോണലാം  നടനവരുന  സഇൗചരചോര്ജ  പദതനികേളുചട

വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

എനര്ജനി  മചോചനജസ ചമന്റെസ  ചസന്റെറനിചന്റെ  അധതീനതയനില്  BOOT

അടനിസചോനത്തനില്  30  വര്ഷചത്തയസ  മതര  ദര്ഘചോസനിലൂചട  അനുവദനിച

തചോചഴപറയുന  സത്വകേചോരദ  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളുചട  നനിര്മ്മേചോണ

പ്രവര്ത്തനലാം നടനവരുന:

• അരനിപചോറ - 4.5 MW

• ആനക്കചോലാംചപചോയനില് - 8 MW

(ബനി)  ഉണസ.

(സനി)  നനിര്മ്മേചോണലാം  മുടങ്ങനിക്കനിടനനിരുന  പള്ളനിവചോസല്  വനിപുലതീകേരണ

പദതനി,  ചതചോടനിയചോര്  ജലചചവദക്യുത  പദതനി,  ചചോത്തനചകേചോട്ടുനട  –  II ചചറകേനിട

ജലചചവദക്യുത പദതനി എനതീ പദതനികേളുചട  പണനികേള പുനരചോരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇവയനില് പള്ളനിവചോസല് വനിപുലതീകേരണ പദതനിയുചട

പണനി  11-04-2017-ല് പുനരചോരലാംഭനിച.  ചതചോടനിയചോര്,  ചചോത്തനചകേചോട്ടുനട  -II  എനതീ

പദതനികേളുചട  ബചോക്കനി  സനിവനില്  ചജചോലനികേളക്കുള്ള  ചടണര്  ക്ഷണനിച.   കൂടചോചത

നനിര്മ്മേചോണലാം  പുചരചോഗമനിക്കുന  എലചോ  പദതനികേളുചടയുലാം  പ്രവര്ത്തനപുചരചോഗതനി

സമയചോസമയങ്ങളനില്,  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  അവചലചോകേനലാം  നടത്തനി  അവ

സമയബനനിതമചോയനി  പൂര്ത്തനിയചോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

പചോരമ്പചരദതര  ഉഇൗര്ജചസചോതസ്സുകേളനില്  നനിനള്ള  ഉഇൗര്ചജചോല്പചോദനലാം

സചോധദമചോക്കുനതനിനചോയനി  നനിര്മ്മേചോണലാം  നടനവരുന  സഇൗചരചോര്ജ  പദതനികേളുചട

വനിശദചോലാംശങ്ങള അനുബനമചോയനി ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 2017 അവസചോനചത്തചോടുകൂടനി

പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനചോവചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ഡനി)

നമ്പര് പദതനി സചോപനിത ചശഷനി പൂര്ത്തനിയചോക്കുന തതീയതനി

1 ചപരുചന്തെനരുവനി 6 MW നനിര്മ്മേചോണലാം  പൂര്ത്തനിയചോയനി
ജൂണ് മചോസലാം മുതല് ഉല്പചോദനലാം
ആരലാംഭനിച.  പദതനി  ഉടന
കേമ്മേതീഷന ചചയ്യുനതചോണസ.

2 കേക്കയലാം 3 MW 12/2017

3 ചപരനിങ്ങല്ക്കുത്തസ 24 MW 8/2018

4 ഭൂതത്തചോനചകേടസ 24 MW 6/2018

5 ചചങ്കുളലാം ഓചഗ്മെചന്റെഷന - 6/2020

6 ചചോത്തനചകേചോട്ടുനട-II 6 MW 10/08/2017

7 ചതചോടനിയചോര് 40 MW 2/2020

8 പള്ളനിവചോസല്
വനിപുലതീകേരണ പദതനി

60 MW 12/2020

   9 അപര് കേലചോര് 2 MW 8/2018

                      ആചകേ           165 MW

പചോരമ്പചരദതര ഉഇൗര്ജചസചോതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള പദതനികേളുചട നനിര്മ്മേചോണ
പുചരചോഗതനി  അവചലചോകേനലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  നടത്തനി  ചവണ  നടപടനികേള
ചചകേചക്കചോണ്ടുവരുന.

സത്വകേചോരദ  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളചോയ  അരനിപചോറ  (4.5MW),
ആനക്കചോലാംചപചോയനില്  (8  MW)  എനതീ പദതനികേള  2018  ജൂചണചോടുകൂടനി  പൂര്ത്തനി
യചോകുചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുകേള വഴനി ചചവദക്യുതനി വനിതരണലാം

245 (609)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന പനി  . :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോലചോനുസൃതമചോയനി  ചറചോഡകേളുചട  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനചോല്  ചറചോഡനിചനചോടസ
ചചര്നസ  നനില്ക്കുന  ഇലകനികേസ  ചപചോസകേള  പലചപചോഴുലാം  ഗതചോഗതക്കുരുക്കനിനുലാം
അപകേടത്തനിനുലാം  പ്രചദശത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  തടസലാം  നനില്ക്കുനതസ
ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ ;
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(ബനി)  ഭൂഗര്ഭ  ചകേബനിളുകേള  വഴനി  കവദക്യുതനി  വനിതരണലാം  നടത്തുവചോന
സചോധനിക്കുചമചോ;  ഉപചഭചോക്തചോവസ  ഇതനിനു  ചവണനിവരുന  ചചലവസ
വഹനിക്കുകേയചോചണങനില്  അത്തരത്തനില്  കേണക്ഷന  നല്കുവചോന  കേഴനിയുചമചോ;
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ഓവര്ചഹഡസ  ചചലനുകേള  സചോപനിക്കുനതുമചോയനി  തചോരതമദലാം
ചചയ്യുചമ്പചോള ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുകേള സചോപനിക്കുനതസ വളചരയധനികേലാം ചചലചവറനിയതചോണസ.
വനിതരണശലാംഖലയുടനതീളലാം ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുകേള സചോപനിക്കുനതസ വന സചോമ്പത്തനികേ
ബചോധദതയുണചോക്കുചമനതനിനചോല് പ്രചോചയചോഗനികേമല.   കൂടചോചത ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുകേള
സചോപനിക്കുചമ്പചോഴുലാം  അറകുറപണനികേള  ആവശദമുള്ളചപചോഴുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കചോര്/
അര്ദ സര്ക്കചോര് വകുപ്പുകേളനില്നനിനസ  അനുമതനി ലഭനിചക്കണതുണസ.   ഓവര്ചഹഡസ
ചചലനുകേള  വലനിക്കുവചോന  സചോധനിക്കചോത്ത  സലങ്ങളനില്  മചോത്രചമ  സചോധചോരണ
ഗതനിയനില്  ഭൂഗര്ഭ  ചകേബനിളുകേള  സചോപനിക്കുനതസ  ശനിപചോര്ശ  ചചയ്യചോറള.  ചകേന്ദ്ര
പദതനിയചോയ  RAPDRP-ല്  ഉളചപടുത്തനി  ചതരചഞടുത്ത  നഗരപ്രചദശങ്ങളനില്
ഓവര്ചഹഡസ  എചസ.റനി.  ചചലനുകേള മചോറനി  ഭൂഗര്ഭ  ചകേബനിളുകേള സചോപനിചവരുന.
എചസ.റനി.  ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുകേള വഴനി നല്കേചോറണസ.  എല്.റനി.
ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന ചകേചോടുക്കുചമ്പചോള ചപചോസനില്നനിനലാം ഓവര്ചഹഡസ സര്വതീസസ
വയറനിലൂചട  ചചവദക്യുതനി  നല്കുനതനിനുപകേരലാം  അണര്  ഗ്രഇൗണസ  ചകേബനിള  വഴനി
ചചവദക്യുതനി  നല്കുനതസ  ചചവദക്യുത  ചചചോര്ചയസ  ഇടയചോക്കചോലാം  എനതനിനചോല്  ഇതസ
ചപചോതുവനില് നനിരുതചോഹചപടുത്തചോറണസ.

ചചവദക്യുത ചബചോര്ഡനിചന്റെ കേസമര് ചകേയര് ചസന്റെര്

246(610)  ചപ്രചോഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന  തങ്ങള :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രചോമപഞചോയത്തനില്  കവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  ഒരു
കേസമര് ചകേയര് ചസന്റെര് ആരലാംഭനിക്കണചമന നനിചവദനത്തനില് വകുപസ  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  നനിലവനില് കവദക്യുതനി ചബചോര്ഡനിചന്റെ ചസക്ഷന ഓഫതീസകേള ഇലചോത്ത
പഞചോയത്തുകേളനില്  ചസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതസ  സലാംബനനിചസ
എചന്തെങനിലലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഇതസ സലാംബനനിചസ മചഞരനി ചഡപഡ്യൂടനി ചതീഫസ എഞനിനതീയര് സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേളുചട വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;
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(ഡനി) ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗ്രചോമപഞചോയത്തനില് ചസക്ഷന ഓഫതീസസ ആരലാംഭനിക്കുനതസ
സലാംബനനിചസ  വനിവരലാം  ലഭദമചോക്കുചമചോ;  പുതനിയ  ചസക്ഷന  ഓഫതീസകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോയനി തയ്യചോറചോക്കുന ലനിസനില് ഇരനിമ്പനിളനിയലാം ഗ്രചോമപഞചോയത്തനിചന
ഉളചപടുത്തുവചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രചോമപഞചോയത്തനില്  ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  ഒരു
കേസമര്  ചകേയര്  ചസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കണചമന  നനിചവദനലാം  ചബചോര്ഡസ
പരനിചശചോധനിചനിരുന.  ചപചോതുജനങ്ങളക്കസ  ചമചചപട  ചസവനലാം  നല്കുനതനിനചോയനി
പരമചോവധനി ജനങ്ങളക്കസ പ്രചയചോജനചപടുന രതീതനിയനില് സഇൗകേരദപ്രദമചോയ സലത്തസ
ജനിലചോതലത്തനില്  കേസമര്  ചകേയര്  ചസന്റെറകേള  തുടങ്ങുനതനിനുള്ള  സചോധദത
ചബചോര്ഡസ പരനിചശചോധനിചവരനികേയചോണസ.  പ്രചോരലാംഭഘടത്തനില് ഏചതലചോലാം സലങ്ങളനില്
ടനി ചസന്റെറകേള തുടങ്ങണചമന കേചോരദത്തനില് തതീരുമചോനമചോയനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  സലാംസചോനത്തസ  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ചസക്ഷനചോഫതീസകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതസ  ഇചപചോള  പരനിഗണനയനിലനില.  പുതനിയ  ഒചോഫതീസസ
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  അധനികേമചോയനി  മചോനവചശഷനി  ആവശദമചോയനി  വരുനതനിനചോലലാം
പുതുതചോയനി  തസ്തനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനസ  തടസങ്ങള  ഉള്ളതനിനചോലലാം
സലാംസചോനത്തസ  ഇചപചോള  പുതനിയ  ചസക്ഷന  ഒചോഫതീസകേള  അനുവദനിക്കുനതസ
പ്രചോചയചോഗനികേമല.   ഇതനിനചോല്  തചന ഇരനിമ്പനിളനിയലാം  ഗ്രചോമപഞചോയത്തനില്  പുതനിയ
ചസക്ഷന ഓഫതീസസ അനുവദനിക്കുനതസ ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.  കേചോരദക്ഷമതത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി നനിലവനിലള്ള ഓഫതീസകേളുചട പുനനഃക്രെമതീകേരണലാം ചബചോര്ഡസ
പരനിചശചോധനിചവരനികേയചോണസ. അചതചോചടചോപലാം ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ചമചചപട ചസവനലാം
നല്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധചോനങ്ങളുലാം നടപനിലചോക്കനി വരനികേയചോണസ. 

അനധനികൃത ചകേടനിടങ്ങളക്കസ ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന

247(611)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  അനധനികൃതമചോയനി  നനിര്മ്മേനിച  വചോസഗൃഹങ്ങൾക്കുലാം  ചകേചോചമഴദല്
ചകേടനിടങ്ങളക്കുലാം  കവദക്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കേചോന  കവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡസ
എചന്തെങനിലലാം ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  സലാംസചോനത്തസ  അനധനികൃതമചോയനി  വചോസഗൃഹങ്ങളുലാം  ചകേചോചമഴദല്
ചകേടനിടങ്ങളുലാം  നനിർമ്മേനിചസ  കവദക്യുതനി  ലഭനിക്കചോചത  ഉടമസര്  ബുദനിമുട്ടുന  കേചോരദലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഉചണങനില് ഇവചര  സഹചോയനിക്കചോന എചന്തെങനിലലാം  അനുകൂല നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   സചോധചോരണഗതനിയനില് ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന ലഭദമചോക്കുനതനിനസ
അചപക്ഷചയചോചടചോപലാം ഉടമസചോവകേചോശലാം ചതളനിയനിക്കചോനുള്ള ചരഖ നല്ചകേണതുണസ.
മതനിയചോയ  ഉടമസചോവകേചോശ  ചരഖകേള  ഹചോജരചോക്കുനതനിനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള
കേണക്കനിചലടുത്തസ  100  ചതുരശ  മതീറചറചോ  അതനില്  തചോചഴചയചോ  വനിസ്തൃതനിയുള്ള
വചോസഗൃഹങ്ങളക്കസ  ഉടമസചോവകേചോശ  ചരഖയനിചലങനിലലാം  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന
അനുവദനിക്കുനതനിനസ  6-10-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസസ.)  നമ്പര്  22/2016/പനി.ഡനി.
പ്രകേചോരലാം  ഉത്തരവസ  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.   കൂടചോചത  1500  ചതുരശ  അടനി  വചര
വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  വദക്തനിഗത  വചോസഗൃഹങ്ങളക്കസ  തചോല്ക്കചോലനികേ  റസനിഡനഷദല്
സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന  നല്കുനതനിനുലാം
23-11-2016-ചല  സ.ഉ.(എലാംഎസസ.)  നമ്പര്  174/2016/ത.സത്വ.ഭ.വ.  പ്രകേചോരലാം
ഉത്തരവസ  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.   ചകേചോചമഴദല്  ചകേടനിടങ്ങളക്കസ  ഇത്തരലാം  ഇളവകേള
നല്കുന ഉത്തരവകേചളചോനലാം നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഇളവകേള  നല്കുനതനിനുള്ള  നനിര്ചദശങ്ങചളചോനലാം  ഇചപചോള
പരനിഗണനയനിലനില.

കൂടലാംകുളലാം ആണവ ചചവദക്യുത നനിലയത്തനില് നനിനലാം ചചവദക്യുതനി

248  (612)  ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കൂടലാംകുളലാം  ആണവ കവദക്യുത നനിലയത്തനില് നനിനലാം ചകേരളത്തനിചലക്കസ
കവദക്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിചലക്കചോയനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കവദക്യുത  കലനനിചന്റെ
അകലനചമന്റെസ നനിശയനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ജനവചോസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കൂടനിയുളള  കലനനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം
സലാംബനനിചസ  ആക്ഷന  കേഇൗണ്സനിലലാം  വദക്തനികേളുലാം  നല്കേനിയ  പരചോതനികേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കചോന  എന്തു  നടപടനിയചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം  എനചത്തക്കസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനചോണസ
ഉചദശനിക്കുനതസ;

(ഡനി)  വതീടുകേള  നഷചപടുനവര്ക്കസ  മചോര്ക്കറസ  വനില  നല്കുനതനിനസ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ. നനിര്ദനിഷ ഇടമണ്-ചകേചോചനി പ്രസരണ ചചലനനിചന്റെ
നനിര്മ്മേചോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചക്കണതനിചന്റെയുലാം  ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ
ജനങ്ങളക്കുള്ള ആശങയുലാം അവദക്തതയുലാം പരനിഹരനിചക്കണതനിചന്റെയുലാം ആവശദകേത
ചയക്കുറനിചസ  വനിശദമചോയ  ചര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ആയതനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  ഒരു
പ്രചതദകേ നഷപരനിഹചോര പചോചക്കജസ പ്രഖദചോപനിക്കുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇഇൗ  ചചലനനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം  2018  ഡനിസലാംബറനില്
പൂര്ത്തനിയചോക്കുവചോനചോണസ ലക്ഷദമനിടനിട്ടുള്ളതസ.

(ഡനി)  ഇഇൗ  പദതനിക്കസ  ചചലന  വലനിക്കുനതനിചലയചോയനി  സലലാം
ഏചറടുക്കുകേചയചോ ഒരചോചളചയങനിലലാം കൂടനി ഒഴനിപനിക്കുകേചയചോ ചവണനിവരനില.

ചചവദക്യുതനി വനിതരണശലാംഖല ചമചചപടുത്തുനതനിനസ പദതനികേള

249(613) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമചോര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബചോലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റചോലാം :
ശതീ  .    അനവര്  സചോദത്തസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  കവദക്യുതനി  വനിതരണ  ശലാംഖല  ചമചചപടുത്തുനതനിനസ
എചന്തെലചോലാം  പദതനികേളചോണസ  ഈ  സർക്കചോർ  ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളക്കുള്ള  തുകേ  എങ്ങചനയചോണസ  കേചണത്തചോന
ഉചദശനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ഈ പദതനികേള എനചത്തക്കസ പൂര്ത്തനിയചോക്കുവചോനചോണസ ലക്ഷദമനിടനിട്ടുള്ള
ചതനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ചചവദക്യുതനി  വനിതരണരലാംഗലാം  ശക്തനിചപടുത്തുനതനിനചോയനി
ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനി പുതനിയ ടചോനചസചോര്മറകേള സചോപനിക്കുകേ, പുതനിയ 11 ചകേ.വനി.  ചചലന
നനിര്മ്മേനിചസ  എചസ.റനി./എല്.റനി.  അനുപചോതലാം  കൂട്ടുകേ,  നനിലവനിലള്ള  ചചോലകേചശഷനി
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കുറഞ  ചചവദക്യുതനി  കേമ്പനികേള  (Conductor)  പുതനിയ  ചമചചപട  കേമ്പനികേള
ഉപചയചോഗനിചസ മചോറകേ  (Reconductoring),  സനിലാംഗനിള ചഫസസ ടു ത്രതീ ചഫസസ ചചലന
കേണ്വര്ഷന, മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂചട കേടനചപചോകുന ചചവദക്യുതനി കേമ്പനികേള ABC
(Aerial  Bunched  Cable)/ഭൂഗര്ഭ  ചകേബനിളുകേള  ഉപചയചോഗനിചസ  മചോറകേ  തുടങ്ങനിയ
പ്രവൃത്തനികേളചോണസ  ആവനിഷരനിചനിട്ടുള്ളതസ.   കൂടചോചത  ചകേന്ദ്രചോവനിഷ്കൃത  പദതനികേളചോയ
ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചജ.ചചവ.  (ദതീന  ദയചോല്  ഉപചോദദചോയ  ഗ്രചോമ  ചജദചോതനി  പദതനി),
ചഎ.പനി.ഡനി.എസസ.  (സലാംചയചോജനിത  ഉഇൗര്ജ  വനികേസന  പദതനി)  എനനിവയുലാം
നടപനിലചോക്കനി വരുന.

(ബനി)  വചോര്ഷനികേ പദതനിക്കചോയുള്ള തുകേ ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ
ലനിമനിറഡനിചന്റെ  തനതസ  ഫണനില് നനിനലാം വനിവനിധ ചകേന്ദ്ര/സലാംസചോന പദതനികേളനില്
ഉളചപടുത്തനിയുമചോണസ കേചണത്തുനതസ.

(സനി)  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
മചോര്ചസ  2018-ഓടുകൂടനിയുലാം  ഡനി.ഡനി.യു.ജനി.ചജ.ചചവ.  (ദതീന  ദയചോല്  ഉപചോദദചോയ
ഗ്രചോമ  ചജദചോതനി  പദതനി)  പദതനി  30-06-2018-നുലാം  ചഎ.പനി.ഡനി.എസസ.  പദതനി
31-12-2018-നുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോനചോണസ ലക്ഷദമനിടുനതസ.

ചചവദക്യുതനിക്ഷചോമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ നടപടനികേള

250 (614)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദചോസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  പ്രതതീക്ഷനിച  മഴ  ലഭനിക്കചോത്തതനിനചോല്  ചകേരളലാം  കവദക്യുതനി
ക്ഷചോമത്തനിചലക്കസ  എന  മചോധദമവചോര്ത്ത  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ  എനസ
അറനിയനിക്കുചമചോ ;

(ബനി) ഈ വര്ഷചത്ത കവദക്യുതനി ഉപചഭചോഗലാം കേണക്കനിചലടുത്തസ ചകേരളത്തനിചന്റെ
ഊര്ജ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)   2017-18  കേചോലയളവനിചല  ചചവദക്യുതനി  ഉപചഭചോഗലാം  ഏതചോണസ  24770
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറചോയനിരനിക്കുചമനചോണസ കേണക്കചോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.  വര്ദനിചവരുന
ഉഇൗര്ജ ആവശദകേത നനിറചവറനതനിനചോയനി ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ
ലനിമനിറഡസ 865 ചമഗചോവചോടസ ചചവദക്യുതനിക്കുള്ള ദതീര്ഘകേചോല കേരചോറനില് DBFOO tender
വഴനി ഏര്ചപടനിട്ടുണസ. ഇതനില് 315 ചമഗചോവചോടസ 2016-17 കേചോലയളവനില് ലഭനിചതുടങ്ങനി.
ചശഷനിക്കുന  550  ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനി  1-10-2017  മുതല്  ലഭനിചസ  തുടങ്ങുചമനസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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ഇതുകൂടചോചത  നനിലവനിലള്ള  കേചോലവര്ഷക്കുറവസ  കേചോരണലാം  ഉണചോചയക്കചോവന
ആഭദന്തെര  ഉല്പചോദനത്തനിചല  കുറവസ  മുനകൂടനി  കേണസ,  ഇചപചോളത്തചന  പവര്
എകസചചഞനില്  നനിനലാം  തചോരതചമദന  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങനി
ചവനല്ക്കചോലചത്ത ആവശദത്തനിനുചവണനി ജലലാം സലാംഭരനിക്കുനണസ.

ഇപ്രകേചോരലാം  പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ  80  ശതമചോനലാം  മചോത്രലാം മഴ  ലഭനിചചോല് ചപചോലലാം
2017-18-ല്  ചചവദക്യുതനി  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ചചയ്യചോവനതചോണസ.  എനചോല്
നനിലവനില് പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ 60-70 ശതമചോനലാം മഴ മചോത്രചമ ഇതുവചര ലഭനിചനിട്ടുള.
ഇഇൗ  സചോഹചരദലാം  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  കൃതദമചോയനി
അവചലചോകേനലാം  ചചയവരനികേയചോണസ.  വരുലാം  ദനിവസങ്ങളനില്  മഴ  ശക്തനിചപടുകേയുലാം
തുലചോവര്ഷലാം ശക്തമചോയനി ലഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയചോല് ചമല് സൂചനിപനിച പ്രകേചോരലാം തചന
ചചവദക്യുതനി പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയ്യചോവനതചോണസ.  എനചോല് മഴയുചട ദഇൗര്ലഭദലാം
അനനിശനിതമചോയനി  നതീണ്ടുചപചോവകേയചോചണങനില്  ഹ്രസത്വകേചോലചത്തയസ  ചചവദക്യുതനി
വചോങ്ങുനതനിനുള്ള  ചടണര്  നടപടനികേള  ചചകേചക്കചോളന  കേചോരദവലാം  ചകേരള  ചസറസ
ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലണസ.

ചചവദക്യുതനി ചചോര്ജസ ഇനത്തനില് പനിരനിഞ കേനിടചോനുള്ള തുകേ

251 (615) ചഡചോ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര് :
ചപ്രചോഫ  .   ആബനിദസ ഹുകസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസചോക്കസ :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ  കവദക്യുതനി  ചചോര്ജസ  ഇനത്തനില്  പനിരനിഞ
കേനിടചോനുള്ള തുകേ എത്രയചോചണനസ കേണക്കചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഏറവലാം  കൂടുതല്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങളുലാം വദക്തനികേളുലാം ആചരചോചക്കയചോണസ;

(സനി)  കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  കൃതദമചോയനി  പനിരനിചചടുക്കചോന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ
എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.  

(ബനി)   ഏറവലാം  കൂടുതല്  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  പത്തസ  ചപചോതുചമഖലചോ
സചോപനങ്ങളുചടയുലാം സത്വകേചോരദ സചോപനങ്ങളുചടയുലാം ചപരുവനിവരലാം അനുബനമചോയനി
ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി) സചചപ്ലെെ ചകേചോഡസ 2014-ല് പരചോമര്ശനിചനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനി അനുസരനിചസ

കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന  വനിചചദനിക്കല്,

കേണക്ഷന അഴനിചമചോറല് തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.  അതനിനുചശഷലാം

ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  ചസകേഡ്യൂരനിറനി  ചഡചപചോസനിറനില്  നനിനലാം  കുടനിശ്ശേനികേ

വകേയനിരുത്തചോറണസ.  ഇതനില്നനിനലാം  വകേയനിരുത്തചോന  കേഴനിയചോത്ത  തുകേ  റവനഡ്യൂ

റനിക്കവറനി  നടപടനികേളക്കചോയനി നല്കേചോറണസ.   കൂടചോചത ദതീര്ഘകേചോല കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള

ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്നനിനലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പചോക്കല്  പദതനി  വഴനി  കുടനിശ്ശേനികേ

പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയുലാം നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  

ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന

252  (616)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രചസനന :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ വനലാം  വകുപ്പുമചോയനി  ചകേസസ  നടക്കുനതനിനചോൽ  നനിരവധനി

കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  കവദക്യുതനി  കേണക്ഷന  ലഭനിചനിടനിലചോചയന  കേചോരദലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണ  പദതനി  മുഖചോന്തെരലാം  ഇത്തരലാം

കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  കേരചോര്  വദവസയനില്  തചോത് കേചോലനികേ  കേണക്ഷന  ചകേചോടുക്കചോന

ആവശദമചോയ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  ഉളപ്രചദശങ്ങളനില്  തചോമസനിക്കുന  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളക്കസ

വനത്തനിനുള്ളനില്കൂടനി  ചചവദക്യുതനി  ചചലന  വലനിചക്കണ  സചോഹചരദങ്ങളനില്  വനലാം

വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി  ആവശദമചോണസ.  പ്രസ്തുത  അനുമതനി  ലഭനിക്കചോത്ത

സചോഹചരദത്തനില്  വനിചകേന്ദ്രതീകൃത  ഉല്പചോദനവലാം  വനിതരണവലാം  (DDG)

സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചട  ചചവദക്യുതനി  എത്തനിക്കചോനചോണസ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ

പദതനിയനില് വനിഭചോവനലാം ചചയനിരുനതസ.  എനചോല് DDG സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചട വതീടസ

ചചവദക്യുതതീകേരനിക്കുനതനിനു  പല ഗുണചഭചോക്തചോക്കളുലാം  വനിസമ്മേതലാം  പ്രകേടനിപനിചനിരുന.

വനലാം വകുപനിചന്റെ അനുമതനി ആവശദമുള്ളപക്ഷലാം ആയതസ ലഭനിക്കചോചത തചോല്ക്കചോലനികേ

കേണക്ഷന നല്കുവചോന നനിയമപ്രകേചോരലാം സചോധദമല.
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തനിരുവമ്പചോടനി മണ്ഡലത്തനില് ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കചോത്തവര്

253 (617)  ശതീ  .    ചജചോര്ജസ എലാം  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  അചപക്ഷ  നല്കേനിയ
തനിരുവമ്പചോടനി മണ്ഡലത്തനിചല എത്രചപര്ക്കസ ഇനനിയുലാം കവദക്യുതനി ലഭനിക്കചോനുചണനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കസ  കവദക്യുതനി  കേണക്ഷന  ഇതുവചര  ലഭനിക്കചോത്തതസ
എന്തുചകേചോണചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തനിരുവമ്പചോടനി  മണ്ഡലത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  അചപക്ഷ  ലഭനിചതനില്  ഒരു  അചപക്ഷകേനസ  കേണക്ഷന  നല്കേചോനുണസ.
പ്രസ്തുത ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുനതനിനസ  അനദരുചട പറമ്പനിലൂചട  640  മതീറര്
എല്.റനി.  ചചലന വലനിക്കുനതനിനസ പ്രചോചയചോഗനികേ ബുദനിമുട്ടുള്ളതനിനചോല് വനിചകേന്ദ്രതീകൃത
ചചവദക്യുചതചോല്പചോദനവലാം  വനിതരണവലാം  എന  സലാംവനിധചോനലാം  ഉപചയചോഗനിചള്ള
സഇൗചരചോര്ജ ചചവദക്യുതതീകേരണമചോണസ നടപചോക്കചോന ഉചദശനിക്കുനതസ.

ചചവദക്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേ

254 (618) ശതീ  .   ആര്  .   രചോചജഷസ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരചമല്ക്കുചമ്പചോള  കവദക്യുതനി
കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില് സര്ക്കചോര്,  അര്ദ സര്ക്കചോര്,  ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള,
സത്വകേചോരദ  സചോപനങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  എത്ര  തുകേയചോണസ
ലഭനിക്കചോനുണചോയനിരുനതസ എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരചമറചശഷലാം  നചോളനിതുവചര  പ്രസ്തുത
സചോപനങ്ങളനില്നനിനലാം എത്ര തുകേ കവദക്യുതനി കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില് കേനിട്ടുചോനുചണനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  30-06-2016-ചല  ചചത്രമചോസ  കേണക്കുപ്രകേചോരലാം  ചചവദക്യുതനി
കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില്  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ  പനിരനിഞകേനിട്ടുവചോനുള്ള  പലനിശ
ഉളചപടുത്തചോചതയുള്ള തുകേ തചോചഴപറയുലാം പ്രകേചോരമചോണസ.
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1 സര്ക്കചോര് സചോപനങ്ങള 137.72 ചകേചോടനി രൂപ

2 സര്ക്കചോര് ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള 1049.38 ചകേചോടനി രൂപ

3 സത്വകേചോരദ സചോപനങ്ങള 594.32 ചകേചോടനി രൂപ

(ബനി)  31-03-2017-ചല  ചക്രെചോഡതീകേരനിച  കുടനിശ്ശേനികേ  കേണക്കുപ്രകേചോരലാം
ചമല്സൂചനിപനിച  സചോപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  പനിരനിഞകേനിടചോനുള്ള  (പലനിശ
ഉളചപടുത്തചോചതയുള്ള) തുകേ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1 സര്ക്കചോര് സചോപനങ്ങള 136.34 ചകേചോടനി രൂപ

2 സര്ക്കചോര് ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള 1263.27 ചകേചോടനി രൂപ

3 സത്വകേചോരദ സചോപനങ്ങള 530.19 ചകേചോടനി രൂപ

ചചവദക്യുതനി ഉല്പചോദനലാം വര്ദനിപനിക്കചോന സത്വതീകേരനിച നടപടനി

255(619) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുനസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷചോജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ ഉപചയചോഗനിക്കുന കവദക്യുതനിയുചട എത്ര ശതമചോനമചോണസ
ഇവനിചട ഉല്പചോദനിപനിക്കുനതസ;

(ബനി)  കവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനലാം  വര്ദനിപനിക്കചോന  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചന്തെലചോമചോണസ;

(സനി)  ചചലവസ  കുറഞതുലാം  പരനിസനിതനിക്കസ  ചദചോഷലാം  തടചോത്തതുമചോയ
പദതനികേള  ആവനിഷരനിചസ  നടപനിലചോക്കചോന  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ
എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സലാംസചോനചത്ത  ചമചോത്തലാം
ഉപചഭചോഗലാം  23,818  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറചോയനിരുന.  ഇതനില് സലാംസചോനത്തനിനകേത്തസ
ഉല്പചോദനിപനിചതസ  4618  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറചോണസ.   ഇതസ  ആചകേ ഉപചഭചോഗത്തനിചന്റെ  19
ശതമചോനലാം മചോത്രമചോയനിരുന. 
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2017  ജൂചചല  മചോസത്തനില്  സലാംസചോനചത്ത  ചമചോത്തലാം  ഉപചഭചോഗലാം  1943
ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറചോയനിരുന.  ഇതനില്  സലാംസചോനത്തനിനകേത്തസ  ഉല്പചോദനിപനിചതസ
447.40  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറചോണസ.   ഇതസ  ആചകേ ഉപചഭചോഗത്തനിചന്റെ  23  ശതമചോനലാം
മചോത്രമചോയനിരുന.

(ബനി)   നനിര്മ്മേചോണലാം  പുചരചോഗമനിചവരുന  പദതനികേള  സമയബനനിതമചോയനി
പൂര്ത്തനിയചോക്കുനതുവഴനി  165  ചമഗചോവചോടസ  അധനികേമചോയനി  ലഭനിക്കുലാം.  കൂടചോചത
ജലചസചോതസസ  ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  16  പുതനിയ  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേള
നടപനിലചോക്കുനതനിനസ ഉചദശനിക്കുന.

പചോരമ്പചരദതര  ഉഇൗര്ജചസചോതസ്സുകേളചോയ  കേചോറസ,  സഇൗചരചോര്ജലാം  എനനിവയനില്
നനിനലാം 149.275 ചമഗചോവചോടസ ചചവദക്യുതനി ചകേരളത്തനില് ഉല്പചോദനിപനിക്കുന.

ചചവദക്യുചതചോല്പചോദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  ചചറകേനിട  ജലചചവദക്യുത
പദതനികേള  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  സത്വകേചോരദചമഖലയനില്  അനുവദനിച
ചകേചോണസ സര്ക്കചോര് ചചറകേനിട ജലചചവദക്യുത പദതനി നയലാം പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുണസ.

അചനര്ടനിചന്റെ  ഉടമസതയനില്  പചോലക്കചോടസ  2  ചമഗചോവചോടസ  ചശഷനിയുള്ള  ഒരു
ചസചോളചോര്  പവര്പ്ലെെചോന്റെസ  കേമ്മേതീഷന  ചചയ.  സലാംസചോനത്തസ  റൂഫസ  ചടചോപസ
ചചവദക്യുചതചോല്പചോദനത്തനിനസ  അനര്ടസ  മുഖചോന്തെരലാം  പ്രധചോനമചോയുലാം  രണസ  സഇൗചരചോര്ജ
പദതനികേള  നടപനിലചോക്കനി  വരുന.  ചചവദക്യുതവനിതരണ  ശലാംഖലയുമചോയനി
ബനനിപനിക്കുന  ചസചോളചോര്  കേണകസ,  ബചോററനി  ചശഷനിചയചോടുകൂടനി  വരുന  ചസചോളചോര്
സചോര്ട്ടുലാം പതനിനചോയനിരലാം സഇൗരചമല്ക്കൂര പദതനിയുലാം ഇതനില് ഉളചപടുന.  ചചവദക്യുത
ശലാംഖലയുമചോയനി  ബനനിപനിക്കുന  ചസചോളചോര്  കേണകസ  പദതനിയനിലൂചട  8.4
സചോപനിതചശഷനിയുലാം  ബചോററനി  ചശഷനിചയചോടുകൂടനി  വരുന  പദതനികേളനിലൂചട  13.38
ചമഗചോവചോടസ സചോപനിതചശഷനിയുലാം ചചകേവരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

ചചവദക്യുതനി അപകേടങ്ങള

256  (620)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സരക്ഷചോ  ക്രെമതീകേരണങ്ങളുചട  അപരദചോപ്തതമൂലലാം  സലാംസചോനത്തസ
കവദക്യുതനി അപകേടങ്ങള വര്ദനിച വരുനതചോയനി ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  മൂനസ  വര്ഷങ്ങളനില്  കവദക്യുതനി  അപകേടങ്ങളനില്ചപടസ
മരണചപട ജതീവനക്കചോരുചട കേണക്കുകേള വനിശദമചോക്കുചമചോ;
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(സനി)  സരക്ഷചോ  ക്രെമതീകേരണങ്ങള  ക്രെനിയചോതകേമചോയനി  നടപനിലചോചക്കണ
ആവശദകേത  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;  ഇതനിനചോയനി  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  ഡനിവനിഷന  തലത്തനില്  മചോസലാം  ചതചോറലാം  സരക്ഷ  സലാംബനനിച
അവചലചോകേനചയചോഗങ്ങള  ചചരുവചോനുലാം  അതനിലള്ള  നനിര്ചദശങ്ങള  കേര്ശനമചോയനി
പചോലനിക്കുവചോനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  1-01-2014  മുതല്  നചോളനിതുവചര  ചചവദക്യുതനിയുമചോയനി  ബനചപട
ചജചോലനിക്കനിടയനില് മരണചപടവരുചട വനിവരങ്ങള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

ചബചോര്ഡസ ജതീവനക്കചോര് കേരചോര് ചതചോഴനിലചോളനികേള

2014 12 13

2015 8 17

2016 6 12

2017 5 3

(സനി)  സരക്ഷചോ  ക്രെമതീകേരണങ്ങള  ക്രെനിയചോതകേമചോയനി  നടപനിലചോചക്കണ

ആവശദകേത  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.   ഇതനിനചോയനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള

ചുവചട ചചര്ക്കുന:

ചചവദക്യുതനി  ചചലനുകേളനിചല  അറകുറപണനികേളനിചലര്ചപടുന  ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം
കേരചോര്  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുലാം  സരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുചവണനി  "Permit  to
Work”(PTW)  സലാംവനിധചോനലാം  വനിതരണചമഖലയനില്ക്കൂടനി  കേര്ശനമചോയനി
നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ടനി സലാംവനിധചോനലാം പരനിപചോലനിക്കുനചണനറപസ വരുത്തചോനചോയനി
surprise inspection-നുകേള നടത്തുനതനിനസ വനിവനിധ തലത്തനിലള്ള ഉചദദചോഗസചര
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   കൂടചോചത  അസനിസന്റെസ  എകനികേഡ്യൂടതീവസ  എഞനിനതീയര്മചോര്
ചജചോലനി സലങ്ങളനില് മനിനല് പരനിചശചോധനകേള നടത്തനി റനിചപചോര്ടസ  നല്കുനണസ.
അതനുസരനിചസ  വതീഴ്ച  വരുത്തുനവര്ചക്കതനിചര  കേര്ശനമചോയ  നടപടനികേള
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സത്വതീകേരനിക്കുനണസ.  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  ഉല്പചോദന,
പ്രസരണ,  വനിതരണ  വനിഭചോഗങ്ങളനിചല  എലചോ  ഒചോഫതീസകേളനിലലാം  ആവശദമചോയ
സരക്ഷചോ  ഉപകേരണങ്ങള  (Safety  Gloves,  Safety  Belt,  Safety  Shoes,
Earthing/Discharge Rod, Earthing Chain, First Aid kit, Rain Coat, Ladder
etc.)  ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  വനിതരണ  വനിഭചോഗത്തനിചല  കേരചോര്  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുലാം
ആവശദലാം ചവണ സരക്ഷചോ ഉപകേരണങ്ങള ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള ക്രെമതീകേരണങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  എലചോ  പ്രവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങളനിലലാം  രചോവനിചല  ചസക്ഷന
ഓഫതീസനില്  "സണ്ചചറസസ  മതീറനിലാംഗസ "-ല്  സരക്ഷചോ  പ്രതനിജ  എടുക്കുകേയുലാം
അചതചോചടചോപലാം അനനചത്ത ചജചോലനികേളനില് സത്വതീകേരനിചക്കണതചോയ മുനകേരുതലകേചള
ക്കുറനിചസ ചര്ച ചചയ്യചോറമുണസ.

സരക്ഷചോ  പചോലനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനചോയനി  സബസ  എഞനിനതീയര്  മുതല്
ഇലകനിസനിറനി  വര്ക്കര്  വചരയുള്ള  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  കൃതദമചോയ  ഇടചവളകേളനില്
പരനിശതീലന  ക്ലചോസകേള  നടത്തനിയുലാം  ചജചോലനി  സലങ്ങളനില്  ചകേചോണ്ടുചപചോയനി
പരനിശതീലനലാം  നടത്തനിയുലാം  സരക്ഷചോ  നടപടനികേചളക്കുറനിചള്ള  ചബചോധവത്കേരണലാം
നടത്തുനണസ.  ചചവദക്യുതനി  ചചലനുകേളനിലലാം  പ്രതനിഷചോപനങ്ങളനിലലാം പണനിചയടുക്കുചമ്പചോള
ഉണചോചയക്കചോവന അപകേടങ്ങളുലാം അവ ഒഴനിവചോചക്കണ രതീതനികേളുലാം സത്വതീകേരനിചക്കണ
മുനകേരുതലകേളുലാം  ഇഇൗ  പരനിശതീലന  പരനിപചോടനികേളനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.
അപകേടസചോധദതകേചളക്കുറനിചസ  മനസനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  കേരചോര്  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുലാം
ചബചോര്ഡനിചല ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം വതീഡനിചയചോ (DVD) ഉപചയചോഗനിചസ ധചോരചോളലാം സരക്ഷചോ
ക്ലചോസകേള ഫതീല്ഡസ  ഒചോഫതീസസ  തലങ്ങളനില് നടത്തനി പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.
Safety  Belt  ചപചോലള്ള  സരക്ഷചോ  ഉപകേരണങ്ങള  ഉപചയചോഗനിക്കുവചോനുലാം  ഇഇൗ
ക്ലചോസകേളനില്  പരനിശതീലനിപനിക്കുനണസ.  ചബചോര്ഡസ  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ  ചഡചോകര്,
ഫയര്ചഫചോഴസ  ഉചദദചോഗസര് എനനിവരുചട ചസവനലാം ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  first  aid
പരനിശതീലനലാം നല്കുനണസ.

(ഡനി) ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷന തലത്തനില് എകനികേഡ്യൂടതീവസ എഞനിനതീയര്മചോരുചട
ചനതൃതത്വത്തനില് സരക്ഷചോ അവചലചോകേനലാം ചചയ്യുനതനിനചോയനി ചതചോഴനിലചോളനി സലാംഘടനചോ
പ്രതനിനനിധനികേചളക്കൂടനി  ഉളചക്കചോള്ളനിചചകേചോണസ  മചോസലാംചതചോറലാം  ഡനിവനിഷന  തല
സരക്ഷചോ  മതീറനിലാംഗുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  കേര്ശനനനിര്ചദശലാം  നല്കുകേയുലാം
അതനിനപ്രകേചോരലാം  എലചോ  ഇലകനിക്കല്  ഡനിവനിഷന  ഒചോഫതീസകേളനിലലാം  സരക്ഷചോ
മതീറനിലാംഗുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ്യുനണസ.  ഇഇൗ  മതീറനിലാംഗുകേളുചട  മനിനനിടസസസ
ചകേചോര്പചററസ  ഓഫതീസനില്  പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം  ആവശദമചോയ  നനിര്ചദശങ്ങള
നല്കുകേയുലാം ചചയ്യുനണസ.
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ചചവദക്യുതനി പ്രതനിസനനി

257(621) ശതീ  .   എല്ചദചോസസ പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനചോഥന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   ചതചോമസസ :
ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോലവര്ഷത്തനിൽ  മഴയുചട  അളവസ  കുറഞ  സചോഹചരദത്തനില്
സലാംസചോനലാം കേടുത്ത കവദക്യുതനി പ്രതനിസനനിയനിചലക്കസ നതീങ്ങുനചവന റനിചപചോര്ട്ടുകേള
പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ ;

(ബനി)  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറസ  കവദക്യുതനിയചോണസ  സലാംസചോനലാം
ഇചപചോള പുറത്തുനനിനലാം വചോങ്ങുനതസ;

(സനി)  ഇടുക്കനി  ജലസലാംഭരണനിയനിചല  ജലനനിരപസ  ക്രെമചോതതീതമചോയനി  തചോഴുനതസ
സലാംസചോനചത്ത  കേടുത്ത  കവദക്യുതനി  പ്രതനിസനനിയനിലചോക്കുചമനതനിനചോല്  ഈ
സചോഹചരദലാം തരണലാം ചചയ്യുനതനിനസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമചോക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  2017  ജൂചചല  31  വചരയുള്ള കേണക്കനുസരനിചസ പ്രതനിദനിനലാം ശരചോശരനി
55.25  ദശലക്ഷലാം യൂണനിറസ ചചവദക്യുതനി പുറത്തുനനിനലാം വചോങ്ങുനണസ.  ഇതനില് 27.91
ദശലക്ഷലാം യൂണനിറസ ചചവദക്യുതനി ചകേന്ദ്രവനിഹനിതമചോയനി ലഭനിക്കുന.

(സനി)  2017-18  കേചോലയളവനിചല  ചചവദക്യുതനി  ഉപചഭചോഗലാം  ഏതചോണസ  24770
ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറചോയനിരനിക്കുചമനചോണസ  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ
ലനിമനിറഡസ  കേണക്കചോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.  വര്ദനിചവരുന  ഉഇൗര്ജ  ആവശദകേത
നനിറചവറനതനിനചോയനി  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  865
ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനിക്കുള്ള  ദതീര്ഘകേചോല  കേരചോറനില്  DBFOO  tender  വഴനി
ഏര്ചപടനിട്ടുണസ.   ഇതനില്  315  ചമഗചോവചോടസ  2016-17  കേചോലയളവനില് ലഭനിചതുടങ്ങനി.
ചശഷനിക്കുന  550  ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനി  1-10-2017  മുതല്  ലഭനിചതുടങ്ങുചമനസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഇതുകൂടചോചത  നനിലവനിലള്ള  കേചോലവര്ഷ  കുറവസ  കേചോരണലാം  ഉണചോചയക്കചോവന
ആഭദന്തെര  ഉല്പചോദനത്തനിചല  കുറവസ  മുനകൂടനി  കേണസ,  ഇചപചോള  തചന  പവര്
എകസചചഞനില്  നനിനലാം  തചോരതചമദന  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങനി
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ചവനല്ക്കചോലചത്ത  ആവശദത്തനിനുചവണനി  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുനണസ.  ഇപ്രകേചോരലാം
പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ  80  ശതമചോനലാം  മചോത്രലാം  മഴ  ലഭനിചചോല്  ചപചോലലാം  2017-18-ല്
ചചവദക്യുതനി  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ചചയ്യചോവനതചോണസ.  എനചോല്  നനിലവനില്
പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ  60-70  ശതമചോനലാം  മഴ  മചോത്രചമ  ഇതുവചര  ലഭനിചനിട്ടുള.  ഇഇൗ
സചോഹചരദലാം  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  കൃതദമചോയനി
അവചലചോകേനലാം  ചചയവരനികേയചോണസ.  വരുലാം  ദനിവസങ്ങളനില്  മഴ  ശക്തനിചപടുകേയുലാം
തുലചോവര്ഷലാം ശക്തമചോയനി ലഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയചോല് ചമല് സൂചനിപനിച പ്രകേചോരലാം തചന
ചചവദക്യുതനി പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയ്യചോവനതചോണസ.  

എനചോല് മഴയുചട  ദഇൗര്ലഭദലാം  അനനിശനിതമചോയനി  നതീണ്ടുചപചോവകേയചോചണങനില്
ഹ്രസത്വകേചോലചത്തയസ  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങുനതനിനുള്ള  ചടണര്  നടപടനികേള
ചചകേചക്കചോളന  കേചോരദവലാം  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലണസ.

ചചവദക്യുതനി വനിതരണത്തനിനസ ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിള

258  (622)  ശതീ  .    ആര്  .    രചോമചന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഓചനിറ  ചക്ഷത്രത്തനിചല  ഇരുപചത്തടചോലാം  ഓണമചഹചോതവ
ചത്തചോടനുബനനിചള്ള കേചോളചക്കടസ ഉതവചത്തത്തുടര്നസ ദനിവസങ്ങചളചോളലാം കവദക്യുതനി
മുടങ്ങുനതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ബുദനിമുടസ ഒഴനിവചോക്കുനതനിനുചവണനി ഒചോചനിറ ടഇൗണ് പ്രചദശചത്ത
കവദക്യുതനി  വനിതരണത്തനിനസ  ഭൂഗര്ഭ  ചകേബനിള  സചോപനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ; വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  ഓചനിറ  പരബഹ്മചക്ഷത്രത്തനിചല  ഇരുപത്തനിചയടചോലാം
ഓണമചഹചോതവചത്തചോടനുബനനിചസ  നടത്തനിവരചോറള്ള  കൂറന  കേചോളചക്കടസ
എഴുനള്ളനിപനില്  വനിവനിധ  കേരകേളനില്  നനിനള്ള  250-ല്പരലാം  കൂറന  കേചോളചക്കടസ
കേലചോരൂപങ്ങള  എഴുനള്ളനിക്കചോറണസ.  ചപചോതുജനങ്ങളുചട  ജതീവനുലാം  സത്വത്തനിനുലാം
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുനതനിനചോയനി ചകേട്ടുകേചോഴ്ചകേള കേടനചപചോകുന എലചോ വഴനികേളനില്
നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി  ചചലനുകേള പൂര്ണ്ണമചോയനി  അഴനിചമചോറകേയുലാം  ചകേട്ടുകേചോഴ്ച  ഉതവലാം
സമചോപനിചതനിനുചശഷലാം  അഴനിചമചോറനിയ  ചചലനുകേള  യുദകേചോലചോടനിസചോനത്തനില്
പുനനഃസചോപനിചസ ചചോര്ജസ ചചയ്യുന സലാംവനിധചോനമചോണസ വര്ഷങ്ങളചോയനി നനിലവനിലള്ളതസ.
ഇക്കചോരണത്തചോല് പ്രസ്തുത ദനിവസങ്ങളനില് ടനി പ്രചദശങ്ങളനില് ചചവദക്യുതനി വനിതരണലാം
തടസചപടചോറണസ.
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ചചവദക്യുതനി വനിതരണത്തനിനസ ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിള സചോപനിക്കുനതസ ചചലചവറനിയ
നടപടനിയചോണസ.  പദതനിക്കചോവശദമചോയ  തുകേ  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങചളചോ
എലാം.എല്.എ.-യുചട  പ്രചോചദശനികേ  വനികേസന  ഫണനില്  നനിചനചോ  ലഭദമചോക്കനിയചോല്
ഓചനിറ  ടഇൗണ്  പ്രചദശചത്ത  ചചവദക്യുതനി  വനിതരണത്തനിനസ  ഭൂഗര്ഭ  ചകേബനിള
സചോപനിക്കുനതനിനസ പദതനി തയ്യചോറചോക്കനി നടപചോക്കചോവനതചോണസ.  നനിലവനില് ഇത്തരലാം
പദതനിചയചോനലാം ആചലചോചനയനിലനില.

ചചവദക്യുതനി ചറഗുചലററനി കേമ്മേതീഷന

259 (623) ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനചോഥന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  കവദക്യുതനി  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ചചയര്മചോന
ചുമതലചയചറടുത്തനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  അചദഹത്തനിചന്റെ  സതദപ്രതനിജയസ  സമയലാം  ചതടനി  ചതീഫസ  ചസക്രെടറനി
രചോജ്ഭവനസ കേത്തസ നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഇതനിനു  മുമ്പസ  കവദക്യുതനി  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷന  ചചയര്മചോനമചോര്
സതദപ്രതനിജ ചചയസ സചോനലാം ഏചറടുത്തതസ ആരുചട മുമ്പനിലചോണസ;

(ഡനി)  പുതനിയ  ചചയര്മചോചന്റെ  സതദപ്രതനിജയുചട  കേചോരദത്തനില്  നടപടനി
ക്രെമങ്ങളനില് മചോറലാം വരുത്തുവചോന തതീരുമചോനനിചതസ എന്തുചകേചോണചോണസ;

(ഇ)  കവദഡ്യൂതനി  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ചചയര്മചോചന  നനിയമനിചനിടസ  രണസ
മചോസത്തനിലധനികേമചോചയങനിലലാം  ഇചതവചര  സതദപ്രതനിജ  ചചയ്യനിക്കചോത്ത
ഉചദദചോഗസ നടപടനി പരനിചശചോധനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ഇല.

(സനി) ചതീഫസ ചസക്രെടറനിയുചട മുമ്പനിലചോണസ.

(ഡനി)  പുതനിയ ചചയര്മചോചന്റെ സതദപ്രതനിജയുചട നടപടനിക്രെമങ്ങളനില് മചോറലാം
വരുത്തനിയനിടനില.  1-08-2017-ല്  ശതീ.  ചപ്രമന  ദനിനരചോജസ  IA&AS  Principal
Accountant  General  (Rtd.)  ചചവദക്യുതനി  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷന ചചയര്മചോനചോയനി
സതദപ്രതനിജ ചചയസ അധനികേചോരചമറ.

(ഇ)  ബചോധകേമല.
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ചചവദക്യുതനി ചബചോര്ഡനിചന്റെ ഓഫതീസകേളനില് ജതീവനക്കചോരുചട കുറവസ
നനികേത്തുവചോന നടപടനി

260 (624) ശതീ  .   ചറചോഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   ചമചോനസസ  ചജചോസഫസ :

ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ  :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  ചസക്ഷന  ഓഫതീസകേളനില്  ആവശദത്തനിനസ
ജതീവനക്കചോരനിലചോത്തതനിനചോല്  ഉപചഭചോക്തചോക്കള  അനുഭവനിക്കുന  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) ഈ ഓഫതീസകേളനിചല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിചല ഒഴനിവകേള നനികേത്തുവചോന
ആവശദമചോയ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  സത്വതീകേരനിക്കുലാം.

     ചചവദക്യുതനി പ്രസരണനഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

261(625) ശതീ  .   ചജചോര്ജസ എലാം  .   ചതചോമസസ :
ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുചകേഷസ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കവദക്യുതനി  പ്രസരണനഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പ്രസരണ  ശലാംഖല  ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം
പ്രസരണചശഷനി ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം സമഗ്രമചോയ മചോസര് പ്ലെെചോന തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കുചമചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കചോയനി  ചകേന്ദ്രസഹചോയലാം  ലഭദമചോചണചോ;  പദതനി
എനചത്തയസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോന  സചോധനിക്കുചമനചോണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനചതനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചചവദക്യുതനി പ്രസരണനഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനസ ചചവദക്യുത പ്രസരണ ശലാംഖല
വനിപുലചപടുചത്തണതുണസ.   ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  പുതനിയ  സബ്ചസഷനുകേളുചട
നനിര്മ്മേചോണലാം,  നനിലവനിലള്ള  സബ്ചസഷനുകേളുചടയുലാം  ചചലനുകേളുചടയുലാം  ചശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല്,  സബസ  ചസഷനുകേളനിചല  ടചോനചസചോര്മറകേളുചട  ചശഷനി
വര്ദനിപനിക്കല്,  നനിലവനിചല  പ്രസരണ  ചചലനുകേള  ഉയര്ന  ചവചോളടതയനിചലയസ
ഉയര്ത്തല്,  ചചവദക്യുതനി  ചചലനുകേളുചട  പ്രസരണചശഷനി  ഉയര്ത്തല്,  പുതനിയ
പ്രസരണ ചചലനുകേളുചട നനിര്മ്മേചോണലാം തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി)   ചചവദക്യുതനി  പ്രസരണനഷലാം  കുറയ്ക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  പ്രസരണ
ശലാംഖല  ചമചചപടുത്തുനതനിനുലാം  പ്രസരണചശഷനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുമചോയനി,
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.,  ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ  2.0  എന  സമഗ്രമചോയ  മചോസര്  പ്ലെെചോന
തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

അഞസ  വര്ഷലാം  ചകേചോണസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോന  ഉചദശനിക്കുന  പ്രസ്തുത
പദതനിക്കസ  10,000  ചകേചോടനി  രൂപയചോണസ  ചചലവസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.   ഇതനില്  13
ചചലന പചോചക്കജുകേളുലാം 9 സബസ ചസഷന പചോചക്കജുകേളുലാം ഉളചപടുന. 

കൂടചോചത,  2017-18 കേചോലയളവനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചക്കണ  പദതനികേളുചട
ആനക്യുവല്   പ്ലെെചോനനില്  12  സബ്ചസഷനുകേള  പുതനിയതചോയനി  നനിര്മ്മേനിക്കുവചോനുലാം  5
സബ്ചസഷനുകേളുചട  ചശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുവചോനുലാം  15  ചചലന  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയചോക്കുവചോനുലാം  പദതനിയനിടനിട്ടുണസ.   മചോടക്കത്തറ  400  ചകേ.വനി.
സബ്ചസഷനനിചലയുലാം  മറസ  പല  സബസ  ചസഷനുകേളനിചലയുലാം  ടചോനചസചോര്മറകേളുചട
ചശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുവചോനുലാം  പുതനിയ  ടചോനചസചോര്മര്  സചോപനിക്കുവചോനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പ്ലെെചോനനില്  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.   ഇതനിനുപുറചമ  ടചോനസസ  ഗ്രനിഡസ
ചനചോര്ത്തനിചന്റെ കേതീഴനിലള്ള ഇഇൗ വര്ഷചത്ത പദതനികേളുചട ഡഇൗണ്സതീലാം വര്ക്കുകേളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനണസ.

ചകേരളത്തനിചന്റെ  ചതക്കന/മദദ  ചമഖലയനില്  2017-18  സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുള്ള  മചോസര്  പ്ലെെചോനനിചന്റെ  വനിശദചോലാംശങ്ങള  ചുവചട
ചചര്ക്കുന.

I. 220  ചകേ.വനി.  കേചോടചോക്കട  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  28.5  കേനി.മതീ.  
ചപചോത്തനചകേചോടസ -കേചോടചോക്കട ഡബനിള സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം പൂര്ത്തനിയചോയനി.



340 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

II. 110   ചകേ  .  വനി  .   സബ്ചസഷനുകേളുലാം അനുബനചചലനുകേളുലാം

1. ചവളനി സബ്ചസഷന അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം അനുബന പരുത്തനിപചോറ-ചവളനി, 
പരുത്തനിപചോറ-ചടളസസ-ചവളനി ചചലനുകേളുചട അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം.

2. മുടത്തറ സബ്ചസഷനുലാം അനുബന 9 കേനി.മതീ. സനിലാംഗനിള സര്കേഡ്യൂടസ ഭൂഗര്ഭ 
ചകേബനിളുലാം (ചവളനി സബസ ചസഷനനില് നനിനസ)

3. വനിഴനിഞലാം സബ്ചസഷന അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം 220/110 ചകേ.വനി. കേചോടചോക്കട-
ബചോലരചോമപുരലാം-വനിഴനിഞലാം മളടനി സര്കേഡ്യൂടസ/ഡബനിള സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം.

4. ബചോലരചോമപുരലാം  സബ്ചസഷന  അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം  അനുബന  
ചനയ്യചോറനിനകേര-തനിരുമല ഡബനിള സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനനിചന്റെ അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം.

5. എരമല്ലൂര്  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  അരൂര്-തയചോട്ടുചശ്ശേരനി  ചചലനനില്  
നനിനള്ള ചചലന ഇന ചചലന ഒഇൗട്ടുലാം.

6. എരുചമലനി  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  കേചോഞനിരപള്ളനി-എരുചമലനി
ഡബനിള സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം.

7. മുണക്കയലാം സബ്ചസഷന അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം അനുബന കേചോഞനിരപള്ളനി-
മുണക്കയലാം ഡബനിള സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനനിചന്റെ അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം.

8. നഡ്യൂ  മൂവചോറപുഴ  (മചോറചോടനി)  സബസ  ചസഷനുലാം  അനുബന  ചനരദമലാംഗലലാം-  
മൂവചോറപുഴ ചചലനനില് നനിനള്ള ചചലന ഇന ചചലന ഒഇൗട്ടുലാം.

9. മുടലാം സബ്ചസഷനുലാം അനുബന ചനരദമലാംഗലലാം-പചോല ചചലനനില് നനിനള്ള 
ചചലന ഇന ചചലന ഒഇൗട്ടുലാം.

III. 66   ചകേ  .  വനി  .   സബ്ചസഷനുകേളുലാം അനുബനചചലനുകേളുലാം

1. കുറചോനലാം  സബ്ചസഷന അപ്ഗ്രചഡഷനുലാം അനുബന എലാം.വനി.ചകേ.പനി.  
ഫതീഡറനില് നനിനള്ള ടചോപസ ചചലനുലാം.

2. ഓടക്കചോലനി സബ്ചസഷനുലാം അനുബന ചകേചോതമലാംഗലലാം-ആലവ ചചലനനില് 
നനിനള്ള ചചലന ഇന ചചലന ഒഇൗട്ടുലാം.

3. തൃപ്പൂണനിത്തുറ  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  ചചവറനില-പുത്തനകേരനിശസ
ചചലന ഇന ചചലന ഒഇൗട്ടുലാം.

IV. 33   ചകേ  .  വനി  .   സബ്ചസഷനുകേളുലാം അനുബന ചചലനുകേളുലാം

1. പചോറര്  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  ചമഡനിക്കല്  ചകേചോചളജസ  -  പചോറര്  
സനിലാംഗനിള സര്കേഡ്യൂടസ ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുലാം.
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2. ചചവദക്യുതനിഭവനലാം  (തനിരുവനന്തെപുരലാം)  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന
ചമഡനിക്കല് ചകേചോചളജസ - ചചവദക്യുതനി ഭവനലാം ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിള ചചലനുലാം.

3. വനിളകുളലാം  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  വര്ക്കല  വനിളകേളുലാം  സനിലാംഗനിള
സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം.

4. കേചചരനി  (ആറനിങ്ങല്)  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  ആറനിങ്ങല്-കേചചരനി
സനിലാംഗനിള സര്കേഡ്യൂടസ ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിള ചചലനുലാം.

5. ആരദനചോടസ സബ്ചസഷനുലാം അനുബന ചനടുമങ്ങചോടസ-ആരദനചോടസ ചചലനുലാം.

6. ചപരുചന്തെനരുവനി സബ്ചസഷന.

7. പന്തെളലാം  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  ഇടചപചോണ്-പന്തെളലാം  സനിലാംഗനിള
സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം.

8. തമ്മേനലാം  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  കേലൂര്-തമ്മേനലാം  ഡബനിള  സര്കേഡ്യൂടസ
ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിള ചചലനുലാം.

9. മണനിമല സബ്ചസഷനുലാം അനുബന റചോനനി-മണനിമല സനിലാംഗനിള സര്കേഡ്യൂടസ 
ചചലനുലാം.

10.കേളര്ചകേചോടസ  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  പുനപ്ര-കേളര്ചകേചോടസ  സനിലാംഗനിള
സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം.

11. കുമളനി  സബ്ചസഷനുലാം  അനുബന  വണനിചപരനിയചോര്-കുമളനി  സനിലാംഗനിള
സര്കേഡ്യൂടസ ചചലനുലാം.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേളനില്  33  ചകേ.വനി.  സബ്ചസഷന  പചോറര്,
ചചവദക്യുതനിഭവനലാം,  വനിളകുളലാം,  കേചചരനി,  തമ്മേനലാം,  കുമളനി,  പന്തെളലാം,  ചപരുചന്തെനരുവനി,
66 ചകേ.വനി. ജനിസസ, തൃപ്പൂണനിത്തുറ എനതീ വര്ക്കുകേളക്കസ ചകേന്ദ്ര സഹചോയലാം ലഭദമചോണസ.
ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ 2.0 പദതനിയനില് ഉളചപട ഏറനചോടസ ചചലനസസ പചോചക്കജനിനുലാം HTLS
ചചലന പചോചക്കജനിനുലാം ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചന്റെ പവര് സനിസലാം ചഡവലപ്ചമന്റെസ ഫണനില്
നനിനലാം  ധനസഹചോയലാം  ലഭദമചോയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  ഹരനിചതചോര്ജ  ഇടനചോഴനി
പദതനിക്കചോയനി MNRE (Ministry of New & Renewable Energy)-യനില് നനിനലാം
ധനസഹചോയലാം  അഭദര്തനിചനിട്ടുണസ.  2022-ഒചോടുകൂടനി  ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ  2.0  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവചോന സചോധനിക്കുചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  33  ചകേ.വനി.  സബ്ചസഷന
പചോറര് പൂര്ത്തനിയചോയനി.  ചചവദക്യുതനി ഭവനലാം പന്തെളലാം 2018 മചോര്ചനിലലാം വനിളകുളലാം 2018
ചസപ്റലാംബറനിലലാം  ചപരുചന്തെനരുവനി  2018  ചഫബ്രുവരനിയനിലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
ചമനചോണസ  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  66  ചകേ.വനി.  ജനി.ചഎ.എസസ.  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  2018
മചോര്ചനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുചമനചോണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതസ.  
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ചചവദക്യുതനി പചോഴചോക്കലനിചനതനിരചോയ ചബചോധവത്കേരണ പരനിപചോടനികേള

262  (626)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  ചകേചോയ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനലാം കേടുത്ത കവദക്യുതനി ദഇൗര്ലഭദലാം ചനരനിടുന പശചോത്തലത്തനില്,
കവദക്യുതനി  പചോഴചോക്കലനിചനതനിരചോയ  ചബചോധവല്ക്കരണ  പരനിപചോടനികേള  വകുപസ
നടത്തുനചണചോ;

(ബനി)  എചന്തെചോചക്ക  പദതനികേളചോണസ  ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  നടപനില്
വരുത്തുവചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  സ്കൂളുകേളനില്  ഇതുമചോയനി  ബനചപട  ചബചോധവല്ക്കരണ പരനിപചോടനികേള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുചണചോ; ഇചലങനില് സലാംഘടനിപനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  ചചവദക്യുതനിസലാംരക്ഷണലാം,  ചചവദക്യുത  സരക്ഷ  എനതീ
വനിഷയങ്ങളനില് വനിവനിധ ദൃശദ-ശവദ സചോമൂഹനികേ,  മചോധദമങ്ങള വഴനി പ്രചരണങ്ങള
സചോധചോരണയചോയനി  സലാംഘടനിപനിക്കചോറണസ.  കൂടചോചത  പ്രമുഖ  ഉതവ  നഗരനികേളനില്
ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  ചബചോധവത്കേരണ  പ്രദര്ശനങ്ങള  സലാംഘടനിപനിചലാം
ലഘുചലഖകേള  അചടനിച  വനിതരണലാം  നടത്തനിയുലാം  വനിവനിധ  സവനതീറകേള,
മചോഗസനിനുകേള തുടങ്ങനിയവയനില് പരസദലാം നല്കേനിയുലാം പ്രചരണലാം നടത്തനിവരുന.

ചചവദക്യുതനി  പ്രതനിസനനി  രൂക്ഷമചോയനിരനിക്കുന  സചോഹചരദത്തനില്  ഉഇൗര്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനചോയനി  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം  നടത്തചോനുചദശനിക്കുന
പദതനികേളുലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

(1) ചഡല്പസ  (ചഡചോമസനികേസ  എഫനിഷദന്റെസ  ചചലറനിലാംഗസ  ചപ്രചോഗ്രചോലാം)  എന
പദതനിയനിലൂചട  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  സഇൗജനദനനിരക്കനില്  രണസ
എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വതീതലാം  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന  പദതനി
നടനവരുന.

(2) എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ  ദനിനത്തനില്  മചോസസ  റചോലനി
സലാംഘടനിപനിച.

(3) തനിരുവനന്തെപുരലാം  ചമഡനിക്കല്  ചകേചോചളജസ  ഉളചപചട  17
സചോപനങ്ങളനില്  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗസ  നടത്തുകേയുലാം  ഉഇൗര്ജ

സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള നനിര്ചദശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ചചയ.   സത്വകേചോരദ
സചോപനങ്ങളനിലലാം  അവരുചട  അചപക്ഷ  അനുസരനിചസ  എനര്ജനി
ഓഡനിറനിലാംഗസ നടനവരുന.
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(4) നചോഷണല്  സര്വതീസസ  സതീലാം,  എനര്ജനി  കേണ്സര്ചവഷന
ചസചോചചസറനി,  വനിവനിധ  റസനിഡനസസ  അചസചോസനിചയഷനുകേള
എനനിവരുമചോയനി  ഒത്തുചചര്ന  സലാംസചോനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധ
ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
ഇതനിചന്റെ  തുടര്ചയചോയനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.  ചന്റെ  ഡനിമചോന്റെസ
ചചസഡസ മചോചനജസ ചമന്റെസ  (ഡനി.എസസ.എലാം.)  ചസലനിചന്റെ ചനതൃതത്വത്തനില്
ചപചോതുജനങ്ങചളയുലാം  വനിദദചോര്തനികേചളയുലാം  ഉളചപടുത്തനി  ഉഇൗര്ജ
സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പതനിവചോയനി നടനവരുന.

(5) ചചവദക്യുതനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ  ചകേടനിടത്തനില്  സചോര്  ചററഡസ  ഫചോനുകേള  
സചോപനിക്കുന  പദതനിയനില്  1000  ഫചോനുകേള  വചോങ്ങുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുചരചോഗമനിക്കുന.

(6) സലാംസചോനത്തസ  സഇൗചരചോര്ജലാം  ഉപചയചോഗനിക്കുനതസ
ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  വനിവനിധ  ആവശദങ്ങളക്കചോയനി  ജലലാം
ചൂടചോക്കുനതനിനസ  ചചവദക്യുതനി,  ചഫചോസനില്  ഇനനങ്ങള  മുതലചോയവ
ഒഴനിവചോക്കനി പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദപരമചോയ സഇൗചരചോര്ജലാം ഉപചയചോഗ
ചപടുത്തുനതസ  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷദചത്തചോചടയചോണസ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ചന്റെ  41  ഇനചസക്ഷന ബലാംഗചോവകേളനിചലയുലാം
ഇലകനികേസ  ഗതീസറകേള  മചോറനി  ചസചോളചോര്  വചോടര്  ഹതീറര്
സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനിക്കസ  ചബചോര്ഡസ  അലാംഗതീകേചോരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ.  ഇഇൗ  പദതനിയുചട  ഒനചോലാം  ഘടമചോയനി  24
ഇനചസക്ഷന  ബലാംഗചോവകേളനില്  ചസചോളചോര്  വചോടര്  ഹതീറര്
സചോപനിക്കുനതനിനചോണസ ലക്ഷദമനിടുനതസ.

(7) സലാംസചോനചത്ത  ജനിലചോ  പഞചോയത്തസ,  കേളകചററസ,  ചചവദക്യുതനി
ചബചോര്ഡസ  ചകേടനിടങ്ങളുചട  മുകേളനില്  സഇൗചരചോര്ജ  നനിലയങ്ങള
സചോപനിക്കുന പദതനിയുചട പ്രചോരലാംഭ നടപടനികേള പുചരചോഗമനിക്കുന.

(8) സര്ക്കചോര്  പ്രഖദചോപനിച  സനി.എഫസ.എല്./സചോധചോരണ  ബളബുകേള
മചോറനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ആക്കുന  പദതനിയുചട  പ്രചോഥമനികേ  നടപടനികേള
പുചരചോഗമനിക്കുന. കൂടചോചത സലാംസചോനചത്ത ചതരുവസ വനിളക്കുകേള മചോറനി
ഉഇൗര്ജക്ഷമതയുള്ള  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  സചോപനിക്കുന
പദതനിയുചട വനിശദമചോയ ചപ്രചോജകസ റനിചപചോര്ടസ തയ്യചോറചോക്കനി വരുന.  

(9) ഗചോര്ഹനികേ  ചമഖലയനില്  ചചവദക്യുതനി  ഉപചയചോഗലാം  കൂടുതലചോയതനിനചോല്
വതീടമ്മേമചോര്ക്കുചവണനി ഉഇൗര്ജ ക്ലനിനനികേസ പരനിപചോടനി നടത്തനിവരുന.

(10) ചപചോതുജന ചബചോധവത്കേരണത്തനിനചോയനി വനിവനിധ എകനിബനിഷനുകേളുലാം
റനിചസചോഴസ  ചപഴണ്സസ  മുഖചോന്തെരലാം  ചബചോധവത്കേരണ  ക്ലചോസകേളുലാം
നടത്തുന.
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(11) എന.ജനി.ഒ.  കേള,  സര്വതീസസ  ചസചോചചസറനികേള,  ചപചോതുജന
വചോയനശചോലകേള  എനനിവയുമചോയനി  ചചര്നസ  ഉഇൗര്ജ  കേനിരണ്
പരനിപചോടനി നടത്തനിവരുന.

(12) പത്ര -ദൃശദ-ശചോവദ മചോധദമങ്ങളനിലൂചട വതീടുകേളനില് ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ
മചോര്ഗ്ഗങ്ങളടങ്ങനിയ സചന്ദശങ്ങള നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ഉണസ.  വനിദദചോര്തനികേളനില്  ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ  ചബചോധവത്കേരണലാം
നടത്തുനതനിനസ  സചോര്ടസ  എനര്ജനി  ചപ്രചോഗ്രചോലാം  (SEP)  എന  ചപരനില്  പദതനി
നടപനിലചോക്കനി വരുന.

എലത്തൂര് മണ്ഡലലാം സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണലാം

263  (627)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ കവദക്യുതതീകേരണത്തനിചനറ ഭചോഗമചോയനി എലത്തൂര് നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല  എത്ര  വതീടുകേള  കവദക്യുതതീകേരനിചചനസ  പഞചോയത്തസ  തനിരനിചസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ; 

(ബനി)  ഇതനിനചോയനി  തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങള,  എലാം.എല്.എ,
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. എനനിവര് എത്ര തുകേ വതീതലാം ചചലവചോക്കനിചയനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) എലത്തൂര് നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില് സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയനി  ചചവദക്യുതതീകേരനിച  വതീടുകേളുചട  എണ്ണലാം  പഞചോയത്തസ  തനിരനിചസ  ചുവചട
ചചര്ത്തനിരനിക്കുന:

നന്മണ - 111
കുരുവടര് - 139
തലക്കൂളത്തൂര് - 110
ചചളന്നൂര് - 144
കേചോക്കൂര് - 82
കേചക്കചോടനി - 139
ചകേചോഴനിചക്കചോടസ 
ചകേചോര്പചറഷന - 48
     ആചകേ - 773

(ബനി)  പ്രചോഥമനികേ കേണക്കുകേള പ്രകേചോരലാം എലത്തൂര് നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്
സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിനചോയനി ഉചദശലാം 87.12 ലക്ഷലാം രൂപ ചചലവചോയനിട്ടുണസ.
ഇതനില്  42.65  ലക്ഷലാം  രൂപ എലാം.എല്.എ.  ഫണനില് നനിനലാം  ബചോക്കനി  തുകേയചോയ
44.47 ലക്ഷലാം രൂപ ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ.  നനിലവനില് ഇഇൗ
നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചന്റെ  ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിനചോയനി  തചദശസത്വയലാംഭരണ
സചോപനങ്ങളുചട വനിഹനിതലാം ലഭനിചനിടനില.
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264  (628)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബചോഹനിലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ചകേചോചണചോടനി നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനിചല നനിര്ദനിഷ മുണക്കളലാം ചസക്ഷന
ഓഫതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  ചവണനിയുള്ള  നടപടനികേള  എചന്തെലചോചമനസ
അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചസ ഏതസ തതീയതനിയനില് മുണക്കളലാം ചസക്ഷന
ഓഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങചോന കേഴനിയുചമനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

(സനി)  ചകേചോചണചോടനി  ചസക്ഷന  വനിഭജനിചസ  ചകേചോളത്തൂര്,  എടവണ്ണപചോറ,
ഐക്കരപടനി  എനനിവനിടങ്ങള  ചകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  പുതനിയ  ചസക്ഷന  ഓഫതീസസ
ആരലാംഭനിക്കചോന പദതനിയുചണചോ; ഉചണങനില് വനിശദചോലാംശങ്ങള എചന്തെലചോലാം ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മുണക്കളത്തസ  പുതനിയ  ചസക്ഷന  ഓഫതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ,
ചകേടനിടലാം  ആവശദമചോണസ.   ചബചോര്ഡസ  ചചലവനില് ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കചോനുതകുന  10
ചസന്റെസ  ഭൂമനി  സഇൗജനദമചോയനി  ലഭനിക്കുനചതചോ അചലങനില് വചോടകേരഹനിത ചകേടനിടചമചോ
ലഭനിക്കുന  മുറയസ  മചോത്രചമ  പുതനിയ  ചസക്ഷന  ഓഫതീസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചക്കണതുള എനസ  ചബചോര്ഡസ  തതീരുമചോനനിചനിരുന.  മുകേളനില് നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
രതീതനിയനില്  സലചമചോ  സനിരമചോയനി  വചോടകേയനിലചോചത  സഇൗകേരദപ്രദമചോയ  ഒരു
ചകേടനിടചമചോ ഇതുവചര മുണക്കളലാം ചസക്ഷന ഓഫതീസനിനചോയനി ലഭനിചനിടനില.  ഇതനിനചോല്
ടനി ചസക്ഷന ഓഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങചോന സചോധനിക്കുനനില.  സഇൗജനദമചോയനി
10  ചസന്റെസ  ഭൂമനി/  വചോടകേരഹനിത  ചകേടനിടലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയസ  മചോത്രചമ  മുണക്കളലാം
ചസക്ഷന ഒചോഫതീസനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങചോന സചോധനിക്കുകേയുള.  

(സനി)  ചസക്ഷന  ഒചോഫതീസനിചന്റെ  നനിലവനിലള്ള  പരനിധനി  50  ചതുരശ
കേനിചലചോമതീററനില് കൂടുതലചോയനിരനിചക്ക ഉപചഭചോക്തചോക്കള 25000-ല് അധനികേമചോവകേചയചോ
അചലങനില്  പരനിധനി  100  ചതുരശ  കേനിചലചോമതീററനില്  കൂടുതലചോയനിരനിചക്ക
ഉപചഭചോക്തചോക്കള  20000-ല്  അധനികേമചോകുകേചയചോ  ചചയ്യുന  സചോഹചരദത്തനിലചോണസ
സചോധചോരണഗതനിയനില്  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ചസക്ഷന  ഓഫതീസസ  ചബചോര്ഡസ
അനുവദനിക്കുനതസ. പുതനിയ ഓഫതീസസ ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ അധനികേമചോയനി മചോനവചശഷനി
ആവശദമചോയനി  വരുനതനിനചോലലാം  പുതുതചോയനി  തസ്തനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനസ
തടസങ്ങളുള്ളതനിനചോലലാം ഇചപചോള പുതനിയ ചസക്ഷന ഓഫതീസകേള അനുവദനിക്കുനതസ
പ്രചോചയചോഗനികേമല.   ഇതനിനചോല്  തചന  ചകേചോചണചോടനി  ചസക്ഷന  വനിഭജനിചസ  പുതനിയ
ചസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതസ  ഇചപചോള  പരനിഗണനയനിലനില.
കേചോരദക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി നനിലവനിലള്ള ഓഫതീസകേളുചട പുനനഃക്രെമതീകേരണലാം
ചബചോര്ഡസ  പരനിചശചോധനിചവരനികേയചോണസ.  അചതചോചടചോപലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളക്കസ
ചമചചപട ചസവനലാം നല്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധചോനങ്ങളുലാം നടപനിലചോക്കുനണസ.
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സര്വതീസസ കേചോരദങ്ങളനില് ചകേചോടതനിചയ സമതീപനിക്കുനതനിനസ ഏര്ചപടുത്തനിയ
വനിലക്കസ

265  (629)  ശതീ  .    മഞളചോലാംകുഴനി  അലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനില് ജതീവനക്കചോര് സര്വതീസസ കേചോരദങ്ങളനില് പരചോതനി
പരനിഹചോരത്തനിനചോയനി  ചനരനിടസ  ചകേചോടതനിചയ  സമതീപനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെങനിലലാം
വനിലക്കസ  ചബചോര്ചഡചോ  സര്ക്കചോചരചോ  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  ഏതസ
സചോഹചരദത്തനിലചോണസ ഇത്തരത്തനില് ഉത്തരവസ നല്കേനിയതസ എനസ അറനിയനിയ്ക്കുചമചോ;

(ബനി)  അവകേചോശ  ലലാംഘനങ്ങളുചട  അടനിസചോനത്തനില്  ചകേചോടതനിചയ
സമതീപനിക്കുന  ജതീവനക്കചോര്ക്കുലാം  ചതചോഴനിലചോളനികേളക്കുചമതനിചര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതസ ശരനിയചോചണനസ കേരുതുനചണചോ;  എങനില് ഈ ഉത്തരവനിചനതനിചര
എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഭരണഘടന  അനുശചോസനിക്കുന  അവകേചോശങ്ങള  ലലാംഘനിക്കുന
തരത്തനിലള്ള  ഇത്തരലാം  ഉത്തരവകേള  പുറചപടുവനിക്കുനതനിചനതനിചര  ചകേചോടതനിയുചട
എചന്തെങനിലലാം  പരചോമര്ശമുണചോയനിട്ടുചണചോ;  എങനില്  ഈ  പരചോമര്ശത്തനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഉത്തരവ  പുറചപടുവനിചവര്ചക്കതനിചര  എന്തെസ
നടപടനിയചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  എനചോല്  ചകേചോടതനിയനില്  ചപചോകുനതനിനു  മുമ്പചോയനി  ഓചരചോ
ജതീവനക്കചോരനുലാം  പരചോതനി  പരനിഹചോരത്തനിനചോയനി  ചബചോര്ഡനിചല  വനിവനിധ  തലങ്ങചള
സമതീപനിക്കചോവനതചോണസ.   ഇതസ  വനിശദമചോക്കനിചക്കചോണസ   ചബചോര്ഡസ  ഒരു  ഉത്തരവസ
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.   പല  ജതീവനക്കചോരുലാം  ചബചോര്ഡനില്  ലഭദമചോയ  അവസരങ്ങള
പ്രചയചോജനചപടുത്തചോചത ചനരനിടസ ചകേചോടതനികേചള സമതീപനിക്കുന സചോഹചരദത്തനിലചോണസ
ഇതസ വദക്തമചോക്കനിചക്കചോണസ ഉത്തരവസ പുറചപടുവനിചതസ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവസ ചകേചോടതനിചയ സമതീപനിക്കുനതനിചനതനിചരയല.  മറനിചസ
ചബചോര്ഡനില്  നനിലവനില്  സമയബനനിതമചോയനി  പരചോതനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ
ബനചപട ചഡപഡ്യൂടനി ചതീഫസ എഞനിനതീയര് മുതല് ഫുള ചബചോര്ഡസ തലലാം വചരയുള്ള
വനിവനിധ  നദചോയ  സലാംവനിധചോനങ്ങചള  സമതീപനിചതനിനുചശഷലാം  മചോത്രചമ  ചകേചോടതനിചയ
സമതീപനിക്കചോവൂ  എനതസ  സലാംബനനിചചോണസ.  ഇഇൗ  ഉത്തരവനിചനതനിചര
നടപടനികേചളചോനലാം സത്വതീകേരനിചനിടനില.
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(സനി) ചകേരള ചസറസ ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഒരു
അലാംഗതീകൃത സലാംഘടന പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിചനതനിചര ബഹു. ചചഹചക്കചോടതനിയനില് ഒരു
റനിടസ  ഹര്ജനി  ചകേചോടുത്തനിട്ടുണസ.  ബഹു.  ചചഹചക്കചോടതനിയുചട  അന്തെനിമ  ഉത്തരവസ
വരുനതുവചര  ജതീവനക്കചോര്ചക്കതനിചര  ടനി  ഉത്തരവനില്  പറയുന  അചടക്ക
നടപടനിചയടുക്കുനതസ തചോല്ക്കചോലനികേമചോയനി ചസ ചചയനിരനിക്കുകേയചോണസ.

ഉത്തരവസ  പുറചപടുവനിചവര്ചക്കതനിചര  അചടക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന
ചകേചോടതനി ഉത്തരവചോയനിടനില.

പവര്കേടസ ഒഴനിവചോക്കുനതനിനസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള

266 (630) ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : 
ശതീ  .   ചകേ  .   ദചോസന : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസചോനത്തസ  ജലസലാംഭരണനികേളനില്  ലഭദമചോയ
ചവള്ളത്തനിചന്റെ അളവസ ഗണദമചോയ ചതചോതനില് കുറഞ സചോഹചരദത്തനിലലാം പവര്കേടസ,
ചലചോഡസ  ചഷഡനിലാംഗസ  എനനിവ  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  കവദക്യുതനിയുചട മനിതമചോയ ഉപചഭചോഗലാം സലാംബനനിചസ ചപചോതുജനങ്ങളക്കസ
അവചബചോധലാം നലനതനിനസ എചന്തെലചോലാം മചോര്ഗ്ഗങ്ങളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  കവദക്യുതനി  ചമചോഷണത്തനിചനതനിചരയുലാം  കവദക്യുതനി  തുകേ വനചതചോതനില്
കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുനവര്ചക്കതനിചരയുലാം  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  സത്വതീകേരനിക്കുന
ചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  കേചോലയളവനിചല  ചചവദക്യുതനി  ഉപചഭചോഗലാം  ഏതചോണസ  24770
ദശലക്ഷലാം  യൂണനിറചോയനിരനിക്കുചമനചോണസ  K.S.E.B.  കേണക്കചോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.
വര്ദനിചവരുന ഉഇൗര്ജ ആവശദകേത നനിറചവറനതനിനചോയനി 2014-ല് തചന ചകേരള
ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  865  ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനിക്കുള്ള
ദതീര്ഘകേചോല  കേരചോറനില്  DBFOO  tender  വഴനി  ഏര്ചപടനിട്ടുണസ.   ഇതനില്  315
ചമഗചോവചോടസ  2016-17  കേചോലയളവനില് ലഭനിചതുടങ്ങനി.  ചശഷനിക്കുന  550  ചമഗചോവചോടസ
ചചവദക്യുതനി 1-10-2017 മുതല് ലഭനിച തുടങ്ങുചമനസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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ഇതുകൂടചോചത  നനിലവനിലള്ള  കേചോലവര്ഷ  കുറവസ  കേചോരണലാം  ഉണചോചയക്കചോവന

ആഭദന്തെര  ഉല്പചോദനത്തനിചല  കുറവസ  മുനകൂടനി  കേണസ,  ഇചപചോള  തചന  പവര്

എകസചചഞനില്  നനിനലാം  തചോരതചമദന  കുറഞ  നനിരക്കനില്  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങനി

ചവനല്ക്കചോലചത്ത  ആവശദത്തനിനുചവണനി  ജലലാം  സലാംഭരനിക്കുനണസ.   ഇപ്രകേചോരലാം

പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ  80  ശതമചോനലാം  മചോത്രലാം  മഴ  ലഭനിചചോല്  ചപചോലലാം  2017-18-ല്

ചചവദക്യുതനി  പ്രതനിസനനി  തരണലാം  ചചയ്യചോവനതചോണസ.  എനചോല്  നനിലവനില്

പ്രതതീക്ഷനിചതനിചന്റെ  60-70  ശതമചോനലാം  മഴ  മചോത്രചമ  ഇതുവചര  ലഭനിചനിട്ടുള.   ഇഇൗ

സചോഹചരദലാം  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  കൃതദമചോയനി

അവചലചോകേനലാം  ചചയവരനികേയചോണസ.   വരുലാം  ദനിവസങ്ങളനില്  മഴ  ശക്തനിചപടുകേയുലാം

തുലചോവര്ഷലാം ശക്തമചോയനി ലഭനിക്കുകേയുലാം  ചചയചോല് ചമല് സൂചനിപനിച പ്രകേചോരലാം തചന

ചചവദക്യുതനി പ്രതനിസനനി തരണലാം ചചയ്യചോവനതചോണസ.  എനചോല് മഴയുചട ദഇൗര്ലഭദലാം

അനനിശനിതമചോയനി  നതീണ്ടുചപചോവകേയചോചണങനില്  ഹ്രസത്വകേചോലചത്തയസ  ചചവദക്യുതനി

വചോങ്ങുനതനിനുള്ള  ചടണര്  നടപടനികേള  ചചകേചക്കചോളന  കേചോരദവലാം  ചകേരള  ചസറസ

ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലണസ.

(ബനി)  2016  ഡനിസലാംബര്  14  ഉഇൗര്ജ സലാംരക്ഷണ ദനിനചത്തചോടനുബനനിചസ

സലാംസചോനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധ  ചബചോധവത്കേരണ  പരനിപചോടനികേള  സലാംഘടനിപനിച.

ഉഇൗര്ജ സലാംരക്ഷണ സചന്ദശലാം ഉളചക്കചോള്ളനിചസ  കേചോസര്ചഗചോഡസ  നനിനസ  ആരലാംഭനിചസ

തനിരുവനന്തെപുരത്തസ  സമചോപനിച  ചചസക്കനിള  റചോലനി  ചപചോതുജനങ്ങളനില്  ഉഇൗര്ജ

സലാംരക്ഷണചത്തക്കുറനിചള്ള  അവചബചോധലാം  വളര്ത്തുനതനിനസ  സചോധനിച.  എലചോ

ജനിലകേളനിലലാം  ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ  ദനിനത്തനില്  മചോസസ  റചോലനി  സലാംഘടനിപനിച.

നചോഷണല്  സര്വതീസസ  സതീലാം,  എനര്ജനി  കേണ്സര്ചവഷന  ചസചോചചസറനി,

വനിവനിധ  റസനിഡനസസ  അചസചോസനിചയഷനുകേള  എനനിവരുമചോയനി  ഒത്തുചചര്ന

സലാംസചോനത്തുടനതീളലാം  വനിവനിധ  ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിചന്റെ  തുടര്ചയചോയനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ചന്റെ

ഡനി.എസസ.എലാം.  ചസലനിചന്റെ  ചനതൃതത്വത്തനില്  ചപചോതുജനങ്ങചളയുലാം  വനിദദചോര്തനികേചളയുലാം

ഉളചപടുത്തനി ഉഇൗര്ജസലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പതനിവചോയനി നടനവരുന.

ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലൂചട  ചചവദക്യുതനി  ആവശദലാം  കുറചചകേചോണസ

വരുനതനിനസ  എനര്ജനി  മചോചനജസ ചമന്റെസ  ചസന്റെര്  തചോചഴപറയുന  നടപടനികേള

ചചകേചക്കചോണനിട്ടുണസ.  ഗചോര്ഹനികേചമഖലയനില് ചചവദക്യുതനി  ഉപചയചോഗലാം  കൂടുതലചോയതനിനചോല്

വതീടമ്മേമചോര്ക്കുചവണനി ഉഇൗര്ജ ക്ലനിനനികേസ പരനിപചോടനി നടത്തനിവരുന. 
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ചപചോതുജന ചബചോധവത്കേരണത്തനിനചോയനി വനിവനിധ എകനിബനിഷനുകേളുലാം റനിചസചോഴസ

ചപഴണ്സസ മുഖചോന്തെരലാം 200 ല്പരലാം ചബചോധവത്കേരണ ക്ലചോസകേളുലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ.

ചപചോതുജന  ചബചോധവത്കേരണത്തനിനചോയനി  എന.ജനി.ഒ.-കേള,  സര്വതീസസ

ചസചോചചസറനികേള,  ചപചോതുജന വചോയനശചോലകേള എനനിവയുമചോയനി ചചര്നസ ഉഇൗര്ജ

കേനിരണ് പരനിപചോടനി നടത്തനിവരുന.  പത്ര-ദൃശദ-ശചോവദമചോധദമങ്ങളനിലൂചട വതീടുകേളനില്

ഉഇൗര്ജ  സലാംരക്ഷണ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങളടങ്ങനിയ  സചന്ദശങ്ങള  ചപചോതുജനചബചോധ

വല്ക്കരണത്തനിനചോയനി നല്കേനിവരുന.

വനിദദചോഭദചോസ  ചമഖലയനില്  നടത്തനിവരുന സചോര്ടസ  എനര്ജനി  ചപ്രചോഗ്രചോമനിലൂചട

വനിദദചോലയങ്ങളനിചലയുലാം വതീടുകേളനിചലയുലാം ചചവദക്യുതനി ലചോഭത്തനിനസ സചോധനിക്കുനണസ.  

(സനി)  സലാംസചോനത്തസ  ചചവദക്യുതനി  ചമചോഷണലാം  തടയുനതനിനുലാം

പനിടനികൂടുനതനിനുമചോയനി ചതീഫസ വനിജനിലനസസ ഓഫതീസറചട ചനതൃതത്വത്തനില് ആവശദലാം

ചവണ സജതീകേരണങ്ങചളചോടുകൂടനി 14 ആന്റെനി പവര് ചതഫസ സത്വചോഡകേള രൂപതീകേരനിചസ

പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  എലചോ മചോസവലാം 3 ചമഖലകേള ചകേന്ദ്രതീകേരനിചസ പതനിവനിനസ പുറചമ

ചസഷദല്  ചചഡ്രവസ  ഇനചസക്ഷനുകേളുലാം  നടത്തുന.   സലാംസചോനത്തസ  ചചവദക്യുതനി

ചമചോഷണലാം  നടക്കുനതസ  സലാംബനനിചസ  ലഭനിക്കുന  പരചോതനികേളനില്  നടപടനികേള

എടുക്കചോറണസ.  ഇഇൗ പതനിനചോലസ ജനിലകേളനിലലാം ചചവദക്യുതനി ചമചോഷണലാം നടക്കുനതചോയനി

പരചോതനി  ലഭനിക്കുചമ്പചോള  അതചോതസ  ജനിലയനിചല  യൂണനിറകേള  ആ  പരചോതനികേളനിചന്മല്

ബനചപട  ഉപചഭചോക്തചോവനിചന്റെ  മതീററലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം

പരനിചശചോധനിക്കുകേയുലാം ചചവദക്യുതനി ചമചോഷണചമചോ മറസ ക്രെമചക്കടുകേചളചോ കേചണത്തനിയചോല്

മചോത്രലാം  അത്തരലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്  നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി  നനിയമലാം  2003

അനുശചോസനിക്കുന  പ്രകേചോരലാം  പനിഴ  ഇഇൗടചോക്കുകേയുലാം  ചചയവരുന.  സചചപ്ലെെ  ചകേചോഡസ

2014-ല്  പരചോമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  സമയപരനിധനി  അനുസരനിചസ  കുടനിശ്ശേനികേ  വരുത്തുന

ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന വനിചചദനിക്കല്,  കേണക്ഷന അഴനിചമചോറല്

തുടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചവരുന.   അതനിനുചശഷലാം  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട

ചസകേഡ്യൂരനിറനി ചഡചപചോസനിറനില് നനിനലാം കുടനിശ്ശേനികേ വകേയനിരുത്തചോറണസ.  ഇതനില് നനിനലാം

വകേയനിരുത്തചോന കേഴനിയചോത്ത തുകേ റവനഡ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കചോയനി നല്കേചോറണസ.

കൂടചോചത  ദതീര്ഘകേചോല  കുടനിശ്ശേനികേയുള്ള  ഉപചഭചോക്തചോക്കളനില്  നനിനലാം  ഒറത്തവണ

തതീര്പചോക്കല്  പദതനി  വഴനി  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിചചടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയുലാം

ആവനിഷരനിചനിരുന.
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സലാംരലാംഭകേരനില്നനിനലാം ചചവദക്യുതനി വചോങ്ങല് 

267  (631)  ചപ്രചോഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന  തങ്ങള :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരളത്തനില്  സത്വകേചോരദ  കേമ്പനനികേചളചോ  വദക്തനികേചളചോ  കവദക്യുതനി
ഉല്പചോദനിപനിചസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യസ  നല്കുനചണചോ;  എങനില് അതു സലാംബനനിച
വനിവരലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനിപനിക്കുന  എലചോ  സലാംരലാംഭകേരനിൽനനിനലാം
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  കവദക്യുതനി വചോങ്ങുനചണചോ;  ഇവരനില് നനിനലാം എന്തെസ വനിലയചോണസ
കവദദതനി  വചോങ്ങുനതസ;  ഈ  ഇടപചോടനില്  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ  നഷലാം
ഉണചോകേചോറചണചോ;

(സനി)  കേരചോര് ഉണചോക്കനിയചശഷലാം കവദക്യുതനി ഉല്പചോദനിപനിക്കുന ഏചതങനിലലാം
സലാംരലാംഭകേരനില് നനിനലാം കവദക്യുതനി വചോങ്ങചോന കേഴനിയചോത്ത അവസ നനിലവനിലചണചോ;
വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില് ആചകേ ഉല്പചോദനിപനിക്കുന എത്ര ചമഗചോവചോടസ  കവദക്യുതനി
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി. ഏചറടുക്കുനണസ; വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  സത്വകേചോരദ  കേമ്പനനികേളുലാം  വദക്തനികേളുലാം  ചചവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനിപനിചസ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-ക്കസ നല്കുനതസ സലാംബനനിച വനിവരലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

ക്രെമ
നമ്പര്

പദതനി കേപചോസനിറനി

(MW)

നനിരക്കസ

(₹)

1 അയ്യപചോ ചചഹചഡ്രചോ പവര് ലനിമനിറഡസ, കേചോരനിക്കയലാം 10.5 4.16

2 പചോലക്കചോടസ സചോള ചചഹചഡ്രചോ കേമ്പനനി, മതീനവലലാം 3 4.88

3 ഇ.ഡനി.സനി.എല്. പവര് ചപ്രചോജകസ ലനിമനിറഡസ, അളങല് 7 2.44

4 വനിയ്യത്തസ പവര് ചചപ്രവറസ ലനിമനിറഡസ, ഇരുട്ടുകേചോനലാം 4.5 2.70

5 കേലചോര് ചചമചക്രെചോ ചചഹഡല് ചപ്രചോജകസ 0.05 4.88

6 പചോമ്പുകേയലാം മനിനനി ചചഹഡല് ചപ്രചോജകസ 0.11 4.88

7 മണനിയചോര് പവര് ചപ്രചോജകസ 12 കേദചോപ്റതീവസ
ജനചറഷന

8 കുത്തുങല് പവര് ചപ്രചോജകസ 21
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സത്വകേചോരദ കേമ്പനനികേള നടത്തുന കേചോറചോടനി നനിലയങ്ങള

ക്രെമ
നമ്പര്

പദതനി കേപചോസനിറനി

(MW)

നനിരക്കസ

(₹)

1 സസസ ചലചോണ് എനര്ജനി ലനിമനിറഡസ, അഗളനി 13.8 3.14

2 സസസ ചലചോണ് എനര്ജനി ലനിമനിറഡസ, കേചോവണനിക്കല് 4.8 3.14

3 ചവസചോസസ വനിനഡസ ചടചകചോളജനി, രചോമക്കല്ചമടസ 14.25 3.14

4 അഹലദ ആളടര്ചനറസ എനര്ജനി ലനിമനിറഡസ, പചോലക്കചോടസ 8.4 3.95

(ബനി)  ചകേരളത്തനില് ചചവദക്യുതനി ഉല്പചോദനിപനിക്കുന എലചോ സലാംരലാംഭകേരനില് നനിനലാം
ചകേരള ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങുനനില.   ചകേരള
ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷന  അലാംഗതീകേരനിച  നനിരക്കനിലചോണസ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ  സത്വകേചോരദ  സലാംരലാംഭകേരനില്  നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി
വചോങ്ങുനതസ.

(സനി)  കേരചോര്  ഉണചോക്കനിയതനിനുചശഷലാം  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങചോന  കേഴനിയചോത്ത
അവസ നനിലവനിലനില.

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില്  66.41  ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനിയചോണസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡസ ഏചറടുത്തനിട്ടുള്ളതസ.

കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനിചല സഇൗചരചോര്ജ പദതനികേള

268 (632)  ശതീ  .    എലാം  .    രചോജചഗചോപചോലന :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോസര്ചഗചോ ഡസ  ജനിലയനില്  സഇൗചരചോര്ജ  പദതനികേള  വഴനി  എത്ര
ചമഗചോവചോടസ  കവദക്യുതനിയചോണസ  ഉല്പചോദനിപനിക്കുനചതനലാം ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  എത്ര
സചോപനങ്ങളചോണസ പ്രവര്ത്തനിക്കുനചതനലാം അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത സചോപനങ്ങളക്കസ എത്ര ചമഗചോവചോടസ സചോപനിത ചശഷനിയചോണസ
ഉള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനില്  സഇൗചരചോര്ജ പദതനികേള വഴനി  200
ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കചോനചോണസ  ലക്ഷദമനിടനിരനിക്കുനതസ.  ഇതുമചോയനി
ബനചപടസ ഇന്തെദന റനിനഡ്യൂവബനിള എനര്ജനി ചഡവലപ്ചമന്റെസ ഏജനസനി (IRDEA),
ചടഹ്റനി  ചഹചഡ്രചോ  ചഡവലപ്ചമന്റെസ  ചകേചോര്പചറഷന  ഓഫസ  ഇന്തെദചോ  ലനിമനിറഡസ
(THDCIL) എനതീ സചോപനങ്ങളുമചോയനി MOU ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ.
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IRDEA-യുചട  50  ചമഗചോവചോടസ  പദതനിയനില്,  36  ചമഗചോവചോടസ  ഉത്പചോദനലാം
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.   ബചോക്കനി  14  ചമഗചോവചോടസ  പദതനിയുചട  നനിര്മ്മേചോണ  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയചോയനിട്ടുണസ.

THDCIL-ചന്റെ  50  ചമഗചോവചോടസ  പദതനിയുചട  പ്രവൃത്തനികേള  ചടനഡര്
ചചയനിട്ടുണസ.

ബചോക്കനി  100  ചമഗചോവചോടസ,  വയബനിലനിറനി  ഗദചോപസ  ഫണനിലാംഗസ  പദതനിയനില്
ദര്ഘചോസനിലൂചട കേചണചത്തണതചോയനിട്ടുണസ.

കേചോസര്ചഗചോഡസ   ജനിലയനിചല  മചഞശത്വരലാം  സബ്ചസഷന  പരനിസരത്തസ  0.5
ചമഗചോവചോടസ  ചശഷനിയുള്ള  സഇൗചരചോര്ജ  നനിലയലാം  നനിര്മ്മേചോണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ
ചചവദഡ്യൂചതചോല്പചോദനലാം  നടത്തനിവരുന.  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനിചല  മയനിലചോടനി
സബ്ചസഷന  പരനിസരത്തസ  1  ചമഗചോവചോടസ  ചശഷനിയുള്ള  സഇൗചരചോര്ജ  നനിലയലാം
സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള ദര്ഘചോസസ നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലചോണസ.

കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനില്  അനര്ടനിചന്റെ  പതനിനചോയനിരലാം  ചമല്ക്കൂര  ചചവദക്യുതനി
പദതനി മുചഖന 300 സലങ്ങളനില് നനിനചോയനി  300  കേനിചലചോവചോട്ടുലാം ചസചോളചോര് സചോര്ടസ
പദതനിയനില്  14  ഇടങ്ങളനില്  നനിനചോയനി  17  കേനിചലചോവചോട്ടുലാം  ചസചോളചോര്  ചചവദക്യുതനി
ഉത്പചോദനിപനിക്കുനണസ.

ഗ്രനിഡസ  കേണകഡസ  പദതനി  വഴനി  ഒരനിടത്തുനനിനസ  20  കേനിചലചോവചോടസ  ചസചോളചോര്
ചചവദക്യുതനിയുലാം ഉത്പചോദനിപനിക്കുനണസ.  

ആചകേ 337 കേനിചലചോ വചോടസ സചോപനിതചശഷനി ഇതുവചര ചനടചോന കേഴനിഞനിട്ടുണസ.

സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണ പദതനി

269  (633)  ശതീ  .    എസസ  .    രചോചജന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചദവനികുളലാം
നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  എത്ര  വതീടുകേളനില്  കവദക്യുതതീകേരണലാം  നടത്തനിചയന
വനിവരലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണത്തനിനസ  ആചകേ  എത്ര
തുകേയചോണസ ചചലവചോക്കനിയചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  ചദവനികുളലാം
നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനിചല 4011 വതീടുകേളനില് ചചവദക്യുതതീകേരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  9.07 ചകേചോടനി രൂപ ചചലവചോക്കനിയനിട്ടുണസ.
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270  (634)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  അരൂര്
മണ്ഡലത്തനിചല  ചചനലാംപള്ളനിപ്പുറലാം  പഞചോയത്തനിചല  മചോചടല്  തുരുത്തനിചലക്കസ
കവദക്യുതനി എത്തനിക്കുനതനിനസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  മചോചടല്  തുരുത്തനിചലക്കസ  കവദക്യുതനി  എത്തനിക്കുനതനിനസ,  അരൂര്
എലാം.എല്.എ.-യുചട  മണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തചോനചോണസ നനിര്ചദശനിചനിട്ടുള്ളതസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദഡ്യൂതതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളചപടുത്തനി  മചോചടല്
തുരുത്തനിചല പത്തസ ഗുണചഭചോക്തചോക്കളക്കസ ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന നല്കുനതനിനചോയനി
ചവമ്പനചോടസ  കേചോയലനിചന്റെ ഇരു കേരകേളനിലലാം ഇ.എചസ.റനി.  ടവര് സചോപനിചസ  കേചോയലനിനസ
കുറചകേ  320  മതീറര്  എല്.റനി.  ചചലന  വലനിചക്കണതുണചോയനിരുന.  ഇഇൗ
പ്രവൃത്തനിക്കചോയനി ചടനഡര് വനിളനിചചങനിലലാം എസനിചമറസ തുകേയ്ക്കുലാം 199  ശതമചോനലാം വചര
മുകേളനില്  മചോത്രലാം  പ്രവൃത്തനി  ഏചറടുക്കചോന  കേരചോറകേചോര്  തയ്യചോറചോയനിരുനതനിനചോല്
റതീ-ചടനഡര് ചചചയ്യണനി വരനികേയുലാം അതനില് 34  ശതമചോനത്തനിനസ മുകേളനില് പ്രവൃത്തനി
ചചയ്യചോന  കേരചോറകേചോരന  സനദത  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  സമ്പൂര്ണ്ണ
ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിയുചട  ഉചദശദലക്ഷദലാം  കേണക്കചോക്കനി  ഇഇൗ  വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം എസനിചമറസ തുകേയസ 34 ശതമചോനത്തനിനസ മുകേളനില് പ്രവൃത്തനി കേരചോര്
നല്കേചോന അനുവദനിക്കുകേയുലാം ചചയ.  

(ബനി)  അരൂര് മണ്ഡലത്തനിചല എലാം.എല്.എ.-യുചട ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില്
നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനിക്കചോയനി  33.92  ലക്ഷലാം  രൂപയസ
ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  മചോചടല്  തുരുത്തനിചല  ചചവദക്യുതതീകേരണ
ത്തനിനചോയനി 23 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ.

സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണ സലാംസചോനലാം

271(635) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രചോധചോകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമചോര് :
ശതീ  .   അനൂപസ ചജക്കബസ :
ശതീ  .    ഷചോഫനി  പറമ്പനില് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  കവദക്യുതതീകേരണ  സലാംസചോനമചോയനി
പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുചണചോ;
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(ബനി)  സലാംസചോനത്തസ എത്ര ശതമചോനലാം വതീടുകേളനിലചോണസ കവദക്യുതനി കേണക്ഷന
നനിലവനിലള്ളതസ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദക്യുതതീകേരണലാം സചോധദമചോക്കുനതനിനസ സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെചോചക്കയചോണസ;
ഇതനിനുചവണനി എന്തെസ തുകേ ചചലവഴനിച;

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലയളവനില്  (2011-16)  എത്ര  വതീടുകേള
കവദക്യുതതീകേരനിചചവനലാം  അതനിനചോയനി  എന്തെസ  തുകേ  ചചലവഴനിചചവനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  31-03-2017  -നസ  വചോസചയചോഗദമചോയനിരുന  എലചോ
വതീടുകേളക്കുലാം  (വനലാം  വകുപസ,  റവനഡ്യൂ  എനനിവയുചട  അനുമതനി  ലഭനിക്കചോത്തവയുലാം
ചകേചോടതനിയനില് ചകേസകേള ഉള്ളതുലാം ഒഴനിചകേ)  ചചവദക്യുതനി എത്തനിചസ  29-05-2017-നസ
ചകേരളചത്ത  രചോജദചത്ത  ആദദചത്ത  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  സലാംസചോനമചോയനി
പ്രഖദചോപനിചനിട്ടുണസ.

31-03-2017-നുചശഷലാം  പുതുതചോയനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ  വചോസചയചോഗദമചോക്കനിയ
വതീടുകേളുചട  കേണക്കസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്.-ല്  ലഭദമലചോത്തതനിനചോല്  നനിലവനില്
എത്ര ശതമചോനലാം വതീടുകേള ചചവദക്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണസ എന വനിവരലാം ഇചപചോള ലഭദമല.

(സനി)  2017-ല്  ചകേരളത്തനിചല  എലചോ  വതീടുകേളനിലലാം  ചചവദക്യുതനി  എത്തനിക്കുകേ
എന  ലക്ഷദചത്തചോചട  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പദതനി  തുടങ്ങനി.  ചസക്ഷന
ഓഫതീസസ വഴനിയുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേള മുചഖനയുലാം ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുചട കേസമര്
ചകേയര്  ചസന്റെര്  മുചഖനയുലാം  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷനുള്ള  അചപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  അവസരലാം  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളക്കസ  നലനിയനിരുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ
ചചവദക്യുതതീകേരണ പദതനിയനില്  1,51,896  ചപര് രജനിസര് ചചയനിരുന.  ടനി.  പദതനി
നടപനിലചോക്കുനതനിനസ  174  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ഭരണചോനുമതനി  നല്കേനി  ഉത്തരവസ
പുറചപടുവനിച.   ഇതനില്  ഒരു മണ്ഡലത്തനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  ചചലവനിചന്റെ  50  %
(പരമചോവധനി  ഒരു  ചകേചോടനി  രൂപ)  എന  നനിരക്കനില്  63.82  ചകേചോടനി  രൂപ
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി വഹനിക്കചോനുലാം ബചോക്കനിയുള്ള തുകേ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുചട ഫണ്ടുകേള,
തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  പടനികേ  ജചോതനി,  പടനികേ  വര്ഗ്ഗ  ചക്ഷമ
വകുപ്പുകേളുചടയുലാം  ഫണ്ടുകേള,  സനദ  സലാംഘടനകേളുചട  സഹചോയ  നനിധനി
എനനിവയനില്നനിനസ  കേചണത്തുവചോന  തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം  തുടര്നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  പ്രചോഥമതീകേ  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  കേണക്ഷനുചവണനി
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രജനിസര്  ചചയനിരുനവരനില്  അറപതസ  ശതമചോനചത്തചോളലാം  അചപക്ഷകേര്  സത്വന്തെലാം
വതീടനിചന്റെ  വയറനിലാംഗസ  ചചയ്യചോന  സചോമ്പത്തനികേ  ചശഷനിയനിലചോത്തവരചോയനിരുന.
ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യനിചല  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേള,  ജതീവനക്കചോര്,  സനദ
സലാംഘടനകേള,  KSPIFC,  NSS  ചപചോചലയുള്ള  സചോപനങ്ങള,  മറസ  സമനസ്സുകേള
എനനിവര്  സഇൗജനദമചോയനി  വയറനിലാംഗസ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ
സഹചോയനിക്കുകേയുണചോയനി.  ചചവദക്യുതനി  ചചലന  വലനിക്കുനതനിനസ വനലാം  വകുപനിചന്റെ
അനുമതനി  ലഭനിക്കചോത്ത  പ്രചദശങ്ങളനില്  DDG-Microgrid  സലാംവനിധചോനത്തനിലൂചട
ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷനുകേള നലനതനിനുള്ള നടപടനികേള സതീകേരനിചനിരുന.  സമ്പൂര്ണ്ണ
ചചവദക്യുതതീകേരണത്തനിചന്റെ  വനിജയത്തനിനചോയനി  100  ചതുരശ  മതീറചറചോ  അതനില്
തചോചഴചയചോ  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  വചോസഗൃഹങ്ങളക്കസ  ഉടമസചോവകേചോശ  ചരഖയനിചലങനിലലാം
ചചവദക്യുതനി കേണക്ഷന നല്കേചോന സര്ക്കചോര് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന.

സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണ പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി 1,50,807  ചചവദക്യുതനി

കേണക്ഷനുകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനില് 1,23,288  കേണക്ഷനുകേള ബനി.പനി.എല്.

വനിഭചോഗത്തനില്ചപടവരുചടതചോണസ. പടനികേജചോതനി വനിഭചോഗത്തനില്ചപട 31,414 ചപര്ക്കുലാം

പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭചോഗത്തനില്ചപട  17,406  ചപര്ക്കുലാം  കേണക്ഷനുകേള  നലനിയനിട്ടുണസ.

പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി 65 കേനി.മതീ. 11 ചകേ.വനി. ഓവര്ചഹഡസ ചചലനുകേളുലാം 40 കേനി.മതീ.

11  ചകേ.വനി.  ഭൂഗര്ഭ ചകേബനിളുകേളുലാം 21  ടചോനചസചോര്മറകേളുലാം സചോപനിചനിട്ടുണസ.  ലഭദമചോയ

കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  ചചവദക്യുതതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള

പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനസ ചചലവസ ഏകേചദശലാം 170 ചകേചോടനി രൂപയചോണസ.

ഇടുക്കനി,  പചോലക്കചോടസ,  വയനചോടസ  ജനിലകേളനില്  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനസ

ചചവദക്യുതനി  എത്തനിക്കചോന  സചോധനിക്കചോത്ത  ഒറചപട  ചകേചോളനനികേളനില്  അചനര്ടസ

സഇൗചരചോര്ജ  ചചവദക്യുതനി  സലാംവനിധചോനലാം  നടപനിലചോക്കനി.  ഇതനുസരനിചസ  ഇടുക്കനി

ജനിലയനില്  1620  വതീടുകേളനില്  ചസചോളചോര്  ചഹചോലാംചചലറനിലാംഗസ   സനിസലാം  സചോപനിച.

കൂടചോചത വയനചോടസ ജനിലയനില് 12 സലത്തുലാം പചോലക്കചോടസ ജനിലയനില് 539 വതീടുകേളനിലലാം

ചസചോളചോര്  ചഹചോലാംചചലറനിലാംഗസ  സനിസലാം  സചോപനിച.  രണസ  ചചലറസ  യൂണനിറസ,  ബചോററനി,

ചസചോളചോര്  ചമചോഡഡ്യൂള,  ഡനി.സനി.  ചടബനിള  ഫചോന,  ചമചോചചബല്  ചചോര്ജര്  എനനിവ

അടങ്ങുന സലാംവനിധചോനമചോണനിതസ.  പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കചോയനി ഇതുവചര 6 ചകേചോടനി 32

ലക്ഷത്തനില്പരലാം രൂപ ചചലവസ  ചചയ്യുകേയുണചോയനി. 

(ഡനി)   മുന സര്ക്കചോരനിചന്റെ (2011 -2016)  കേചോലയളവനില് 11.3 ലക്ഷലാം വതീടുകേള

ചചവദക്യുതതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനചോയനി  ഉപചഭചോക്തചോക്കള  കേണക്ഷനുചവണനി

നനിചക്ഷപനിച തുകേ അടക്കലാം 386.1 ചകേചോടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ.
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സമ്പൂര്ണ്ണ ചചവദക്യുതതീകേരണലാം 

272  (636)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  നനിചയചോജകേമണ്ഡലലാം  ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനില്നനിനലാം സമ്പൂര്ണ്ണ
കവദക്യുതതീകേരണത്തനിനസ  50%-ല്  അധനികേലാം  തുകേയുചട  ഭരണചോനുമതനി  ലഭദമചോക്കനിയ
മണ്ഡലങ്ങളനില് അധനികേമചോയനി വരുന തുകേ മണ്ഡലത്തനിചല കവദക്യുതനി വകുപ്പുമചോയനി
ബനചപട മറ പ്രവൃത്തനികേളക്കസ വനിനനിചയചോഗനിക്കുനകേചോരദലാം പരനിഗണനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിചസ  ഏചതങനിലലാം  നനിചവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ
ഇക്കചോരദത്തനില് സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം ഇചപചോള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ ശതീ.  പനി.  ടനി.  എ.  റഹതീലാം എലാം.എല്.എ നല്കേനിയ
നനിചവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനില് തതീരുമചോനചമചോനലാം എടുത്തനിടനില.

റനിനഡ്യൂവബനിള എനര്ജനി നയലാം

273  (637)  ചഡചോ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  പുതനിയ  റനിനക്യുവബനിള  എനര്ജനി  നയലാം  നടപനില്
വരുത്തുനതനിനസ ഉചദശനിക്കുനചണചോ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  റനിനക്യുവബനിള  എനര്ജനിയുചട  പര്ചചയ്സസ  ചററസ  നനിര്ണ്ണയനിചസ
ചകേരളത്തനിചല  ചചറകേനിട  ഉത്പചോദകേരനില്നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങുന  കേചോരദലാം
പരനിഗണനയനിലചണചോ;

(സനി)  അനര്ടനില്  എലാംപചോനല്  ചചയ്യചോത്ത  കേമ്പനനികേളുചട  പചോനല്
സചോപനിചചോലലാം  ഗുണചമന്മയുളളതചോചണങനില്  അവയ്ക്കുലാം  സബ്സനിഡനി  നല്കുനതനിനസ
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലള്ള  2002-ചല  റനിനഡ്യൂവബനിള എനര്ജനി  നയവലാം  2013-ചല
സഇൗചരചോര്ജ നയവലാം പുതുക്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഇലകനിസനിറനി  ആകസ  2003-ഉലാം  പുതുക്കനിയ  നചോഷണല്  തചോരനിഫസ
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ചപചോളനിസനി  2016  പ്രകേചോരവലാം  ചചവദക്യുതനി  വനിതരണ  കേമ്പനനികേള  മതരചോധനിഷനിത
ദര്ഘചോസനിലൂചട മചോത്രചമ ചചവദക്യുതനി വചോങ്ങുവചോന പചോടൂള എനസ നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.
ഇതസ  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ  ചസചോതസ്സുകേളനില്  നനിനള്ള  ചചവദക്യുതനി  വചോങ്ങലനിനുലാം
ബചോധകേമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ചമല് മചോര്ഗ്ഗനനിര്ചദശലാം നടപനിലചോക്കുവചോനചോയനി 27-04-2013-ല്
K.S.E.B.  ഉത്തരവസ  ഇറക്കനിയനിട്ടുമുണസ.  ഇതനിനപ്രകേചോരലാം  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ
ഉത്പചോദകേര്ക്കസ  മതരചോധനിഷനിത  ദര്ഘചോസനിലൂചട  ചചവദക്യുതനി  ചകേരള  ചസറസ
ഇലകനിസനിറനി ചബചോര്ഡസ ലനിമനിറഡനിനസ നല്കേചോവനതചോണസ.

ഒരു  കേനിചലചോവചോടസ  മുതല്  ഒരു  ചമഗചോവചോടസ  വചര  ചശഷനിയുള്ള  ഗ്രനിഡമചോയനി
ബനനിപനിചനിട്ടുള്ള  സഇൗചരചോര്ജനനിലയങ്ങളക്കസ  ചനറസ  മതീറനിറനിലാംഗസ  സലാംബനനിച
ചറഗുചലഷന  ചകേരള  സലാംസചോന  ചചവദക്യുതനി  ചറഗുചലററനി  കേമ്മേതീഷന
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.  ഇതുപ്രകേചോരലാം വചോര്ഷനികേ ചസറനില്ചമന്റെസ കേചോലയളവനില് ഗ്രനിഡനില്
നനിനസ  ആ  ഉപചഭചോക്തചോവസ  ഉപചയചോഗനിചതനില്  അധനികേലാം  ഉഇൗര്ജലാം  സഇൗചരചോര്ജ
നനിലയങ്ങള  ഗ്രനിഡനിചലയസ  നല്കേനിയനിട്ടുചണങനില്  ഇഇൗ  അധനികേ  ഉഇൗര്ജത്തനിനസ
കേമ്മേതീഷന നനിശയനിചനിട്ടുള്ള ആവചറജസ പൂളഡസ പര്ചചസസ ചകേചോസസ പ്രകേചോരമുള്ള തുകേ
ചചവദക്യുത വനിതരണ ഏജനസനി നല്കേണലാം.  

ഇതുകൂടചോചത  ഓഫ്ഗ്രനിഡസ സഇൗചരചോര്ജ നനിലയങ്ങള ഉത്പചോദനിപനിക്കുന ഒരു
യൂണനിറസ ചചവദക്യുതനിക്കസ ഒരു രൂപ നനിരക്കനില് ജനചറഷന ചബസ്ഡസ  ഇനചസന്റെതീവസ
നല്കേചോനുള്ള ചറഗുചലഷനുലാം ചകേരള സലാംസചോന ചചവദക്യുതനി ചറഗുചലററനി കേമ്മേതീഷന
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.    

(സനി)  അചനര്ടനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

പചോരമ്പചരദതര ഉഇൗര്ജ ചമഖലയനില് നനിനലാം ചചവദക്യുതനി ഉത്പചോദനലാം

274 (638)  ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  പചോരമ്പചരദതര  ഊര്ജ  ചമഖലയനില്  നനിനലാം  നനിലവനില്  എത്ര
ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനിയചോണസ  ലഭനിക്കുനതസ  എനസ  ഇനലാം തനിരനിചസ  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;
കേചോറസ,  തനിരമചോല  എനനിവയനില്നനിനലാം  അധനികേമചോയനി  ചചവദക്യുതനി
ഉല്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ  എചന്തെങനിലലാം  പദതനി  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  സഇൗചരചോര്ജത്തനില്  നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ
പ്രചതദകേമചോയനി  ഏചതങനിലലാം  പദതനി  ആവനിഷരനിക്കചോന  ഉചദശനിക്കുനചണചോ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ;
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(സനി)  സര്ക്കചോര് ഓഫതീസകേള,  ചപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള,  വനിദദചോഭദചോസ
സചോപനങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനില് സഇൗചരചോര്ജ പചോനലകേള സചോപനിചസ ചചവദക്യുതനി
സത്വയലാംപരദചോപ്തതയനിചലക്കസ  എത്തുനതനിനചോയനി  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങള
വഴനി  അവരുചട  വചോര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിചചകേചോണസ
എചന്തെങനിലലാം പദതനി നടപചോക്കചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോ;  ഇചലങനില് ഇത്തരത്തനില്
ചചവദക്യുതനി  ഉല്പചോദനലാം  നടത്തുനതനിചനപറനി  പഠനലാം  നടത്തുചമചോ  എനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പചോരമ്പചരദതര ഉഇൗര്ജചമഖലയനില്ചപട സഇൗചരചോര്ജത്തനില് നനിനലാം
90  ചമഗചോവചോട്ടുലാം  കേചോറനില്  നനിനലാം  59.275  ചമഗചോവചോട്ടുലാം  ചചവദക്യുതനി
ഉത്പചോദനിപനിക്കുനണസ.  ആചകേ  പചോരമ്പചരദതര  ഉഇൗര്ജചമഖലയനില്  നനിനലാം
149.275 ചമഗചോവചോടനിചന്റെ ചചവദക്യുതനി ഉത്പചോദനിപനിക്കുനണസ.

കേചോറനില് നനിനലാം അധനികേമചോയനി ചചവദക്യുതനി ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി 118,125
ചമഗചോവചോടസ  ആചകേ  സചോപനിതചശഷനിയുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേളുലാം  (സത്വകേചോരദ
സലാംരലാംഭകേര്  ഉളചപചട)  സഇൗചരചോര്ജത്തനില്  നനിനലാം  900  ചമഗചോവചോടസ
സചോപനിതചശഷനിയുള്ള പദതനികേളുലാം 2022  -ഓടുകൂടനി നടപനിലചോക്കുവചോനുചദശനിക്കുന.

തനിരമചോലയനില്  നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ  നനിലവനില്
പദതനികേചളചോനലാം തചന വനിഭചോവനലാം ചചയനിടനില.

പചോലക്കചോടസ  ജനിലയനില് കുഴല്മന്ദത്തസ അചനര്ടസ  സചോപനിചനിട്ടുള്ള  2  ചമഗചോവചോടസ
സഇൗചരചോര്ജ  പവര്പ്ലെെചോന്റെനില്  നനിനലാം  പ്രതനിദനിനലാം  ഏകേചദശലാം  8000  യൂണനിറസ
ചചവദക്യുതനി ഉത്പചോദനിപനിചവരുനണസ.

അചനര്ടസ  വഴനി  നടപനിലചോക്കനിവരുന  റൂഫസ ചടചോപസ  ചസചോളചോര്  പദതനികേളനില്
ചചവദക്യുത ശലാംഖലയുമചോയനി ബനനിപനിക്കുന ചസചോളചോര് കേണകസ പദതനിയനിലൂചട  8.4
സചോപനിതചശഷനിയുലാം  ബചോററനി  ചശഷനിചയചോടുകൂടനി  വരുന  പദതനികേളനിലൂചട  13.38
ചമഗചോവചോടസ സചോപനിതചശഷനിയുലാം ഇതനിനകേലാം ചചകേവരനിചനിട്ടുണസ.

കേചോറനില്  നനിനലാം  43,275  ചമഗചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന
കേചോറചോടനിപചോടങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഇതനില്  2.02  ചമഗചോവചോടസ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-
യുചടതചോയനി പചോലക്കചോടസ ജനിലയനിചല കേഞനിചക്കചോടസ പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ബചോക്കനിയുള്ളവ
പചോലക്കചോടസ,  ഇടുക്കനി  ജനിലകേളനില്  സത്വകേചോരദ  ചമഖലയനില്  നടപനിലചോക്കനിയവയചോണസ.
ചകേരളത്തനില്  കേചോറചോടനിപചോടങ്ങള  സചോപനിക്കുവചോനചോയനി  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്
ചപചോതുചമഖലചോ  സചോപനമചോയ  എന.എചസ.പനി.സനി.  82  ചമഗചോവചോടസ  ചശഷനിയുള്ള
കേചോറചോടനിപചോടങ്ങള പചോലക്കചോടസ  ജനിലയനിചല നലസനിലാംഗലാം,  ചകേചോടത്തറ പ്രചദശങ്ങളനില്
സചോപനിക്കുവചോനുള്ള നടപടനികേള പുചരചോഗമനിചവരുന.
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പചോരമ്പചരദതര  ഉഇൗര്ജ  ചമഖലയചോയ  ചചറകേനിട/ചചമചക്രെചോ/പതീചക്കചോ
ജലചചവദക്യുത പദതനികേളനില്നനിനലാം സത്വകേചോരദ ചമഖലയുചടയുലാം തചദശ സത്വയലാംഭരണ
സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളുചടയുലാം  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന  സചോപനിതചശഷനി
ഇനലാം തനിരനിചസ തചോചഴ ചകേചോടുത്തനിരനിക്കുന.

കേദചോപ്റതീവസ പദതനികേള(CPP) – 33 MW
ഇനഡനിചപന്റെന്റെസ പദതനികേള(IPP) – 34.5 MW
തചദശ സത്വയലാംഭരണ വകുപസ - 3.6 MW
പതീചക്കചോ ചചഹചഡ്രചോ ടര്ബയനിനുകേള
ചചറകേനിട ജലചചവദക്യുത പദതനികേള(സത്വകേചോരദ ചമഖല)
കേദചോപ്റതീവസ
മണനിയചോര്ചടയനില്ചറസസ - 12 MW
കൂത്തുങല് - 21 MW

       33 MW

IPP (ചഎ.പനി.പനി)
ഇരുട്ടുകേചോനലാം(I&II ഘടങ്ങള) - 4.5 MW
അളങല് - 7    MW 
കേചോരനിക്കയലാം (I&II ഘടങ്ങള) - 15 MW
പചോതലാംകേയലാം - 8 MW

34.5 MW

LSG
മചോങ്കുളലാം - 110 KW
കേലചോര് - 50 KW
മതീനവലലാം - 3000 KW

3160 MW
(3.6MW)

കൂടചോചത ചകേന്ദ്ര നവതീന നവതീകേരണ ഉഇൗര്ജമനചോലയത്തനിചന്റെ സചോമ്പത്തനികേ 
സഹചോയചത്തചോചട(CFA) നടപനിലചോക്കനിയ  -   100 KW

(ബനി)  ബചോണചോസരസചോഗര്  ഡചോലാം  റനിസര്ചവചോയറനില്  നനിനലാം  ചഫചോടനിലാംഗസ
ചസചോളചോര്  സചോചങതനികേ  വനിദദ  ഉപചയചോഗനിചസ  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന  10
കേനിചലചോവചോടനിചന്റെ സഇൗചരചോര്ജ നനിലയലാം നനിര്മ്മേചോണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത
500  കേനിചലചോവചോടനിചന്റെ  ചഫചോടനിലാംഗസ  ചസചോളചോര്  നനിലയത്തനിചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം
പൂര്ത്തനിയചോയനി  വരുന.  ബചോണചോസരസചോഗര്  ഡചോലാം  നടപചോതയനില്  ചസചോളചോര്
പചോനലകേള  സചോപനിചസ  440  കേനിചലചോവചോടസ  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന.
ബചോരചോചപചോള കേനചോല് ചടചോപനില് ചസചോളചോര് നനിലയലാം സചോപനിചസ 3 ചമഗചോവചോട്ടുലാം കേനചോല്
ബചോങനില് നനിനലാം 1 ചമഗചോവചോട്ടുലാം ചചവദക്യുതനി ഉത്പചോദനിപനിക്കുനണസ.
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സഇൗചരചോര്ജത്തനില്  നനിനലാം  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ  അചനര്ടസ
വനിവനിധ  പദതനികേള  ആവനിഷരനിചസ  നടപനിലചോക്കനി  വരുന.   ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡസ  വഴനി  സര്ക്കചോര്  ചകേടനിടങ്ങളനില്  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ
അചനര്ടസ ഒരു പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത ചഫചോടനിലാംഗസ ചസചോളചോര് ചചവദക്യുതനി
പദതനിയുലാം നടപചോക്കചോന ഉചദശനിക്കുനണസ. 

(സനി)  ഉണസ.

അതനിരപനിള്ളനി ജലചചവദക്യുത പദതനി

275  (639)  ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബചോഹനിലാം  കുഞസ :  തചോചഴ  കേചോണുന
ചചചോദദങ്ങളക്കസ കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) അതനിരപനിള്ളനി ജലകവദക്യുത പദതനി ഇചപചോള ഏതു ഘടത്തനിലചോണസ;

(ബനി)  ഏചതലചോലാം  സലാംഘടനകേളുചട  പഠനത്തനിലചോണസ  ഈ  പദതനി
സലാംസചോനത്തനിനസ ഗുണകേരമചോചണനസ കേചണത്തനിയതസ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലചോക്കുനതുമൂലലാം  വനഭൂമനിക്കുണചോകുന  നചോശനഷലാം
നനികേത്തചോന എചന്തെങനിലലാം നനിര്ചദശങ്ങള നനിലവനിലചണചോ; എങനില് അക്കചോരദത്തനില്
എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി ജലചചവദക്യുത പദതനിയുചട നടത്തനിപ്പുമചോയനി ബനചപട
നടപടനികേള പുചരചോഗമനിക്കുന. പ്രചോഥമനികേ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)   ചസനടല് ഇലകനിസനിറനി  അചതചോറനിറനി/ചസനടല് വചോടര്  കേമ്മേതീഷചന്റെ
പഠനത്തനിചന്റെ ചവളനിചത്തനിലചോണസ ഇഇൗ പദതനി സലാംസചോനത്തനിനസ ഗുണകേരമചോചണനസ
കേചണത്തനിയതസ.

(സനി)  ചഫചോറസസ കേണ്സര്ചവഷന ആകസ  (1980)  പ്രകേചോരലാം വനഭൂമനി വചനതര
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കചോയനി  ഉപചയചോഗനിക്കുനതനിനസ  നനിലവനിലണചോയനിരുന  എലചോ
നടപടനിക്രെമങ്ങളുലാം  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡസ  ലനിമനിറഡസ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ചപരനിങ്ങല്കുത്തസ ഡചോമനിചനചോടസ ചചര്നസ ചചഹ ഡല് ടൂറനിസലാം

276  (640)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    ചദവസനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചചോലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ചപരനിങ്ങല്ക്കുത്തസ  ഡചോമനിചനചോടസ  ചചര്നസ
കഹഡല് ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി നടപനിലചോക്കനിവരുന ചബചോടനിലാംഗസ  സലാംവനിധചോനലാം
നനിർത്തനിവചനിരനിക്കുനതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
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(ബനി)  എങനില്  ചബചോടനിലാംഗസ  പുനരചോരലാംഭനിക്കുവചോന  ആവശദമചോയ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ചപരനിങ്ങല്ക്കുത്തനിൽ  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുചട  ഉപചയചോഗശുനദമചോയനി
കേനിടക്കുന  കേത്വചോര്ചടഴ്സുകേള  പുതുക്കനി  പണനിതസ  വനിചനചോദസഞചോരനികേൾക്കസ
സഇൗകേരദചമചോരുക്കചോൻ നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി) എങനിൽ നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലചോണസ എനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  നനിര്ചദശമനുസരനിചചോണസ  ചപരനിങ്ങല്കുത്തനില്
വനിജയകേരമചോയനി  നടത്തനിവനനിരുന  ചബചോടനിലാംഗസ  നനിര്ത്തനിവയ്ചക്കണനിവനതസ.
ചബചോടനിലാംഗസ  പുനരചോരലാംഭനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനസ
വനലാംവകുപസ അധനികേചോരനികേളക്കസ നനിര്ചദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  വനലാംവകുപനില് നനിനലാം
അനുമതനി ലഭദമചോകുന മുറയസ ചബചോടനിലാംഗസ പുനരചോരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.

(സനി&ഡനി)  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കേത്വചോര്ചടഴ്സുകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി
എസനിചമറസ  തയ്യചോറചോക്കനി  കേരചോറകേചോരചന ഏല്പനിക്കുകേയുണചോയനി.   എനചോല് അവര്
പണനി  തുടങ്ങചോത്ത  സചോഹചരദത്തനില്  ചചഹഡല്  ടൂറനിസലാം  ചനരനിടസ  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചവരുന.

ചചവദക്യുചതചോല്പചോദനലാം

277  (641)  ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) സലാംസചോനത്തസ കവദക്യുചതചോല്പചോദനത്തനിനസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മചോര്ഗ്ഗങ്ങള
ഏചതചോചക്കയചോചണനലാം  ഓചരചോ  മചോര്ഗ്ഗത്തനില്നനിനലാം  എത്ര  ചമഗചോവചോടസ  കവദക്യുതനി
ഉല്പചോദനിപനിക്കുന എനസ ഇനലാം തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  സലാംസചോനത്തസ  മഴയുചട  കുറവമൂലലാം  കവദക്യുചതചോല്പചോദനത്തനിനസ
ആവശദത്തനിനസ ചവള്ളലാം ലഭനിക്കചോത്തതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  ഈ  സചോഹചരദത്തനില്  ചവചറ  ഏചതചോചക്ക  മചോര്ഗ്ഗങ്ങളചോണസ
കവദക്യുചതചോല്പചോദനത്തനിനു പുതുതചോയനി ചതടുനചതന വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  സലാംസചോനചത്ത  ഡചോമുകേളനില്  ചസചോളചോര്  പചോനലകേള  സചോപനിചസ
കവദക്യുചതചോല്പചോദനലാം  നടത്തചോന  ഏചതങനിലലാം  പദതനി  ഉചണചോ;  വനിശദചോലാംശങ്ങള
ലഭദമചോക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ ചചവദക്യുചതചോത്പചോദനത്തനിനസ കൂടുതലചോയനി ജലചചവദക്യുത
പദതനികേചളയചോണസ ആശയനിക്കുനതസ. കൂടചോചത സഇൗചരചോര്ജത്തനില്നനിനലാം കേചോറനില്
നനിനലാം  LSHS  തചോപനനിലയങ്ങളനില്  നനിനലാം  ചചറനിയ  ചതചോതനില്  ചചവദക്യുതനി
ഉത്പചോദനിപനിക്കുന.  2017  ജൂചചല  31-ാം  തതീയതനി  വചരയുള്ള  കേണക്കസ  പ്രകേചോരലാം
വനിവനിധ  മചോര്ഗ്ഗങ്ങളനില്  നനിനമുള്ള  ചകേരള  ചസറസ  ഇലകനിസനിറനി  ചബചോര്ഡനിചന്റെ
ശരചോശരനി പ്രതനിദനിന ഉത്പചോദനലാം തരലാംതനിരനിചസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

ജലചചവദക്യുത പദതനി 13.67 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറസ

കേചോറനില് നനിനള്ള ചചവദക്യുതനി 0.48 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറസ

സഇൗചരചോര്ജ ചചവദക്യുതനി 0.142 ദശലക്ഷലാം യൂണനിറസ

LSHS തചോപ ചചവദക്യുതനി ഇല

എനര്ജനി  മചോചനജസ ചമന്റെസ  ചസന്റെറനിചന്റെ  പരനിധനിയനിലള്ള  പചോരമ്പചരദതര
ഉഇൗര്ജചമഖലയചോയ  ചചറകേനിട/ചചമചക്രെചോ/പതീചക്കചോ  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളനില്
നനിനലാം  സത്വകേചോരദ  ചമഖലയുചടയുലാം  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം
ഗുണചഭചോക്തചോക്കളുചടയുലാം ഉത്പചോദനിപനിക്കുന സചോപനിതചശഷനി ഇനലാം തനിരനിചസ  തചോചഴ
ചചര്ത്തനിരനിക്കുന.

ചചറകേനിട ജലചചവദക്യുത പദതനികേള

(സത്വകേചോരദചമഖല  )
കേദചോപ്റതീവസ പദതനികേള
മണനിയചോര് ചടയനില്ചറസസ  - 12MW
കൂത്തുങല് - 21MW

ആചകേ - 33MW

ഇനഡനിചപനഡന്റെസ പദതനികേള   (IPP)

ഇരുട്ടുകേചോനലാം (I&II ഘടങ്ങള) -   4.5 MW
അളങല് -   7 MW
കേചോരനിക്കയലാം(I&II ഘടങ്ങള) -  15 MW
പചോതലാംകേയലാം -   8 MW

ആചകേ - 34.5 MW
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മചോങ്കുളലാം - 110 KW
കേലചോര് - 50 KW
മതീനവലലാം - 3000 KW
ആചകേ - 3160 KW  (3.16 MW)

കൂടചോചത ചകേന്ദ്ര നവതീന നവതീകേരണ ഉഇൗര്ജമനചോലയത്തനിചന്റെ സചോമ്പത്തനികേ
സഹചോയചത്തചോചട (CFA) നടപനിലചോക്കനിയ 100 KW പദതനി.

പചോലക്കചോടസ ജനിലയനിചല കുഴല്മന്ദത്തസ അചനര്ടസ സചോപനിചനിട്ടുള്ള 2 ചമഗചോവചോടസ
സഇൗചരചോര്ജ പ്ലെെചോന്റെനില് നനിനലാം പ്രതനിദനിനലാം ഏകേചദശലാം  8000  യൂണനിറസ  ചചവദക്യുതനി
ഉത്പചോദനിപനിചസ  വരുനണസ.   ചചവദക്യുത ശലാംഖലയുമചോയനി  ബനനിപനിക്കുന ചസചോളചോര്
കേണകസ  പദതനിയനിലൂചട  8.4  ചമഗചോവചോടസ  സചോപനിതചശഷനിയുലാം  ബചോററനി
ചശഷനിചയചോടുകൂടനി  വരുന ചസചോളചോര് സചോര്ടസ,  പതനിനചോയനിരലാം  സഇൗരചമല്ക്കൂര എനതീ
പദതനികേളനിലൂചട  13.38  MW  സചോപനിതചശഷനിയുലാം  ചചകേവരനിചനിട്ടുണസ.   കൂടചോചത
കേചോറനില് നനിനലാം  43.275  MW  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന കേചോറചോടനി  പചോടങ്ങള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.  ഇതനില് 2.02 MW ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.-യുചടതചോയനി പചോലക്കചോടസ
ജനിലയനിചല  കേഞനിചക്കചോടസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.   ബചോക്കനിയുള്ളവ  സത്വകേചോരദ
ചമഖലയനിലള്ളവയചോണസ.   

(ബനി)  ഉണസ.

(സനി)   ആവശദത്തനിനുള്ള  ചചവദക്യുതനി  ഉത്പചോദനിപനിക്കചോനുള്ള  അടനിസചോന
സഇൗകേരദങ്ങള  ഇലചോത്തതനിനചോല്  ഇഇൗ  കുറവ  നനികേത്തുനതനിനചോയനി  പുറത്തുനനിനലാം
കൂടുതല് ചചവദക്യുതനി ലഭദമചോക്കചോനചോണസ  ശമനിക്കുനതസ.  ദതീര്ഘകേചോലചോടനിസചോനത്തനില്
സഇൗചരചോര്ജ  പദതനികേളുലാം  തചോപനനിലയവലാം  ജലചചവദക്യുത  പദതനികേളുലാം
സചോപനിക്കുനതനിനുള്ള സചോധദതചോ പഠനങ്ങള ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.എല്. നടത്തുനണസ.
പചോരമ്പചരദതര  ഉഇൗര്ജചസചോതസ്സുകേളചോയ  സഇൗചരചോര്ജലാം,  കേചോറസ  എനനിവയനില്
നനിനലാം കേഴനിയചോവനനിടചത്തചോളലാം ചചവദക്യുതനി ഉത്പചോദനിപനിക്കുനതനിനസ ലക്ഷദമനിടുനണസ.

82 MW ചശഷനിയുള്ള കേചോറചോടനി പചോടങ്ങള പചോലക്കചോടസ ജനിലയനിചല നലസനിലാംഗലാം,
ചകേചോടത്തറ പ്രചദശങ്ങളനില് എന.എചസ.പനി.സനി. മുഖചോന്തെരലാം സചോപനിക്കചോനുള്ള നടപടനി
പുചരചോഗമനിചവരുന.

(ഡനി)   വയനചോടസ  ജനിലയനിചല  ബചോണചോസര  സചോഗര്  റനിസര്ചവചോയറനില്  10
കേനിചലചോ  വചോട്ടുചശഷനിയുള്ള  പദതനി  നടപചോക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  500  കേനിചലചോവചോടസ
ചശഷനിയുള്ള ചഫചോടനിലാംഗസ ചസചോളചോര് പദതനിയുചട നനിര്മ്മേചോണലാം പൂര്ത്തനിയചോയനിവരുന.
കൂടചോചത  ബചോണചോസരസചോഗര്  ഡചോമനിചന്റെ  നടപചോതയുചട  മുകേളനില്  400  കേനിചലചോവചോടസ
ചശഷനിയുള്ള  സഇൗചരചോര്ജനനിലയലാം  സചോപനിചസ  ചചവദക്യുചതചോത്പചോദനലാം
നടത്തനിവരുന.
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കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനിചല കുറനിചക്കചോലനില് 110 ചകേ.വനി. സബസ ചസഷന

278  (642)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരചോമന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനിചല കുറനിചക്കചോലനില് 110 ചകേ. വനി. സബ്ചസഷന
സഥചോപനിക്കുനതനിനസ സലലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനിലചോ  കേളകചററനില്  നനിനള്ള  (2/41457/2016/  തതീയതനി  23/6/17)
ചലറർ  പ്രകേചോരലാം,  സലത്തനിനചോയനി  ചകേ.എസസ.ഇ.ബനി.  പുതുക്കനിയ  അചപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനിചല കുറനിചക്കചോലനില് 110 ചകേ.വനി. സബ്ചസഷന
സചോപനിക്കുനതനിനചോയനി ചബഡഡക്ക വനിചലജനിചല വലനിയ പചോറയനില്  396/ pt-ല്  3
ഏക്കര് സലലാം അനുചയചോജദമചോചണനസ കേണത്തനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)   ഉണസ.  പചോട  വദവസയനില് ചമല് ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനസ  ചവണനിയുള്ള
അചപക്ഷ 1-08-2017-നസ ജനിലചോ കേളകര്ക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ടചോനസസ ഗ്രനിഡസ 2.0 പദതനി

279(643) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബചോലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമചോര് :
ശതീ  .   സണ്ണനി ചജചോസഫസ :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ടചോനസസ  ഗ്രനിഡസ  2.0  എന  പദതനിക്കസ  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) ഈ പദതനിയുചട ഉചദശദലക്ഷദങ്ങള എചന്തെലചോമചോണസ; വനിവരനിക്കുചമചോ;

(സനി) ഈ പദതനിക്കുള്ള മചോസര് പ്ലെെചോന തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള
എചന്തെലചോലാം;

(ഡനി)  ഈ  പദതനിക്കസ  എചന്തെലചോലാം  ധനസഹചോയമചോണസ  ലഭനിക്കുനചതനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  ഏകേചദശലാം 10,000 ചകേചോടനി രൂപ ചചലവസ വരുന ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ
2.0 എന പദതനിക്കസ ഭരണചോനുമതനി നല്കേനി ഉത്തരവസ പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  400  ചകേ.വനി.  നനിലവചോരത്തനിലള്ള  പ്രസരണ  ശലാംഖല
ചകേരളത്തനിലടനതീളലാം സചോപനിചസ പ്രസരണ നഷലാം കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം പുഗളര്-മചോടക്കത്തറ
2000  ചമഗചോവചോടസ  എചസ.വനി.ഡനി.സനി.  ഇടനചോഴനിയുചട  അനുമതനി  ലഭനിചതനിചന്റെ
ഭചോഗമചോയുള്ള  ചചവദക്യുതനി  പ്രസരണലാം  സഗമമചോയനി  നടത്തുനതനിനുലാം  ചസനടല്
ഇലകനിസനിറനി അചതചോറനിറനിയുചട പ്ലെെചോനനിലാംഗസ നനിലവചോരമനുസരനിചള്ള പ്രസരണ ശലാംഖല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുമചോയചോണസ ടചോനസസ ഗ്രനിഡസ 2.0 വനിഭചോവനലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി)  ഉണസ.  ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ 2.0 പദതനിചയ രണസ പ്രധചോന ഘടങ്ങളനിലചോയുള്ള
വര്ക്കുകേളചോയുലാം  കൂടചോചത  ഹരനിചതചോര്ജ  ഇടനചോഴനി,  ഡഇൗണ്സ്ട്രേതീലാം  ശലാംഖലയുചട
ശചോക്തതീകേരണലാം,  എനതീ  പ്രധചോന  ഘടകേങ്ങളചോയനി  തരലാം  തനിരനിചനിരനിക്കുന.
ചമചോത്തത്തനില് ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ 2.0 പദതനിയനില് 400 ചകേ.വനി.-യുചട 507  സര്കേഡ്യൂടസ
കേനിചലചോമതീറര്  ചചലനുലാം  220  ചകേ.വനി.-യുചട  1965  സര്കേഡ്യൂടസ  കേനിചലചോമതീറര്  ചചലനുലാം,
110  ചകേ.വനി.-യുചട  2009  സര്കേഡ്യൂടസ  കേനിചലചോമതീറര്  ചചലനുലാം,  400  ചകേ.വനി.-യുചട  5
സബ്ചസഷനുകേളുലാം  220  ചകേ.വനി.-യുചട  24  സബ്ചസഷനുകേളുലാം  പ്രധചോനമചോയുലാം
ഉളചപടുന.

(ഡനി)  ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ 2.0 പദതനിക്കസ 2016-2017, 2017-2018 സചോമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില്  1,00,000  രൂപ വതീതലാം ചകേരള ബഡ്ജറനില്  4 നനിനലാം അനുവദനിച.
ചകേരള  സര്ക്കചോര്  സലാംരലാംഭമചോയ  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  5,200  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
ധനസഹചോയലാം  വദവസകേളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  ടചോനസ്ഗ്രനിഡസ
2.0-ല്  ഉളചപടുന  ഏറനചോടസ  ചചലനസസ  പചോചക്കജനിനുലാം  എചസ.ടനി.എല്.എസസ.
ചചലനസസ  പചോചക്കജനിനുമചോയനി  400  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  ഗ്രചോന്റെസ  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ
പവര് സനിസലാം ചഡവലപ്ചമന്റെസ ഫണനില് നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  

പുനരുത്പചോദന  ചസചോതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ഉത്പചോദനിപനിക്കുന  ചചവദക്യുതനിയുചട
സഗമമചോയ പ്രസരണലാം ലക്ഷദമനിടസ  ആവനിഷരനിച പദതനികേളചോണസ ടചോനസ്ഗ്രനിഡനിചല
ഹരനിചതചോര്ജ  ഇടനചോഴനി  പദതനികേള.   ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ  ഹരനിത  ഇടനചോഴനി
ഫണനില്  ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹചോയലാം  ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തസ്തുത പദതനികേളക്കസ മനിനനിസ്ട്രേനി ഒചോഫസ നഡ്യൂ ആന്റെസ റനിനഡ്യൂവബനിള
എനര്ജനി(MNRE)-ല്  നനിനലാം  40%ഗ്രചോന്റുലാം  KFW-(ജര്മ്മേന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ
ചഡവലപ്ചമന്റെസ ബചോങസ)-  ല് നനിനലാം  40% ചസചോഫസ ചലചോണ് ആയുലാം ധനസഹചോയലാം
നല്കുനതനിനുള്ള അനുമതനി ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലചോണസ.    
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കേചോടചോക്കട 220 KV സബ്ചസഷന നനിര്മ്മേചോണലാം

280(644)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
കവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോടചോക്കട  220  KV  സബ്ചസഷചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട
നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) നനിർമ്മേചോണലാം എനസ പൂർത്തതീകേരനിക്കചോനചോകുചമനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേചോടചോക്കട  220  KV  സബ്ചസഷചന്റെ  നനിര്മ്മേചോണലാം
പൂര്ത്തനിയചോക്കനിയനിട്ടുണസ.

കേചോര്ഷനികേ ഇനഷത്വറനസസ പ്രതീമനിയലാം തുകേ ഇനഷത്വറനസസ കേമ്പനനികേളനിചലയസ
അടയചോത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ എതനിചര നടപടനി

281  (645)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) 2016-17 സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ചനിറര് നനിചയചോജകേ മണ്ഡലത്തനിചല ചനില
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള കേര്ഷകേരനില് നനിനസ  കേചോര്ഷനികേ ഇനഷത്വറനസസ  പ്രതീമനിയലാം
ഈടചോക്കനിയചശഷലാം  തുകേ  ഇനഷത്വറനസസ  കേമ്പനനികേളനിചലയസ  അടയചോത്തതു
സലാംബനനിചസ  സഹകേരണ  വകുപനിനസ  ലഭനിച  പരചോതനികേളുചട  വനിശദചോലാംശങ്ങള
ലഭദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഈയനിനത്തനില് ആചകേ എത്ര രൂപയചോണസ ടനി മണ്ഡലത്തനിചല വനിവനിധ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  പനിരനിചചടുത്തതസ  ;ഇതനില്  ഏചതചോചക്ക  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള തുകേ ഇനഷത്വറനസസ കേമ്പനനികേളക്കസ അടച ;  ഏചതചോചക്ക സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള തുകേ അടയ്ക്കുനതനില് വതീഴ്ചവരുത്തനി ;

(സനി)  ഈയനിനത്തനില് എത്ര രൂപ കേര്ഷകേര്ക്കസ  നഷപരനിഹചോര  ഇനത്തനില്
നഷമചോയനി  ;  ഈ നഷപരനിഹചോരലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ ലഭദമചോക്കചോന എന്തെസ നടപടനിയചോണസ
സത്വതീകേരനിക്കചോന ഉചദശനിക്കുനതസ;  ഇതനില് കൃതദവനിചലചോപലാം  വരുത്തനിയ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളചക്കതനിചര  എന്തെസ  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കചോന  ഉചദശനിക്കുന  എനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ ?
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(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചനിറര്  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനിചല
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള കേര്ഷകേരനില് നനിനസ  കേചോര്ഷനികേ ഇനഷത്വറനസസ  പ്രതീമനിയലാം
ഇഇൗടചോക്കനിയചശഷലാം  തുകേ  ഇനഷത്വറനസസ  കേമ്പനനികേളനിചലയസ  അടയചോത്തതസ
സലാംബനനിചസ നചോളനിതുവചര പരചോതനികേചളചോനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇഇൗയനിനത്തനില്  ടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  തചോചഴ  പറയുന  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള പനിരനിചചടുത്ത തുകേയുലാം ഇനഷത്വറനസസ  കേമ്പനനികേളക്കസ അടച തുകേയുലാം
ചുവചട ചചര്ക്കുന:

ക്രെമ നമ്പര് സഹകേരണ സലാംഘത്തനിചന്റെ ചപരസ പനിരനിച തുകേ അടച തുകേ

1 മൂലത്തറ എസസ.സനി.ബനി 58059 58059

2 പടചഞരനി എസസ.സനി.ബനി 1192104 1192104

3 ചനിറര് എസസ.സനി.ബനി. 157356 157356

4 തത്തമലാംഗലലാം എസസ.സനി.ബനി. 480166 339956

5 ചപരുമചോടനി എസസ.സനി.ബനി. 546647 546647

6 നചലപനിള്ളനി എസസ.സനി.ബനി. 1490741 1490741

ആചകേ 3925073 3784863

ചമല്പറഞവയനില്  തത്തമലാംഗലലാം  എസസ.സനി.ബനി.  ഇഇൗ  ഇനത്തനില്

പനിരനിചചടുത്ത തുകേയനില്  140210  രൂപ ഇനഷത്വറനസസ കേമ്പനനിയനില് അടയ്ക്കുനതനില്

വതീഴ്ച വരുത്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  വനിളനചോശലാം  കേണക്കചോക്കുനതസ  വനിവനിധ  സര്ക്കചോര്  മചോനദണ്ഡങ്ങള

അനുസരനിചചോയതനിനചോലലാം,  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹചോര  തുകേ  നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതസ

ഇനഷത്വറനസസ കേമ്പനനി ആയതനിനചോലലാം കേര്ഷകേര്ക്കസ നഷമചോയ നഷപരനിഹചോര തുകേ

സലാംബനനിചസ  കൃതദമചോയ  കേണക്കസ  ലഭദമല.  ടനി  വനിഷയത്തനില്  തത്തമലാംഗലലാം

സര്വതീസസ   ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ബചോങസ  ബഹു.  ചചഹചക്കചോടതനിയനില് ചകേസസ  ഫയല്

ചചയനിട്ടുണസ.  ടനി  ചകേസനില്  ബഹു.  ചചഹചക്കചോടതനി  വനിധനിനദചോയലാം

പുറചപടുവനിക്കുനതനുസരനിചസ തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.
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സചോര്ടസ ക്ലചോസസ റൂലാം പദതനി-സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട ഫണനിലാംഗസ

282  (646)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സഹകേരണവകുപസ,  സര്ക്കചോര്-എയ്     ഡഡസ  സ്ക്കുളുകേളനില്  സചോര്ടസ  ക്ലചോസസ
റൂമുകേള നല്കുന ഒരു പദതനിയസ രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ക്ലചോസസ റൂമുകേളനില് എചന്തെലചോലാം സഇൗകേരദങ്ങളചോണസ  ഈ പദതനിയനിലൂചട
തയ്യചോറചോക്കുനതസ;

(സനി) ഇതസ നനിര്വഹനിക്കുനതസ ഏതസ ഏജനസനി മുചഖനയചോണസ;

(ഡനി)  അരൂര്  മണ്ഡ ലത്തനില്  നനിനലാം  എലാം.എല്.എ  നനിര്ചദശനിച  സ്ക്കുളുകേള
ഏചതലചോമചോണസ;  അവചയലചോലാം പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിചക്കചോണ്ടുള്ള ഏചതങനിലലാം
ഉത്തരവകേള ഉണചോയനിരുചനചോ; ഉചണങനില് ആയതനിചന്റെ പകേര്പസ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ഇ)  ഇതുപ്രകേചോരമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  എനചത്തയസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം  എനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനിദദചോഭദചോസ  വകുപസ  നടപനിലചോക്കുന  സചോര്ടസ  ക്ലചോസസ  റൂലാം  പദതനിക്കസ
പനിന്തുണ  നല്കേനിചക്കചോണസ  സഹകേരണ  വകുപസ  സലാംസചോനചത്ത  1000
സര്ക്കചോര്/എയ്ഡഡസ,എല്.പനി/യു.പനി സ്കൂളുകേളനില് സചോര്ടസ  ക്ലുസസ റൂമുകേള സചോപനിചസ
നല്കുന ഒരു പദതനിക്കസ രൂപലാം നല്കേനി പ്രചോരലാംഭനടപടനികേള നടന വരനികേയചോണസ.

(ബനി)  പദതനിയുചട രൂപചരഖ തയ്യചോറചോക്കനി വരനികേയചോണസ.

(സനി) ഏജനസനിചയ ഏര്ചപടുത്തുനതസ സലാംബനനിച തതീരുമചോനചമടുത്തനിടനില.

(ഡനി)   അരൂര് മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  എലാം.എല്.എ.  നനിര്ചദശനിച  സ്കൂളുകേള
ചുവചട ചചര്ക്കുന:

1. ഗവ. എചസ.എസസ.എല്.പനി.എസസ. ചപരുമ്പളലാം

2. എന.ചഎ.യു.പനി.എസസ. നടുവത്തസ നഗര്

3. എലാം.ഡനി.യു.പനി.എസസ. നടുവത്തസ നഗര്

4. എസസ.എന.ഡനി.എസസ.ചചവ.യു.പനി.എസസ. പചോണചോവള്ളനി

5. എലാം.എ.എലാം.എല്.പനി.എസസ. പചോണചോവള്ളനി

6. എന.എസസ.എസസ.പചോണചോവള്ളനി
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7. ചസന്റെസ അഗസനിനസസ എല്.പനി.എസസ. അരൂര്

8. ജനി.എല്.പനി.എസസ. ചകേചോടലാംതുരുത്തസ.

ഇഇൗ സ്കൂളുകേള പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനിചക്കചോണ്ടുള്ള ഉത്തരവസ ലഭദമചോയനിടനില.

(ഇ)  കേചോലയളവസ സലാംബനനിചസ ഇതുവചര തതീരുമചോനലാം എടുത്തനിടനില.

ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ

283(647) ശതീ  .   ഷചോഫനി പറമ്പനില്   :
ശതീ  .    ചറചോജനി എലാം  .   ചജചോണ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റചോലാം :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രചോധചോകൃഷ്ണന :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ  സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  ചകേരള  ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ബചോങസ  യചോഥചോര്തദ
മചോക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപചോടനികേളചോണസ  ആസൂത്രണലാം  ചചയനിരനിക്കുന
ചതനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ബചോങസ  രൂപതീകേരണത്തനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കചോണസ
തുടക്കമനിടചതനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ബചോങസ  എനചത്തയസ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമചോക്കചോനചോണസ  ലക്ഷദമനിടനിട്ടുളള
ചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള സചോദദതകേള
ആഴത്തനില് പഠനിചസ റനിചപചോര്ടസ സമര്പനിക്കുനതനിനചോയനി ചപ്രചോഫ. എലാം.എസസ. ശതീറചോലാം
ചചയര്മചോനചോയനി സര്ക്കചോര് 5  അലാംഗ വനിദഗ സമനിതനിചയ നനിചയചോഗനിചനിരുന. വനിദഗ
സമനിതനി  28-04-2017-നസ  റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോരനിനസ  സമര്പനിച.  കേമ്മേനിറനിയുചട
റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോര് തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ
രൂപനികേരണലാം  പ്രചോചയചോഗനികേ  തലത്തനില്  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  നബചോര്ഡനില്
നനിനലാം ചതീഫസ ജനറല് മചോചനജരചോയനി റനിടയര് ചചയ ശതീ.  വനി.  ആര്.  രവതീന്ദ്രനചോഥസ
ചചയര്മചോനചോയനി ഒരു ടചോസസ ചഫചോഴനിചന നനിചയചോഗനിചനിട്ടുമുണസ. ഇപ്രകേചോരലാം നനിയമനിച ഒരു
ടചോസസ ചഫചോഴസ  ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ യചോഥചോര്തദമചോക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  കേഴനിയുനതുലാം  ചവഗത്തനില്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമചോക്കചോനചോണസ ലക്ഷദമനിടനിട്ടുള്ളതസ.
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ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ രൂപതീകേരണലാം

284 (648) ശതീ  .   ചനിറയലാം ചഗചോപകുമചോര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന :
ശതീമതനി ഗതീതചോ ചഗചോപനി :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമചോര് :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ  സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിചസ  എചന്തെചോചക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചചവനറനിയനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  നനിര്ദനിഷ  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  ഒരു  പുതനിയ  സഹകേരണ
ബചോങചോയനിരനിക്കുചമചോ;  അതനിനസ  കലസനസസ  ലഭനിക്കുവചോന  എചന്തെചോചക്ക
മചോനദണ്ഡങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചക്കണതുണസ  എനറനിയനിക്കുചമചോ;  സലാംസചോന
സഹകേരണ  ബചോങനിചന്റെ  കലസനസസ  നനിലനനിര്ത്തനി,  പുതനിയ  കലസനസസ
എടുചക്കണ സചോഹചരദലാം ഒഴനിവചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങനില്  ജനിലചോ  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേള
ലയനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമലാം വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  സചോദദതകേള
പഠനിചസ  റനിചപചോര്ടസ  സമര്പനിക്കുനതനിനചോയനി  ചപ്രചോഫ.  എലാം.എസസ.  ശതീറചോലാം
ചചയര്മചോനചോയനി സര്ക്കചോര് 5  അലാംഗ വനിദഗ സമനിതനിചയ നനിചയചോഗനിചനിരുന. വനിദഗ
സമനിതനി  28-04-2017-നസ  റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോരനിനസ  സമര്പനിച.  കേമ്മേനിറനിയുചട
റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോര് തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ
രൂപതീകേരണലാം  പ്രചോചയചോഗനികേതലത്തനില്  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  നബചോര്ഡനില്
നനിനലാം ചതീഫസ  ജനറല് മചോചനജരചോയനി  റനിടയര്  ചചയ ശതീ.  വനി.ആര്.  രവതീന്ദ്രനചോഥസ
ചചയര്മചോനചോയനി ഒരു ടചോസസ ചഫചോഴനിചന നനിചയചോഗനിചനിട്ടുമുണസ.  ഇപ്രകേചോരലാം നനിചയചോഗനിച
ടചോസ്ക്കസ ചഫചോഴസ  പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  ചകേരളത്തനിചല 14 ജനിലചോ സഹകേരണ ബചോങ്കുകേചളയുലാം സലാംസചോന
സഹകേരണ  ബചോങനിചനയുലാം  സലാംചയചോജനിപനിചസ  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ
രൂപതീകേരനിക്കചോനചോണസ  ഉചദശനിക്കുനതസ.  ഇഇൗ  വനിഷയലാം  പഠനിക്കുനതനിനചോയനി
നനിചയചോഗനിചനിട്ടുള്ള ടചോസസ ചഫചോഴസ പഠനിചസ നല്കുന ശനിപചോര്ശയുചട അടനിസചോനത്തനില്
നയപരമചോയ തതീരുമചോനലാം ചചകേചക്കചോളനതചോണസ.
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ചകേരള ബചോങസ

285  (649)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദതീന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകേരള  ബചോങസ  രൂപതീകേരണവമചോയനി  ബനചപടസ  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനികേള എചന്തെലചോമചോചണനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  സര്ക്കചോര്  നനിചയചോഗനിച  ചഡചോ.  എലാം.എസസ.
ശതീറചോലാം  കേമ്മേനിറനിയുചട  റനിചപചോര്ടനില്  പറഞനിരനിക്കുന  പ്രധചോന  വസ്തുതകേള
എചന്തെലചോമചോചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ചകേരള ബചോങസ  രൂപതീകേരനിക്കുചമ്പചോള വനിവനിധ സഹകേരണ ബചോങ്കുകേളനില്
ഉളവചോകുന പ്രശങ്ങള സലാംബനനിചസ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേരള  സഹകേരണ  ബചോങസ  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  സചോദദതകേള
പഠനിചസ  റനിചപചോര്ടസ  സമര്പനിക്കുനതനിനചോയനി  ചപ്രചോഫ.  എലാം.എസസ.  ശതീറചോലാം
ചചയര്മചോനചോയനി സര്ക്കചോര് 5  അലാംഗ വനിദഗ സമനിതനിചയ നനിചയചോഗനിചനിരുന. വനിദഗ
സമനിതനി  28-04-2017-നസ  റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോരനിനസ  സമര്പനിച.   കേമ്മേനിറനിയുചട
റനിചപചോര്ടസ  സര്ക്കചോര് തതത്വത്തനില് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ
രൂപതീകേരണലാം  പ്രചോചയചോഗനികേതലത്തനില്  നടപനിലചോക്കുനതനിനചോയനി  നബചോര്ഡനില്
നനിനലാം ചതീഫസ ജനറല് മചോചനജരചോയനി റനിടയര് ചചയസ ശതീ.  വനി.  ആര്.  രവതീന്ദ്രനചോഥസ
ചചയര്മചോനചോയനി ഒരു ടചോസസ ചഫചോഴനിചന നനിചയചോഗനിചനിട്ടുണസ.  ഇപ്രകേചോരലാം നനിചയചോഗനിച
ടചോസ്ക്കസ  ചഫചോഴസ   പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.   ടചോസസ  ചഫചോഴനിചന്റെ  റനിചപചോര്ടനിചന്റെ
അടനിസചോനത്തനില് അനന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.

(ബനി) ശതീറചോലാം കേമ്മേനിറനിയുചട മുഖദമചോയ ശനിപചോര്ശകേള തചോചഴ പറയുനവയചോണസ.

1. നനിലവനിലള്ള ത്രനിതല സമ്പ്രദചോയലാം നനിര്ത്തലചോക്കനി ദത്വനിതല സമ്പ്രദചോയലാം
നടപനിലചോക്കചോന കേമ്മേനിറനി ശനിപചോര്ശ ചചയ.

2. ജനിലചോ  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളുലാം  സലാംസചോന  സഹകേരണ  ബചോങ്കുലാം
സലാംചയചോജനിപനിചസ  ഒരു  പൂര്ണ്ണ  ചസവനലാം  പ്രദചോനലാം  ചചയ്യുന  ചകേരള
ചകേചോ-ഓപചററതീവസ  ബചോങസ  ആരലാംഭനിക്കചോന  ശനിപചോര്ശ  ചചയ.
പ്രചോഥമനികേ  ബചോങ്കുകേളചോയനിരനിക്കുലാം  ഇഇൗ  ബചോങനിചന്റെ  മുഖദ  ഓഹരനി
ഉടമകേള.
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3. പ്രചോഥമനികേ  സലാംഘങ്ങചള  ശക്തനിചപടുത്തനി  സഹകേചോരനികേളുചട
ആവശദങ്ങള  പ്രദചോനലാം  ചചയ്യുന  ഒരു  ചസവന  ചകേന്ദ്രമചോക്കനി
മചോറനതനിനസ ശനിപചോര്ശ ചചയ.

4. ചകേരള  ബചോങ്കുലാം  പ്രചോഥമനികേ  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളുലാം  തമ്മേനിലള്ള
മതരലാം ഒഴനിവചോക്കനി ഇവയുചട ചസവനങ്ങള വദക്തമചോയനി ചവര്തനിരനിചസ
നനിര്വചനിക്കചോന ശനിപചോര്ശ ചചയ.

5. ചകേരളത്തനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനസ  ഗുണഫലമചോകുന  രതീതനിയനില്
ധനകേചോരദ  ചസവനങ്ങള  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളക്കുലാം
നല്കേചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണചമനസ ശനിപചോര്ശ ചചയ.

6. ആധുനനികേ  ബചോങനിലാംഗസ  രലാംഗചത്ത  മചോറങ്ങള  പുതനിയ  ബചോങനിലലാം
പ്രദചോനലാം ചചയ്യുനതനിനസ ശനിപചോര്ശ ചചയ.

7. ഒരു ധനകേചോരദ ചറഗുചലററനി അചതചോറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കചോന ശനിപചോര്ശ
ചചയ.

ശതീറചോലാം  കേമ്മേനിറനി  റനിചപചോര്ടനിചന്റെ  അടനിസചോനത്തനില്  സര്ക്കചോര്  വനിദഗ
അലാംഗങ്ങചള  ഉളചപടുത്തനി  ഒരു  ടചോസസ  ചഫചോഴസ  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കേമ്മേനിറനിയുചട
ശനിപചോര്ശകേളനിചല  പ്രചോചയചോഗനികേത   പരനിചശചോധനിചസ  ടചോസസ  ചഫചോഴസ  നല്കുന
റനിചപചോര്ടനിചന്റെയുലാം  ചപചോതുജനങ്ങളനില്  നനിനലാം  കേനിട്ടുന  അഭനിപ്രചോയത്തനിചന്റെയുലാം
അടനിസചോനത്തനില് സര്ക്കചോര് നയപരമചോയ തതീരുമചോനലാം ചചകേചക്കചോളനതചോണസ.  

(സനി)  ചകേരള സഹകേരണ ബചോങസ രൂപതീകേരനിക്കുചമ്പചോള വനിവനിധ സഹകേരണ
ബചോങ്കുകേളനില് പ്രശങ്ങള ഉളവചോകുചമനസ ശദയനില്ചപടനിടനില.

സഹകേരണ ബചോങ്കുനനിചക്ഷപങ്ങളനില് നനിനസ ആദചോയ നനികുതനി 

286  (650)  ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സഹകേരണ  ബചോങസ  നനിചക്ഷപങ്ങളനില്  നനിനസ  ആദചോയ  നനികുതനി
ഈടചോക്കചോനുള്ള  നടപടനിയനില്,  നനിചക്ഷപകേരുചട  ആശങ  പരനിചശചോധനിക്കചോന
സത്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  സഹകേരണ ബചോങസ  നനിചക്ഷപത്തനിനസ  നല്കേനിവരുന പലനിശ  നനിരക്കസ
എത്രയചോണസഎനറനിയനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ആദചോയ  നനികുതനി  വകുപസ  നനിഷര്ഷനിച  പ്രകേചോരലാം  നനിചക്ഷപകേരുചട
ചകേ.കവ.സനി.  വനിവരങ്ങള  നല്കേചോന  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ  നനിര്ചദശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 373 

(ഡനി)  ഭൂമനി  വനിറ  കേനിടനിയ  തുകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില്  നനിചക്ഷപനിചവര്
ആദചോയ നനികുതനി വകുപനിചന്റെ പരനിചശചോധനയസ വനിചധയരചോചകേണനി വരുചമന അവസ
സഹകേരണവകുപസ പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ; എങനില് ആയതസ എങ്ങചന പരനിഹരനിക്കുലാം
എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1961-ചല  ആദചോയനനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം
നനിചക്ഷപകേരുചട  വനിവരങ്ങള  ആവശദചപട്ടുചകേചോണ്ടുളള  ആദചോയനനികുതനി  വകുപസ
അധനികൃതരുചട  ചനചോടതീസകേചള  ചചചോദദലാം  ചചയസ  കേതനിരൂര്  സര്വതീസസ  സഹകേരണ
ബചോങസ  ബഹുമചോനചപട  സപ്രതീലാം  ചകേചോടതനിയനില്  ഫയല്  ചചയ  7460/13  നമ്പര്
സനിവനില്  അപതീല്  (എസസ.എല്.പനി.  3976/2010)  തതീര്പചോക്കനി  27-08-2013  ല്
ബഹുമചോനചപട സപ്രതീലാം ചകേചോടതനി പുറചപടുവനിച വനിധനിനദചോയത്തനില് ആദചോയനനികുതനി
നനിയമത്തനിചല വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം വനിവരലാം ചശഖരനിക്കചോനുളള ആദചോയനനികുതനി
വകുപനിചന്റെ  അധനികേചോരലാം  ശരനിവചനിട്ടുണസ.   ആദചോയനനികുതനി  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം
ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  അധനികേചോരപരനിധനിയനില്  വരുനതനിനചോല്  മുനകേചോലങ്ങളനില്
പചോര്ലചമന്റെസ  സചമ്മേളനത്തനിനസ  മുനപചോയനി  മുഖദമനനി  വനിളനിചചചര്ക്കുന  എലാം.പനി.-
മചോരുചട  ചകേചോണ്ഫറനസനില്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുചത്തണ
വനിഷയമചോയനി ഉളചപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി)   സഹകേരണ ബചോങസ  നനിചക്ഷപത്തനിനസ  നല്കേനിവരുന പരനിശ നനിരക്കസ
ചുവചട ചചര്ക്കുന:

നനിചക്ഷപങ്ങളുചട കേചോലചോവധനി ചകേരള
സലാംസചോന
സഹകേരണ
ബചോങസ

ജനിലചോ
സഹകേരണ
ബചോങ്കുകേള

പ്രചോഥമനികേ
സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള

1 15 ദനിവസലാം മുതല് 45 ദനിവസലാം വചര 5.00 5.75 6.00

2 46 ദനിവസലാം മുതല് 90 ദനിവസലാം വചര 6.50 6.75 7.00

3 91 ദനിവസലാം മുതല് 179 ദനിവസലാം വചര 6.75 7.25 7.50

4 180 ദനിവസലാം മുതല് 364 ദനിവസലാം വചര 7.00 7.75 8.00

5 1 വര്ഷലാം മുതല് 2 വര്ഷത്തനിനസ തചോചഴ വചര 7.25 8.25 8.50

6 2 വര്ഷവലാം അതനിനുമുകേളനിലലാം 7.25 8.00 8.25
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സലാംസചോന സഹകേരണ ബചോങസ സത്വതീകേരനിക്കുന വദക്തനിഗത നനിചക്ഷപങ്ങളക്കസ

നല്കേചോവന പരമചോവധനി പലനിശനനിരക്കസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

നനിചക്ഷപങ്ങളുചട കേചോലചോവധനി പലനിശ നനിരക്കസ നനിലവനിലളളതസ

1 15 ദനിവസലാം മുതല് 45 ദനിവസലാം വചര 5.25

2 46 ദനിവസലാം മുതല് 90 ദനിവസലാം വചര 6.75

3 91 ദനിവസലാം മുതല് 179 ദനിവസലാം വചര 7.00

4 180 ദനിവസലാം മുതല് 364 ദനിവസലാം വചര 7.25

5 1 വര്ഷലാം മുതല് 2 വര്ഷത്തനിനസ തചോചഴ വചര 7.50

6 2 വര്ഷവലാം അതനിനു മുകേളനിലലാം 7.50

(സനി)   നനിചക്ഷപകേരുചട  ചകേ.ചചവ.സനി.  വനിവരങ്ങള നല്കേചോന സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കസ സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേചോര് നനിര്ചദശലാം നല്കേണചമനസ ആദചോയ

നനികുതനി  വകുപസ  നനിഷര്ഷനിചനിടനില.  എനചോല്  ബചോങനിലാംഗസ  ചറഗുചലഷന  ആകനിചന്റെ

പരനിധനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  സചോപനങ്ങള  റനിസര്വസ  ബചോങസ

നനിര്ചദശനിക്കുന  ചകേ.ചചവ.സനി.  ചനചോലാംസസ  കേര്ശനമചോയനി  പചോലനിചക്കണതചോചണനസ

24-04-2013-ചല  30/2013  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേചോരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രജനിസ്ട്രേചോര് നനിര്ചദശനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഭൂമനി വനിറ കേനിടനിയ തുകേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നനിചക്ഷപനിചവര്

ആദചോയ നനികുതനി വകുപനിചന്റെ പരനിചശചോധനയസ വനിചധയരചോചകേണനി വരുചമന അവസ

സഹകേരണവകുപസ പ്രചതദകേമചോയനി പരനിചശചോധനിചനിടനില. ആദചോയനനികുതനി സലാംബനനിച

വനിഷയലാം ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ അധനികേചോര പരനിധനിയനില് വരുനതനിനചോല് സലാംസചോന

സര്ക്കചോരനിനസ  ഇക്കചോരദത്തനില്  എന്തെസ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന  കേഴനിയുചമന

കേചോരദലാം ആചലചോചനിക്കചോവനതചോണസ.



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 375 

സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിചല നനിചക്ഷപകേര്ക്കസ ആദചോയനനികുതനി വകുപനിചന്റെ
ചനചോടതീസസ 

287 (651) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നചോണു :
ശതീ  .   ചകേചോവൂര് കുഞചമചോന :
ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  2012  മുതല്  പണലാം  നനിചക്ഷപനിചവര്ക്കസ
ആദചോയനനികുതനി വകുപസ ചനചോടതീസസ നല്കേനിചയന വചോര്ത്ത ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ;
ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിച വനിശദചോലാംശങ്ങൾ ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  എത്തരലാം  നനിചക്ഷപങ്ങളക്കുള്ള  പലനിശയചോണസ  നനികുതനി
നല്ചകേണചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) ചപനഷന വചോങ്ങുനവചരയുലാം കേചോര്ഷനികേ വരുമചോനലാം നനിചക്ഷപനിചവചരയുലാം
ഈ നടപടനി പ്രതനികൂലമചോയനി ബചോധനിച വനിവരലാം ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  സത്വതീകേരനിക്കുവചോനുചദശനിക്കുന  നടപടനികേൾ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് പണലാം നനിചക്ഷപനിചവര്ക്കസ ആദചോയനനികുതനി
വകുപസ ചനചോടതീസസ നല്കേനിചയന വചോര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  1961-ചല ആദചോയ
നനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം  നനിചക്ഷപകേരുചട  വനിവരങ്ങള
ആവശദചപട്ടുചകേചോണ്ടുളള  ആദചോയനനികുതനി  വകുപസ  അധനികൃതരുചട  ചനചോടതീസകേചള
ചചചോദദലാം  ചചയസ  കേതനിരൂര്  സര്വതീസസ  സഹകേരണ ബചോങസ  ബഹുമചോനചപട  സൂപ്രതീലാം
ചകേചോടതനിയനില് ഫയല് ചചയസ  7460/13  നമ്പര് സനിവനില് അപതീല്  (എസസ.എല്.പനി.
3976/2010)  തതീര്പചോക്കനി  27-08-2013-ല്  ബഹുമചോനചപട  സപ്രതീലാം  ചകേചോടതനി
പുറചപടുവനിച  വനിധനിനദചോയത്തനില് ആദചോയനനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം
വനിവരലാം ചശഖരനിക്കചോനുളള ആദചോയനനികുതനി വകുപനിചന്റെ അധനികേചോരലാം ശരനിവചനിട്ടുണസ.  

(ബനി)  ആദചോയനനികുതനി  നനിയമത്തനില്  ഇളവകേള  നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുളള  ഒരു
നനിശനിത തുകേവചരയുളള എസസ.ബനി.  അക്കഇൗണനില് നനിനളള പലനിശ ഒഴനിചകേയുളള
എലചോ നനിചക്ഷപങ്ങളക്കുമുളള പലനിശയസ ആദചോയനനികുതനി നല്ചകേണതുണസ.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി) ആദചോയനനികുതനി സലാംബനനിച വനിഷയലാം ചകേന്ദ്ര സര്ക്കചോരനിചന്റെ അധനികേചോര
പരനിധനിയനില്  വരുനതനിനചോല്  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിനസ  ഇക്കചോരദത്തനില്  എന്തെസ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കചോന കേഴനിയുചമന കേചോരദലാം ആചലചോചനിക്കചോവനതചോണസ. 
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സഹകേരണ ബചോങ്കുകേളനിചല സനിസലാം സൂപര്ചചവസര്, ഡചോറ എനടനി ഓപചററര്
തസ്തനികേകേള

288 (652) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷചോ ചപചോറനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളനിചല  സനിസലാം  സൂപര്കവസര്,  ഡചോറ  എനടനി
ഓപചററര്  എന  തസ്തനികേകേള  സൂപര്കവസറനി  കേചോറഗറനിയനില്ചപടുനതചോചണചോ
എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനിചല  നനിയമനത്തനിനുള്ള  വനിദദചോഭദചോസ  ചയചോഗദത
സലാംബനനിചസ വദക്തമചോയ നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തചോന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഹകേരണ ബചോങ്കുകേളനില് സനിസലാം സൂപര്ചചവസര് തസ്തനികേ നനിലവനിലനില.
എനചോല് സനിസലാം അഡനിനനിചസ്ട്രേറര്,  ഡചോറചോ എനടനി ഓപചററര് എനതീ തസ്തനികേകേള
നനിലവനിലണസ.  അതനില്  സനിസലാം  അഡനിനനിചസ്ട്രേറര്  തസ്തനികേയുചട  ശമ്പള  ചസയനില്
സൂപര്ചചവസറനി തസ്തനികേയുചട ചസയനില് ആണസ.

(ബനി)  സര്ക്കചോരനിചന്റെ പരനിചശചോധനയനിലചോണസ.  

സഹകേരണ ബചോങ്കുകേളനില് നനിനസ ആദചോയനനികുതനി  ഇഇൗടചോക്കചോനുളള നടപടനി  

289(653)  ശതീ  .    ചമചോനസസ  ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സഹകേരണ  ബചോങ്കുകേളനില്  നനിനസ  ആദചോയനനികുതനി  ഈടചോക്കചോനുള്ള
നടപടനിയനില്  നനിചക്ഷപകേര്  പരനിഭചോന്തെരചോകുന  സചോഹചരദലാം  പരനിചശചോധനിക്കചോന
സലാംസചോന സര്ക്കചോര് സത്വതീകേരനിചവരുന നടപടനികേള വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  സലാംസചോനചത്ത  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  ആളുകേളുചട  നനിചക്ഷപത്തനിനസ
സഹകേരണ ബചോങ്കുകേൾ നല്കേനിവരുന പലനിശ നനിരക്കസ എത്രയചോണസ;

(സനി)  ആദചോയ നനികുതനി വകുപസ നനിഷര്ഷനിച നനിചക്ഷപകേരുചട ചകേ.കവ.സനി.
വനിവരങ്ങള നല്കേചോന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ  നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  പരമ്പരചോഗതമചോയനി ലഭനിചതുലാം അലചോത്തതുമചോയ ഭൂമനി വനിറ കേനിടനിയ തുകേ
സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനില് നനിചക്ഷപനിചവരുലാം ആദചോയ നനികുതനി വകുപനിചന്റെ പുതനിയ
പരനിചശചോധനയനില് കുടുങ്ങുന അവസ സഹകേരണ വകുപസ എങ്ങചന പരനിഹരനിക്കുലാം
എനറനിയനിക്കചോചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   1961-ചല  ആദചോയനനികുതനി  നനിയമത്തനിചല  വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം

നനിചക്ഷപകേരുചട  വനിവരങ്ങള  ആവശദചപട്ടുചകേചോണ്ടുളള  ആദചോയനനികുതനി  വകുപസ

അധനികൃതരുചട  ചനചോടതീസകേചള  ചചചോദദലാം  ചചയസ  കേതനിരൂര്  സര്വതീസസ  സഹകേരണ

ബചോങസ  ബഹുമചോനചപട  സപ്രതീലാം  ചകേചോടതനിയനില്  ഫയല്  ചചയ  7460/13  നമ്പര്

സനിവനില്  അപതീല്  (എസസ.എല്.പനി.  3976/2010)  തതീര്പചോക്കനി  27-08-2013-ല്

ബഹുമചോനചപട സപ്രതീലാം ചകേചോടതനി പുറചപടുവനിച വനിധനിനദചോയത്തനില് ആദചോയനനികുതനി

നനിയമത്തനിചല വകുപസ  133(6)  പ്രകേചോരലാം വനിവരലാം ചശഖരനിക്കചോനുളള ആദചോയനനികുതനി

വകുപനിചന്റെ  അധനികേചോരലാം  ശരനിവചനിട്ടുണസ.   ആദചോയനനികുതനി  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം

ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  അധനികേചോര  പരനിധനിയനില്  വരുനതനിനചോല്  മുനകേചോലങ്ങളനില്

പചോര്ലചമന്റെസ  സചമ്മേളനത്തനിനസ  മുനപചോയനി  മുഖദമനനി  വനിളനിചചചര്ക്കുന  എലാം.പനി.

മചോരുചട  ചകേചോണ്ഫറനസനില്  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ശദയനില്ചപടുചത്തണ

വനിഷയമചോയനി ഉളചപടുത്തനിയനിരുന.

(ബനി)  സഹകേരണ ബചോങസ  നനിചക്ഷപത്തനിനസ നല്കേനിവരുന പലനിശ നനിരക്കസ

ചുവചട ചചര്ക്കുന:

നനിചക്ഷപങ്ങളുചട കേചോലചോവധനി ചകേരള
സലാംസചോന
സഹകേരണ
ബചോങസ

ജനിലചോ
സഹകേരണ
ബചോങ്കുകേള

പ്രചോഥമനികേ
സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള

1 15 ദനിവസലാം മുതല് 45 ദനിവസലാം വചര 5.00 5.75 6.00

2 46 ദനിവസലാം മുതല് 90 ദനിവസലാം വചര 6.50 6.75 7.00

3 91 ദനിവസലാം മുതല് 179 ദനിവസലാം വചര 6.75 7.25 7.50

4 180 ദനിവസലാം മുതല് 364 ദനിവസലാം വചര 7.00 7.75 8.00

5 1 വര്ഷലാം മുതല് 2 വര്ഷത്തനിനസ തചോചഴ വചര 7.25 8.25 8.50

6 2 വര്ഷവലാം അതനിനുമുകേളനിലലാം 7.25 8.00 8.25



378 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

സലാംസചോന സഹകേരണ ബചോങസ സത്വതീകേരനിക്കുന വദക്തനിഗത നനിചക്ഷപങ്ങളക്കസ
നല്കേചോവന പരമചോവധനി പലനിശനനിരക്കസ ചുവചട ചചര്ക്കുന:

നനിചക്ഷപങ്ങളുചട കേചോലചോവധനി പലനിശ നനിരക്കസ നനിലവനിലളളതസ

1 15 ദനിവസലാം മുതല് 45 ദനിവസലാം വചര 5.25

2 46 ദനിവസലാം മുതല് 90 ദനിവസലാം വചര 6.75

3 91 ദനിവസലാം മുതല് 179 ദനിവസലാം വചര 7.00

4 180 ദനിവസലാം മുതല് 364 ദനിവസലാം വചര 7.25

5 1 വര്ഷലാം മുതല് 2 വര്ഷത്തനിനസ തചോചഴവചര 7.50

6 2 വര്ഷവലാം അതനിനുമുകേളനിലലാം 7.50

(സനി)   നനിചക്ഷപകേരുചട  ചകേ.ചചവ.സനി.  വനിവരങ്ങള നല്കേചോന സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങളക്കസ സഹകേരണ സലാംഘലാം രജനിസ്ട്രേചോര് നനിര്ചദശലാം നല്കേണചമനസ ആദചോയ

നനികുതനി  വകുപസ  നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിടനില.   എനചോല് ബചോങനിലാംഗസ  ചറഗുചലഷന  ആകനിചന്റെ

പരനിധനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  സചോപനങ്ങള  റനിസര്വസ  ബചോങസ

നനിര്ചദശനിക്കുന  ചകേ.ചചവ.സനി.  ചനചോലാംസസ  കേര്ശനമചോയനി  പചോലനിചക്കണതചോചണനസ  

24-04-2013-ചല  30/2013  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകേചോരലാം  സഹകേരണ  സലാംഘലാം

രജനിസ്ട്രേചോര് നനിര്ചദശനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  പരമ്പരചോഗതമചോയനി ലഭനിചതുലാം അലചോത്തതുമചോയ ഭൂമനി വനിറസ കേനിടനിയ തുകേ

സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിചക്ഷപനിചവര്  ആദചോയ  നനികുതനി  വകുപനിചന്റെ

പരനിചശചോധനയസ  വനിചധയരചോചകേണനി  വരുചമന  അവസ  സഹകേരണ  വകുപസ

പ്രചതദകേമചോയനി പരനിചശചോധനിചനിടനില.  ആദചോയനനികുതനി സലാംബനനിച വനിഷയലാം ചകേന്ദ്ര

സര്ക്കചോരനിചന്റെ  അധനികേചോര  പരനിധനിയനില്  വരുനതനിനചോല്  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിനസ

ഇക്കചോരദത്തനില്  എന്തെസ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോന  കേഴനിയുചമന  കേചോരദലാം

ആചലചോചനിക്കചോവനതചോണസ.  
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സഹകേരണ സചോപനങ്ങളനിചല വചോയക്കസ ഇനഷത്വറനസസ പരനിരക്ഷ 

290 (654) ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) സഹകേരണ സചോപനങ്ങളനില് നനിനലാം വചോയ എടുക്കുനവര്ക്കസ ഇചപചോള
ഇനഷത്വറനസസ പരനിരക്ഷ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  ആയതസ  ഏര്ചപടുത്തുന  കേചോരദലാം  ആചലചോചനിക്കുചമചോ;
വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ സചോപനങ്ങളനില് നനിനലാം വചോയ എടുക്കുനവര്ക്കസ ഇചപചോള
ഇനഷത്വറനസസ  പരനിരക്ഷ  ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.  എനചോല്  വചോയചോ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില്/ബചോങ്കുകേളനില്  നനിനലാം  കേചോര്ഷനികേ,  കേചോര്ഷനിചകേതര  (സത്വര്ണ്ണപണയ
വചോയയുലാം,  നനിചക്ഷപ  വചോയയുലാം  ഒഴനിചകേയുളളവ)  ആവശദങ്ങളക്കസ  വചോയചയടുക്കുന
അലാംഗങ്ങള  വചോയചോ  കേചോലചോവധനിയനിചലചോ,  വചോയചോ  കേചോലചോവധനി  കേഴനിഞസ  ആറസ
മചോസത്തനിനുളളനിചലചോ മരണചപടചോല് നനിബനനകേളക്കസ വനിചധയമചോയനി ഒനര ലക്ഷലാം
രൂപ  വചരയുളള  മുതലലാം  അതനിചന്റെ  പലനിശയുലാം  'ചകേരള  സഹകേരണ  റനിസസ  ഫണസ
പദതനി' പ്രകേചോരലാം എഴുതനി തള്ളചോന വദവസയുണസ.

(ബനി)  ചകേരള  സഹകേരണ  റനിസസ  ഫണസ  പദതനി  നനിലവനിലളളതനിനചോല്
വചോയചയടുത്തവര്ക്കസ  പ്രചതദകേ  ഇനഷത്വറനസസ  പരനിരക്ഷ  ഏര്ചപടുത്തുന  കേചോരദലാം
പരനിഗണനയനിലനില. 

അടചോടസ ഫചോര്ചമഴ സ സര്വതീസസ സഹകേരണ ബചോങനില്  നനിനലാം വചോയയസ പലനിശ
ഇളവസ ചനടനിയവര് 

291  (655)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

തൃശ്ശൂരനിചല  അടചോടസ  ഫചോര്ചമഴസ  സര്വതീസസ  സഹകേരണ  ബചോങനില്നനിനലാം
2005-2006  മുതല്  2016-2017  വചരയുള്ള  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്
സര്ക്കചോരനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേചോരലാം  വചോയയസ  പലനിശ  ഇളവസ  ലഭനിച
വദക്തനികേളുചട ചപരുലാം തുകേയുലാം ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

അടചോടസ  ഫചോര്ചമഴസ  സര്വതീസസ  സഹകേരണ ബചോങനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുളള
വചോയകേളുലാം  മറസ  വനിവരങ്ങളുലാം  ചരഖചപടുത്തനിയനിരുന  ബചോങനിചല  കേമ്പഡ്യൂടര്  ചസചോഫസ
ചവയര് സലാംവനിധചോനങ്ങള പ്രവര്ത്തനരഹനിതമചോണസ.   ബചോങനിചല കേമ്പഡ്യൂടര് ചസചോഫസ
ചവയര്  സലാംവനിധചോനങ്ങചള  ദുരുപചയചോഗചപടുത്തനി  കേണക്കുകേളനില്  ക്രെമചക്കടുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുളളതനിനചോലലാം  കേമ്പഡ്യൂടറനിചല  ചരഖകേളനില്  അപചോകേതകേളുളളതനിനചോലലാം
നനിലവനിചല സചോഹചരദത്തനില് 1-10-2014-നസ മുമ്പുളള ലഡ്ജര് എടുക്കുവചോന ചസചോഫസ
ചവയര് ചചമചഗ്രഷന നടത്തചോത്തതനിനചോല് സചോധനിക്കുനനില.  ചമല് സചോഹചരദത്തനില്
2005-2006  മുതല്  30-09-2014  വചരയുളള  പലനിശയനിളവസ  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള  ബചോങനില്  നനിനലാം  ലഭദമല.   1-10-2014  മുതല്  31-03-2017  വചര
വനിവനിധ വചോയകേളനിചന്മല് പലനിശ ഇളവസ ലഭനിച വദക്തനികേളുചട ചപരുവനിവരവലാം തുകേയുലാം
സലാംബനനിച പടനികേ അനുബനമചോയനി ചചര്ക്കുന.*

തൃശ്ശൂര് സഹകേരണ വകുപസ ചജചോയനിന്റെസ രജനിസ്ട്രേചോറചട  ഓഫതീസനിചല അതനിക്രെമലാം

292  (656)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  2017  ഏപ്രനില്  17-നസ  രചോത്രനി  തൃശ്ശൂര്  കേളകചററനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
സഹകേരണ  വകുപസ  ചജചോയനിന്റെസ  രജനിസ്ട്രേചോറചട  ഓഫതീസനില്  അതനിക്രെമനിചസ  കേയറനി
ഫയലകേളുലാം ചരഖകേളുലാം നശനിപനിക്കചോന ശമനിച സലാംഭവവമചോയനി ബനചപടസ കുറക്കചോചര
കേചണത്തുനതനിനചോയനി  സഹകേരണ  വകുപസ  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  തൃശ്ശൂര് ചവസസ ചപചോലതീസസ ചസഷനനില് കക്രെലാം  578/17  ആയനി രജനിസര്
ചചയനിട്ടുള്ള ചകേസനിചന്റെ പുചരചോഗതനിയുചട വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര് സനിവനില് ചസഷന  ഒനചോലാം നനിലയനില്  36-ാം നമ്പര് മുറനിയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  ചജചോയനിന്റെസ  രജനിസ്ട്രേചോര്  ഓഫതീസനില്
17-04-2017-നസ  രചോത്രനി  11.30-നസ  ജതീവനക്കചോര് ഉണചോയനിരുന എന പത്രവചോര്ത്ത
സലാംബനനിചസ  സനി.സനി.ടനി.വനി.  ദൃശദങ്ങള  ഉളചപചടയുളള  ഇലചകചോണനികേസ
മചോധദമങ്ങളുലാം  ഉചപചോത്ബലകേമചോയ  ചതളനിവകേളുലാം  പരനിചശചോധനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശദമചോയ അചനത്വഷണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുമചോയനി തൃശ്ശൂര് ചജചോയനിന്റെസ
രജനിസ്ട്രേചോര് (ജനറല്) 18-04-2017 തതീയതനിയനിചല ഇ.2916/17 നമ്പര് ആയനി പരചോതനി
തൃശ്ശൂര് ജനിലചോ  കേളകര്,  ജനിലചോ  ചപചോലതീസസ  ചമധചോവനി,  സര്ക്കനിള ഇനചസകര് ചവസസ
ചപചോലതീസസ ചസഷന, സബസ ഇനചസകര് ചചവസസ ചപചോലതീസസ ചസഷന എനനിവര്ക്കസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)   രചോജതീവസ  കേല്ലുചവടനിപറമ്പനില്  വതീടസ,  കുറനിചനിറ  എന  ആളുചട  ചമചോഴനി
പ്രകേചോരലാം ചവസസ ചപചോലതീസസ ചസഷനനില് സനി.ആര്.578/17 യു/എസസ 143, 147, 448,
417,  149  ചഎ.പനി.സനി.  പ്രകേചോരലാം  ചകേസസ  രജനിസര്  ചചയസ  അചനത്വഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം  8  പ്രതനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം  തയ്യചോറചോക്കനി  ബഹുമചോനചപട
ചകേചോടതനിയസ  സമര്പനിചനിട്ടുളളതുമചോചണനസ  സബസ  ഇനചസകര്  ചവസസ  ചപചോലതീസസ
ചസഷന അറനിയനിചനിട്ടുണസ. 

സഹകേരണചമഖലചയ സലാംരക്ഷനിക്കചോന നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

293(657) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചനചോടസ  നനിചരചോധനചത്ത  തുടര്നസ  സഹകേരണചമഖലചയ
ശക്തനിചപടുത്തചോനുലാം  സലാംരക്ഷനിക്കചോനുലാം  എചന്തെലചോലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണസ
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  സഹകേരണ  സചോപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വചോയ  എടുത്തവര്ക്കുലാം  ജപ്തനി
നടപടനികേള  ചനരനിടവര്ക്കുലാം  എചന്തെലചോലാം  ആശത്വചോസമചോണസ  നല്കേനിയചതനസ
വനിവരനിക്കുചമചോ;

(സനി)  വചോയകേളുചട  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  വചോയകേള  നല്കുനതനിനുലാം
എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ കകേചക്കചോണചതനസ വനിശദതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഹകേരണ ചമഖലചയചോടുളള  സമതീപനലാം തനിരുത്തണചമനസ  പ്രചതദകേ
നനിയമസഭചോ  സചമ്മേളനലാം  ചചര്നസ  ചകേന്ദ്ര  സര്ക്കചോരനിചനചോടസ  ആവശദചപടുകേയുലാം
സര്വകേക്ഷനി  നനിചവദകേ  സലാംഘചത്ത  ചകേന്ദ്രത്തനിചലയസ  അയയ്ക്കുനതനിനസ
തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം  ബഹു.  മുഖദമനനിയുചട  അദദക്ഷതയനില്  ചസനടല്  ബചോങസ
ചകേചോണ്ഫറനസസ  ചചര്നസ  സഹകേരണ ചമഖലയനില്  സത്വതീകേരനിചക്കണ നടപടനികേള
തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.  നനിചക്ഷപകേരുചട  വനിശത്വചോസലാം  ആര്ജനിക്കുനതനിനുലാം
നനിചക്ഷപലാം സമചോഹരനിക്കുനതനിനുമചോയനി  2016 ഡനിസലാംബര് 10 മുതല് 2017 ജനുവരനി
10  വചരയുളള  ഒരു  മചോസക്കചോലലാം  സഹകേരണ  ചമഖല  സലാംരക്ഷണ  കേദചോമ്പയനിന
സലാംഘടനിപനിച.  2016  ഡനിസലാംബര്  18  സഹകേരണ ചമഖല സലാംരക്ഷണ ദനിനമചോയനി
ആചരനിച.  കേദചോമ്പയനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സലാംസചോനതലത്തനിലലാം  ജനിലചോ  തലത്തനിലലാം
തചോലൂക്കുതലത്തനിലലാം  സലാംഘലാംതലത്തനിലലാം  ചമചോണനിററനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിച.
കേദചോമ്പയനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സഹകേചോരനികേള  ചകേരളത്തനിചല  17,20,682  ഭവനങ്ങള
സന്ദ ര്ശനിച.   2016  ഡനിസലാംബര്  10  മുതല്  2017  ജനുവരനി  31  വചര  നനിചക്ഷപ
സമചോഹരണ യജലാം നടത്തനി.
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(ബനി)  സഹകേരണ  സചോപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വചോയ  എടുത്തവര്ക്കുലാം
ജപ്തനിനടപടനികേള ചനരനിടവര്ക്കുലാം ആശത്വചോസലാം നല്കുനതനിനചോയനി 2017 ചഫബ്രുവരനി 1
മുതല്  മചോര്ചസ  31  വചര  'നവചകേരളതീയലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  നനിവചോരണലാം  പദതനി"  എന
ചപരനില്  വചോയ  എടുത്തവര്ക്കസ  ഇളവസ  നല്കുനതനിനുളള  പദതനി
നടപനിലചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത ചനചോടസ  നനിചരചോധനലാം മുചഖന സഹകേരണ ബചോങനിലാംഗസ
ചമഖലയനില്  ഉണചോയ  പ്രചോചയചോഗനികേ  തടസലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  റവനഡ്യൂ
റനിക്കവറനി  ഉളചപചടയുളള  നനിര്ബനനിത  ജപ്തനി  നടപടനികേളക്കസ  31-03-2017  വചര
ചമചോറചടചോറനിയലാം പ്രഖദചോപനിചനിരുന.

(സനി)  സഹകേരണ ചമഖലയുചട വചോയചോ വനിതരണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി
വനിവനിധ  തരലാം  വചോയകേളുചട  പരനിധനി  വര്ദനിപനിചസ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേചോര്
11-1-2017-ല് 6/17 നമ്പര് സര്ക്കുലര് നനിര്ചദശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ഓണക്കചോലത്തസ വനില വര്ദന തടയുവചോന കേണ്സഡ്യൂമര് ചഫഡനിചന്റെ
നടപടനികേള

294(658) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേചോശസ :
ശതീ  .    ഐ  .   സനി  .   ബചോലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ഓണക്കചോലത്തസ  നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചട  വനില  വര്ദന
തടയുവചോന  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  കേണ്സഡ്യൂമര്  ചഫഡസ  കകേചക്കചോണനിട്ടുള്ള
ചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) വനിപണനിയനില് ഏചതലചോലാം തരത്തനിലള്ള ഇടചപടലകേളചോണസ കേണ്സഡ്യൂമര്
ചഫഡസ നടത്തചോനുചദശനിക്കുനചതനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഓണക്കചോലത്തസ  എത്ര  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളചോണസ  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ
ആരലാംഭനിക്കചോനുചദശനിക്കുനതസ ; വനിവരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ വര്ഷചത്ത ഓണവനിപണനി ആഗസസ  25  മുതല്  ചസപ്റലാംബര്  3
വചര  3500-ഓളലാം  ഒഇൗടസ ചലറകേളനിലൂചട  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുളള
ബൃഹത്പദതനിയചോണസ രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുളളതസ. ഓണവനിപണനിയനിലൂചട സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില്  13  ഇനങ്ങളുലാം  ചപചോതുവനിപണനി  വനിലചയക്കചോള കുറഞ നനിരക്കനില്  25
ഇനങ്ങളുലാം വനില്പന നടത്തുനതനിനചോണസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുളളതസ.
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സബ്സനിഡനി  ഇനങ്ങള  കൂടചോചത  ഓണക്കചോലത്തസ  ജനങ്ങളക്കസ  ഏചറ
ആവശദമുളള  10  ഇനങ്ങള കൂടനി  ഓണചന്തെകേളനില് സലഭമചോയനി  ക്രെമതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
ഇഇൗ ഇനങ്ങള മചോര്ക്കറസ വനിലചയക്കചോള 30 മുതല് 40 ശതമചോനലാംവചര വനിലക്കുറവനില്
ലഭദമചോക്കുലാം.  ഇതനിനചോയനി 60 ചകേചോടനി രൂപ സബ്സനിഡനി സര്ക്കചോര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
ഓണവനിപണനി  നടപനിലചോക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  തചോചഴപറയുന  നടപടനികേള
ചചകേചക്കചോണനിട്ടുണസ.

1. ജനിലചോതലത്തനില് സഹകേരണ സലാംഘലാം ചജചോയനിന്റെസ  രജനിസ്ട്രേചോര്മചോരുചട
ചയചോഗലാം വനിളനിചചചര്ത്തസ  ഓണവനിപണനിചയക്കുറനിചളള  വനിവരങ്ങള
അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

2. സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങചളചോടസ  ഓണവനിപണനിയനിചലക്കചോവശദമചോയ
ഇനഡന്റെറസ  നല്കുനതനിനസ അറനിയനിച.

3. ഓണവനിപണനിക്കചോവശദമചോയ സചോധനങ്ങള ജൂചല ആദദവചോരത്തനില്
ഇ-ചടനഡര്, എന.സനി.ഡനി.ഇ.എ കസ,  ഇ-ഓക്ഷന നടത്തനി.

4. ലഭനിച  വനില  ചനചഗചോസനിചയഷന  നടത്തനി  പര്ചചഴസ  ഓര്ഡര്
നല്കുനതുളചപചടയുളള തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച.

5. പര്ചചഴസ  ഓര്ഡര് നല്കേനിയനിട്ടുളള  സചോധനങ്ങള ആഗസസ  1  മുതല്
ചഫഡചറഷചന്റെ  ചഗചോഡഇൗണുകേളനില്  ഇറക്കനിവരുന.  ആയതസ
ആഗസസ  15  മുതല്  സലാംഘങ്ങളക്കസ  ഓണവനിപണനി
നടത്തുനതനിചലയചോയനി വനിതരണലാം ചചയ്യുനതചോണസ.

(ബനി)   ചകേരളത്തനിചല  941  പഞചോയത്തുകേളനില്  2575  ഓണചന്തെകേളുലാം
മുനസനിപചോലനിറനിയനിലലാം ചകേചോര്പചറഷനനിലമചോയനി 691 ഓണചന്തെകേളുലാം 196 ത്രനിചവണനി,
15  ചമചോചചബല് ത്രനിചവണനി എനനിവ വഴനി  3477  ചന്തെകേള സജമചോക്കുലാം.  ഇതനില്
213  വനനിതചോ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലാം  60  എസസ.സനി/എസസ.റനി.  സലാംഘങ്ങളുലാം  143
എലാംചപ്ലെെചോയതീസസ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  91  കേചോര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള
എനനിവയുലാം ഉളചപടുന.

(സനി)   ഓണക്കചോലത്തസ  മൂനസ  പുതനിയ  സലാംരലാംഭങ്ങളചോണസ  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ
ആരലാംഭനിക്കചോനുചദശനിക്കുനതസ.

1.  ഓണവനിപണനി

ഇഇൗ വര്ഷചത്ത ഓണവനിപണനി  ആഗസസ  25  മുതല് ചസപ്റലാംബര്  3  വചര
3500-ഓളലാം  ഒഇൗടസ ചലറകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനസ  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
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ഓണവനിപണനിയനിലൂചട  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനങ്ങളുലാം  ചപചോതുവനിപണനി
വനിലചയക്കചോള  കുറഞ  നനിരക്കനില്  25  ഇനങ്ങളുലാം  വനില്പന  നടത്തുനതനിനചോണസ
തതീരുമചോനനിചനിട്ടുളളതസ.  വനിലക്കുറവനിചനചോചടചോപലാം  തചന  ഗുണചമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
എനതസ  കൂടനിയചോണസ  ഇത്തവണചത്ത  വനിപണനി  ഇടചപടലനിചന്റെ  സവനിചശഷത.
കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  വചോങ്ങുന  എലചോസചോധനങ്ങളുചടയുലാം  ഗുണചമന്മ  ഉറപസ
വരുത്തുനതനിനചോയനി  വദക്തമചോയ  മചോനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിചനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ
മചോനദണ്ഡങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനചോയനി കൃതദമചോയ പരനിചശചോധന നടത്തുനതനിനുലാം
ഇഇൗ  ചമഖലയനില്  ചചവദഗദലാം  സനിദനിച  സര്ക്കചോര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനിയചോയ
കേചോഷഡ്യൂ  എകസചപചോര്ടസ  ചപ്രചോചമചോഷന  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ലചബചോറടറനികേചള
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുളളതുമചോണസ.  

2. ഓണലാം ബചോസ്ക്കറസ

ഓണചത്തചോടനുബനനിചസ കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ ഓണലാം ബചോസ്ക്കറസ  പുറത്തനിറക്കുലാം.
പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  വസ്തുക്കള  ഉപചയചോഗനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കുടയനില്
ഓണത്തനിനുപചയചോഗനിക്കുന സചോധനങ്ങള എലചോലാം ഉളചപടുത്തുലാം.

3. ത്രനിചവണനി ഓണ്ചചലന ഓര്ഡറനിങ്ങസ സനിസലാം

ചഷചോപ്പുകേളനില്  നനിനസ  ചനരനിടസ  സചോധനങ്ങള  വചോങ്ങചോന  കേഴനിയചോത്ത
വദക്തനികേളക്കസ  ഓണ്ചചലനചോയനി  സചോധനങ്ങള  വചോങ്ങുനതനിനുലാം  അവ  വതീടനില്
എത്തനിക്കുന  പദതനിയുചട  ആദദഘടചമന  നനിലയനില്  ഇഇൗ  ഓണക്കചോലത്തസ
തനിരവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ഓണ്ചചലന  ഓര്ഡറനിലാംഗസ  സനിസലാം  നടപനിലചോകുനതുലാം
ഇപ്രകേചോരലാം ലഭദമചോകുന ഓര്ഡറകേള ചഡചോര് ചഡലനിവറനി നല്കുനതുമചോണസ.  

മൂനചോറനില് സഹകേരണ ചമഡനിക്കല് ചസചോര്

295(659)  ശതീ  .    എസസ  .    രചോചജന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചദവനികുളലാം  നനിചയചോജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  മൂനചോറനില്  സഹകേരണ
ചമഡനിക്കല് ചസചോര് ആരലാംഭനിക്കുവചോന ഉചദശനിക്കുനചണചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഉചണങനില്  ഇതുസലാംബനനിചസ  എന്തെസ  നടപടനിയചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുനചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  ഇചലങനില്  ആവശദമചോയ  നടപടനി  ഉടന  സത്വതീകേരനിക്കുചമചോചയനസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി&സനി)  സഹകേരണ  ചമഡനിക്കല്  ചസചോര്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ
അനുമതനിയചോയനി  മൂനചോര്  ചമഖലയനിലളള  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  അചപക്ഷ
ലഭനിചനിടനില.  ടനി വനിഷയത്തനില് അചപക്ഷ സമര്പനിക്കുനതനിനസ ചദവനികുളലാം അസനിസന്റെസ
രജനിസ്ട്രേചോര് (ജനറല്) മുഖചോന്തെരലാം സലാംഘങ്ങചളചോടസ ആവശദചപടനിട്ടുണസ.

കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലചോഭലാം

296  (660)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവചോകേരന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്  ചഫഡനിചന്റെ
പ്രവര്ത്തനലചോഭലാം എത്രചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  ഈ  അദദയന  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  സഡന്റെസസസ
മചോര്ക്കറകേള  ആരലാംഭനിചചവനലാം  അവ  എവനിചടചയലചോമചോചണനലാം  ജനില  തനിരനിചസ
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2016-17  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  ആഡനിറനിനസ
വനിചധയമചോക്കചോത്ത  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  64.78  ചകേചോടനി  രൂപ
പ്രവര്ത്തനലചോഭമുണചോയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  ഇഇൗ  അദദയനവര്ഷലാം  സലാംസചോനത്തസ  315
സഡന്റെസസസ മചോര്ക്കറകേള ആരലാംഭനിച.  ജനില തനിരനിചളള എണ്ണലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

തനിരുവനന്തെപുരലാം 45

ചകേചോലലാം 48

ആലപ്പുഴ 14

പത്തനലാംതനിട 10

ചകേചോടയലാം 18
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ഇടുക്കനി 10

എറണചോകുളലാം 27

തൃശ്ശൂര് 38

പചോലക്കചോടസ 11

മലപ്പുറലാം 27

ചകേചോഴനിചക്കചോടസ 33

വയനചോടസ 6

കേണ്ണൂര് 20

കേചോസര്ചഗചോഡസ 8

ആചകേ 315 എണ്ണലാം 

കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ

297(661) ശതീ  .   ചജയനിലാംസസ മചോതക്യു :
ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദചോസസ :
ശതീ  .   ചജചോണ് ചഫര്ണചോണസസ :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  400  ചകേചോടനിചയചോളലാം  രൂപയുചട  സഞനിത  നഷത്തനിചലയസ  കൂപ്പു
കുത്തനിയനിരുന കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന ലചോഭകേരമചോക്കചോന എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചചതനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  എത്ര  ചകേചോടനി
രൂപയുചട പ്രവര്ത്തന ലചോഭമുണചോക്കനി എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  പുനരുദരനിചസ  ലചോഭകേരമചോക്കചോനുളള  നടപടനികേളുചട
ഭചോഗമചോയനി  അഡനിനനിചസ്ട്രേറതീവസ  കേമ്മേനിറനിചയ  നനിചയചോഗനിചനിട്ടുചണചോ;  വനിശദചോലാംശലാം
നല്കേചോചമചോ;
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(ഡനി)  നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചട  വനില  നനിയനനിക്കുനതനിനചോയനി
കൂടുതല്  നതീതനി  ചസചോറകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ;
വനിശദചോലാംശലാം നല്കേചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന
ലചോഭകേരമചോക്കചോന  സത്വതീകേരനിച  നടപടനി  ചുവചട  ചചര്ക്കുന.   അഴനിമതനി  ഇലചോയ്മ
ചചയ്യുനതനിനുലാം  സതചോരദത  ചകേചോണ്ടുവരുനതനിചന്റെയുലാം  ഭചോഗമചോയനി  ഇ-ചടണര്
നടപനിലചോക്കനി.  പ്രചോഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുചട പ്രതനിനനിധനികേചള ഉളചപടുത്തനി
പര്ചചസസ  കേമ്മേനിറനി  വനിപുലതീകേരനിച.   ചചോര്ചടഡസ  അക്കഇൗണന്റെനിചന്റെ  ചനതൃതത്വത്തനില്
ഇചന്റെണല് ആഡനിറസ വനിഭചോഗത്തനിനസ രൂപലാം നല്കേനി.  ചചദനലാംദനിന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏചകേചോപനിപനിക്കുനതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി സലാംഘടനചോ രൂപലാം ചനിടചപടുത്തനി.  ജതീവനക്കചോര്ക്കസ
ഉത്തരവചോദനിതത്വങ്ങളുലാം  ചുമതലകേളുലാം  നനിര്വഹനിചസ  നല്കുകേയുണചോയനി.  കൂടചോചത
ചമചോണനിററനിലാംഗസ ശക്തമചോക്കുകേയുലാം ചചയ. ബനിസനിനസസ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ
ഇടചപടല്  നടത്തുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സഡന്റെസസസ  മചോര്ക്കറസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം
ആഫതീസസ  ചസഷനറനി  സചോധനങ്ങള  നചോയവനിലയസ  ലഭദമചോക്കുനതനിനചോയനി  ഇ-
ത്രനിചവണനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം വദക്തനികേളക്കസ ഓണ്ചചലനചോയനി സചോധനങ്ങള
വചോങ്ങുനതനിനുലാം  അവ  വതീടനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുമചോയനി  ത്രനിചവണനി  ഓണ്ചചലന
ചടഡനിലാംഗസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച.   പ്രചോഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  ചനതൃതത്വത്തനില്  2000  നതീതനിചസചോറലാം  1500  നതീതനി
ചമഡനിക്കല് ചസചോറകേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  ത്രനിചവണനി,  നതീതനി
ചമഡനിക്കല് ചസചോറകേള എനനിവയസ പ്രചതദകേലാം ടചോര്ജറസ നല്കേനിയതനിലൂചട വനിറസ വരവസ
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനസ  സചോധനിച.  വനിചദശമദദത്തനിചന്റെ  ഇനചസന്റെതീവസ  ചനരനിടസ
ചഫഡചറഷനനില്  ലഭദമചോക്കനിയതനിലൂചട  ഇഇൗ  ഇനത്തനിചല  വരുമചോനത്തനിലലാം
വര്ദനവണചോയനി.  പ്രവര്ത്തന  ചചലവകേള  ചുരുക്കനിയതനിലൂചട  ഭരണ  ചചലവസ
കുറയ്ക്കുനതനിനസ  സചോധനിച.  ജതീവനക്കചോചര  വനിശത്വചോസത്തനിചലടുത്തുചകേചോണസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ചനിടചപടുത്തനിയതനിലൂചടയുലാം ലചോഭകേരമചലനസ കേചണത്തുകേയുലാം നഷത്തനിനുലാം ഡചോചമജനിനുലാം
ചകേടുകേചോരദസതയ്ക്കുലാം ഇടയചോക്കനിയ നന്മ ചസചോറകേള ഒഴനിവചോക്കനിയുലാം ജതീവനക്കചോരുചട
എണ്ണലാം ശചോസ്ത്രതീയമചോയനി തനിടചപടുത്തനി അധനികേമചോയനി നനിയമനിക്കചപടനിരുന തചോലചോലനികേ
ജതീവനക്കചോചര  ഒഴനിവചോക്കനി  ബചോക്കനിയുള്ളവചര  പുനര്വനിനദസനിപനിക്കുകേയുലാം  ചചയ.
വനിവനിധ  ചഗചോഡഇൗണുകേളനില്  ചകേടനിക്കനിടന  സചോധനങ്ങള  വനിറഴനിചതനിലൂചടയുലാം
പലനിശനഷലാം  ഒഴനിവചോക്കുനതനിനചോയനി  വചോയകേള  പുനനഃക്രെമതീകേരനിചതനിലൂചടയുലാം
നഷത്തനിലചോയനിരുന നന്മ ചസചോറകേള നനിര്ത്തലചോക്കനിയതനിലൂചടയുലാം ആവശദമനിലചോത്ത
20  ചഗചോഡഇൗണുകേള  നനിര്ത്തലചോക്കനിയതനിലൂചടയുലാം  ചഫഡചറഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
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ലചോഭത്തനിലചോക്കുനതനിനസ സചോധനിച.  ചമല് പരചോമര്ശനിച പ്രകേചോരമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടപനിലചോക്കനിയതനിലൂചട ത്രനിചവണനി,  നതീതനി,  ശുശ്രൂഷ ലചോബസ  എനനിവ ഒഴനിചകേ  മറസ
ആറസ  വനിഭചോങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനലചോഭലാം  ചനടനി.  ത്രനിചവണനി  ചനചോട്ടുബുക്കുകേള  ചകേടനിലലാം
മടനിലലാം മചോറലാം വരുത്തനി വനിപണനിയനില് എത്തനിക്കുനതനിനസ നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിച.

(ബനി) 2016-2017  സചോമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ ആഡനിറനിനസ
വനിചധയമചോക്കചോത്ത  കേണക്കുകേള  പ്രകേചോരലാം  64.78  ചകേചോടനി  രൂപയുചട  പ്രവര്ത്തന
ലചോഭമുണചോയനിട്ടുണസ.  

(സനി)   ഉണസ.  കേണ്സഡ്യൂമര്  ചഫഡചറഷന  പുരനുദരനിചസ  ലചോഭകേരമചോക്കുന
നടപടനികേള  സത്വനികേരനിക്കുനതനിനചോയനി  ശതീ.  എലാം.  ചമഹബൂബസ  കേണ്വതീനറചോയുലാം
ശതീ.  ചകേ.  വനി.  കൃഷ്ണന,  ശതീ.  പനി.  എലാം.  ഇസയനില്  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളുമചോയനി
അഡനിനനിചസ്ട്രേറനിവസ  കേമ്മേനിറനിചയ  നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  2016  ജൂചചല  27  മുതല്
ചുമതലചയറസ  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുന  ടനി  അഡനിനനിചസ്ട്രേറതീവസ  കേമ്മേനിറനി  36
ചയചോഗങ്ങള കൂടനി നയപരമചോയ തതീരുമചോനങ്ങള ചചകേചക്കചോണനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  നനിചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളുചട  വനില  നനിയനനിക്കുനതനിനചോയനി
സലാംസചോനചത്ത  പ്രചോഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട  ചനതൃതത്വത്തനില്
കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  മുനകേചയ്യചോചട  2000  നതീതനി  ഒഇൗചട കറകേള  അരലാംഭനിക്കുനതനിനസ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ. നതീതനി ചസചോറകേള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ മുചനചോട്ടുവരുന
സലാംഘങ്ങളക്കസ  സഹകേരണ  സലാംഘലാം  രജനിസ്ട്രേചോര്  തലത്തനില്  അനുമതനി
നല്കേനിവരുനണസ. 

കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തന ലചോഭലാം

298  (662)  ശതീ  .    മഞളചോലാംകുഴനി  അലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  അവസചോന  അഞ്ചു  വര്ഷചത്ത  പ്രവര്ത്തന
ലചോഭലാം, അറലചോഭലാം എനനിവ സലാംബനനിച കേണക്കുകേള ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം കേണ്സഡ്യൂമര് ചഫഡനിചന്റെ
ഏചതലചോലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളചോണസ  ലചോഭലാം  ചനടനിയതസ;  നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
സലാംരലാംഭങ്ങള  ഏചതചോചക്കയചോണസ; വനിശദചോലാംശലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലമചോക്കുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;
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(ഡനി)  പുതനിയതചോയനി  എത്ര  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ;  പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിചതനില് എത്ര യൂണനിറകേളചോണസ ലചോഭത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ;
നഷത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനവയുചട  എണ്ണലാം  എത്രയചോണസ;  വനിശദചോലാംശലാം
ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനില്  2012-2013-നസ  ചശഷലാം  ആഡനിറസ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരചമറചശഷലാം  ആഡനിറസ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
സചോമ്പത്തനികേ  കേണക്കുകേളുചട  ആഡനിറസ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ  ചചോര്ചടഡസ
അക്കഇൗണന്റെസ  സചോപനചത്ത  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  നനിലവനില്
കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനില്  ലഭദമചോയനിട്ടുള്ളതസ  ആഡനിറനിനസ  വനിചധയമചോക്കചോത്ത  വരവസ
ചചലവസ കേണക്കുകേളചോണസ.  ആയതസ വര്ഷലാം തനിരനിചസ  ചുവചട ചചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം തനവര്ഷചത്ത പ്രവര്ത്തന നഷലാം ആചകേ നഷലാം

2012-2013 119.12 ചകേചോടനി 247.37 ചകേചോടനി

2013-2014 112.88 ചകേചോടനി 360.23 ചകേചോടനി

2014-2015 57.87 ചകേചോടനി 418.11 ചകേചോടനി

2015-2016 29.10 ചകേചോടനി 447.21 ചകേചോടനി

2016-2017 തനവര്ഷചത്ത  പ്രവര്ത്തന  ലചോഭലാം
67.78 ചകേചോടനി

ആചകേ നഷലാം 382.43 ചകേചോടനി

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കചോര് അധനികേചോരത്തനില് വനചശഷലാം കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ
ബനിവചറജസസ  വനിഭചോഗലാം,  നതീതനി  ചമഡനിക്കല്  വനിഭചോഗലാം,  നതീതനി  ഗദചോസസ,  ത്രനിചവണനി
ഇനസനിറഡ്യൂടസ  ഓഫസ  ഫചോര്മസനി,  ചനചോടസ  ബുക്കസ,  ശുശ്രൂഷ  ലചോബസ  തുടങ്ങനിയ
വനിഭചോഗങ്ങചളലചോലാം  ലചോഭത്തനിലചോണസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.  ത്രനിചവണനി,  ഇ-ത്രനിചവണനി
വനിഭചോഗലാം മചോത്രമചോണസ നഷത്തനില് പ്രവര്ത്തനിചവരുനതസ.

(സനി)  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിപുലമചോക്കുനതനിനസ
സത്വനികേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:
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ഇ  -  ത്രനിചവണനികേളുചട പ്രവര്ത്തനലാം

ഓഫതീസസ  ചസഷനറനി  സചോധനങ്ങള നദചോയമചോയ വനിലയസ  ലഭദമചോക്കുകേ  എന

ലക്ഷദചത്തചോചട  ആരലാംഭനിച  നചോലസ  ഇ-ത്രനിചവണനികേളക്കസ  പുറചമ  24  എണ്ണലാം  കൂടനി

പുതുതചോയനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം  ഇവയനില്  പത്തനലാംതനിട,

ചകേചോടയലാം, വയനചോടസ,  പചോലക്കചോടസ,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ,  ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂര്, മലപ്പുറലാം,  ഇടുക്കനി

എനതീ ജനിലകേളനിലചോയനി 9 എണ്ണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ.  ബചോക്കനിയുള്ള 15 എണ്ണലാം

ആരലാംഭനിക്കുന നടപടനികേള തത്വരനിതഗതനിയനില് സത്വതീകേരനിച വരുന.

ത്രനിചവണനി ഓണ്ചചലന ഓഡറനിലാംഗസ സനിസലാം 

ചഷചോപ്പുകേളനില്  ചനരനിടസ  വനസ  സചോധനങ്ങള  വചോങ്ങചോന  കേഴനിയചോത്തവര്ക്കസ

ഓണ്ചചലന മുചഖന ഓര്ഡര് നല്കേനി സചോധനങ്ങള വചോങ്ങുനതനിനുലാം അവ വതീടനില്

എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  ഇഇൗ  ഇടചപടല്  വഴനിചയചോരുക്കുലാം  ആദദഘടത്തനില്  ഇഇൗ

ഓണക്കചോലത്തസ തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് ഇഇൗ സനിസലാം നടപനിലചോക്കുകേയചോണസ.

ഓണവനിപണനി

ഇഇൗ വര്ഷചത്ത ഓണവനിപണനി ആഗസ്തസ 25 മുതല് ചസപ്തലാംബര് 3 വചര 3500

ഓളലാം  ഒഇൗടസ ചലറകേളനിലൂചട  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  ഓണലാം

വനിപണനിയനിലൂചട  സര്ക്കചോര്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  നനിചതദചോപചയചോഗ

സചോധനങ്ങളചോണസ വനില്പന നടത്തുനതസ.  ഇതനിചലയചോയനി 60 ചകേചോടനി രൂപ സര്ക്കചോര്

അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   ഇതനിനസ  പുറചമ  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  ചപചോതുവനിപണനിചയക്കചോള

കുറഞ നനിരക്കനില് ഇരുപത്തനിയഞസ ഇനലാം സചോധനങ്ങള വനില്പന നടത്തുനതനിനുലാം

തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.  വനില്പന  നടത്തുന  സചോധനങ്ങളുചട  ഗുണനനിലവചോരലാം  ഉറപസ

വരുത്തുനതനിനചോയനി  സര്ക്കചോര്  അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനിയചോയ  കേചോഷഡ്യൂചപ്രചോചമചോഷന

കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ ലചബചോറടറനികേചള  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.

ഓണലാം ബചോസ്ക്കറസ  

ഓണചത്തചോടനുബനനിചസ കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡസ  ഓണലാം ബചോസ്ക്കറസ പുറത്തനിറക്കുലാം

പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  വസ്തുക്കള  ഉപചയചോഗനിചസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഇഇൗ  ബചോസ്ക്കറനില്

ഓണത്തനിനസ ഉപചയചോഗനിക്കുന സചോധനങ്ങചളലചോലാം ഉളചപടുത്തുലാം.
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നതീതനി ശലാംഖലയുചട വദചോപനലാം

കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ  മുനകേചയ്യചോചട  പ്രചോഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുചട
ചനതൃതത്വത്തനില്  2000  നതീതനി  ചസചോറകേളുലാം  1500  നതീതനി  ചമഡനിക്കല്  ചസചോറകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  തതീരുമചോനനിചനിരുന.  ഗവര്ണറചട  നയപ്രഖദചോപനത്തനില്
ഇക്കചോരദലാം  പ്രചതദകേലാം  പരചോമര്ശനിചണസ.  ഇതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഓചരചോ  ബചോനഡലാം
ചലചോചഗചോയുലാം  ഉപചയചോഗനിക്കുന  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  കേമ്പഡ്യൂടര്വത്ക്കരനിച   ഒരു  ശലാംഖല
രൂപതീകേരനിക്കചോനചോണസ  ലക്ഷദമനിടുനതസ.   ഇതനിലൂചട  ശക്തമചോയ മചോര്ക്കറസ  ഇടചപടല്
നടത്തുനതനിനുലാം  വനില  നനിലവചോരലാം  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  കേഴനിയുചമനസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

മുഴുവന സമയ സബ്സനിഡനി വനിതരണലാം

സര്ക്കചോര്  സബ്സനിഡനിചയചോചട  ചസപ്റലാംബര്  1  മുതല്  മചോര്ചസ  31  വചര
പ്രചോഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന  നതീതനി  ചസചോറകേള,  ത്രനിചവണനി
ചസചോറകേള എനനിവനിടങ്ങളനിലൂചട 13 ഇനലാം നനിചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങള വനില്പന
നടത്തുനതനിനചോയനി പദതനി തയ്യചോറചോക്കനി വരുന.

നതീതനി ചകേചോചമഴദല് ഗദചോസസ 

നനിലവനില്  പ്രവര്ത്തനിചവരുന  നതീതനി  ഗദചോസസ  ഉപചഭചോക്തചോക്കളുചട  എണ്ണലാം
സബ്സനിഡനി  ഇലചോത്തതനിനചോല്  കുറഞവരനികേയചോണസ.  ഇക്കചോരണത്തചോല്
വനിതരണത്തനിനസ  ചവണനിവരുന  ചചലവസ  വര്ദനിക്കുന.  ടനി  സചോഹചരദത്തനില്
ചഡചോമസനികേസ ഗദചോസസ വനിതരണലാം ചകേചോചമഴദല് ആക്കനി മചോറനതനിനുള്ള നടപടനി നടന
വരുന.  പചോലക്കചോടസ  ഫചോകറനിയനില്  നനിനള്ള  ഗദചോസസ  പചോലക്കചോടസ,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ
ജനിലകേളനിലചോയനി വനിതരണലാം ചചയ്യുനതനിനചോണസ ലക്ഷദമനിടുനതസ.

ചമല്പരചോമര്ശനിച  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പുറചമ  കൃതദമചോയ  സചോമ്പത്തനികേ
അചടക്കലാം  പചോലനിക്കുകേയുലാം  ചചലവകേള  ചുരുക്കുകേയുലാം  ചകേന്ദ്രതീകൃത  പര്ചചസലാം  ഇ-
ചടനഡറലാം  നടപനിലചോക്കുനതസ  വഴനിയുലാം  ചഫഡചറഷചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
കേചോരദക്ഷമമചോക്കുനതനിനസ തതീരുമചോനനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  സചോമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്  നനിനലാം  കേണ്സഡ്യൂമര്ചഫഡനിചന
രക്ഷനിക്കുകേ  എന  ഉചദശദചത്തചോചടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളചോണസ  ഇക്കഴനിഞ
കേചോലയളവനില് സത്വതീകേരനിചവരുനതസ.  ഇക്കചോലയളവനില് പുതനിയ സലാംരലാംഭങ്ങള ഒനലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില.  നനിലവനിലള്ള  സലാംരലാംഭങ്ങളുചട  വനിപുലതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി
പുതുതചോയനി രണസ ചമഡനിക്കല് ചവയര്ഹഇൗസകേളുലാം  9  ഇ-ത്രനിചവണനി ചസചോറകേളുമചോണസ
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ഇവയുചട  പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിചനിടസ  ഏതചോനുലാം  ആഴ്ചകേള
ആയനിചടയുള.  ആയതനിനചോല് ലചോഭ/നഷ കേണക്കുകേള തനിടചപടുത്തചോനചോയനിടനില.



392 ചകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

ബനി.ആര്.ഡനി.സനി-യുചട ചനതൃതത്വത്തനില് ശനില്പശചോല

299(663)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരചോമന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനചശഷലാം  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി

(ചബക്കല് റനിചസചോര്ട്സസ  ചഡവലപ്ചമന്റെസ  ചകേചോര്പചറഷന)-  യുചട  ചനതൃതത്വത്തനില്

ശനില്പശചോല നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ശനില്പശചോല  നടത്തനിപനിനസ  ചചലവഴനിച  തുകേയുമചോയനി

ബനചപട്ടുളള പത്ര വചോര്ത്ത ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വചോര്ത്തയുചട  അടനിസചോനത്തനില്  അചനത്വഷണലാം

നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അചനത്വഷണത്തനില്  എചന്തെചോചക്ക  ക്രെമചക്കടുകേളചോണസ

കേചണത്തനിയനിട്ടുളളതസ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ഇ)  ക്രെമചക്കടസ  നടത്തനിയ  ഉചദദചോഗസചനതനിചര  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ; ഇചലങനില് വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  ചചറകേനിട ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭകേര്ക്കുള്ള ആദദ ശനില്പശചോല 2016

ഡനിസലാംബര്  15,  16  തതീയതനികേളനില് ചബക്കല് ക്ലബസ നതീചലശത്വരത്തസ വചലാം ഇതനില്

നനിനലാം ചതരചഞടുത്ത 36 ചപര്ക്കചോയനി  2017  ചമയസ  18, 19  തതീയതനികേളനില് നളന്ദ

റനിചസചോര്ടസ നതീചലശത്വരത്തുവചലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ. 2017 ജൂചചല 2, 3 തതീയതനികേളനില്

പയ്യന്നൂരനില് വചസ ചചസല് പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി ശനില്പശചോല നടത്തുകേയുണചോയനി.

(ബനി)  ഉണസ.

(സനി-ഇ)  ടൂറനിസലാം വകുപനില് ഫനിനചോനസസ വനിഭചോഗലാം മുഖചോന്തെരലാം അചനത്വഷണലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണസ.  ഫനിനചോനസസ വനിഭചോഗലാം സമര്പനിച അചനത്വഷണ റനിചപചോര്ടസ ടൂറനിസലാം

ഡയറകറചട പരനിചശചോധനയനിലചോണസ.    
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ഉത്തരവചോദ ടൂറനിസലാം

300(664)  ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ഉത്തരവചോദ  ടൂറനിസലാം  നടപചോക്കുനതനിനചോയനി  എചന്തെങനിലലാം  തതീരുമചോനലാം

എടുത്തനിട്ടുചണചോ;  ഈ  പദതനിചകേചോണസ  സര്ക്കചോര്  ലക്ഷദമചോക്കുനതസ  എന്തെചോണസ;

വദക്തമചോക്കചോചമചോ ;

(ബനി)  ഏചതചോചക്ക  സലങ്ങളനിലചോണസ  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപചോക്കചോൻ

തതീരുമചോനനിചനിട്ടുള്ളതസ  ;  ഇതുചകേചോണസ തചദശവചോസനികേളക്കുണചോകുന പ്രചയചോജനങ്ങള

എചന്തെചോചക്കയചോണസ; വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ;

(സനി)  കൂടുതല്  സലങ്ങളനിചലക്കസ  ഈ പദതനി  വദചോപനിപനിക്കുവചോനുലാം  തചദശ

സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചടയുലാം  തചദശവചോസനികേളുചടയുലാം  സഹകേരണലാം

ഉറപചോക്കുവചോനുലാം  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കചോനചോണസ  ഉചദശനിക്കുനതസ  ;

വനിശദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസലാം  2008  മുതല് സലാംസചോന ടൂറനിസലാം

നടപചോക്കനി  വരുന.  കുമരകേലാം,  ചതക്കടനി,  ചചവത്തനിരനി,  അമ്പലവയല്,  കുമ്പളങ്ങനി,

ചബക്കല്,  ചകേചോവളലാം  എനനിങ്ങചന  7  ചകേന്ദ്രങ്ങളനിലചോണസ  ഇചപചോള  പദതനി

നടപചോക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.   ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസലാം മനിഷന നനിലവനില് വനചതചോചട

പദതനി  ഉടനതചന  സലാംസചോനത്തസ  പൂര്ണ്ണമചോയനി  നടപചോക്കചപടുലാം.  ടൂറനിസലാം

ചമഖലയനില്   സചോമൂഹനികേലാം,  സചോമ്പത്തനികേലാം,  പചോരനിസനിതനികേലാം  എനനിങ്ങചന

മൂനസ  തലങ്ങളനില്  ഇടചപട്ടുചകേചോണചോണസ  ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  നടപചോക്കുനതസ.

ടൂറനിസലാം  ചകേചോണ്ടുള്ള  വരുമചോനലാം  പ്രചോചദശനികേ  സമൂഹത്തനിനസ  നനിയമവനിചധയ

മചോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  ലഭദമചോക്കചോനുലാം  ടൂറനിസലാം  വനികേസനചത്ത  ഗ്രചോമതീണ  വനികേസനലാം,

പ്രചോചദശനികേ  സചോമ്പത്തനികേ  വനികേസനലാം,  ദചോരനിദദ  ലഘൂകേരണലാം,  സ്ത്രതീശചോക്തതീകേരണലാം

എനനിവയസ  ഉപയുക്തമചോക്കചോനുലാം  സചോമ്പത്തനികേ  ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസലാം

ലക്ഷദമനിടുനണസ.   ഗ്രചോമതീണ  ചമഖലയനില്  ചതചോഴനില്  സചോദദത  വര്ദനിപനിക്കുകേ

എനതുലാം ഇഇൗ പദതനിയുചട ലക്ഷദമചോണസ.  പരമ്പരചോഗത ചതചോഴനില്, കേല, സലാംസ്ക്കചോരലാം
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എനനിവചയ  ടൂറനിസത്തനിലൂചട  സലാംരക്ഷനിക്കുവചോനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  ചനതൃതത്വലാം

ചകേചോടുക്കുവചോന  സചോമൂഹനികേ  ഉത്തരവചോദനിത്തലാം  ലക്ഷദമനിടുന.  പരനിസനിതനിക്കസ

ഹചോനനികേരമലചോത്ത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട  ടൂറനിസലാം  വനികേസനിപനിക്കുകേ  എന

ലക്ഷദത്തനിലൂനനിയചോണസ  പചോരനിസനിതനികേ  ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  ചമഖല

പ്രവര്ത്തനിക്കുനതസ.  

ടൂറനിസലാം  ചമഖലയനില്നനിനലാം  പരമചോവധനി  ചതചോഴനില്  പ്രതദക്ഷ -പചരചോക്ഷ

മചോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂചട  പ്രചോചദശനികേ  ജനസമൂഹത്തനിനസ  ലഭദമചോക്കുകേ  എനതുലാം  ടൂറനിസലാം

വനികേസനത്തനിലൂചടയുള്ള  വരുമചോനലാം  തചദശവചോസനികേള  പ്രചതദകേനിചസ  കേര്ഷകേര്,

കുടുലാംബശതീ പ്രവര്ത്തകേര്,  വനനിതകേള,  കേരകേഇൗശല വസ്തു ഉല്പചോദകേര്,  പരമ്പരചോഗത

ചതചോഴനിലചോളനികേള,  കേലചോകേചോരന്മചോര്  എനനിങ്ങചന  വനിവനിധ  ചമഖലയനില്

പ്രവര്ത്തനിക്കുനവര്ക്കസ  പരമചോവധനി  ലഭദമചോക്കുകേ  എനതചോണസ  ഉത്തരവചോദനിതത്വ

ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  പ്രധചോന  ലക്ഷദങ്ങളനിചലചോനസ.തചദശവചോസനികേളക്കസ  അപ്രചോപദമചോയ

ടൂറനിസലാം  ചമഖലയനില്  നനിനള്ള  വരുമചോനലാം  അവര്ക്കസ  ലഭദമചോകുന  എനതചോണസ

തചദശവചോസനികേളുചട പ്രധചോന ചനടലാം.  തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളക്കസ ടൂറനിസലാം

ചമഖലയനില്  ഇടചപടചോനചോകുനതുലാം  തചദശവചോസനികേളക്കുണചോകുന  പ്രധചോന

ചനടങ്ങളനിചലചോനചോണസ.    

(സനി)  ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചചകേചോണസ

ചകേരളത്തനിലടനതീളലാം  ഇഇൗ  പദതനി  വദചോപനിപനിക്കുവചോന  തതീരുമചോനനിക്കുകേയുലാം

ഉത്തരവചോദനിതത്വ ടൂറനിസലാം മനിഷന നനിലവനില് വരനികേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.  ഉത്തരവചോദനിത്ത

ടൂറനിസലാം  വദചോപനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  ജനിലചോതല  അവചബചോധ

ശനില്പശചോലകേള  ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷനനിലൂചട  സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.

തചദശസത്വയലാംഭരണ സചോപനങ്ങളനിചല ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുലാം പ്രചോചദശനികേ ടൂറനിസലാം

സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  ചവണനിയചോണസ  ഇഇൗ  ശനില്പശചോലകേള  നടത്തുനതസ.   പദതനിയുചട

ഉചദശദലക്ഷദങ്ങള,  നനിര്വഹണരതീതനി,  പദതനിചകേചോണസ ഉണചോകുന ഗുണഫലങ്ങള

എനനിവ  ഇഇൗ  ശനില്പശചോലകേളനിലൂചട  ഗുണചഭചോക്തചോക്കളനിചലത്തനിക്കുകേയചോണസ  ലക്ഷദലാം.

ഇതനിനുചശഷലാം  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളക്കുലാം  തചദശവചോസനികേളക്കുലാം

ബനചപട ചസക്കസ ചഹചോളഡര്മചോര്ക്കുലാം മനിഷനുമചോയനി  ബനചപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്

പങചോളനികേളചോകേചോലാം. പ്രചോചദശനികേ പങചോളനിത്ത ആസൂത്രണ പരനിപചോടനികേളുലാം തചദശസത്വയലാം

ഭരണ സചോപനങ്ങളുചടയുലാം തചദശവചോസനികേളുചടയുലാം പങചോളനിത്തലാം ഉറപചോക്കുനതചോണസ.
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ചതീഫസ മനിനനിചസഴ സ  ചടചോഫനിക്കുള്ള ജചലചോതവലാം

301(665)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചതീഫസ  മനിനനിചസഴസ  ചടചോഫനി  ജചലചോതവലാം നടക്കുന തൃശൂര് ജനിലയനിചല
കേണശ്ശേചോലാംകേടവനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപസ  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളള  സനിരലാം  പവലനിയചന്റെയുലാം
ചനില്ഡ്രനസസ  പചോര്ക്കനിചന്റെയുലാം  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  പരനിപചോലനത്തനിനുമചോയനി
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചന്തെലചോമചോചണനസ വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഇഇൗ  സലലാം  ടൂറനിസകേളുചട  ആകേര്ഷണ  ചകേന്ദ്രമചോക്കുനതനിനുളള
രണചോലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  പദതനി  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ  എനസ
വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല കേണശ്ശേചോലാംകേടവനില് ടൂറനിസലാം വകുപസ നടപനിലചോക്കനിയ
"ചഡവലപ്ചമന്റെസ  ഓഫസ  കേണ്ചവനഷന  ചസന്റെര്  &  വഡ്യൂവനിലാംഗസ  ഗചോലറനി”  എന
വര്ക്കസ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  സനിരലാം  പവലനിയനുലാം,  ചനില്ഡ്രനസസ
പചോര്ക്കുലാം  ഉളചപടനിട്ടുണസ.  ബനില്ഡനിലാംഗസ  നമ്പര്  ലഭനിക്കുനതനിനചോയനി  മണലൂര്
ഗ്രചോമപഞചോയത്തനിനസ  അചപക്ഷ  നലനിയനിട്ടുണസ.  നമ്പര്  കേനിട്ടുന  മുറയസ  ഇതനിചന്റെ
നടത്തനിപനിനചോയനി ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കസ ചചകേമചോറനതചോണസ.  

(ബനി)  ഇല.

ചഫചോര്ടസ ചകേചോചനിയനില് ചചലഫസ ഗചോര്ഡകേളക്കസ ചഷല്ടര്

302(666)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മചോകനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചഫചോര്ടസ  ചകേചോചനിയനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനസ  കേതീഴനില്  ബതീചനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കലഫസ  ഗചോര്ഡകേളക്കസ  ഒരു  ചഷല്ടര്  ഇചലനള്ള  കേചോരദലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ചഷല്ടര്  ഇലചോത്തതനിനചോല്  ഇവരുചട  ഉപചയചോഗത്തനിനുള്ള  കലഫസ
ചബചോയസ  അടക്കുമുള്ള  ജതീവന  രക്ഷചോ  സചോമഗ്രനികേള  ചമചോഷണലാം  ചപചോകുന  വനിവരലാം
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി)  എങനിൽ  ഇവരുചട  ആചരചോഗദത്തനിനുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുചട
സരക്ഷയ് ക്കുമചോയനി  ഒരു  ചഷല്ടര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കേചോരദലാം  സജതീവമചോയനി
പരനിഗണനിക്കചോനചോകുചമചോ; വനിശദതീകേരനിക്കചോചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ചചലഫസ  ഗചോര്ഡസ  ചഷല്ടര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

മലാംഗലലാം ഡചോലാം ടൂറനിസലാം പദതനി

303 (667)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പ്രചസനന :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  മലാംഗലലാം  ഡചോലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനിയസ  എത്ര  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
ഭരണചോനുമതനിയചോണസ കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതസ എനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) എചന്തെലചോലാം പ്രവൃത്തനികേളചോണസ ഈ ടൂറനിസലാം പദതനിയനില് നടപനിലചോക്കചോന
ചപചോകുനചതനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയുചട  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തുനതനിനസ  ഏചതങനിലലാം
ഏജനസനികേചള ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുചണചോ ; വനിശദചോലാംശലാം നല്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ) 4,76,88,166 രൂപയുചട ഭരണചോനുമതനിയചോണസ നലനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(ബനി)  ചറയനിന  ഹടസ,  ചസജസ,  റതീചടയനിനനിലാംഗസ  വചോള  ചഫചോര്  പചോര്ക്കനിലാംഗസ
&ഇന്റെര്ചലചോക്കനിലാംഗസ,  ലചോനഡ്ചസപനിലാംഗസ  &  എര്ത്തസ ചലവലനിലാംഗസ,  കേനിചയചോസസ,  കുളലാം,
ചസപസ,  വഡ്യൂചപചോയനിന്റെസ,  കുടനികേളുചട  കേളനിചക്കചോപ്പുകേള  &  അഡത്വഞര്  ചസചോര്ട്സസ,
ഇലകനിഫനിചക്കഷന സനിറനിലാംഗസ ചബഞസ,  ചഫനസനിലാംഗസ,  പ്ലെെചോസറനിലാംഗസ  &  ചപയനിന്റെനിലാംഗസ
എയചറചോബനികേസ,  കേലാംചപചോസനിലാംഗസ  പ്ലെെചോന്റെസ  എനതീ പ്രവൃത്തനികേളചോണസ  ഇഇൗ പദതനിയനില്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി)  ഏജനസനികേചള ചുമതലചപടുത്തുനതനിനസ  ടൂറനിസലാം വകുപസ നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചവരുന.  

സമഗ്ര ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി

304(668) ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ സഹകേരണവലാം
വനിചനചോദസഞചോരവലാം ചദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ) ടൂറനിസലാം  വകുപനിചല ജനിലചോതലലാം മുതല് തചോചഴയ്ക്കുള്ള ഓഫതീസര്മചോരുചടയുലാം,
ഭരണസലാംവനിധചോനത്തനിചന്റെയുലാം വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ;



ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള 397 

(ബനി)  സമഗ്ര ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനിയനില് ഉളചപടുത്തനി നടപനിലചോക്കനിയ
പദതനികേളുചട  നനിലവനിലള്ള  സനിതനി,  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളനില്  നനിനലാം,  ചകേന്ദ്ര
സര്ക്കചോരനില് നനിനലാം ലഭനിച തുകേ ,ചചലവഴനിച തുകേ എനനിവ വനിശദമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  ഡയറകചററനിനുപുറചമ  3  ചമഖലചോ  ഓഫതീസകേളുലാം
11  ജനിലചോ ഓഫതീസകേളുലാം നനിലവനിലണസ.  ചമഖലചോ ഓഫതീസകേളനിചല മുഖദ ഓഫതീസര്
ചജചോയനിന്റെസ  ഡയറകറചോണസ.   തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണചോകുളലാം,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  എനതീ
3  ചമഖലചോ  ഓഫതീസകേളചോണസ  നനിലവനിലളളതസ.  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ചമഖലചോ
ഓഫതീസനിനുകേതീഴനില്  ചകേചോലലാം,  പത്തനലാംതനിട  എനതീ  ജനിലചോ  ഓഫതീസകേളുലാം
എറണചോകുളലാം  ചമഖലചോ  ഓഫതീസനിനസ  കേതീഴനില് ചകേചോടയലാം,  ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി,  തൃശ്ശൂര്
എനതീ  ജനിലചോ  ഓഫതീസകേളുലാം,  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ചമഖലചോ  ഓഫതീസനിനസ  കേതീഴനില്
പചോലക്കചോടസ, മലപ്പുറലാം, വയനചോടസ, കേണ്ണൂര്, കേചോസര്ചഗചോഡസ എനതീ ജനിലചോ ഓഫതീസകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ജനിലചോ  ഓഫതീസകേളുചട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിയനനിക്കുനതസ
അതചോതസ ജനിലചോ ചഡപഡ്യൂടനി ഡയറകര്മചോരചോണസ.  ചമഖലചോ ഓഫതീസകേള നനിലവനിലളള
ജനിലകേളനില്,  ടൂറനിസലാം  വകുപനിനസ  ജനിലചോ  ഓഫതീസകേള  ഇല.  ഇഇൗ  ജനിലകേളനിചല
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചമഖലചോ ചജചോയനിന്റെസ  ഡയറകര്മചോരചോണസ നനിയനനിക്കുനതസ.  ജനിലചോ
തലത്തനിനുതചോചഴ ടൂറനിസലാം വകുപനിനസ ഒചോഫതീസകേളനില.

(ബനി)  

ക്രെമ നമ്പര് പദതനി ലഭനിച തുകേ ചചലവഴനിച തുകേ

1 സത്വചദശസ  ദര്ശന  സതീമനില്
ഉളചപടുത്തനി  സനിരനിചത്വല്  ടൂറനിസലാം
സര്കേഡ്യൂടചോയ  ശബരനിമലയുചട  വനികേസനലാം
(എരുചമലനി-പമ്പ-സനനിധചോനലാം)

19,99,78,000 19,70,46,670

2 സനിരനിചത്വല്  ടൂറനിസലാം  സര്കേഡ്യൂടചോയ
ശതീപതനചോഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല
വനികേസനലാം

18,48,85,000 17,02,20,830

3 പ്രസചോദസ  സതീമനില്  ഉളചപടുത്തനി
ഗുരുവചോയൂര് ചക്ഷത്ര വനികേസനലാം

9,22,84,000 9,22,84,000

പദതനികേളുചട നനിര്വഹണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലചോയനി നടനവരുന.
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ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട പദതനികേള 

305(669)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വനിചനചോദ  സഞചോര  ചമഖലയുചട  സമഗ്ര
വനികേസനത്തനിനചോയനി  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  എചന്തെലചോലാം  പദതനികേളചോണസ  ആവനിഷരനിചസ
നടപനിലചോക്കനി വരുനചതനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട  കേതീഴനിലള്ള  സചോപനങ്ങള  ഏചതലചോമചോണസ;
അവയുചട  പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേചോരദക്ഷമമചോക്കചോന  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  സലാംസചോനത്തസ  ചടയസ  എ  ചബക്കസ  പദതനി  പ്രകേചോരമുള്ള  ചകേന്ദ്രങ്ങള
എവനിചടചയലചോമചോണസ  തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതസ;  പുതുതചോയനി  എവനിചടചയലചോമചോണസ
തുടങ്ങുനതസ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേരളത്തനിചല  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനചോയനി
ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  പലവനിധ  സലാംഭചോവനകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട
ആദദ  സചോനനിധദലാം  ചതക്കടനി,  മൂനചോര്,  കുമരകേലാം,  ചകേചോവളലാം  തുടങ്ങനിയ  പല
ടൂറനിസലാം  ചഡസനിചനഷനുകേളുചടയുലാം  വനികേസനത്തനിനസ  കേചോരണമചോയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ
ചഡസനിചനഷനുകേളനിചല  ചഹചോടലകേള  ബനനിപനിചളള  എയര്ചചലന  ടൂര്
പചോചക്കജസ,  ചചപ്രവറസ  ടചോവല്  ഏജനസനികേളുമചോയനി  ചചര്നസ  ചടയനിന  ചചോര്ടര്
പചോചക്കജസ,  മണ്സൂണ് സമയത്തസ തചോരനിഫസ കുറചസ മണ്സൂണ് ടൂറനിസലാം എനനിങ്ങചന
പല  ടൂര്  പചോചക്കജുകേളുലാം  തുടങ്ങനിവചതസ  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യചോണസ.  ഇതുകൂടചോചത
ചകേരളത്തനിചല  വനികേസനിതവലാം  വനികേസനിചചകേചോണനിരനിക്കുനതുമചോയ  എലചോ  ടൂറനിസലാം
ചഡസനിചനഷനുകേളനിലലാം  ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.യുചട  പ്രതീമനിയലാം,  ബഡ്ജറസ  ചഹചോടലകേളുചട
സചോനനിധദലാം അവനിചടയുളള ടൂറനിസലാം മചോര്ക്കറനിലാംഗനിനസ ഉചത്തജനലാം നല്കുനണസ. 

(ബനി)   ചകേ.ടനി.ഡനി.സനി.-യുചട  കേതീഴനില് നനിലവനില്  8  പ്രതീമനിയലാം  ചഹചോടലകേള,
8  ബഡ്ജറസ  ചഹചോടലകേള, 14  ടചോമറനിന്റെസ  ചഹചോടലകേള, 11  ചമചോടല് ആരചോമുകേള, 12
ചറസചോചറന്റെസ  &  ബനിയര്  പചോര്ലര്,  3  ചറസചോറന്റുകേള,  2  ടൂറനിസസ  റനിസപ്ഷന
ചസന്റെറകേള എനനിവയുലാം ഒരു ചബചോടസ ക്ലബ്ബുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അവ തചോചഴ പറയുലാം
പ്രകേചോരമചോണസ.
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പ്രതീമനിയലാം ചഹചോടലകേള ബഡ്ജറസ ചഹചോടലകേള

1.മസറസ ചഹചോടല്, തനിരുവനന്തെപുരലാം 1.  ചഗചോളഡന പതീക്കസ, ചപചോനമുടനി

2.  ചഹചോടല് സമുദ, ചകേചോവളലാം 2.  ചഹചോടല്  ചചചത്രലാം,
      തനിരുവനന്തെപുരലാം

3. ആരണദനനിവചോസസ, ചതക്കടനി 3. ചപരനിയചോര് ഹഇൗസസ, ചതക്കടനി

4.ചലക്കസ പചോലസസ ചഹചോടല്, ചതക്കടനി 4. ഗചോര്ഡന ഹഇൗസസ, മലമ്പുഴ

5. ചബചോളഗചോടനി പചോലസസ ചഹചോടല്, ചകേചോചനി 5.ചഹചോടല് നന്ദനലാം, ഗുരുവചോയൂര്

6.  വചോടര് ചസപസ, കുമരകേലാം 6. ചറയനിന ചഡ്രചോപസ, ചചചചന

7. ടതീ കേഇൗണനി, മൂനചോര് 7.ആയൂര്ചവദനികേസ  ചലക്കസ  റനിചസചോര്ടസ,
   തണ്ണതീര്മുക്കലാം

8. ചബക്കല് ബതീചസ റനിചസചോര്ടസ, കേചോസര്ചഗചോഡസ 8. ചപപര് ചഗ്രചോവസ, സല്ത്തചോന ബചത്തരനി

ടചോമറനിന്റെസ ചഹചോടലകേള ചമചോടല് ആരചോമുകേള

1. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, ചനയ്യചോര്ഡചോലാം 1.  ചമചോടല് ആരചോലാം, പുനലൂര്

2.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, ചകേചോലലാം 2.  ചമചോടല് ആരചോലാം, കേചോയലാംകുളലാം

3.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, തൃശ്ശൂര് 3. ചമചോടല് ആരചോലാം, ചകേചോടചോരക്കര

4. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, പതീരുചമടസ 4.  ചമചോടല് ആരചോലാം, പചോലരുവനി

5. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി 5.  ചമചോടല് ആരചോലാം, ചചവക്കലാം

6. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, ഗുരുവചോയൂര് 6. ചമചോടല് ആരചോലാം, ആതനിരപള്ളനി

7. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്,  ആലപ്പുഴ 7.  ചമചോടല് ആരചോലാം, ആലപ്പുഴ

8.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, കേചോലടനി 8.  ചമചോടല് ആരചോലാം, കേണ്ണൂര്

9.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, കേണ്ണൂര് 9.  ചമചോടല് ആരചോലാം, വടകേര

10.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, തനിരുചനലനി 10.  ചമചോടല് ആരചോലാം, കുറനിപ്പുറലാം

11.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, ചകേചോചണചോടനി 11.  ചമചോടല് ആരചോലാം, എരനിമയൂര്

12. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, മണ്ണചോര്ക്കചോടസ

13.  ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, നനിലമ്പൂര്

14. ടചോമറനിന്റെസ ഇഇൗസനി ചഹചോടല്, പറശ്ശേനിനനിക്കടവസ
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ചറസചോറന്റുകേള

1.  ഫ്ചളചോടനിലാംഗസ റസചോറന്റെസ, ചവളനി
2.  സബചോല റസചോറന്റെസ, മഡ്യൂസനിയലാം
3.  ആഹചോര് ചറസചോറന്റെസ, ചടചകചോപചോര്ക്കസ

ചറസചോലന്റെസ &ബനിയര് പചോര്ലറകേള ടൂറനിസസ റനിസപ്ഷന ചസന്റെറകേള

1.  ആര്ബനിപനി, സചോറഡ്യൂ 1.  റനിആര്സനി, തനിരുവനന്തെപുരലാം

2.  ആര്ബനിപനി, കേരമന 2.  റനിആര്സനി, ചകേചോചനി

3.  ആര്ബനിപനി, ചപയചോടസ

4.  ആര്ബനിപനി, വര്ക്കല ചബചോടസ ക്ലബസ

5.  ആര്ബനിപനി, ബചോലരചോമപുരലാം വചോടര് ചസചോര്ട്സസ, ചവളനി

6.  ആര്ബനിപനി, കേറകേചചോല് 

7.  ആര്ബനിപനി, പയ്യന്നൂര്

8.  ആര്ബനിപനി,  രചോമനചോട്ടുകേര

9.  ആര്ബനിപനി, കേഞനിചക്കചോടസ

10.  ആര്ബനിപനി, ചകേചോഴനിഞചോലാംപചോറ

11.  ആര്ബനിപനി,  ചകേചോയനിലചോണനി

12.  ആര്ബനിപനി, കേരുനചോഗപള്ളനി

(സനി)  നനിലവനില്  20  പദതനികേളക്കചോണസ  അനുമതനി  ലഭനിചതസ.
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല  ശലാംഖുമുഖലാം,  ചകേചോലലാം  ജനിലയനിചല  KMML-ചവറ,
ഏനചോത്തസ, ആലപ്പുഴ ജനിലയനിചല ചചര്ത്തല, ഹരനിപചോടസ, ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല മൂനചോര്,
ചകേചോടയലാം ജനിലയനിചല അതനിരമ്പുഴ,  എറണചോകുളലാം ജനിലയനിചല ചബചോടസ  ചജടനി,  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിചല ചചോലക്കുടനി, മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല ചകേചോടക്കുനസ, കേചോലനിക്കറസ യൂണനിചവഴനിറനി,
പചോലക്കചോടസ ജനിലയനിചല കുറനചോടസ, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ശതീകേണചോപുരലാം, കേചോസര്ചഗചോഡസ
ജനിലയനിചല  തലപചോടനി  എനതീ  സലങ്ങളനില്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം,
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിചല  ചകേചോനനി,  വയനചോടസ  ജനിലയനിചല  അമ്പലവയല്,
എറണചോകുളലാം  ജനിലയനിചല  പനിറവലാം  എനതീ  പദതനികേളുചട  പണനി
നടനചകേചോണനിരനിക്കുകേയുലാം ചചയ്യുന.  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ ജനിലയനിചല തചോമരചശ്ശേരനി ചുരലാം,
ചകേചോടയലാം ജനിലയനിചല വലനിയചോനപ്പുഴ, ചകേചോലത്തുളള ശതീമചോടനി പദതനി ( Land beside
the  old  NH  road  at  Seematty  Jn)  എനനിവയസ  ചവണത്ര  സലലാം
ലഭദമലചോത്തതനിനചോല് പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങചോന സചോധനിചനില. 
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306(670) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   ചദവസനി :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
ശതീ  .    എസസ  .    രചോചജന്ദ്രന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  പ്രതനിവര്ഷലാം  27,000  ചകേചോടനിചയചോളലാം  രൂപ  പ്രതദക്ഷ  പചരചോക്ഷ
ചമഖലകേളനിലചോയനി  വരുമചോനലാം  ചനടനിത്തരുന  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയനിചല
ഗുണഫലലാം  സചോധചോരണക്കചോരചോയ  പ്രചദശവചോസനികേളക്കസ  കൂടുതല്  പ്രചയചോജനലാം
ലഭനിക്കത്തക്കവനിധലാം ജനകേതീയമചോക്കചോന എചന്തെങനിലലാം പദതനികേളുചണചോ;

(ബനി)  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയനില്  പ്രചോചദശനികേ  സന്തുലനിത  വനികേസനലാം
ഉറപചോക്കുന  വനിധത്തനില്  വടക്കന  ജനിലകേളനില്  വനിചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനസ ശദ പതനിപനിക്കുചമചോ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  രലാംഗത്തസ  രണസ  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  80,000  ചതചോഴനില്
സൃഷനിക്കചോന  ഉചദശനിചചകേചോണസ  പ്രഖദചോപനിച  പദതനികേളനില്  പ്രധചോനമചോയവ
ഏചതലചോമചോണസ;

(ഡനി)  വനിചനചോദ  സഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  വനികേസനചത്തചോചടചോപലാം
ശുചതീകേരണത്തനിനുലാം  സരക്ഷയ്ക്കുലാം  ഊനല്  നല്കേനിചക്കചോണ്ടുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷരനിക്കചോനുചദശനിക്കുനചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.  ഉത്തരവചോദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷനുലാം,  ടൂറനിസലാം  ചസന്റെറകേളുചട
വനികേസനവലാം ഇഇൗ ലക്ഷദലാം മുനനനിര്ത്തനിയുളളതചോണസ.

(ബനി)  വടക്കനചമഖലയനില് പ്രചതദകേനിചസ മലബചോര് ചമഖലയനിചല ജനിലകേളനില്
വനിചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  വനികേസനത്തനിനസ  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനി
വരുന.

(സനി)  അടുത്ത  5  വര്ഷലാംചകേചോണസ  വനിചദശ  ടൂറനിസകേളുചട  എണ്ണലാം
ഇരടനിയചോക്കുനതനിനുലാം,  അഭദന്തെര ടൂറനിസകേളുചട എണ്ണലാം  50%  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ലക്ഷദമനിടുന.  ഇതനിലൂചട അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനനിചട 4 ലക്ഷലാം ചതചോഴനിലവസരങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കചോന കേഴനിയുചമനസ  കേരുതുന.  ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തസ ഗ്രചോമതീണ ചമഖലയുചട
വനികേസനത്തനിനുലാം,  സ്ത്രതീ  ശചോക്തതീകേരണത്തനിനുമചോയനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുളള  ഉത്തരവചോദനിത്ത
ടൂറനിസലാം  മനിഷന  പ്രവര്ത്തനലാം  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  വദചോപനിക്കുനതസ  വനിപുലമചോയ
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ചതചോഴനില്  സചോധദതയസ  വഴനിചതളനിയ്ക്കുലാം.   ഗ്രതീന  കേചോര്പറസ  പദതനി  പ്രചോചദശനികേ
തലത്തനില്  ചതചോഴനില് ലഭദമചോക്കുനതനിനുളള  ലക്ഷദചത്തചോടസ  കൂടനിയുളളതചോണസ.  ക്ലതീന
ചഡസനിചനഷന കേദചോമ്പയനിന എന പദതനിയനിലലാം വനിവനിധ ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങളനിചല
അടനിസചോന  സഇൗകേരദചമഖലയനിലലാം  വനിപുലതീകേരണലാം  നടത്തനി  ഇഇൗ  ചമഖലയനില്
ചതചോഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുനതചോണസ.

(ഡനി)   ഉണസ.   മചോലനിനദ  നനിയനണലാം,  സലാംസ്ക്കരണലാം  മുതലചോയവ  തചദശ
സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുചട  പ്രവര്ത്തന  പരനിധനിയനില്  വരുനതചോചണങനിലലാം
ടൂറനിസലാം  പ്രചോധചോനദമുളള  പ്രചദശങ്ങളനില്  തചദശസത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങളുമചോയനി
സഹകേരനിചലാം വകുപസ ചനരനിട്ടുലാം സര്ക്കചോരനിതരസലാംഘടനകേളുമചോയനി ചചര്നലാം മചോലനിനദ
നനിയനണ പദതനികേള നടപനിലചോക്കുനണസ.

സലാംസചോനചത്ത  എലചോ  ജനിലകേളനിലലാം  ഡനിസ്ട്രേനികസ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോചമചോഷന
കേഇൗണ്സനില് മുചഖന കുടുലാംബശതീയുമചോയനി  ചചര്നസ  86  ടൂറനിസസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  519-
ല്പരലാം ശുചതീകേരണ പ്രവര്ത്തകേചര വനിനദസനിചസ സനിരമചോയനി ശുചതീകേരണലാം നടത്തനി
വരുന.   ചകേചോവളലാം  അന്തെചോരചോഷ  ടൂറനിസലാം  ചമഖലയനിചല  ശുചതീകേരണത്തനിനചോയനി
എന.ജനി.ഒ. മുചഖന പ്രചതദകേ പദതനി ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ.

ഇടുക്കനി ജനിലയനില് 8 പ്രധചോന വനിചനചോദസഞചോര ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഡനി.റനി.പനി.സനി.
മുഖചോന്തെനിരലാം  സര്ക്കചോരനിതര  സലാംഘടനചയ  ഉപചയചോഗചപടുത്തനി  മചോലനിനദ
നനിര്മ്മേചോര്ജന പദതനികേള നടപനിലചോക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ടൂറനിസസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ചമചചപട  അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങളുലാം  ശുചനിതത്വവലാം
സരക്ഷനിതതത്വവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനസ  ആസൂത്രണലാം  ചചയസ  നടപനിലചോക്കുന
പദതനിയചോണസ  ഗ്രതീന  കേചോര്പറസ.   തചദശ  സത്വയലാംഭരണ  സചോപനങ്ങള,  ടൂറനിസലാം
വദവസചോയ സലാംരലാംഭകേര്,  കുടുലാംബശതീ,  ശുചനിതത്വമനിഷന,  നചോഷണല് സര്വതീസസ സതീലാം,
എന.ജനി.ഒ.-കേള  തുടങ്ങനിയവരുചട  കൂടചോയ്മയനിലൂചടയചോണസ  വനിചനചോദസഞചോര
ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  അടനിസചോന  സഇൗകേരദ  വനികേസനവലാം  സസനിരമചോയ  സലാംരക്ഷണവലാം
നടപനിലചോക്കുനതസ. 

ചചറതുലാം  ഇടത്തരത്തനിലളളതുമചോയ  വനിചനചോദസഞചോര  ചകേന്ദ്രങ്ങള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പരനിപചോലനിക്കുനതനിനുമചോയനി  ജനപങചോളനിത്തചത്തചോചടയുളള
വനിചകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധചോനചമന നനിലയനില്  ടൂറനിസലാം  ചഡസനിചനഷന  സമനിതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   സന്ദര്ശകേരുചട  സരക്ഷനിതതത്വമടക്കമുളള  സലാംഗതനികേള  ഇഇൗ
സമനിതനികേള വനിലയനിരുത്തനി നനിര്ചദശങ്ങള സമര്പനിക്കചോവനതചോണസ.  സരക്ഷയചോയനി
ചചലഫസ  ഗചോര്ഡകേളുചട  ചസവനലാം  ഉറപചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  ടൂറനിസലാം  ചപചോലതീസനിചന്റെ
സചോനനിദദലാം ചവണതചോയ ചഡസനിചനഷനുകേളനില് ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുണസ.  സഞചോരനികേള
ക്കചോയുളള  മുനറനിയനിപ്പു  ചബചോര്ഡകേള,  ജചോഗ്രതചോ  നനിര്ചദശങ്ങള,  ചചസചനജുകേള
എനനിവയുലാം ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുളള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചസ
വരുന.  
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ജനിലചോ ടൂറനിസലാം ചപ്രചോചമചോഷന കേഇൗണ്സനില്  

307(671) ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ സഹകേരണവലാം
വനിചനചോദസഞചോരവലാം ചദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  ജനിലചോ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോചമചോഷന  കേഇൗണ്സനിലനിചന്റെ  ഘടന,  പ്രവര്ത്തനലാം
എനനിവ ജനില തനിരനിചസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  ജനിലചോ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോചമചോഷന  കേഇൗണ്സനിലകേളുചട
പ്രവര്ത്തചനചോചദശദങ്ങള എചന്തെചോചക്കയചോണസ; നനിലവനില് എലചോ ജനിലകേളനിലലാം ടൂറനിസലാം
പ്രചമചോഷന കേഇൗണ്സനിലകേള പ്രവര്ത്തനിചസ വരുനചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ജനിലചോ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോചമചോഷന  കേഇൗണ്സനിലകേളുചട  പ്രധചോന  വരുമചോന
ചസചോതസ്സുകേള എചന്തെചോചക്കയചോചണനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനിതചോലാംകൂര്-ചകേചോചനി  ലനിറററനി  സയന്റെനിഫനികേസ  &  ചചോരനിറബനിള
ചസചോചചസറതീസസ  രജനിചസ്ട്രേഷന  ആകസ  1955  പ്രകേചോരലാം  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുളള
സചോപനമചോണസ  ജനിലചോ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോചമചോഷന  കേഇൗണ്സനില്.   ജനിലചോ  കേളകര്
ചചയര്മചോനചോയുളള  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യുചട  ജനറല്  ചബചോഡനിയനിലലാം  എകനികേഡ്യൂടതീവസ
കേമ്മേനിറനിയനിലമചോയനി  ജനിലയനിചല  എലാം.പനി.-മചോര്,  3  എലാം.എല്.എ.-മചോര്.,  പഞചോയത്തസ
പ്രസനിഡന്റെസ,  മറസ  പ്രമുഖ  വദക്തനികേളുലാം  അലാംഗങ്ങളചോയനിട്ടുണസ.   ജനിലയനിചല  വനിചനചോദ
സഞചോര  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  ടൂറനിസലാം
വകുപനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി എലചോ ജനിലകേളനിലലാം  ടൂറനിസലാം ചപ്രചോചമചോഷന കേഇൗണ്സനിലകേള
പ്രവര്ത്തനിചവരുന.  ജനിലചോ ടൂറനിസലാം ചപ്രചോചമചോഷന കേഇൗണ്സനില് ചചയര്മചോന ജനിലചോ
കേളകറലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ചസക്രെടറനി  സര്ക്കചോരനില്  നനിനലാം  നനിയമനിക്കുന
വദക്തനിയുമചോണസ. എലചോ ജനിലകേളക്കുലാം ചപചോതുവചോയുളള മചോനദണ്ഡമചോണനിതസ. 

(ബനി)   ജനിലകേളനില്  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രചദശനികേതലത്തനില്  കേചണത്തനി
വനികേസനത്തനിനുലാം  നടത്തനിപനിനുലാം,  സര്ക്കചോരനിചന്റെചയചോ,  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെചയചോ
നനിര്ചദശങ്ങളക്കസ  വനിചധയമചോയനി  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയ്യുന  ചുമതല
ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യചോണസ.  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേള  തയ്യചോറചോക്കനി  സമര്പനിക്കുന
പദതനികേളനില്  അര്ഹമചോയതനിനസ  ടൂറനിസലാം  വകുപസ/സര്ക്കചോര്  അനുമതനി  നല്കുന.
ജനിലചോതലത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപസ  നടപനിലചോക്കുന  പദതനികേളുചട  നടത്തനിപനിചന്റെ
ചുമതല  വകുപസ  ഏല്പനിക്കുനപക്ഷലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  നനിര്വഹനിക്കചോറണസ.
സര്ക്കചോരനിചന്റെ  /ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെ  നനിര്ചദശങ്ങളക്കസ  വനിചധയമചോയനി
പ്രവര്ത്തനിചക്കണ കേഇൗണ്സനില് ആണസ ഡനി.റനി.പനി.സനി.  എലചോ ജനിലകേളനിലലാം ടൂറനിസലാം
ചപ്രചോചമചോഷന കേഇൗണ്സനിലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണസ.
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(സനി)   ഡനി.റനി.പനി.സനി.-കേളുചട നനിയനണത്തനിലളള ടൂറനിസലാം ചസന്റെറകേളനിചല
പ്രചവശന  ഫതീസസ,  പചോര്ക്കനിലാംഗസ  ഫതീസസ,  കേടമുറനികേള,  ടൂറനിസലാം  ആകനിവനിറനികേള
എനനിവ ലതീസസ മുചഖനചയചോ ചനരനിചടചോ നടത്തുനതനില് നനിനളള തുകേ ടൂറനിസലാം വകുപസ
നനിര്മ്മേനിചനലനിയനിട്ടുളള  യചോത്രതീ  നനിവചോസസ,  ചമചോടലകേള,  അമനിനനിറനി  ചസന്റെറകേള
എനനിവയുചട  ലതീസസ  ഇനത്തനില്  നനിനളള  വരുമചോനലാം  ഇവയചോണസ  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-
യുചട പ്രധചോന വരുമചോന ചസചോതസ്സുകേള.

ടൂറനിസലാം അമനിനനിറനി ചസന്റെറനിചന്റെ ചകേടനിടലാം

308(672)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മചോകനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

ചഫചോര്ടസ  ചകേചോചനിയനിചല  ടൂറനിസലാം  അമനിനനിറനി  ചസന്റെറനിചന്റെ  പഴയ  ചകേടനിടലാം
ചമയനിന്റെനനസസ  ചചയ് തസ  ഉപചയചോഗപ്രദമചോക്കനിയനിട്ടുലാം  ഇചപചോഴുലാം  അമനിനനിറനി  ചസന്റെര്
ഒരു  ഇടുങ്ങനിയ  മുറനിയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേചോരദലാം  ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;
ഇക്കചോരദത്തനില് ചകേചോചനിന ചകേചോര്പചറഷനുമചോയുളള തര്ക്കലാം പരനിഹരനിചസ അമനിനനിറനി
ചസന്റെര് ചമയനിന്റെനനസസ ചചയ് ത പഴയ ചകേടനിടത്തനിചലക്കസ മചോറനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കചോന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

നടപടനി സത്വതീകേരനിചവരുന.

കേചോയല് ടൂറനിസത്തനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഹഇൗസസ ചബചോട്ടുകേള

309(673)  ശതീ  .    രചോജു  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോയല്  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  സലാംസചോനത്തസ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഹഇൗസസ ചബചോട്ടുകേചള സലാംബനനിചസ സര്ക്കചോരനിചന്റെ പക്കല് കേണക്കുകേളുചണചോ; ഇവയസ
രജനിചസ്ട്രേഷനുചണചോ;

(ബനി)  ഹഇൗസസ ചബചോട്ടുകേളുചട ബചോഹുലദലാം നനിമനിത്തലാം കേചോയലകേളനില് മചോലനിനദലാം
വര്ദനിക്കുനതുലാം മതദസമ്പത്തനില് വമ്പനിച കുറവസ ഉണചോകുനതുമചോയുള്ള പത്രവചോര്ത്ത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(സനി) ഹഇൗസസ ചബചോട്ടുകേളക്കസ നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തുനതനിനുലാം കേചോയലകേള
മചോലനിനദ  വനിമുക്തമചോക്കുനതനിനുലാം  എചന്തെങനിലലാം  പദതനി  ടൂറനിസലാം  വകുപസ
നടത്തുനചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള ലഭദമചോക്കചോചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി) ഉണസ.

(സനി)  ഹഇൗസസ  ചബചോട്ടുകേളനില് നനിനണചോകുന മചോലനിനദലാം  സലാംസരനിക്കുനതനിനചോയനി
ആലപ്പുഴയനിചല പുനമടയനിലലാം,  ചകേചോടയചത്ത കുമരകേത്തുലാം,  വനിചനചോദസഞചോര വകുപസ
മചോലനിനദ  സലാംസരണ  പ്ലെെചോന്റെസ  സചോപനിചനിട്ടുണസ.  കൂടചോചത  ടൂറനിസലാം  വകുപനിചന്റെ
ക്ലചോസനിഫനിചക്കഷന  ലഭനിക്കുനതനിനസ  മചോലനിനദ  സലാംസരണലാം  കേനിയചോതകേമചോയനി
നടപചോക്കണചമനസ നനിഷര്ഷനിചനിട്ടുണസ.

അരൂര് മണ്ഡലത്തനിചല എഴുപുന പഞചോയത്തനിചല കേചോക്കത്തുരുത്തസ ബതീചസ

310  (674)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  നചോഷണല്  ചജദചോഗ്രഫനികേസ  മചോഗസനിന  നടത്തനിയ  സര്ചവ  പ്രകേചോരലാം
ചലചോകേത്തസ  അതദചോവശദലാം  കേണനിരനിചക്കണ  പ്രചദശങ്ങളനില്  ഒനചോയനി  അരൂര്
മണ്ഡലത്തനിചല  എഴുപുന  പഞചോയത്തനിചല  കേചോക്കത്തുരുത്തസ  ബതീചനിചന
ചരഖചപടുത്തനിയതുലാം  അതുസലാംബനനിചസ  വചോര്ത്തചോമചോധദമങ്ങളനില്  വലനിയ
പ്രചോധചോനദചത്തചോചട റനിചപചോര്ടസ വനതുലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  ആലപ്പുഴ  ജനിലചോ  ചമഗചോ  സര്കേഡ്യൂടസ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോജകനില്  ഉളചപടുത്തനി
അരൂര്  എലാം.എല്.എ.-യുചട  നനിര്ചദശചോനുസരണലാം  എചന്തെലചോലാം  പദതനികേളചോണസ
കേചോക്കത്തുരുത്തനില് വനിഭചോവനലാം ചചയനിരുനതസ;

(സനി)  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോര്  സമഗ്ര  പദതനിയനില്  കേചോക്കത്തുരുത്തനില്  2.75
ചകേചോടനിയുചട പദതനി പരനിഹരനിക്കചപടചോചത ചപചോയതസ ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  സര്ക്കചോര്  എചന്തെലചോലാം  പദതനികേളചോണസ  അവനിചട  നടപനിലചോക്കചോന
ഉചദശനിക്കുനതസ,  അതസ  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനസ  ഏതസ  ഏജനസനിചയയചോണസ
ചുമതലചപടുത്തുനതസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ; എത്ര നചോളുകേളക്കുള്ളനില് ഈ പദതനി
നടപനിലചോക്കുചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി)  നനിലവനില് പദതനികേചളചോനലാം വനിഭചോവനലാം ചചയനിടനില.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ബചോധകേമല.
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ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രത്തനില് സനചോമനി പുനരധനിവചോസ പദതനി

311  (675)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  അനകേചോരനഴനി  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രത്തനില്  സനചോമനി  പുനരധനിവചോസ
പദതനിയനിലളചപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിച  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  തകേര്നസ  കേനിടക്കുനതസ
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) അവനിചട അവധനി ദനിവസങ്ങളനില് ശരചോശരനി എത്ര നചോടനുലാം മറനചോടനുമചോയ
സ ഞചോരനികേളുലാം തചദശതീയരുലാം എത്തുനചണനസ പരനിചശചോധനിചനിട്ടുചണചോ;

(സനി) അവനിചടയുള്ള ചബചോടനിലാംഗസ,  തൂക്കസപചോലലാം വചോക്കസ ചവയുചട പുനരുദചോരണലാം
എകസചറനഷന മുതലചോയവ ഏചറടുത്തസ  അനകേചോരനഴനിചയ ഒരു പ്രധചോന വനിചനചോദ
സഞചോരചകേന്ദ്രമചോക്കനി  ഉയര്ത്തനിചക്കചോണ്ടുവരുനതനിനസ  എചന്തെലചോലാം  പദതനികേള
ടൂറനിസലാം വകുപനിനസ ഉചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  അവധനി  ദനിവസങ്ങളനില്  തചദശതീയരചോയ  2000-3000
സഞചോരനികേള അനകേചോരനഴനി സന്ദര്ശനിക്കുനണസ.

(സനി)  പഞചോയത്തസ  ഏചറടുത്തസ  പുനരുദരനിക്കുവചോനതചോല്പരദലാം  അറനിയനിചനിരനി
ക്കുനതനിനചോല്  വനിചനചോദസഞചോര  വകുപസ   പുനരുദചോരണലാം  നടത്തചോന
പദതനിചയചോരുക്കനിയനിടനില.

കേക്കയലാം-ചപരുവണ്ണചോമൂഴനി-ബചോണചോസരസചോഗര്-ചചഹഡല് ടൂറനിസലാം 

312  (676)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേക്കയലാം-ചപരുവണ്ണചോമൂഴനി-ബചോണചോസരസചോഗര്-കഹഡൽ  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ
മചോസര് പ്ലെെചോന സമര്പനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) ചചഹഡല് ടൂറനിസത്തനിനസ ഏചറ സചോധദതയുള്ള ഇഇൗ പദതനിയുചട മചോസര്
പ്ലെെചോന തയ്യചോറചോക്കുനതനില് എന്തെചോണസ കേചോലതചോമസചമനറനിയനിക്കചോചമചോ ;

(സനി)  പദതനിയുചട  മചോസര്  പ്ലെെചോന  സമര്പനിക്കുനപക്ഷലാം  300  ചകേചോടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കചോചമന  ബഹു.  ധകേചോരദ  വകുപ്പുമനനിയുചട  പ്രഖദചോപനലാം
ശദയനിൽചപടനിട്ടുചണചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കേക്കയലാം-ചപരുവണ്ണചോമൂഴനി-ബചോണചോസരസചോഗര്-ചചഹഡല്  ടൂറനിസലാം
സലാംബനനിചസ നനിലവനില് വനിചനചോദസഞചോര വകുപനില് പദതനികേള ഒനലാം തചനയനില.
ചചഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനികേള ഉഇൗര്ജവകുപനിചന്റെ പരനിധനിയനിലചോണസ വരുനതസ.

മലബചോര് ക്രൂയനിസസ ടൂറനിസലാംപദതനി

313 (677) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രചോചജഷസ : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദത്തനിനസ സഹകേരണവലാം
വനിചനചോദസഞചോരവലാം ചദവസത്വവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

വടക്കന മലബചോറനിചന്റെ വനിചനചോദസഞചോര വനികേസനത്തനില് വന കുതനിചപകുന
മലബചോര്  ക്രൂയനിസസ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുചടയുലാം  നദതീതട  ടൂറനിസലാം  പദതനിയുചടയുലാം
വനിശദചോലാംശലാം നല്കേചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

വടക്കന  മലബചോറനില്  വനിചനചോദസഞചോര  വനികേസനത്തനിനസ  ഉഇൗനല്
നലനിചക്കചോണസ  കേചോസര്ചഗചോഡസ,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിചല  നദനികേചളയുലാം  കേചോയലകേചളയുലാം
ഉളചപടുത്തനിചക്കചോണസ  'മലനചോടസ-മലബചോര്-ക്രൂയനിസസ-ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോജകസ'  നടപനിലചോക്കുവചോന
ലക്ഷദമനിടുന.  കേചോയലനിലൂചടയുലാം പുഴകേളനിലൂചടയുലാം ഉള്ള വനിചനചോദസഞചോരവലാം വടക്കന
ചകേരളത്തനിചല  കേലയുലാം   സലാംസചോരവലാം  ഗ്രചോമതീണതയുലാം  ചയചോജനിപനിചചകേചോണ്ടുള്ള  ഒരു
ബൃഹതസ  പദതനിയചോണനിതസ.   പദതനിയുചട  ഭചോഗമചോയനി  ഇഇൗ പ്രചദശങ്ങള  ഉളചപടസ
വരുന  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  ടൂറനിസലാം  സലാംരലാംഭകേര്,  തചദശസത്വയലാംഭരണ
സചോപനങ്ങളനിചല  പ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവരനില്  നനിനമുള്ള  അഭനിപ്രചോയങ്ങള
ചക്രെചോഡതീകേരനിചസ  തയ്യചോയചോക്കനിയ  പദതനി  ചപ്രചോചപചോസല്  ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം
മനചോലയത്തനിചന്റെ  അലാംഗതീകേചോരത്തനിനചോയനി  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനകേലാം  ഇഇൗ
പദതനിയുമചോയനി  ബനചപടസ  സലാംസചോന  സര്ക്കചോര്  11.88  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞ.

ആലപ്പുഴ ചമഗചോടൂറനിസലാം പദതനി

314  (678)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

ആലപ്പുഴ ചമഗചോടൂറനിസലാം പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനിട്ടുള്ള കേചോയലാംകുളലാം കേചോയചലചോര
ടൂറനിസലാം  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയസ  ഇവനിചട  അ  ഡത്വഞര്  ടൂറനിസലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനചോവശദമചോയ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

സചോദദത പരനിചശചോധനിക്കചോവനതചോണസ.
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കേചോയലാംകുളലാം കേചോയചലചോര ടൂറനിസലാം

315  (679)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) ആലപ്പുഴ ചമഗചോടൂറനിസലാം പദതനിയുചട ഭചോഗമചോയനി കേചോയലാംകുളലാം കേചോയചലചോര
ടൂറനിസലാം  പദതനി  അവസചോനഘടത്തനില്  എത്തനിനനില്ക്കുകേയചോണസ  എനള്ള  വസ്തുത
ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  എങനില്  വനിചനചോദസഞചോരനികേൾക്കചോയനി  പ്രസ്തുത  പദതനി  തുറന
ചകേചോടുക്കുന  സമയത്തസ  ഇതനിചന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സഗമമചോയനി  നടത്തുനതനിനുലാം
തുടര്നസ  തൃപ്തനികേരമചോയവനിധത്തനിൽ  പ്രചദശസലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  മതനിയചോയ
ജതീവനക്കചോചര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള ആവശദമചോയ നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി) ആവശദകേതയനുസരനിചസ ഇക്കചോരദലാം പരനിചശചോധനിക്കചോവനതചോണസ.

വടക്കന ചകേരളത്തനിചല വനിചനചോദസഞചോര വനികേസനലാം

316(680)  ശതീ  .    പചോറക്കല്  അബ്ദുല :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  രചോജദചോന്തെര  യചോത്രചോ  പ്രസനിദതീകേരണമചോയ  ചലചോണ്ലനി  പ്ലെെചോനറനിചന്റെ
വചോര്ഷനികേ  പടനികേയനില്  ഏഷദയനിൽ  കേണനിരനിചക്കണ  പത്തസ  പ്രചദശങ്ങളനില്
മചലഷദചയയുലാം  സനിങപ്പൂരനിചനയുലാം  പനിന്തെള്ളനി  വടക്കന  ചകേരളലാം  മൂനചോലാം  സചോനലാം
കേരസമചോക്കനിയ റനിചപചോര്ട്ടുകേള ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  സലാംസചോനചത്ത ടൂറനിസലാം ഭൂപടത്തനില് ചവണത്ര പരനിഗണന ഇതനിനകേലാം
ലഭനിചനിടനിലചോത്ത ഉത്തരചകേരളത്തനിനസ ഇചതചോചട രചോജദചോന്തെര ശദ ചചകേവന കേചോരദലാം
പരനിചശചോധനിക്കുചമചോ;

(സനി) എങനില് ഇവനിചട ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനചോയനി എചന്തെചോചക്ക നടപടനികേള
ചചകേചക്കചോളചമനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(ഡനി)  ഗതചോഗതമടക്കമുള്ള  അടനിസചോനസഇൗകേരദവലാം  സഞചോരനികേളക്കസ
സരക്ഷനിതതത്വവലാം  ഉറപസ  വരുത്തചോന  എചന്തെചോചക്ക  നടപടനികേള  ചചകേചക്കചോളലാം;
വനിശദചോലാംശങ്ങള നല്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ.

(ബനി&സനി)  ഉത്തരചകേരളത്തനില് ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം ലക്ഷദമനിടസ  പദതനികേള

ആവനിഷരനിക്കുകേചയനതസ  വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലള്ള വനിഷയമചോണസ.   ഇതനിചന്റെ

മുചനചോടനിയചോയനി വടക്കന മലബചോറനിചന്റെ വനിചനചോദസഞചോര വനികേസനത്തനിനസ ഉഇൗനല്

നലനിചക്കചോണസ  കേചോസര്ചഗചോഡസ  -കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനിചല നദനികേചളയുലാം  കേചോയലകേചളയുലാം

ഉളചപടുത്തനിചക്കചോണസ  മലനചോടസ/മലബചോര്  ക്രൂയനിസസ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോജകസ  എന

പദതനിയുചട  ചപ്രചോചപചോസല്  തയ്യചോറചോക്കനി  ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനചോലയത്തനിചന്റെ

അലാംഗതീകേചോരത്തനിനചോയനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  ഉത്തര ചകേരളത്തനിചല വനിചനചോദ സഞചോര വനികേസനവമചോയനി ബനചപടസ

ടൂറനിസലാം  മചോര്ക്കറനിലാംഗസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   അടനിസചോന

സഇൗകേരദവനികേസനത്തനിനുലാം  വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട  സരക്ഷനിതതത്വത്തനിനുലാം  മുന്തെനിയ

പരനിഗണന നലനിവരുന.

ബചോറകേള നനിര്ത്തലചോക്കനിയതുമൂലലാം വനിചനചോദസഞചോര 

രലാംഗലാം ചനരനിട തനിരനിചടനി

317(681) ശതീ  .   ചനിറയലാം ചഗചോപകുമചോര്   : 

ശതീ  .    ജനി  .   എസസ  .   ജയലചോല്   : 

ശതീ  .    ചകേ  .   രചോജന   : 

ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ബചോറകേള അടച മുന സര്ക്കചോര് നടപടനി മൂലലാം വനിചനചോദസഞചോര രലാംഗലാം

ചനരനിട തനിരനിചടനിയുചട ആഴലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നടപടനിമൂലലാം  വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട  എണ്ണത്തനില്

എത്രചത്തചോളലാം കുറവണചോചയനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  മദദനയലാം  മൂലലാം  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയനില്

ഏചതചോചക്ക തരത്തനിലള്ള മചോറലാം ദൃശദമചോവചമനസ അറനിയനിക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  നനിലവനിചല  വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട  വരവനിലള്ള
വളര്ചചോ  നനിരക്കനിചല  കുറവസ  ശദയനില്ചപടതനിചനത്തുടര്നസ  ടൂറനിസലാം  വകുപസ
നടത്തനിയ "Trade Research Survey 2016”എന പഠനത്തനില് ടൂറനിസലാം രലാംഗചത്ത
തളര്ചയുചട  മുഖദകേചോരണമചോയനി  ചൂണനിക്കചോണനിക്കചപടതസ  പ്രധചോന  വരുമചോന
ചസചോതസ്സുകേളനിചലചോനചോയ ചഹചോടലകേളനില് നടക്കുന മതീറനിലാംഗസ,  കേണ്ചവനഷനുകേള,
ഗ്രൂപസ  ടൂര്,  എകനിബനിഷന,  ചഡസനിചനഷന  കേലദചോണങ്ങള  എനനിവയുചട  വളര്ചചോ
നനിരക്കനിലണചോയ  ഇടനിവചോണസ.   ഇതനിചനചോരു  കേചോരണലാം  നനിലവനിചല  മദദനയലാം
കൂടനിയചോചണനസ പ്രസ്തുത പഠനത്തനില് കേചണത്തുകേയുണചോയനി.

(ബനി)  വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട  എണ്ണത്തനില്  കുറവസ  വനനിടനില.  എനചോല്
വളര്ചചോ  നനിരക്കനില്  കുറവസ  സലാംഭവനിചനിട്ടുണസ.  2014  വര്ഷലാം  7.71%  ആയനിരുന
വളര്ചചോ  നനിരക്കസ  2015-ല്  6.53%  ആയനി  കുറഞ.  2016-ല്  5.71%  വളര്ചചോ
നനിരക്കസ മചോത്രമചോണസ ചചകേവരനിക്കചോന കേഴനിഞതസ.

(സനി)  പുതനിയ മദദനയലാം നനിലവനില് വന ചശഷലാം മദദനയലാം വനിചനചോദസഞചോര
ചമഖലയനില്  ചചലത്തനിയ  സത്വചോധതീനചത്തക്കുറനിചസ  പഠനങ്ങചളചോനലാം  വകുപസ
നടത്തനിയനിടനില.  എങനിലലാം  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയസ   ഉഇൗര്ജലാം  പകേരുകേയുലാം
സലാംസചോനത്തനിനസ റവനഡ്യൂ വരുമചോനലാം വര്ദനിക്കുലാം എനള്ളതുലാം നനിസ്തര്ക്കമചോണസ.

ചതീനവലകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി തടനികേള

318 (682)  ശതീ  .    ചജചോണ് ചഫര്ണചോണസസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചഫചോര്ട്ടുചകേചോചനിയനിചല  ചരനിത്ര  പ്രചോധചോനദമര്ഹനിക്കുന  ചതീനവലകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി  2014 ല്  ടൂറനിസലാം  വകുപസ  ഭരണചോനുമതനി  നലനിയ
ഒനരചക്കചോടനി രൂപയുചട പ്രവൃത്തനിക്കചോയനി വനലാംവകുപസ തടനികേള ലഭദമചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) ഇചലങനില് കേചോലതചോമസത്തനിനസ കേചോരണചമചന്തെനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ ;

(സനി)  നനിര്മ്മേചോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനചത്തക്കസ  ആരലാംഭനിക്കചോന  സചോധനിക്കു
ചമനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനലാം വകുപനില് നനിനലാം തടനികേള ലഭദമചോയനിടനില.
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(ബനി) ഇതനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണത്തനിനുതകുന തരത്തനിലള്ള അനുചയചോജദമചോയ തടനി
ലഭനിക്കചോതനിരനിക്കുനതനിനചോലചോണസ കേചോലതചോമസലാം ഉണചോകുനതസ.

(സനി)   എത്രയുലാം  ചവഗലാം  അനുചയചോജദമചോയ  തടനി  ലഭദമചോക്കുനതനിനസ  ചവണ
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചസ  വരുന.  തടനി  ലഭദമചോകുന  മുറയസ  നനിര്മ്മേചോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതചോണസ.

പനില്ഗ്രനിലാം ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടസ

319  (683)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദത്തനിനസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

കേചോയലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  പ്രസനിദങ്ങളചോയ  ആരചോധനചോലയങ്ങചള
ചകേചോര്ത്തനിണക്കനി  പനില്ഗ്രനിലാം  ടൂറനിസലാം  സര്കേഡ്യൂടസ  നടപചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപടസ
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  ചപ്രചോജകനിനചമല്  സര്ക്കചോര്  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ  എനലാം  നനിലവനില്  ഇതനിചന്റെ  പുചരചോഗതനി  എചന്തെനലാം
വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

ചകേരളത്തനിചല  പ്രശസ്ത  അരചോധനചോലയങ്ങളചോയ  ചചടനികുളങ്ങര,  ഓചനിറ,
ഹരനിപചോടസ,  മണ്ണചോറശ്ശേചോല,  മചോചവലനിക്കര  മുതലചോയവചയ  ഉളചപടുത്തനി  പനില്ഗ്രനിലാം
ടൂറനിസലാം സര്കേഡ്യൂടസ എന പദതനിക്കചോയനി  M/s GITPAC  എന ഏജനസനി മുചഖന
തയ്യചോറചോക്കനിയ  ചപ്രചോചപചോസല്  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ  പരനിഗണനയചോയനി
സമര്പനിക്കുന കേചോരദലാം സര്ക്കചോര് പരനിചശചോധനയനിലചോണസ.

ടൂറനിസസ ചമഖലയചോയ ഭൂതത്തചോനചകേടനില് ചബചോടസ സര്വതീസസ

320  (684)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  ചജചോണ് :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ടൂറനിസസ  ചമഖലയചോയ  ഭൂതത്തചോനചകേടനിൽ  വനിചനചോദസഞചോരനികേളക്കസ
ചവണനി എത്ര ചബചോടസ സര്വതീസസ നനിലവനിലണസ എനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  പുതനിയ  ചബചോടസ  സര്വതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനസ  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുചണചോ;  എങനിൽ  അതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള ഏതസ ഘടത്തനിലചോചണനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഭൂതത്തചോനചകേടനില്  ജലചസചന  വകുപചോണസ  ചബചോടസ  സര്വതീസസ
നടത്തുനതസ.  നനിലവനില് ഒനപതസ ചബചോട്ടുകേള ഉണസ.
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കേചോസര്ചഗചോഡസ ജനിലയനില് ചബക്കല് സഇൗത്തസ ബതീചസ പചോര്ക്കസ

321(685)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരചോമന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനിചല  ചബക്കല്  സഇൗത്തസ  ബതീചസ  പചോര്ക്കസ
നനിര്മ്മേചോണത്തനിനസ എത്ര തുകേ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പചോര്ക്കനില്  നനിനസ  നചോളനിതുവചരയചോയനി  എത്ര  തുകേ
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി ക്കസ വരുമചോനമചോയനി ലഭനിചനിട്ടുണസ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(സനി) വരുമചോനലാം ലഭനിചനിടനിചലങനിൽ അതനിനുള്ള കേചോരണലാം വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ഡനി)  അനചോഥമചോയനി കേനിടക്കുന പ്രസ്തുത പചോര്ക്കസ പുനരുദരനിക്കുനതനിനസ തുകേ
അനുവദനിചനിരുനചവചോ;  പ്രസ്തുത  തുകേ  അനുവദനിചനിടസ  എത്ര  മചോസമചോയനി;  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ  ഈ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം
എചന്തെങനിലലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേചോസര്ചഗചോഡസ  ജനിലയനിചല  ചബക്കല്  സഇൗത്തസ  ബതീചസ  പചോര്ക്കസ
നനിര്മ്മേചോണത്തനിനസ  സനചോമനി  ഫണനില്  നനിനലാം  259  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  തുടര്നസ  ടനി
പചോര്ക്കനിചന്റെ  നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനചോയനി  ടൂറനിസലാം
വകുപനില് നനിനലാം 193 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കസ അനുവദനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി&സനി)  പചോര്ക്കനിചന്റെ നനിര്മ്മേചോണവമചോയനി ബനചപട എലചോ പ്രവൃത്തനികേളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോത്തതനിനചോല്  പചോര്ക്കസ  തുറനചകേചോടുത്തനിടനില.   ആയതനിനചോല്
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.ക്കസ വരുമചോനലാം ഒനലാം ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി)  പചോര്ക്കസ പുനരുദചോരണത്തനിചന്റെ ഒനചോലാം ഘടത്തനിനചോയനി ടൂറനിസലാം വകുപസ
138 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഇതനില് 110 ലക്ഷലാം രൂപ ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.ക്കസ
ചചകേമചോറകേയുലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ചചയ. രണചോലാം ഘട പ്രവൃത്തനികേളക്കചോയനി
110  ലക്ഷലാം  രൂപയുചട  ഭരണചോനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ഇതനില്  55  ലക്ഷലാം  രൂപ
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യസ ചചകേമചോറകേയുലാം ചചയ.  ഭരണചോനുമതനി പ്രകേചോരലാം  12  മചോസമചോണസ
പദതനി പൂര്ത്തനിയചോചക്കണ്ടുന കേചോലചോവധനി.

ജലവലാം  ചചവദക്യുതനിയുലാം  ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
മറസ പ്രവൃത്തനികേളക്കചോയനി കേനിറസചകേചോ മുചഖന ദര്ഘചോസകേള ക്ഷണനിചവരുന. 
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അഡത്വഞര് ടൂറനിസത്തനിചന്റെ സചോധദതകേള

322(686) ചഡചോ  .   എന  .   ജയരചോജസ :
ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    ചജചോസഫസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  അഡത്വഞര്  ടൂറനിസത്തനിചന്റെ  സചോധദതകേള
പ്രചയചോജനചപടുത്തചോന  ഉതകുന  വനിധത്തനില്  ഈ  ഗവണ്ചമനറസ  എചന്തെലചോലാം
കേചോരദങ്ങള വനിഭചോവനലാം ചചയചവനലാം നടപനിലചോക്കനിചയനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി)  നടപ്പുസചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതുമചോയനി  ബനചപടസ  നടപചോക്കചോന
ഉചദശനിക്കുന കേചോരദങ്ങള എചന്തെലചോചമനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചകേരളത്തനിചന്റെ  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയനിചല  പുത്തന
കേചോല്ചവടചോയ സചോഹസനികേ ടൂറനിസലാം ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിന്റെ ഭചോഗമചോയനി  ഇതനിനസ
സചോദദതയുള്ള ചമഖലകേളനില് പഠനലാം നടത്തനി പരനിസനിതനിക്കസ ചകേചോടലാം തടചോചതയുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷരനിചസ  പ്രചരണലാം നടത്തനി നടപനിലചോക്കനി വരുന.  സചോഹസനികേ
വനിചനചോദസഞചോര ചമഖലയനില് യുവചോക്കളുചട ആഭനിമുഖദലാം വര്ദനിച സചോഹചരദത്തനില്
ഇവരുചട  അഭനിരുചനി  മനസനിലചോക്കനി  യുവതലമുറചയ  കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കുന
തരത്തനിലള്ള സചോഹസനികേ വനിചനചോദസഞചോര പദതനികേള ചകേരള അഡത്വഞര് ടൂറനിസലാം
ചപ്രചോചമചോഷന  ചസചോചചസറനി  (KATPS)  എന  സചോപനലാം  മുചഖന  ആവനിഷരനിചസ
നടപനിലചോക്കനി വരുന.  ചകേരളത്തനിചല വനലാം ചമഖലകേളനില് സചോഹസനികേ ടക്കനിലാംഗസ
ചപ്രചോഗ്രചോമുകേള വനലാം വകുപസ മുചഖന ആരലാംഭനിച.  നനിയനനിത എണ്ണലാം സഞചോരനികേചള
പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  തചദശ  വചോസനികേളചോയ  യുവചോക്കള  വനദര്ശനത്തനിനുലാം
സചോഹസനികേ ടക്കനിലാംഗനിനുമചോയനി ചകേചോണ്ടുചപചോകുന.

സചോഹസനികേ  ടൂറനിസചത്തക്കുറനിചസ  സഞചോരനികേളനിചലയസ  മതനിയചോയ  പ്രചചോരണലാം
നടത്തുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിചല  ചവളനി  ടൂറനിസസ  വനിചലജസ,
ചകേചോലലാം ജനിലയനിചല ചതന്മല,  ആശചോമലാം,  വയനചോടസ  ജനിലയനിചല കേര്ലചോടസ,  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിചല  ചകേചോടക്കുനസ  എനനിവനിടങ്ങളനില്  ചസചോഫസ  അഡത്വഞര്  പചോര്ക്കുകേള
സചോപനിച.  ചകേചോലലാം  ജനിലയനില്  പനി.പനി.പനി.  ചമചോഡലനില്  വനികേസനിപനിക്കുന
ജഡചോയുപചോറ ടൂറനിസലാം പദതനിയുചട അഡത്വഞര് പചോര്ക്കസ പ്രവര്ത്തനമചോരലാംഭനിച.

കേയചോക്കനിലാംഗസ  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  ചകേചോഴനിചക്കചോടസ  ജനിലയനിചല
തുഷചോരഗനിരനിയനില്  മലബചോര്  റനിവര്  ചഫസനിവലലാം  പചോരചോചചഗഡനിലാംഗസ
ചപ്രചോതചോഷനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  വചോഗമണ്ണനില്  പചോരചോചചഗഡനിലാംഗസ  ചഫസനിവലലാം
മഇൗണന  ചചസക്ലനിലാംഗസ   ചപ്രചോതചോഷനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  ഇന്റെര്നചോഷണല്
മഇൗണന ചചസക്ലനിലാംഗസ  ചകേചോമ്പറതീഷനുലാം നടത്തുനതനിനസ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
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സചോഹസനികേ  ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോതചോഹനിപനിക്കുനതനിചന്റെ  ഭചോഗമചോയനി  കേചോപനില്,
മുഴുപനിലങ്ങചോടസ,വചോഗമണ്  തുടങ്ങനിയ  ചമഖലകേചള  സചോഹസനികേ  വനിചനചോദസഞചോര
ചമഖലകേളചോയനി  മചോറനതനിനുള്ള  മചോസര്  പ്ലെെചോന  തയ്യചോറചോക്കുനതനിചന്റെ
പ്രചോരലാംഭനടപടനികേള അവസചോനഘടത്തനിലചോണസ.

ചകേരളത്തനിചല  ടൂറനിസലാം  ചമഖലചയക്കുറനിചള്ള  പ്രചചോരണലാം  വകുപനിചന്റെ
മചോര്ക്കറനിലാംഗസ  വനിഭചോഗലാം  മുചഖന  നടത്തനി  വരുന.  ഇതനിലൂചട  സചോഹസനികേ
ടൂറനിസത്തനിനുചവണനിയുള്ള  പ്രചചോരണ  പരനിപചോടനികേള  ഉളചപടുത്തനി  ചദശതീയ
അന്തെചോരചോഷ  തലങ്ങളനിചലയസ  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതചോണസ.  ഇതനിചന്റെ തുടക്കചമചനചോണലാം വയനചോടസ ജനിലയനില് അഡത്വഞര്
ടൂറനിസലാം  ചപ്രചോതചോഹനിപനി  ക്കുനതനിനചോയനി  പ്രചതദകേലാം  ഫനിലനിലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
ചവബ്ചചസറസ രൂപകേല്പന ചചയ്യുകേയുലാം ചചയനിട്ടുണസ.

വനിചനചോദസഞചോര വകുപനില് ചഹചോസനിറചോലനിറനി കേണ്സല്ടന്റെസ

323  (687)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    ചജചോര്ജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ) ടൂറനിസലാം വകുപനില് ചഹചോസനിറചോലനിറനി കേണ്സളടന്റെസ എന പുതനിയ തസ്തനികേ
സൃഷനിചസ  സര്വതീസനില്  നനിനലാം  വനിരമനിച  ആചരചയങനിലലാം  നനിയമനിക്കചോന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) ഉചണങനില് ഇതനിചന്റെ വനിശദചോലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  ചഹചോസനിറചോലനിറനി  കേണ്സല്ടന്റെനിചന
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു നനിര്ചദശലാം  സര്ക്കചോര് പരനിഗണനയനിലചോണസ.   ആചരയുലാം
നനിയമനിക്കചോന നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിടനില.

വനിചനചോദസഞചോര ചമഖലയുചട  വനികേസനലാം

324(688) ശതീ  .   ചകേ  .   സചരഷസ കുറപസ : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷചോ ചപചോറനി : 
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമചോര് : 
ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരചോജസ :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനചോയനി
ഏചതലചോലാം നൂതന പദതനികേളചോണസ ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദമചോക്കചോചമചോ;
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(ബനി)  ആഭദന്തെര  വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട  എണ്ണത്തനില്  മുന

വര്ഷങ്ങളനിചലക്കചോള വർദനവസ ഉണചോയനിട്ടുചണചോ; എങനില് എത്ര ശതമചോനമചോചണനസ

വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സനി)  വനിചദശ  ടൂറനിസകേളുചട  വളര്ചചോ  നനിരക്കനിചല  കുറവസ  കേചണത്തനി  അതസ

പരനിഹരനിക്കചോന പഠനലാം നടത്തുകേയുലാം അതനിചന്റെ അടനിസചോനത്തനില് കേചോരദക്ഷമമചോയ

ആചഗചോള മചോര്ക്കറനിലാംഗസ നടത്തുകേയുലാം ചചയനിട്ടുചണചോ;

(ഡനി)  ഇതനിചന്റെ  ഫലമചോയനി  വനിചദശ  വനിചനചോദ  സഞചോരനികേളുചട  എണ്ണത്തനിൽ

എത്ര ശതമചോനലാം വർദനവസ ഉണചോയനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസചോനത്തസ  വനിചനചോദസഞചോര  ചമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനചോയനി

തചോചഴപറയുന പദതനികേള ആവനിഷരനിചനിട്ടുണസ :

• ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസ ലാം  മനചോലയത്തനിചന്റെ  'പ്രസചോദസ'  സതീമനില്

ദക്ഷനിചണന്തെദയനില്  നനിനലാം  'ഗുരുവചോയൂരനിചന   '  ഉളചപടുത്തുകേയുലാം

പദതനി വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആര ഭനിക്കുകേയുലാം ചചയ.

• ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനചോലയത്തനിചന്റെ  'സത്വചദശസ  ദര്ശന'  സതീമനില്

ഉളചപടുത്തനി  അനുവദനിച  ഇചക്കചോ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയചോയ

"പത്തനലാംതനിട-ഗവനി-വചോഗമണ്-ചതക്കടനി”വനികേസനലാം,  സനിരനിചത്വല്

ടൂറനിസലാം  പദതനികേളചോയ  ശബരനിമല  വനികേസനലാം  (എരുചമലനി-പമ്പ-

സനനിധചോനലാം), “ശതീ പതനചോഭ-ആറന്മുള-ശബരനിമല” വനികേസനലാം

എനതീ പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിച.

• മുസനിരനിസസ മചോതൃകേയനില് തലചശ്ശേരനി-ആലപ്പുഴ ചഹറനിചറജസ പദതനികേള.

• പ്രധചോന ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം സര്കേഡ്യൂട്ടുകേളുചടയുലാം വനികേസനത്തനിനചോയനി

8  പദതനി  ചപ്രചോചപചോസലകേള  കേനിഫ്ബനി  യുചട  പരനിഗണനയചോയനി

സമര്പനിച.

• ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട  സമഗ്ര  വനികേസനവലാം  പരനിപചോലനവലാം

ലക്ഷദമചോക്കനി ഗ്രതീന കേചോര്പറസ പദതനി ആരലാംഭനിച.
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• കേചോസര്ചഗചോഡസ,  കേണ്ണൂര്  ജനിലകേള  ഉളചക്കചോളന  ഉത്തര

ചകേരളത്തനിചല  പുഴകേളനിലൂചടയുലാം  കേചോയലനിലൂചടയുലാം  ഉള്ള

വനിചനചോദസഞചോരവലാം  വടക്കന  ചകേരളത്തനിചല  കേലയുലാം  സ ലാംസചോരവലാം

ചയചോജനിപനിചചകേചോണ്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത്പദതനിയചോയ മലനചോടസ-മലബചോര്

-ക്രൂയനിസസ-ടൂറനിസ ലാം  പദതനി  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനിചന്റെ  പരനിഗണനയചോയനി

സമര്പനിച.   ഇതനിചന്റെ  ആദദഘടചമന  നനിലയസ  പദതനിയനില്

ഉളചപട  ചനില  ഘടകേങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനചോയനി  11,88  ചകേചോടനി

രൂപയുചട ഭരണചോനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

• ധര്മ്മേട ലാം  -മുഴനിപനിലങ്ങചോടസ-കേണ്ണൂര്-വയനചോടസ,  കേക്കയലാം-ചപരുവണ്ണചോമൂഴനി,

കേചോപചോടസ -ഇരനിങ്ങല്, വടകേര, നനിള, ചനലനിയചോമ്പതനി, പതീചനി-വചോഴചോനനി,

ചനിമ്മേനിനനി,  കേചോലടനി-മലയചോറര്,  അതനിരപനിള്ളനി,  പതീരുചമടസ-കുടനിക്കചോന ലാം-

വചോഗമണ്-ഇടുക്കനി,  അഷമുടനി,  കേ ഠനിന ലാംകുളലാം-വര്ക്കല-കേചോപനില്,

ചനയ്യചോര്-ചപപചോറ-ചപചോന്മുടനി തുടങ്ങനിയ ചകേന്ദ്രങ്ങളനില് സമഗ്ര ടൂറനിസലാം

വനികേസന പദതനികേള ആരലാംഭനിച.

• ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിനസ പ്രചതദകേ മനിഷന രൂപതീകേരനിച.

• പ്രധചോന ടൂറനിസലാം ചകേന്ദ്രങ്ങചള ഭനിനചശഷനി സഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനുള്ള

പദതനി.

• ഹഇൗസസ  ചബചോട്ടുകേള,  ആയുര്ചവദ  ചസന്റെറകേള,  ചഹചോലാംചസകേള,

ചഹചോടലകേള,  ചറചസചോറന്റുകേള തുടങ്ങനിയ സര്വതീസസ  ചമഖലകേളക്കസ

ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസത്തനിലൂനനിയ ക്ലചോസനിഫനിചക്കഷന സമ്പ്രദചോയലാം.

• ഹഇൗസസ ചബചോട്ടുകേളനിചല സരക്ഷനിതതത്വ ലാം  ലക്ഷദമചോക്കനി  'ഹഇൗസ്ചബചോടസ

ടചോക്കനിലാംഗസ സനിസ ലാം'  പദതനി.

• വന ലാം  വകുപ്പുമചോയനി  സഹകേരനിചസ  നടപചോക്കചോനുചദശനിക്കുന  എചക്കചോ-

അഡത്വഞര് ടൂറനിസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചട വനികേസന ലാം

• ഗസസ  ഹഇൗസകേളുചട  ചശചോചനതീയചോവസയുലാം  നഡ്യൂനതകേളുലാം

പരനിഹരനിക്കുനതനിനചോയനി  ചപചോതുമരചോമത്തസ  വകുപ്പുമചോയനി  ചചര്നസ

കേര്മ്മേപദതനി.

• ചകേചോലലാം ജനിലയനിചല ചടയമലാംഗലത്തസ 'ജടചോയുപചോറ ടൂറനിസ ലാം പദതനി'.
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• അറബസ  രചോജദങ്ങളനില്  നനിനള്ള  സഞചോരനികേളുചട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനചോയനി  പ്രചതദകേ  പ്രചരണ  പരനിപചോടനികേള,
ഇതനിചന്റെ ഭചോഗമചോയനി  ടചോകനി  ബചോന്റെനിലാംഗസ,  അചടനി-നവമചോധദമങ്ങളനിചല
പരസദ  പ്രചരണ ലാം,  റനിയചോദസ,  ദമചോലാം  എനതീ  സലങ്ങളനില്  ചറചോഡസ
ചഷചോകേള.

• ചചചനയനില് നനിനള്ള ടൂറനിസകേചള കൂടുതലചോയനി ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനചോയനി
ബതീജനിലാംഗസ ഇന്റെര്നചോഷണല് ടൂറനിസലാം എകനിബനിഷനനില് ചകേരളത്തനിചല
പ്രമുഖ ടൂറനിസലാം ഓപചററര്മചോരുമചോയനി പ്രചരണ പരനിപചോടനികേള.

• നവമചോധദമങ്ങളനിചല പ്രചരണങ്ങളുചട ഭചോഗമചോയനി 'ചഗചോ ചകേരള ആപസ '
'ചലചോവസസ യൂണനികേസ ബനിഡസ ' എനതീ വനിപണന പരനിപചോടനികേള.

• ഗുരുവചോയൂരനില്  പുതനിയ  ഗസസ  ഹഇൗസസ  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള.

 (ബനി)  ആഭദന്തെര വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട എണ്ണത്തനില് മുനവര്ഷങ്ങളനിചലക്കചോള
വര്ദനവണചോയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത കേണക്കുകേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ആഭദന്തെര വനിചനചോദ സഞചോരനികേള വളര്ചചോ നനിരക്കസ

2014 1,16,95,411 7.71%

2015 1,24,65,571 6.59%

2016 1,31,72,535 5.67%

(സനി)  വനിചദശ വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട വളര്ചചോനനിരക്കസ  2014 വര്ഷത്തനില്
7.60% ആയനിരുന.  എനചോല് 2015  വര്ഷത്തനില് വളര്ചചോനനിരക്കസ  5.86% ആയനി
കുറയുകേയുലാം പനിനതീടസ 2016-ല് വളര്ചചോനനിരക്കസ 6.23% ആയനി വര്ദനിക്കുകേയുലാം ചചയ.

(ഡനി)  വനിചദശ വനിചനചോദസഞചോരനികേളുചട എണ്ണത്തനില് ഉണചോയ വര്ദനവനിചന്റെ
കേണക്കുകേള ചുവചട ചചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വനിചദശ വനിചനചോദ സഞചോരനികേള വളര്ച നനിരക്കസ

2014 9,23,366 7.60%

2015 9,77,479 5.86%

2016 10,38,419 6.23%
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മൂവചോറപുഴ നഗരത്തനിചല പുഴചയചോര വനിചനചോദസഞചോര വനികേസനലാം

325  (689)  ശതീ  .    എല്ചദചോ  എബഹചോലാം :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  മൂവചോറപുഴ  നഗരത്തനിചല  പുഴചയചോര  വനിചനചോദ  സഞചോര  വനികേസനലാം
പൂര്ത്തനിയചോകേചോചത കേനിടക്കുന സചോഹചരദലാം ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ ;

(ബനി)  എങനില്  ആയതസ  പരനിഹരനിചസ  മൂവചോറപുഴ  പടണത്തനില്  പുഴചയചോര
വനിചനചോദ  സഞചോരലാം  നവതീന  രതീതനിയനില്  നടപനിലചോക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇതനിചന്റെ  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  ഘട  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
നനിലവനില് പദതനികേള ഒനലാംതചന ഇവനിചട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചോനനില.

വനിചനചോദസഞചോര പദതനികേള

326(690) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   ചതചോമസസ :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനചോഥന :
ശതീ  .   അനവര് സചോദത്തസ :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  സലാംസചോനചത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനികേള  ചവഗത്തനിലചോക്കുവചോന  ജന
സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുവചോന തതീരുമചോനനിചനിട്ടുചണചോ;വനിശദചോലാംശലാം വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  തചദശവചോസനികേളക്കസ പ്രചയചോജനചപടുന ഉത്തരവചോദനിതത്വ ടൂറനിസത്തനിനസ
പ്രചതദകേ മനിഷന രൂപതീകേരണലാം ഏതസ ഘടത്തനിലചോണസ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങചള ഭനിനചശഷനി  സഇൗഹൃദമചോക്കുനതനിനസ  പദതനികേള
ആവനിഷരനിചനിട്ടുചണചോ എനറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിചനചോദസഞചോര വകുപസ സലാംസചോനത്തസ നടപനിലചോക്കുന പദതനികേളുചട
സമയബനനിതമചോയ  പൂര്ത്തതീകേരണ ലാം  ലക്ഷദമനിടസ  അസലാംബനി/നനിചയചോജകേ
മണ്ഡലചോടനിസചോനത്തനില്  ചമചോണനിററനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ  16-05-2017-ചല
സ.ഉ.(സചോധചോ) നമ്പര്  232/2017/ടൂറനിസലാം പ്രകേചോരലാം ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ.

(ബനി) 23-06-2017-ചല സ.ഉ.(എലാംഎസസ.)  നമ്പര്  12/2017/ടൂറനിസലാം പ്രകേചോരലാം
ഉത്തരവചോദനിത്ത ടൂറനിസലാം മനിഷന രൂപതീകേരനിചസ  ഉത്തരവചോയനിട്ടുണസ. 
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(സനി)  ഭനിനചശഷനിക്കചോര്ക്കചോയനി  ടൂറനിസലാം  ചകേന്ദ്രങ്ങചള  അനുവഭചവദദമചോക്കചോന
തക്കമുള്ള ഭനിനചശഷനി ടൂറനിസസ സഇൗകേരദങ്ങള ഒരുക്കുനതനിനസ പ്രചതദകേ പരനിഗണന
നല്കുനണസ.   ഭനിനചശഷനി  സഇൗഹൃദ  ചടചോയസ ലറകേള,  റചോമ്പുകേള,  നടപചോതകേള,
വനിശമമുറനികേള,  പ്രചതദകേ  പചോര്ക്കനിലാംഗസ  ചമഖലകേള  എനനിവ  ഒരുക്കുനതനിനചോണസ
പ്രചതദകേ  പരനിഗണന  നല്കുനതസ.  ഇതനിനചോയനി  ഓചരചോ  ടൂറനിസസ  ചകേന്ദ്രങ്ങളുചടയുലാം
ഭൂമനിശചോസ്ത്രപരമചോയ  പ്രചതദകേതകേള,  നനിലവനിചല  അടനിസചോന  സഇൗകേരദങ്ങള,
വരുചത്തണതചോയ  മചോറങ്ങള  എനനിവചയ  സലാംബനനിചസ  വനിശദമചോയ
പരനിചശചോധനയചോരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  സലാംസചോനത്തസ നടപനിലചോക്കനി വരുന 'ഗ്രതീന കേചോര്പറസ'
പദതനിയനില് അടനിസചോന സഇൗകേരദങ്ങള വനിപുലനികേരനിക്കുനചതചോചടചോപലാം ഭനിനചശഷനി
സഇൗഹൃദ സഇൗകേരദങ്ങള കൂടനി ഉളചപടുത്തുനതനിനസ ലക്ഷദമനിടുന.

ചവങനിടങ്ങസ പഞചോയത്തനിചല ഏനചോമചോവസ ചനഹ്രു പചോര്ക്കസ

327  (691)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  തൃശൂര്  ജനിലയനിചല  ചവങനിടങ്ങസ  പഞചോയത്തനിചല  ഏനചോമചോവസ  ചനഹ്രു
പചോര്ക്കനിചന്റെ  പുനരുദചോരണത്തനിനസ  എചന്തെങനിലലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുചണചോ;
എങനിൽ എചന്തെലചോചമനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  ഇചലങനില്  പ്രസ്തുത  പചോര്ക്കനിചന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനസ  ആവശദമചോയ
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ എനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കുടനികേളുചട  പചോര്ക്കനിചന്റെ
നനിര്മ്മേചോണത്തനിനചോയനി ഭരണചോനുമതനി നലനിയനിട്ടുണസ.

അതനിരപനിള്ളനി ടൂറനിസസ ചമഖലയുചട വനികേസനലാം

328  (692)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    ചദവസനി :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി  ടൂറനിസസ  ചമഖലയുചട  വനികേസനത്തനിനചോയനി  എചന്തെലചോലാം
നടപടനികേളചോണസ സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ എനസ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി)  അതനിരപനിള്ളനിയനില്  യചോത്രനി  നനിവചോസസ,  ടൂറനിസലാം  ചഫസനിലനിചറഷന
ചസന്റെര് എനനിവയുചട നനിര്മ്മേചോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം തുമ്പൂര്മൂഴനി ടൂറനിസലാം ചസന്റെറനിചന്റെ
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഇചപചോള ഏതസ ഘടത്തനിലചോണസ എനസ അറനിയനിക്കചോചമചോ;

(സനി)  അതനിരപനിള്ളനി  ഉളപചടയുള്ള  'ടൂറനിസലാം  സര്കേഡ്യൂടസ  '  പദതനി
നടപചോക്കുനതനിനചോയനി സമര്പനിചനിട്ടുള്ള അചപക്ഷയനില് എചന്തെലചോലാം നടപടനികേളചോണസ
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ എനലാം അവ ഏതസ ഘടത്തനിലചോണസ എനലാം വദക്തമചോക്കുചമചോ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അതനിരപനിള്ളനി ടൂറനിസലാം ചമഖലയുചട വനികേസനത്തനിനചോയനി തചോചഴപറയുന
പ്രവൃത്തനികേളക്കസ ഭരണചോനുമതനി നലനിയനിട്ടുണസ.

1. യചോത്രനിനനിവചോസസ നനിര്മ്മേചോണലാം

2. ടൂറനിസസ  ചഫസനിലനിചറഷന  ചസന്റെര്,  പചോര്ക്കനിലാംഗസ  ഏരനിയ,  പബനികേസ
പചോര്ക്കസ, വഡ്യൂ ചപചോയനിന്റെസ എനനിവയുചട നനിര്മ്മേചോണലാം.

3. തുമ്പൂര്മൂഴനിയനില് കേര്ടന ഫഇൗണന,  ഡതീസല് ജനചററര്,  ഫുടസ ഓവര്
ബനിഡ്ജസ,  നടപചോതകേള,  ഇരനിപനിടങ്ങള,  കുടനികേളുചട  പചോര്ക്കസ
നവതീകേരണലാം, കേടകേള മചോറനി സചോപനിക്കല് എനനി പ്രവൃത്തനികേള 

(ബനി)  ഇവയുചട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനസ സര്ക്കചോര് ഏജനസനികേചള
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  പ്രവൃത്തനികേള പ്രചോരലാംഭഘടത്തനിലചോണസ.

(സനി)  ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനചോലയത്തനിചന്റെ  സത്വചദശസ  ദര്ശന  സതീമനില്
ഉളചപടുത്തനി  ധനസഹചോയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനചോയനി  98.93  ചകേചോടനി  രൂപയുചട
'അതനിരപനിള്ളനി  -  മലയചോറര്  -  കേചോലടനി  -  ചകേചോടനചോടസ  നചോചത്വര്  സര്കേഡ്യൂടസ  '  എന
ചപ്രചോചപചോസല്  ചകേന്ദ്ര  ടൂറനിസലാം  മനചോലയത്തനിനസ   അലാംഗതീകേചോരത്തനിനചോയനി
സമര്പനിചനിട്ടുണസ. 

ചനലനിയചോമ്പതനി ടൂറനിസലാം പദതനി

329  (693)  ശതീ  .    ചകേ  .    ബചോബു :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  ചനലനിയചോമ്പതനിയനിചല  ടൂറനിസലാം  സചോധദതകേചളകുറനിചസ  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുചണചോ;

(ബനി) കേഴനിഞ ബഡ്ജറനില് പ്രഖദചോപനിച ചനലനിയചോമ്പതനി ടൂറനിസലാം പദതനിയുചട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതുവചരയചോചയനസ വനിശദമചോക്കുചമചോ;

(സനി)  ഇഇൗ പദതനിക്കസ  എസനിചമറസ  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുചണചോ;  ഉചണങനില് എത്ര
ചകേചോടനി  രൂപയുചട  എസനിചമറചോണസ  തയ്യചോറചോക്കനിയനിട്ടുളളതസ;  ഇഇൗ  പദതനിയുമചോയനി
ബനചപടസ  എചന്തെലചോലാം  നടപടനികേളചോണസ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ  എനസ
വനിശദമചോക്കുചമചോ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ചനലനിയചോമ്പതനി  ടൂറനിസലാം  ചമഖല  പൂര്ണ്ണമചോയുലാം  വനലാം  വകുപനിചന്റെ

അധതീനതയനിലചോയതനിനചോല്,  പ്രസ്തുത  വകുപ്പുമചോയനി  സഹകേരനിച  ടൂറനിസലാം

സചോദദതകേചളക്കുറനിചള്ള പരനിചശചോധന നടത്തനിവരുന.

ചചത്തനിപ്പുഴക്കടവസ ടൂറനിസലാം പദതനി

330(694)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    ചതചോമസസ :  തചോചഴ  കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ചങ്ങനചോചശ്ശേരനി  നനിചയചോജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിര്മ്മേചോണലാം  ആരലാംഭനിച

ചചത്തനിപ്പുഴക്കടവസ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  സ്തലാംഭനചോവസയനിലചോചണനള്ള  കേചോരദലാം

ശദയനില്ചപടനിട്ടുചണചോ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ  അടനിയന്തെര  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനസ നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

വനിചനചോദസഞചോര ചമഖലയനിചല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

331 (695)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുനസ :  തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ

സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി

നല്കുചമചോ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷലാം  വനിചനചോദ

സഞചോരവമചോയനി  ബനചപടസ  നടത്തനിയ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അതനിനചോയനി

ചചലവഴനിച തുകേയുലാം ജനില തനിരനിച വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) കേഴനിഞ സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ വനിചനചോദ സഞചോര വകുപനിചന്റെ കേതീഴനില്

നടന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ചചലവഴനിച തുകേയുലാം ജനിലതനിരനിച ലഭദമചോക്കുചമചോ;
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(സനി)  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനചോയനി  ചകേന്ദ്രസര്ക്കചോരനില്  നനിനസ  സഹചോയലാം
ലഭനിക്കചോറചണചോ;

(ഡനി)  എങനില്  കേഴനിഞ  സര്ക്കചോരനിചന്റെ  കേചോലത്തുലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്
അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷവലാം  ലഭനിച  ഫണനിചനകുറനിചള്ള  വനിശദചോലാംശലാം
നല്കേചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബനലാം (എ) ആയനി ചചര്ക്കുന.*

(ബനി)  അനുബനലാം (ബനി) അയനി ചചര്ക്കുന*

(സനി)  ഉണസ.

(ഡനി)  കേഴഞ സര്ക്കചോരനിചന്റെ കേചോലത്തസ ലഭനിച ചകേന്ദ്ര ഫണ്ടുകേളുചട വനിവരലാം
ചുവചട ചചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ലഭനിച തുകേ

2011-2012 18,71,26,000

2012-2013 23,45,69,000

2013-2014 2,98,00,000

2014-2015 Nil

2015-2016 19,84,37,000

ഇഇൗ  സര്ക്കചോര്  അധനികേചോരത്തനില്  വനതനിനുചശഷമുള്ള  ചകേന്ദ്രഫണ്ടുകേളുചട
വനിവരലാം ചുവചട ചചര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ലഭനിച തുകേ

2016-2017 47,71,47,000

2017-2018 26,39,20,000

* ചചലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ചബക്കല് റനിചസചോര്ടസ ചഡവലപ്ചമന്റെസ ചകേചോര്പചറഷന

332  (696)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞനിരചോമന :  തചോചഴ  കേചോണുന  ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  BRDC  യസ(ചബക്കല്  റനിചസചോര്ട്സസ  ഡവലപ്ചമന്റെസ  ചകേചോര്പചറഷന)
കേഴനിഞ  സചോമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  തുകേയചോണസ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനതസ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ ;

(ബനി)  ഈ  തുകേ  BRDC  ക്കസ  ചചലവഴനിക്കചോന  സചോധനിചനിട്ടുചണചോ  ;  എങനില്
ബജറസ  വനിഹനിതമചോയനി  ലഭനിച  തുകേയനില്  എത്ര  തുകേ  ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ;
വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ ;

(സനി)  ഇചലങനില്  തുകേ  ചചലവഴനിക്കചോന  സചോധനിക്കചോത്തതനിചന്റെ  കേചോരണലാം
വനിശദമചോക്കചോചമചോ ;

(ഡനി)  ബജറനില്  അനുവദനിച  തുകേ  ചചലവഴനിക്കചോന  സചോധനിക്കചോചത  നഷലാം
വരുത്തനിയ BRDC  അധനികൃതചരചോടസ  വകുപസ  തലത്തനില്  വനിശദതീകേരണലാം
ആരചോഞനിട്ടുചണചോ ; വനിശദചോലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കചോചമചോ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചബക്കലനിചന്റെയുലാം  സമതീപ  പ്രചദശങ്ങളുചടയുലാം  വനിചനചോദസഞചോര
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏചകേചോപനിപനിക്കുന  ഏജനസനിയചോണസ  ചബക്കല്  റനിചസചോര്ടസ
ചഡവലപ്ചമന്റെസ ചകേചോര്പചറഷന ലനിമനിറഡസ.  സഇൗത്തസ ബതീചസ പചോര്ക്കസ നവനികേരണലാം,
സര്വതീസസ  ചറചോഡസ  നനിര്മ്മേചോണലാം,  ജലപദതനി  നടത്തനിപസ,  ചചവദക്യുതതീകേരണലാം,
മചോലനിനദനനിര്മ്മേചോര്ജനലാം,ഭരണ-പരനിശതീലന  ചബചോക്കസ  നനിര്മ്മേചോണലാം  എനനിവയചോയനി
2016-2017 വചോര്ഷനികേ  ബഡ്ജറനില്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.ക്കസ  150.00  ലക്ഷലാം  രൂപ
(നൂറനി അനപതസ ലക്ഷലാം രൂപ മചോത്രലാം)വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി&സനി)  2016-2017  വര്ഷലാം  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-ക്കുള്ള  Share  Capital
Contribution  ഇനത്തനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന  150  ലക്ഷലാം  രൂപ  Tourism
promotion/  Marketing  പരനിപചോടനികേളക്കചോയനി  വനിനനിചയചോഗനിക്കുനതനിനസ
ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  നനിര്ചദശനിചനിരുചനങനിലലാം  Share  Capital  ഇനത്തനില്
ചകേചോര്പചറഷനസ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  പ്രസ്തുത  ആവശദങ്ങളക്കസ  വകേ  മചോറനി
ചചലവഴനിക്കചോന  അനുവദനതീയമലചോത്തതനിനചോല്  തുകേ  ചചലവഴനിക്കചോന  സര്ക്കചോര്
അനുമതനി നല്കേനിയനില.

(ഡനി)  വകുപ്പു തലത്തനില് വനിശദതീകേരണലാം ആവശദചപടനിടനില.
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ചദവസത്വലാം ചബചോര്ഡസ ഉചദദചോഗസര്ചക്കതനിരചോയ വനിജനിലനസസ ചകേസകേള

333 (697) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷചോ ചപചോറനി : തചോചഴ കേചോണുന ചചചോദദങ്ങളക്കസ
സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറപടനി
നല്കുചമചോ:

(എ)  തനിരുവനിതചോലാംകൂര്  ചദവസത്വലാം  ചബചോര്ഡനില്  അഴനിമതനി  നടത്തനിയതുമചോയനി
ബനചപടസ  ഏചതലചോലാം  ഉചദദചോഗസര്ചക്കതനിചര  വനിജനിലനസസ  ചകേസകേള
നനിലവനിലചണന വനിശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ചകേസകേളുചട നനിലവനിചല സനിതനി എന്തെചോണസ;

(സനി) ശബരനിമല ചക്ഷത്രത്തനിചലക്കസ പചോത്രങ്ങള വചോങ്ങനിയതുമചോയനി ബനചപടസ
ക്രെമചക്കടുകേള  നടനതചോയനി  ശദയനില്ചപടനിരുചനചോ;  ആയതനില്  സത്വതീകേരനിച
തുടര്നടപടനികേള വനിശദമചോക്കചോചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനിതചോലാംകൂര്  ചദവസത്വലാം  ചബചോര്ഡനില്  അഴനിമതനി  നടത്തനിയതുമചോയനി
ബനചപടസ തചോചഴപറയുന ഉചദദചോഗസര്ചക്കതനിചരയചോണസ വനിജനിലനസസ ചകേസകേള
നനിലവനിലള്ളതസ.

1. ശതീമതനി എസസ. പചോര്വതനി-തനിരുവചോഭരണലാം കേമ്മേതീഷണര്(റനിട.)

2. ശതീ. ചഗചോപകുമചോര്-അഡനിനനിചസ്ട്രേറതീവസ ആഫതീസര്, തനിരുവലലാം ചദവസത്വലാം

3. ശതീ.  ചകേ.  രചോജന  അസനിസന്റെസ  ചദവസത്വലാം  അക്കഇൗണസസസ  ആഫതീസര്,
ചകേചോടചോരക്കര(റനിട.)

4. ശതീ. വനിജയകുമചോരന നചോയര്-സബസ ഗ്രൂപസ ആഫതീസര്(റനിട.) 

5. ശതീമതനി  എസസ.  ശതീലത,-അസനിസന്റെസ  ചദവസത്വലാം  അക്കഇൗണസസസ
ആഫതീസര്, ചകേചോടചോരക്കര(റനിട.)

(ബനി)  വനിവരലാം ചശഖരനിച വരുന.

(സനി)  ശദയനില്ചപടനിട്ടുണസ.  ശബരനിമല  ചക്ഷത്രത്തനിചലയസ  പചോത്രങ്ങള
വചോങ്ങനിയതുമചോയനി  ബനചപടസ  ആ  കേചോലയളവനില്  ശബരനിമല  അഡനിനനിചസ്ട്രേറതീവസ
ആഫതീസറചോയനിരുന  ഉചദദചോഗസചന  സചസന്റെസ  ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി  കേചോലയളവനില്
എകനികേഡ്യൂടതീവസ  ആഫതീസര്  ആയനിരുന  ഉചദദചോഗസചന  അവധനിയനില്
പ്രചവശനിക്കുനതനിനസ  നനിര്ചദശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമചോണസ.  ടനി.  വനിഷയവമചോയനി
ബനചപടസ ചസറസ ആഡനിറസ വനിഭചോഗത്തനിചന്റെ ആഡനിറസ റനിചപചോര്ടനിചന്മല് അചനത്വഷണലാം
നടത്തനി  വനിശദമചോയ  റനിചപചോര്ടസ  സമര്പനിക്കുവചോന  ചദവസത്വലാം  കേമ്മേതീഷണചറ
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമചോണസ.
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കേചോടചോമ്പുഴ ശതീ ഭഗവതനിചക്ഷത്രലാം ശബരനിമലയുചട ഇടത്തചോവളമചോക്കല്

334  (698)  ചപ്രചോഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന  തങ്ങള :  തചോചഴ  കേചോണുന

ചചചോദദങ്ങളക്കസ  സഹകേരണവലാം  വനിചനചോദസഞചോരവലാം  ചദവസത്വവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറപടനി നല്കുചമചോ:

(എ)  കേചോടചോമ്പുഴ  ശതീഭഗവതനി  ചക്ഷത്രലാം  ശബരനിമലയുചട

ഇടത്തചോവളമചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപടസ  നടന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എചന്തെലചോചമനസ

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബനി) മചോസര് പ്ലെെചോന തയ്യചോറചോക്കുനതസ സലാംബനനിചസ നടന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുചട

വനിശദമചോയ വനിവരലാം ലഭദമചോക്കുചമചോ; മചോസര് പ്ലെെചോന സര്ക്കചോര് അലാംഗതീകേരനിചസ അനുമതനി

നല്കുന നടപടനികേള എചന്തെലചോമചോയനിട്ടുചണനസ വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സനി) കേചോടചോമ്പുഴ ചദവനി ചക്ഷത്ര പുനരുദചോരണത്തനിനസ സര്ക്കചോര് ധനസഹചോയലാം

ലഭദമചോക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുചമചോ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലബചോര്  ചദവസത്വലാം  ചബചോര്ഡനിനസ  കേനിഴനിലള്ള  കേചോടചോമ്പുഴ

ശതീഭഗവതനി  ചക്ഷത്രലാം  ശബരനിമലയുചട  ഇടത്തചോവളമചോക്കുനതുമചോയനി  ബനചപട

നടപടനികേള  പ്രചോരലാംഭദശയനിലചോണസ.  ശബരനിമല  തതീര്തചോടനത്തനിനസ  എത്തുന

ഭക്തര്ക്കസ  ശുചനിമുറനികേള,  ആഹചോരലാം,  തചോമസലാം,  വനിശമലാം,  വചോഹന  പചോര്ക്കനിലാംഗസ,

ഇന്തെദന ഓയനില് ചകേചോര്പചറഷചന്റെ റതീചടയനില് ഒഇൗടസ ചലറസ എനതീ സഇൗകേരദങ്ങചളചോചട

ശബരനിമല  ഇടത്തചോവളലാം  ഒരുക്കുനതനിനചോയനി  ആര്ക്കനിചടക്ടുലാം  ഇന്തെദന  ഓയനില്

ചകേചോര്പചറഷന ഉചദദചോഗസരുമടങ്ങുന സലാംഘലാം സലലാം സന്ദര്ശനിചസ ഡനി.പനി.ആര്.

തയ്യചോറചോക്കനി വരുന.

(സനി)  കേചോടചോമ്പുഴ  ചക്ഷത്രത്തനിചന്റെ  തനതസ  ഫണസ  ഉപചയചോഗനിചലാം

ചസചോണ്സര്ഷനിപസ   മുചഖനയുലാം  പുനരുദചോരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടന  വരുന.

ആയതനിനചോല് സര്ക്കചോര് സഹചോയലാം നല്ചകേണ സചോഹചരദലാം നനിലവനിലനില.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടചോത്ത  383, 397  എനതീ നമ്പര് ചചചോദദങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

എ ഡനിറലാംഗസ ബചോഞനില് ലഭദമചോയനിടനില.) 

(ചചചോചദദചോത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)
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II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

സസസ്വാശ്രയ മമഡനിക്കല് വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ കമഖലയനിമല പ്രതനിസനനി

മനി  .    സസ്പീക്കര:  യഥസ്വാസമയയ  നനിയമപരമസ്വായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാനയ
വദക്തമസ്വായ  മസ്വാരഗ്ഗനനിരകദ്ദേശങ്ങള്  നല്കേസ്വാനയ  ഗവണ്മമനനിമന  ഭസ്വാഗത്തുനനിനസ
നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാത്തതുമൂലയ  കകേരളത്തനിമല  സസസ്വാശ്രയ  മമഡനിക്കല്
വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ  കമഖലയനിമല  എയ.ബനി.ബനി.എസസ.  അഡനിഷനയ  ഫസ്പീസസ  ഘടനയയ
സയബനനിചസ  നനിലനനില്ക്കുന  അവദക്തതയയ  തന്മൂലയ  ഉണസ്വായനിട്ടുള്ളതസ്വായനി
പറയമപ്പെടുന  ഗുരുതര  പ്രതനിസനനിയയ  സഭസ്വാനടപടനികേള്  നനിരത്തനിവചസ  ചരച
മചയ്യണമമനസ്വാവശദമപ്പെടസ  സരവ്വശ്രസ്പീ വനി.  എസസ.  ശനിവകുമസ്വാര,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദസ
കേബസ്പീര ,  അനൂപസ കജേക്കബസ എനസ്പീ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള്  50  പ്രകേസ്വാരയ
കനസ്വാടസ്പീസസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

ആകരസ്വാഗദവയ സസ്വാമൂഹദനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ
ടസ്പീചര): സര, ഇത്തവണമത്ത സസസ്വാശ്രയ അകലസ്വാടസമമനനില് യസ്വാമതസ്വാരു തരത്തനിലുള്ള
ക്രമകക്കടുമുണസ്വായനിടനില.  പ്രതനിപകയ  ഉനയനിചനിട്ടുള്ള  ആകരസ്വാപണങ്ങമളലസ്വായ
അടനിസസ്വാനരഹനിതമസ്വാമണനസ  ഇനലമത്ത  കചസ്വാകദദസ്വാത്തരകവളയനില്ത്തമന
വദക്തമസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്വാണസ.  പ്രതനിപകയ ആകരസ്വാപനിക്കുനതുകപസ്വാമല അകലസ്വാടസമമനസ
കപ്രസ്വാസസസ തടസമപ്പെടുകേകയസ്വാ കുടനികേള്ക്കസ അകലസ്വാടസമമനസ ലഭനിക്കസ്വാനള്ള അവസരയ
നഷ്ടമപ്പെടുത്തുകേകയസ്വാ  മചയനിടനില.  എലസ്വാ  അകലസ്വാടസമമനയ  നസ്പീറസ  മമറനിറനില്
നനിനസ്വായനിരനിക്കണമമനസ  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയ  മുതല്  നനിബനനയണസ്വായനിരുന.
എനസ്വാല്  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയ  കകേരള  എന്ട്രന്സസ  ലനിസസ  തയ്യസ്വാറസ്വാക്കുകേയയ
20 സസകേസ്വാരദ  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനമസ്വായനി  സരക്കസ്വാര  എഗനിമമനണസ്വാക്കുകേയയ
മചയനിരുന.  ഇക്കസ്വാരദയ സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനിമയ കബസ്വാധദമപ്പെടുത്തനിയകപ്പെസ്വാള് സരക്കസ്വാര
എഗനിമമനസ  എകനികേക്യൂടസ  മചയതുമകേസ്വാണയ  കകേരള  മമറനിറസ  ലനിസസ
നനിലവനിലുള്ളതുമകേസ്വാണയ   2016-കലയസ  മസ്വാതയ  ആ  ലനിസനില്  നനിനസ  നനിയമനയ
നടത്തസ്വാനയ  സരക്കസ്വാരനിമന  എഗനിമമനസ  അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാനയ  തയ്യസ്വാറസ്വാകുനമവനയ
അടുത്ത  വരഷയ  മുതല്  പൂരണ്ണമസ്വായയ  നസ്പീറസ  മമറനിറസ  അടനിസസ്വാനമസ്വാക്കനിയസ്വാണസ
പ്രകവശനയ  ഉറപ്പെസ്വാകക്കണമതനയ  കകേസ്വാടതനി  നനിരകദ്ദേശനിക്കുകേയണസ്വായനി.
അതനസരനിചസ  ഇഇൗ  വരഷയ  കകേരള  എന്ട്രന്സസ  ലനിസനിലസ്വാത്തതനിനസ്വാല്  എലസ്വാ
പ്രകവശനവയ നസ്പീറസ  മമറനിറസ  ലനിസനില്നനിനസ്വാണസ  ഉറപ്പെസ്വാകക്കണതസ.   ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
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സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനിയമട നനിരകദ്ദേശപ്രകേസ്വാരയ സരക്കസ്വാര അകലസ്വാടസമമനനിനള്ള തസ്പീയതനികേള്
പ്രഖദസ്വാപനിക്കുകേയയ  കൃതദമസ്വായനി  അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസസ  ആരയഭനിക്കുകേയയ
മചയനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  ഒനസ്വായഘട  അകലസ്വാടസമമനനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ഗവണ്മമനസ
കകേസ്വാകളജുകേളനിമല  സരക്കസ്വാര  സസ്പീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  അകലസ്വാടസമമനസ  ഏകേകദശയ
പൂരത്തനിയസ്വായനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ.   ഒനസ്വായഘട  അകലസ്വാടസമമനനില്  സസ്വാധസ്വാരണയസ്വായനി
ഗവണ്മമനസ  സസ്പീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  അകലസ്വാടസമമനസ്വാണസ  നടക്കുനതസ.  ഒനസ്വായഘട
അകലസ്വാടസമമനസ  90  ശതമസ്വാനകത്തസ്വാളയ  പൂരത്തനിയസ്വായനിട്ടുണസ.  സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജുകേളനിമല  100  ശതമസ്വാനയ സസ്പീറനിലുയ ഇത്തവണ അകലസ്വാടസമമനസ നടത്തുനതസ
സരക്കസ്വാരസ്വാണസ.   അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസനില്  പമങ്കെടുക്കുകമസ്വാള്  ഉണസ്വാകക്കണ
ധസ്വാരണ സയബനനിചസ ഗവണ്മമനസ ചരച നടത്തനിയനിരുന.  കക്രസ്വാസസ സബ്സനിഡനി
അനവദനിക്കനിമലന  സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനി  നനിരകദ്ദേശമസ്വാണസ  നനിലവനിലുള്ളതസ. എലസ്വാ
സസ്പീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുയ  ഗവണ്മമനസ  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തുകേയയ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി
കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന  ഫസ്പീസസ  അയഗസ്പീകേരനികക്കണതസ്വായനി  വരുമമനമുള്ള
ധസ്വാരണയസ്വാണുണസ്വായനിരുനതസ.   പകക സരക്കസ്വാരുണസ്വാക്കുന കേരസ്വാറനിമന ഭസ്വാഗമസ്വായനി
25,000 രൂപ (കേഴനിഞ്ഞവരഷയ രണര ലകയ രൂപ) ഫസ്പീസസ ഇഇൗടസ്വാക്കനി 50 ശതമസ്വാനയ
മമറനിറസ  സസ്പീറനില്  കുടനികേമള  അഡനിറസ  മചയ്യുനതനിനള്ള  സസ്വാധദത  ആരസ്വായനതനില്
നനിനസ  സരക്കസ്വാര  മസ്വാറനിനനിനനിടനില.  വരഷങ്ങളസ്വായനി  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനമസ്വായനി
50  ശതമസ്വാനയ  മമറനിറസ  സസ്പീറസ,  50  ശതമസ്വാനയ  മസ്വാകനജേസ മമനസ  സസ്പീറസ  എന
ധസ്വാരണയണസ്വാക്കനിയനിരുന.  ആ ധസ്വാരണയമട അടനിസസ്വാനത്തനിലസ്വാണസ  ഒരു വനിഭസ്വാഗയ
കുടനികേളനില്നനിനസ  ഉയരന  ഫസ്പീസസ  ഇഇൗടസ്വാക്കനിമക്കസ്വാണസ  ഒരു  വനിഭസ്വാഗയ  കുടനികേള്ക്കസ
സസകേസ്വാരദ മസ്വാകനജേസ മമനസ നടത്തുന കകേസ്വാകളജുകേളനില് ഫസ്പീസനിളകവസ്വാമട പഠനിക്കസ്വാനള്ള
അവസരമുണസ്വാക്കനിയനിരുനതസ.   അങ്ങമനയള്ള  കേരസ്വാര  ഇത്തവണ സസ്വാധദമസ്വാകുകമസ്വാ
എന  കേസ്വാരദത്തനില്  ഉറപ്പുണസ്വായനിരുനനില.  പകക  ആ  കേരസ്വാറുണസ്വാക്കസ്വാനള്ള  ശ്രമയ
ആകരസ്വാഗദവകുപ്പെസ  നടത്തുകേയണസ്വായനി.  ആദദഘടത്തനില്  ഇതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ
മസ്വാകനജേസ മമനമസ്വായനി  ചരച  സയഘടനിപ്പെനിച.  എനസ്വാല്  ആ  ചരചയനില്  വമനിച
രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഫസ്പീസസ  വരദ്ധനവസ്വാണസ  മസ്വാകനജേസ മമനസ  ആവശദമപ്പെടതസ.  അതസ
അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്  നനിവൃത്തനിയനിലസ്വാത്തതനിനസ്വാല്  ആ  ചരച  അലസനിപ്പെനിരനിയകേ
യസ്വാണുണസ്വായതസ.  പനിനസ്പീടസ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിക്കമടമയന
തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വാണസ  ഗവണ്മമനസ  മമകേമക്കസ്വാണതസ.  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസസ
നനിശ്ചയനിചതനിനകശഷയ  ചനില  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  ഒരു  വനിഭസ്വാഗത്തനില്നനിനസ
ഉയരന  ഫസ്പീസസ  വസ്വാങ്ങസ്വാന്  അനവദനിചസ്വാല്  മമറസ്വാരു  വനിഭസ്വാഗത്തനിനസ  സബ്സനിഡനി
മകേസ്വാടുക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  കേരസ്വാര  ഒപ്പെനിടസ്വാമമന  നനിരകദ്ദേശയ  മുകനസ്വാട്ടുവച.  കേഴനിഞ്ഞ
വരഷമത്ത  എഗനിമമനസ  വദവസകേള്  പസ്വാലനിചമകേസ്വാണസ  കേരസ്വാര  ഒപ്പെനിടസ്വാന്
തയ്യസ്വാറസ്വാവകേയസ്വാമണങ്കെനില്  സരക്കസ്വാര  എഗനിമമനസ  വയസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വാകേസ്വാമമനസ്വാണസ
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പറഞ്ഞതസ.  കൂടസ്വാമത  എലസ്വാ  സസ്പീറ്റുകേളനിലുയ  ഗവണ്മമനസ  തമന  അകലസ്വാടസമമനസ
നടത്തണമമന  നനിബനനകൂടനി  സരക്കസ്വാര  മുകനസ്വാട്ടുവച.   കേഴനിഞ്ഞ  തവണ
50   ശതമസ്വാനയ  മമറനിറസ  സസ്പീറനില്  ഗവണ്മമനസ  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തുകമസ്വാള്
മറ്റുള്ള  സസ്പീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുളള  അകലസ്വാടസമമനസ  മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ  നടത്തസ്വാനള്ള
സസ്വാധദതയണസ്വായനിരുന.  100 ശതമസ്വാനയ  സസ്പീറനിലുയ  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തസ്വാന്
കകേസ്വാടതനി  അവമര  അനവദനിചനിരുന.  എനസ്വാല്  ഇത്തവണ  100  ശതമസ്വാനയ
സസ്പീറ്റുകേളനിലുയ ഗവണ്മമനസ അകലസ്വാടസമമനസ നടത്തുമമനയ കേഴനിഞ്ഞ തവണമത്തക്കസ്വാള്
ഫസ്പീസസ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കനിമലനയ  വളമര  കേരശനമസ്വായനി  ഗവണ്മമനസ
പറഞ്ഞനിരുന. ഇതനസരനിചസ ചനില കകേസ്വാകളജുകേള് സരക്കസ്വാരുമസ്വായനി കേരസ്വാറുണസ്വാക്കസ്വാന്
മുകനസ്വാട്ടുവനനിട്ടുണസ.  ഒന്പതസ  കകേസ്വാകളജുകേള്  സനദ്ധത  അറനിയനിമചങ്കെനിലുയ  മൂനസ
കകേസ്വാകളജുകേളസ്വാണസ  സരക്കസ്വാരുമസ്വായനി  കേരസ്വാര  ഒപ്പെനിടസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.
ബസ്വാക്കനിയള്ളതനിനസ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസസ്വാണസ  ഇഇൗടസ്വാക്കസ്വാന്
തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുള്ളതസ.  അതനസരനിചള്ള അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസസ  നടക്കുകേയസ്വാണസ.
ആഗസസ  31-ഓടുകൂടനി  കകേരളത്തനിമല  എലസ്വാ  കകേസ്വാകളജുകേളനിമലയയ   അകലസ്വാടസമമനസ
കപ്രസ്വാസസസ  സരക്കസ്വാര  പൂരത്തനിയസ്വാക്കുയ.  ഇതനില്  യസ്വാമതസ്വാരു  വനിധത്തനിലുള്ള
ആശയക്കുഴപ്പെത്തനിനയ ഇടയണസ്വായനിടനിമലനസ അറനിയനിക്കുകേയസ്വാണസ. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമസ്വാര:  സര,  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ആകരസ്വാഗദ വകുപ്പുമനനി
അടനിയന്തരപ്രകമയവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  അടനിസസ്വാനരഹനിതമസ്വായ കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ
മറുപടനിയനിലൂമട  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതസ.  എയ.ബനി.ബനി.എസസ.,  ബനി.ഡനി.എസസ.,  നഴനിയഗസ
തുടങ്ങനിയ  കകേസ്വാഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  അഡനിഷനമസ്വായനി  ബനമപ്പെട്ടുണസ്വായനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്
കേഴനിഞ്ഞ ഒനരണസ മസ്വാസങ്ങളസ്വായനി  പതമസ്വാധദമങ്ങളനില് വനമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  എലസ്വാ  പതങ്ങളയ  ഇഇൗ  കമഖല  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്
ചൂണനിക്കസ്വാണനിചമകേസ്വാണസ  എഡനികറസ്വാറനിയല്   എഴുതനിയനിരുന.  പകക  ഗവണ്മമനസ
ഇക്കസ്വാരദങ്ങള്  വളമര  നനിസയഗതകയസ്വാമട,  ഉത്തരവസ്വാദനിതസമനിലസ്വാമത  മമകേകേസ്വാരദയ
മചയതനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാണസ  ഇത്തരത്തനിമലസ്വാരു  സസ്വാഹചരദമുണസ്വായനിരനിക്കുനതസ
എനതസ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാണസ.  മമഡനിക്കല്  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ  രയഗത്തസ  മുമമസ്വാരനിക്കലുയ
ഉണസ്വാകേസ്വാത്ത തരത്തനിലുള്ള പ്രതനിസനനിയസ്വാണസ ഇനസ ഉണസ്വായനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.
വനിദദസ്വാരതനികേളമട ഭസ്വാവനി അനനിശ്ചനിതതസത്തനിലുയ രകനിതസ്വാക്കള്  ആശങ്കെയനിലുമസ്വാണസ.
ആഗസസ  31-ാം  തസ്പീയതനി  മമഡനിക്കല്  പ്രകവശനയ  അവസസ്വാനനിപ്പെനികക്കണതുണസ.
ആരമക്കലസ്വായ  ഏമതലസ്വായ  കകേസ്വാകളജുകേളനില് അഡനിഷന് കേനിട്ടുമമകനസ്വാ എത ഫസ്പീസസ
മകേസ്വാടുക്കണമമനകതസ്വാ  സയബനനിചസ  ഇതുവമര  യസ്വാമതസ്വാരു വദക്തതയയ വനനിടനില.
എലസ്വാ സയസസ്വാനങ്ങളനിലുയ ആള് ഇന്തദസ്വാ കേസസ്വാടയനിലുയ അഡനിഷന് നടനകേഴനിഞ.
നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തസ  ഇതുവമര  ഒനയ  നടക്കസ്വാത്ത  സസ്വാഹചരദമസ്വാണുള്ളതസ.
ബഹുമസ്വാനദയസ്വായ  മനനി  നസ്പീറസ-മന  കേസ്വാരദയ  പറയകേയണസ്വായനി.  ഏറവയ
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സഇൗകേരദപ്രദമസ്വായനി,  പ്രശ്നങ്ങമളസ്വാനമനിലസ്വാമത  ഇഇൗ  വരഷയ  അഡനിഷന്  നടത്തസ്വാന്
കേഴനിയമസ്വായനിരുന  സസ്വാഹചരദമസ്വാണുണസ്വായനിരുനതസ.  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായള്ള
ചരചകേളയ തരക്കങ്ങളയ  പ്രശ്നങ്ങളയ ഉണസ്വാകകേണ   സസ്വാഹചരദമനിലസ്വായനിരുന. ആള്
ഇന്തദസ്വാ  മലവലനില്  നടത്തനിയ  മടസസ  അനസരനിചള്ള  റസ്വാങ്കെസ  ലനിസസ്വാണുള്ളതസ.
എന്.ആര.മഎ.  സസ്പീറനികലയ്ക്കുകപസ്വാലുയ ഇഇൗ വരഷയ നസ്പീറസ റസ്വാങ്കെസ ലനിസനില് നനിനമസ്വാണസ
കുടനികേമള  മസലകസ  മചയ്യുനതസ.  ഗവണ്മമനസ  തസ്പീരുമസ്വാനനികക്കണ  ഒകരമയസ്വാരു
കേസ്വാരദയ  ഫസ്പീസസ  സയബനനിചസ്വാണസ.  ഫസ്പീസസ  എതയസ്വാമണനസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാനള്ള
ചരചകേള്  നടത്തനി,  വളമരമുകമ  ഫസ്പീസസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിചസ  അഡനിഷന്  സുതസ്വാരദമസ്വായനി
നടത്തസ്വാനള്ള  സസ്വാഹചരദമത്ത  അടനിമറനിചസ്വാണസ  ഗവണ്മമനസ  കുടനികേളമട  ഭസ്വാവനിമയ
ഇരുളടഞ്ഞതസ്വായനി  മസ്വാറനിയനിരനിക്കുനമതന  കേസ്വാരദത്തനില്  സയശയമനില.  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനിക്കസ  ഫസ്പീസസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയന  സസ്വാഹചരദയ
കകേരളത്തനിലുണസ്വായനിരുന.  ആ  കേമ്മനിറനിമയ  അടനിമറനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ആ
അടനിമറനിയനിലൂമടയസ്വാണസ  ഇതയയ  കുഴപ്പെങ്ങളനില്  ഗവണ്മമനസ  എത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.
പുതനിയ  നനിയമങ്ങള്  മകേസ്വാണവരുനതനിനസ  ആരുയ  എതനിരല.  ഇകപ്പെസ്വാള്  പുതനിയ
ഓരഡനിനന്സസ മകേസ്വാണവനനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ. പുതനിയ നനിയമങ്ങള് മകേസ്വാണവനതനിമന
പശ്ചസ്വാത്തലത്തനിലസ്വാണസ  ഇഇൗ  വരഷമത്ത  സസസ്വാശ്രയ  അഡനിഷനമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ
ഇതയധനികേയ  കേസ്വാലതസ്വാമസവയ  പ്രശ്നങ്ങളമുണസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.  ഒരു  ഓരഡനിനന്സസ
മകേസ്വാണവരുകമസ്വാള് ഉണസ്വാകകേണ യസ്വാമതസ്വാരുവനിധ ഉത്തരവസ്വാദനിതസവയ  ഗവണ്മമനനിമന
ഭസ്വാഗത്തുനനിനയ ഉണസ്വായനിടനിമലനള്ളതസ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാണസ.   നനിയമയ  മകേസ്വാണവനസ
സസസ്വാശ്രയ മസ്വാകനജേസ മമനകേമള നനിയനനിചസ  നനിരത്തുനതനിനസ  ഞങ്ങളസ്വാരുയ എതനിരല;
നനിയനനിചസ നനിരത്തുകേതമന കവണയ. ഏറവയ സഇൗകേരദപ്രദമസ്വായ രസ്പീതനിയനില് ഫസ്പീസസ
മസ്വാതയ  നനിശ്ചയനികക്കണ  സസ്വാഹചരദമുണസ്വായനിരുനകപ്പെസ്വാള്  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി
കേമ്മനിറനിമയ  മസ്വാറനിനനിരത്തനി  പുതനിയ  നനിയമയ  മകേസ്വാണവന.  ആ  നനിയമയ
നനിലനനില്ക്കുകമസ്വാമയനസ സയശയമസ്വാണസ.  ഇകത വനിഷയത്തനികന്മേലുള്ള ആകസ 2006-ല്
അനമത്ത  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ  വകുപ്പുമനനിയസ്വായനിരുന  ശ്രസ്പീ  എയ.  എ.  കബബനി
നനിയമസഭയനില്   മകേസ്വാണവനനിരുന.  ആ  ആകനിമനതനിരസ്വായനി  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്
ഹഹകക്കസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായകപ്പെസ്വാള്  അഡനിഷന്  സൂപ്പെരഹവസറനി  കേമ്മനിറനിയമട
രൂപസ്പീകേരണവയ ചനില  കേസ്വാരദങ്ങളയ  കകേസ്വാടതനി  അയഗസ്പീകേരനിച.  മറ്റുചനിലതസ
ഭരണഘടനസ്വാവനിരുദ്ധമസ്വാമണന  കേസ്വാരണത്തസ്വാല്  കകേസ്വാടതനി  അയഗസ്പീകേരനിചനില.
ആ  വനിധനിമക്കതനിമര  2007-ല്  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനിയനില്  എസസ.എല്.പനി.  ഫയല്  മചയ.  ആ  അപ്പെസ്പീല്  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ
സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനിയമട   പരനിഗണനയനിലസ്വാമണനസ്വാണസ  എമന  അറനിവസ.   ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഹഹകക്കസ്വാടതനി  അയഗസ്പീകേരനിച  പശ്ചസ്വാത്തലത്തനില്,
കകേരളത്തനിമല  അഡനിഷന്  നടത്തുനതനിനകവണനി  ജേസനിസസ  മുഹമ്മദസ  കേമ്മനിറനിമയ
നനിയമനിച.   ആ  കേമ്മനിറനിയമട  കേസ്വാലസ്വാവധനി  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  ജേസനിസസ  മജേയനിയസസ
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കേമ്മനിറനിമയ  നനിയമനിച.   കേസ്വാലസ്വാവധനി  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  ഒനകേനില്   തുടരസ്വാന്
അനവദനിക്കുകേകയസ്വാ  അമലങ്കെനില്  പുതനിയ  കേമ്മനിറനിമയ  നനിയമനിക്കുകേകയസ്വാ
മചയ്യണമസ്വായനിരുന.  അങ്ങമനയസ്വാണസ   ജേസനിസസ  രസ്വാകജേന്ദ്ര  ബസ്വാബു  കേമ്മനിറനിമയ
നനിയമനിചതസ.  ആ കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിചനിരുനമവങ്കെനില്  ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങമളസ്വാനയ
ഉണസ്വാകുമസ്വായനിരുനനില. ജേസനിസസ മുഹമ്മദസ കേമ്മനിറനിയയ ജേസനിസസ മജേയനിയസസ കേമ്മനിറനിയയ
എടുത്ത  തസ്പീരുമസ്വാനങ്ങമളലസ്വായ  കേഴനിഞ്ഞ  കേസ്വാലങ്ങളനില്  ഹഹകക്കസ്വാടതനി
അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്വാമണനസ വദക്തമസ്വാണസ.  സൂപ്പെരഹവസറനി കേമ്മനിറനിമയ നനിയമനിചസ
ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിചസ  അഡനിഷന്  നടത്തനിയസ്വാല്  മതനിയസ്വായനിരുന.  2006-ല്
ഹഹകക്കസ്വാടതനി അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാത്ത വകുപ്പുകേള് ഉള്മപ്പെടുത്തനിമകേസ്വാണവരുന പുതനിയ
ഓരഡനിനന്സസ  നനിയമപരമസ്വായനി  നനില്ക്കുകമസ്വാമയനതസ   സയശയമസ്വാണസ.  ഇനമല
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  ഇഇൗ  വനിഷയയ  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിചതസ്വാണസ.
ഭരണഘടനയമട 14, 19(1)(g), 26(a), 30 എനസ്പീ ആരടനിക്കനിളകേള്ക്കസ വനിരുദ്ധമസ്വാണസ
അനമത്ത  ആമകനസ   കകേരള  ഹഹകക്കസ്വാടതനി  ചസ്പീഫസ  ജേസനിസസ്വായനിരുന
ശ്രസ്പീ.  വനി.  മകേ.  ബസ്വാലനി അടങ്ങുന ഡനിവനിഷന് ബഞസ  ഉത്തരവസ്വായതസ്വാണസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്
മകേസ്വാണവനനിട്ടുള്ള പുതനിയ ആകനില് പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേസ്വാരദങ്ങളനില് പലതുയ  അതനിനസ
വനിരുദ്ധമസ്വായനിട്ടുള്ളതസ്വാണസ.   അത്തരത്തനില് നനിയമപരമസ്വായനി  മസകന്  3,  7,  8,  10
തുടങ്ങനിയവ  ഭരണഘടനസ്വാവനിരുദ്ധമസ്വാമണനസ  കകേസ്വാടതനി  കേമണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്വാണസ.
ആ  വകുപ്പുകേളനില്  മചറനിയ  മസ്വാറങ്ങള്  വരുത്തനിയസ്വാണസ  പുതനിയ  ബനില്
അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതസ.  അതസ  നനിലനനില്ക്കുമമനസ  ഞങ്ങളസ്വാരുയ  കേരുതുനനില.
ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവരുനതസ  എന്തനിനസ്വാണസ?  അഡനിഷന്  സമയബനനിതമസ്വായനി
എലസ്വാ കേസ്വാലഘടങ്ങളനിലുയ നടത്തനിയനിരുന. ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവരനികേയയ അതസ
മനനഃപൂരവ്വയ  പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാതനിരനിക്കുകേയയ  മചയസ,  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേമള
സഹസ്വായനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനിയമട ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാണസ   അഡനിഷനമസ്വായനി ബനമപ്പെടസ
ഗവണ്മമനസ അബദ്ധങ്ങളനില്മപ്പെടനിട്ടുള്ളതസ. കേഴനിഞ്ഞ കേസ്വാലങ്ങളനില് ഇതുസയബനനിചസ
ഗവണ്മമനസ  ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവനതുയ  കേമ്മനിറനിമയ  നനിയമനിചതുമമലസ്വായ
അബദ്ധങ്ങളസ്വായനിരുന. ഇമതലസ്വായ ഗവണ്മമനസ മചയ കുറങ്ങളകല? ഇക്കസ്വാരദങ്ങളനില്
ശ്രദ്ധയനിലസ്വാമത, ആമരമയസ്വാമക്കകയസ്വാ സഹസ്വായനിക്കുനതനിനകവണനിയള്ള ഗവണ്മമനനിമന
ഹനിഡന് അജേണയമട ഭസ്വാഗമസ്വായനി കേസ്വാരദങ്ങള് മചയതനിമന ഫലമസ്വായസ്വാണസ അഡനിഷന്
അവസസ്വാനനിക്കസ്വാന്  ഏകേകദശയ  20  ദനിവസങ്ങള്  മസ്വാതമുള്ളകപ്പെസ്വാള്  ഈ
സനിതനിയനികലയസ  സയസസ്വാനയ  എത്തനികചരനനിരനിക്കുനതസ.  ബഹുമസ്വാനദയസ്വായ  മനനി
ഇക്കസ്വാരദയ  വളമര  നനിസസ്വാരമസ്വായസ്വാണസ  ഇനമല  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചതസ.  നനിയമസഭ
സകമ്മളനിക്കസ്വാത്ത സമയങ്ങളനില് അടനിയന്തര സസ്വാഹചരദത്തനിലസ്വാണസ  ഓരഡനിനന്സസ
മകേസ്വാണവരുനതസ.  പ്രസ്വാധസ്വാനദവയ  അരജേന്സനിയയ  ചൂണനിക്കസ്വാടനിയസ്വാണസ  സസസ്വാശ്രയ
ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവനതസ.  നനിയമയ  മകേസ്വാണവനസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിമയടുക്കമട;
അതനിനസ്വാരുയ എതനിരല.  ഏപ്രനില് 10-നസ്വാണസ പുതനിയ ഓരഡനിനന്സസ മകേസ്വാണവനതസ.
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ഏപ്രനില് 25 മുതല് മമയസ 25 വമര  നനിയമസഭ സകമ്മളനിചനിരുനമവങ്കെനിലുയ  നനിയമയ
പസ്വാസസ്വാക്കനിയനില.  ബഡ്ജേറസ  പസ്വാസസ്വാക്കുനകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  ഒകനസ്വാ  രകണസ്വാ  ദനിവസയ
കൂടുതല് സഭ കചരനസ നനിയമയ പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാമസ്വായനിരുമനങ്കെനിലുയ  അതസ മചയനില. അനസ
സകമ്മളന ദനിവസങ്ങള് മവടനിക്കുറയ്ക്കുകേയസ്വാണസ മചയതസ. സഭസ്വാസകമ്മളനയ ഇലസ്വാത്തതനിനസ്വാല്
ജൂണ് 1-ാം തസ്പീയതനി വസ്പീണയ ഓരഡനിനന്സസ പുറമപ്പെടുവനികക്കണനിവന.  ജൂണ് 8-ാം
തസ്പീയതനി ബസ്പീഫസ പ്രശ്നയ ചരച മചയ്യസ്വാനസ്വായനി ഒരു ദനിവസകത്തയസ സഭ കചരന.  ഇഇൗ
ഓരഡനിനന്സസ  പസ്വാസസ്വാക്കണമമന  ഇചസ്വാശക്തനിയണസ്വായനിരുമനങ്കെനില്  അനസ
ഉചയ്ക്കുകശഷകമസ്വാ  അമലങ്കെനില്  അടുത്ത  ദനിവസകമസ്വാ  സഭ  കചരസ്വാമസ്വായനിരുന.
ഓരഡനിനന്സസ ലസ്വാപസ്വായതുമകേസ്വാണസ ജൂഹല 10-ാംതസ്പീയതനി 14-ാം നമരസ്വായനി വസ്പീണയ
ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവന.  അതുപ്രകേസ്വാരയ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി   കേമ്മനിറനിയനില്  10
കപമര നനിയമനിക്കണമസ്വായനിരുന.  എനസ്വാല് ഗവണ്മമനസ 5 കപമരയസ്വാണസ നനിയമനിചതസ.
ഗസറസ  കനസ്വാടനിഫനികക്കഷന്  മചയ്യണമസ്വായനിരുമനങ്കെനിലുയ  മസക്രടറനി  ഓരഡറനിറക്കനി
അഞ്ചുകപമര  നനിയമനിച.  ഇതനില്  വലനിയ  വസ്പീഴ്ചയസ്വാണുണസ്വായതസ.  മചറനിമയസ്വാരു
പനിശകേസ്വാണസ  സയഭവനിചമതനസ്വാണസ  ഇനമല  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  പറഞ്ഞതസ.
കകേരളത്തനിമല  ആയനിരക്കണക്കനിനസ  കുടനികേളമട  അഡനിഷനമസ്വായനി  ബനമപ്പെട
വനിഷയയ  മചറനിയ  പനിശകേസ്വായനി  കേണതുമകേസ്വാണസ്വാണസ  ഇതയധനികേയ  കേസ്വാലതസ്വാമസയ
ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുണസ്വായതസ.  അഞസ കപരടങ്ങുന  കേമ്മനിറനി നനിയമവനിരുദ്ധമസ്വായനി കചരനസ
5.5  ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിച.  മനനഃപൂരവ്വയ  മതറസ  വരുത്തുകേയയ  അതുവഴനി
മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വാകേസ്വാനള്ള  അവസരയ  ഉണസ്വാക്കുകേയമസ്വാണസ
ഗവണ്മമനസ മചയനിട്ടുള്ളമതനസ പറയസ്വാന് ഞസ്വാന് ആഗഹനിക്കുകേയസ്വാണസ. മസ്വാകനജേസ മമനകേള്
കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായകപ്പെസ്വാള് മുഴുവന് അബദ്ധമസ്വാമണനസ്വാണസ  കകേസ്വാടതനി  പറഞ്ഞതസ.
ഗവണ്മമനസ  മതറസ  സമ്മതനിക്കുകേയയ  തനിരുത്തനിമക്കസ്വാണസ   വരുമമനസ  പറയകേയയ
കേമ്മനിറനിയനില്  10  കപമരയസ്വാക്കനി ഫസ്പീസനില്  നനിനയ  0.5  ലകയ  കുറചമകേസ്വാണസ
കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വാവകേയയ  മചയ.  കകേസ്വാടതനി  ഗവണ്മമനനിമന  അതനിരൂകമസ്വായനി
വനിമരശനിച.  ''11-ാം  മണനിക്കൂര  വമര  ഉറങ്ങുകേയസ്വായനിരുകനസ്വാ'',  "സസസ്വാശ്രയ
ഓരഡനിനന്സനിമല  കപസ്വാരസ്വായ്മകേള്  കുറചകൂടനി  കനരമത്ത  പരനിഹരനിക്കസ്വാമസ്വായനിരുനനികല'',
''സരക്കസ്വാര കേസ്വാരദങ്ങള് ഒഴുക്കന് മടനിലസ്വാണസ  ഹകേകേസ്വാരദയ  മചയ്യുനതസ'',  "വകുപ്പുകേള്
തമ്മനില്  ഏകകേസ്വാപനമനില"  എനനിവ  കകേസ്വാടതനി  പരസ്വാമരശങ്ങളസ്വാണസ.  ഇമതസ്വാമക്ക
ആരസ്വാണസ മചകയ്യണതസ?  ആകരസ്വാഗദ വകുപ്പെസ മറസ വകുപ്പുകേമളക്കൂടനി കകേസ്വാ-ഓരഡനികനറസ
മചയസ  കേസ്വാരദങ്ങള്  മചയ്യണമസ്വായനിരുന.   ഇക്കസ്വാരദങ്ങള്  നനിയമവകുപ്പുമസ്വായനി  ചരച
മചയനിരുകനസ്വാ?  10  കപമര  കേമ്മനിറനിയനില്  വയണമമനസ  പറഞ്ഞനിട്ടുയ  5  കപമര
മസ്വാതമസ്വാണസ കേമ്മനിറനിയനില് വചതസ.  ആരസ്വാണസ ഇമതസ്വാമക്ക ശ്രദ്ധനികക്കണതസ.  മസകന്
ഓഫസ്പീസര മുതല് മസക്രടറനി  വമരയള്ള എലസ്വാവരക്കുയ പനിശകേസ പറനിമയനസ്വാകണസ്വാ
മനനി  പറയനതസ?  അത്തരത്തനില്  നനിയമയ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന  കേസ്വാരദത്തനില്  വസ്പീഴ്ച
വരുത്തനി കുടനികേളമട ഭസ്വാവനി പന്തസ്വാടുകേയസ്വാണസ മചയനിരനിക്കുനതസ. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസസ കേണ്ക്ലൂഡസ... ഇകപ്പെസ്വാള്ത്തമന 11 മനിനനിടസ്വായനി.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമസ്വാര:    സര,  ഇമതസ്വാരു  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.
സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനി വനിധനി പ്രകേസ്വാരയ  മൂനസ ഘടകേങ്ങള്  ഉള്മപ്പെടുത്തനി മസ്വാതകമ ഫസ്പീസസ
നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയകേയള.  എനസ്വാല്  പുതനിയ  ഓരഡനിനന്സനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ ഏഴസ ഘടകേങ്ങളസ്വാണസ.  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി ഫസ്പീസസ അഞസ
ലകയ  രൂപയസ്വായനി  തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിരനിക്കുന.   ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  അഞസ
ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുകമസ്വാള്  സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനി  പറഞ്ഞ  മൂനസ
ഘടകേങ്ങള്ക്കുപകേരയ  ഏഴസ  ഘടകേങ്ങളസ്വാണസ  ഉള്മപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഏഴസ
ഘടകേങ്ങളനില്  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദയ  കകേസ്വാകളജേസ  എവനിമട  സനിതനി  മചയ്യുന
എനള്ളതസ്വാണസ.  അങ്ങമന വരുകമസ്വാള് ഓകരസ്വാ കകേസ്വാകളജേനിനയ ഓകരസ്വാ ഫസ്പീസസ വരുയ.
അകപ്പെസ്വാള് എങ്ങമനയസ്വാണസ ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി 5 ലകയ രൂപ തസ്പീരുമസ്വാനനിചതസ?
ഇകപ്പെസ്വാള് 9 കകേസ്വാകളജുകേള് എഗനിമമനനിനസ സമ്മതനിചമവനസ പറഞ.  25,000 രൂപ,
2.5  ലകയ രൂപ,  11  ലകയ രൂപ,  15  ലകയ രൂപ എനനിങ്ങമനയസ്വാണസ  ഫസ്പീസസ.
ഇമതങ്ങമന  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുയ?  ഇകപ്പെസ്വാള്  സനി.എസസ.മഎ.  കകേസ്വാകളജേസ,  എയ.ഇ.എസസ.
കകേസ്വാകളജേസ എനനിവര എഗനിമമനനിനസ സമ്മതനിച.  ഉയരന റസ്വാങ്കെസ കനടനി വനിജേയനിച ഒരു
കുടനി കൂടുതല് ഫസ്പീസസ നല്കേനി പഠനികക്കണ സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകേനികല;  സരക്കസ്വാര ഇതസ
എങ്ങമന ഹകേകേസ്വാരദയ  മചയ്യുയ?   ഒകര  റസ്വാങ്കെസ  ലനിസ്റ്റുകേസ്വാരക്കസ  വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള
ഫസ്പീസസ മകേസ്വാടുക്കസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ; കക്രസ്വാസസ സബ്സനിഡനി അയഗസ്പീകേരനിക്കനിമലനസ സുപ്രസ്പീയ
കകേസ്വാടതനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  ഈ  സസ്വാഹചരദത്തനില്  ഗവണ്മമനസ  ഒനയ  മചയ്യുനനില.
അകലസ്വാടസമമനനിമന കേസ്വാരദയ പറഞ.  ഇനനി 20 ദനിവസമുണസ.  ഗവണ്മമനസ എങ്ങമന
അകലസ്വാടസമമനസ   നടത്തുയ;  സസ്വാധസ്വാരണഗതനിയനില് കേഴനിഞ്ഞ കേസ്വാലഘടങ്ങളനിമലസ്വാമക്ക
ഗവണ്മമനസ  കകേസ്വാകളജുകേളനില്  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തുനകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയതമന
സസസ്വാശ്രയ  കകേസ്വാകളജുകേളനിലുയ  നടത്തുയ.  ഇകപ്പെസ്വാഴതസ  നടത്തനിയനിടനില.  ഗവണ്മമനസ
കകേസ്വാകളജുകേളനില്  മസ്വാതമസ്വാണസ  നടത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.  സുപ്രസ്പീയ  കകേസ്വാടതനി  വനിധനി
യനസരനിചസ  രണസ  അകലസ്വാടസമമനകേള്  മസ്വാതകമ  അനവദനിക്കുകേയള.  ഇനനി  ഒരു
അകലസ്വാടസമമനസ  മസ്വാതകമയള.  ആ  അകലസ്വാടസമമനസ  കേഴനിയകമസ്വാള്  ബസ്വാക്കനി
കസസ്വാടസ  അഡനിഷനസ്വാണസ.  കസസ്വാടസ  അഡനിഷനനിലൂമട  കകേരളത്തനിമല  സസസ്വാശ്രയ
മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായനി  അഡ്ജേസസമമനണസ്വാക്കനി  അവരക്കസ  മുഴുവന്  സസ്പീറ്റുകേളയ
വനിട്ടുമകേസ്വാടുത്തുമകേസ്വാണസ  കുടനികേമള  വഞനിക്കുന  സമസ്പീപനമസ്വാണസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ
എടുത്തനിരനിക്കുനതസ. ഇവനിമട  പ്രസയഗനിചസ്വാല് മസ്വാതയ മതനികയസ്വാ? ഏറവയ എളപ്പെമസ്വായനി
അഡനിഷന് നടത്തസ്വാന് കേഴനിയന ഒരു സസ്വാഹചരദമത്ത വളമര അലയഭസ്വാവകത്തസ്വാടുകൂടനി
കേണസ   ഹനിഡന്  അജേണയമട  ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാണസ  കേസ്വാരദങ്ങള്   മചയ്യുനതസ.  ഇഇൗ
ഗവണ്മമനനിനസ  സസസ്വാശ്രയ  കമഖലകയസ്വാടുള്ള  സമസ്പീപനയ  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയതമന
വദക്തമസ്വായനി.
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മനി  .   സസ്പീക്കര  :  പസ്പീസസ.. കേണ്ക്ലൂഡസ.

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമസ്വാര: സര,  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയ  യ.ഡനി.എഫസ.
ഗവണ്മമനനിമന കേസ്വാലത്തസ 1,38,000 രൂപയസ്വായനിരുന ഫസ്പീസസ. 45,000 രൂപയസ്വാണസ
അഞ്ചുവരഷക്കസ്വാലയമകേസ്വാണസ  വരദ്ധനിപ്പെനിചതസ.  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ  കേഴനിഞ്ഞ
വരഷയമസ്വാതയ 67,000 രൂപ (38 ശതമസ്വാനയ) വരദ്ധനിപ്പെനിച.

മനി  .   സസ്പീക്കര  :14 മനിനനിടസ്വായനി.  ദയവസ്വായനി അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമസ്വാര:  സര,  ഞസ്വാന് ചുരുക്കുകേയസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ
ഇഇൗ കുടനികേളമട പ്രശ്നങ്ങള് മനസനിലസ്വാക്കനി ഇനനി മചയ്യസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുന കേസ്വാരദങ്ങള്
മചയ്യണയ.  പസ്വാവമപ്പെട  കുടുയബങ്ങളനില്  ജേനനിചമവന  കുറയമകേസ്വാണസ  മനിടുക്കരസ്വായ
കുടനികേള്ക്കസ അഡനിഷന് നനികഷധനിക്കുന സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകേരുതസ.  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരനയ
പസ്വാവമപ്പെടവനയ  ആശ്രയമസ്വാകകേണ  സരക്കസ്വാര,  ഇവനിമട  സസസ്വാശ്രയക്കസ്വാരക്കസ
ആശ്രയമസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ലകക്കണക്കനിനസ  രൂപ  ഫസ്പീസസ  നല്കേസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്ത
കുടനികേമള  സഹസ്വായനിക്കസ്വാന്  ഒരു  മമറനിറസ  കേയ  സകപ്പെസ്വാരടസ  കസസ്വാളരഷനിപ്പെസ  സസ്പീയ
ആരയഭനിക്കുകേയയ  200  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  ഒരു  സഞനിതനനിധനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്
സരക്കസ്വാര തയ്യസ്വാറസ്വാവകേയയ മചയ്യണമമനസ ഞസ്വാന് അഭദരതനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അങ്ങമന
അഡനിഷന്  കേനിട്ടുന  കുടനികേളനില്നനിനയ  സരക്കസ്വാരനില്  കസവനമനഷനിച
മകേസ്വാള്ളസ്വാമമനള്ള ഒരു കബസ്വാണസ വസ്വാങ്ങനി ഇഇൗ കേസ്വാരദങ്ങളനില് മുകനസ്വാട്ടുവരണമമനസ്വാണസ
എനനിക്കസ  പറയസ്വാനള്ളതസ.   ഒരു  കേസ്വാരദയകൂടനി  ഞസ്വാന്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ആള്
ഇന്ഡദസ്വാ കേസസ്വാടയനില് ഇനസ രണസ്വാമമത്ത അകലസ്വാടസമമനനില് അഡനിഷന് വരനികേയസ്വാണസ.
അഡനിഷന്  ലഭനിചസ്വാല്   14-ാം  തസ്പീയതനിയകേത്തസ  കജേസ്വായനിന്  മചയ്യണയ.  അവനിമട
കജേസ്വായനിന്  മചയസ്വാല്  പനിമന  കകേരളത്തനികലയസ  വരസ്വാന്  കേഴനിയനില.  എലസ്വാ
സയസസ്വാനങ്ങളയ  ആള് ഇന്ഡദസ്വാ  കേസസ്വാടയനില് അഡനിഷന് നടത്തനിക്കഴനിഞ.  ഇഇൗ
മനിടുക്കരസ്വായ  കുടനികേമളന്തസ  മചയ്യുയ;  അവനിമട  കജേസ്വായനിന്  മചയകേഴനിഞ്ഞസ  തനിരനിചസ
കകേരളത്തനില്  മമറനിറനില്  അഡനിഷന്  കേനിടനി  വനസ്വാല്  10  ലകയ  രൂപ  അവനിമട
അടയണയ.  എങ്ങമന കുടനികേള് ആ തുകേ അടയ്ക്കുയ?

മനി  .   സസ്പീക്കര:  മയസസ.... മയസസ...

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമസ്വാര:  സര,  ഇതുമുഴുവന്  ഗവണ്മമനനിമന
മകേടുകേസ്വാരദസതയസ്വാണസ.   ഗവണ്മമനസ  മനനഃപൂരവ്വയ  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേമള
സഹസ്വായനിക്കുനതനിനകവണനി  മചയ്യുനതസ്വാണസ.  ഏറവയ  കൂടുതല്  സഇൗകേരദ
പ്രദമസ്വായനിരുന നസ്പീറസ മമറനിറസ  വന ഒരു കേസ്വാലഘടത്തനില് അതനിമന അടനിമറനിച ഇഇൗ
ഗവണ്മമനസ   കകേരളത്തനിമല  ആയനിരക്കണക്കനിനസ   പസ്വാവമപ്പെട  മനിടുക്കരസ്വായ
വനിദദസ്വാരതനികേമള  വഞനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  വളമര  വനിശദമസ്വായനി  ചരച  മചയസ
ഇതനിനസ്വാവശദമസ്വായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ എനനിക്കസ ഇഇൗ അവസരത്തനില്
അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ.
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ആകരസ്വാഗദവയ സസ്വാമൂഹദനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    ഹശലജേ
ടസ്പീചര  ):  സര,  പ്രതനിപകയ  ഇഇൗ  ആഗസസ  മസ്വാസയ  31  വമര  ഇതസ
പറഞമകേസ്വാകണയനിരനിക്കുയ.  ആഗസസ  31  വമരയസ്വാണസ  അകലസ്വാടസമമനനിനള്ള
കേസ്വാലസ്വാവധനി.   ഞസ്വാനവനിമട  കേസ്വാരദങ്ങള്   വദക്തമസ്വാക്കനിക്കഴനിഞ.  അകലസ്വാടസമമനസ
കപ്രസ്വാസസനിനസ  യസ്വാമതസ്വാരു  തടസവയ  വരനില.  ആഗസസ  31  ആകുകമസ്വാകഴയ്ക്കുയ
കകേരളത്തനിമല  മമഡനിക്കല്  കകേസ്വാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസസ
തസ്പീരചയസ്വായയ പൂരത്തനിയസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുയ.  ഇകപ്പെസ്വാള് സരക്കസ്വാര മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായനി
ഉണസ്വാക്കുന  ധസ്വാരണമയക്കുറനിചസ  ഇവനിമട  വനിമരശനപരമസ്വായനി  പറഞ.  കക്രസ്വാസസ
സബ്സനിഡനി  അനവദനിക്കനിമലനസ  കകേസ്വാടതനി  പറഞ്ഞതനിനകശഷയതമനയസ്വാണസ
യ.ഡനി.എഫസ.  ഗവണ്മമനസ  ഭരനിക്കുകമസ്വാഴുയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായനി  ധസ്വാരണ
യണസ്വാക്കനിയനിരുനതസ.  50:50  എനള്ളതസ  മകേസ്വാണവനതസ്വാരസ്വാമണനയ എങ്ങമനയസ്വാണസ
നടപ്പെസ്വാക്കനിയമതനയ ഞസ്വാന് ഇനമല സഭസ്വാതലത്തനില് പറഞ്ഞതസ ആവരത്തനിക്കുനനില.
സരക്കസ്വാരുമസ്വായനി  ധസ്വാരണയണസ്വാക്കുകമസ്വാള്  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ  ഉയരന  ഫസ്പീസസ  ഒരു
വനിഭസ്വാഗയ  കുടനികേളനില്നനിനസ  വസ്വാങ്ങനി  മമറസ്വാരു  വനിഭസ്വാഗയ  കുടനികേള്ക്കസ  സബ്സനിഡനി
മകേസ്വാടുക്കുകേ  എന  സമസ്പീപനയ  തമനയസ്വാണസ  യ.ഡനി.എഫസ.-മന  കേസ്വാലത്തുയ
സസസ്പീകേരനിചനിരുനതസ.  ആ എഗനിമമനനിമന കപ്രസ്വാസസസ തമനയസ്വാണസ ഇകപ്പെസ്വാഴുയ ഉള്ളതസ.
പകക ചനില വദതദസ്വാസങ്ങളണസ.  നസ്പീറസ മമറനിറസ അടനിസസ്വാനത്തനില് എങ്ങമനയസ്വാണസ
അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസസ  പൂരത്തനിയസ്വാകക്കണതസ  എനള്ളതനിമനക്കുറനിചസ
വദക്തതയണസ.  ഗവണ്മമനനിനസ യസ്വാമതസ്വാരു വദക്തതക്കുറവമനില.  സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനി
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള അകലസ്വാടസമമനസ കപ്രസ്വാസസനില് ഒരു മസ്വാറവയ വരുത്തസ്വാന് ഇഇൗ ഗവണ്മമനസ
തയ്യസ്വാറസ്വായനിടനില.  ആദദമത്ത അകലസ്വാടസമമനസ ജൂഹല 16 മുതല്  24 വമരയസ്വായനിരുന.
സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ  സരക്കസ്വാര  കകേസ്വാകളജുകേളസ്വാണസ  ഇഇൗ  അകലസ്വാടസമമനനില്
പമങ്കെടുക്കുനതസ.  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ  പമങ്കെടുക്കുനതനിനസ  ഒരു
തടസവമനില.  ഗവണ്മമനസ  വളമര  വദക്തമസ്വായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി
കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന  ഫസ്പീസസ്വാണസ  ഞങ്ങള്  അഹപ  മചയ്യസ്വാനകദ്ദേശനിക്കുനതസ.
കേഴനിഞ്ഞ  പ്രസ്വാവശദമത്ത  എഗനിമമനസ  ഇത്തവണയണസ്വായനിരുനനില.  ആ  ഫസ്പീസസ
കകേസ്വാകളജുകേള്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുനനില.  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിച
ഫസ്പീസനിമനതനിരസ്വായനി  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായനിട്ടുണസ.  എന
മകേസ്വാണസ്വാണസ എഗനിമമനസ  ഉണസ്വാക്കസ്വാത്തമതനസ പല ഭസ്വാഗത്തുനനിനയ കചസ്വാദദയ വന.
മസ്വാകനജേ സമമനമസ്വായനി  ഗവണ്മമനസ  ചരചയസ  തയ്യസ്വാറസ്വാകുനനിമലനസ  പ്രതനിപകത്തു
നനിനതമന പറഞ്ഞനിരുന.  പതങ്ങളനില് അതനിമന വസ്വാരത്തകേമളലസ്വായ വനതസ്വാണസ.
പത കേടനിയഗ്മസസ്വാമക്ക എമന കേയ്യനിലുമുണസ.  ഗവണ്മമനസ ചരചയസ തയ്യസ്വാറസ്വാകുനനില,
25,000  രൂപയസ  കുടനികേള്ക്കസ  പഠനിക്കസ്വാനള്ള  അവസരയ  നഷ്ടമപ്പെടുത്തുകേയസ്വാണസ
എമനസ്വാമക്ക  പറഞ.  ഞങ്ങള്  മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായനി  ചരചയസ  തയ്യസ്വാറസ്വായനി.
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പമക, ആ ചരചയനില് ഉയരന ഫസ്പീസസ ആവശദമപ്പെടകപ്പെസ്വാള് ഞങ്ങളയഗസ്പീകേരനിചനില.
അകപ്പെസ്വാള്  മസ്വാകനജേസ മമനമസ്വായനി  ധസ്വാരണയസ്വായനില,  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസസ
നനിശ്ചയനിചകപ്പെസ്വാള് അതനിമനതനിമരയസ്വാണസ പ്രതനിപകത്തനിമന ആക്രമണയ.  ഉയരന
ഫസ്പീസസ നനിശ്ചയനിചതസ സരക്കസ്വാരല,  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനിയസ്വാണസ.  അതനിനസ ചനില
മസ്വാനദണ്ഡങ്ങളണസ.   ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിച ഫസ്പീസസ  കുറഞകപസ്വായനി
എനപറഞ്ഞസ  മസ്വാകനജേസ മമനസ  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായനിട്ടുണസ.   എഗനിമമനനിമലങ്കെനില്
ഗവണ്മമനനിനസ ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി നനിശ്ചയനിക്കുന ഫസ്പീസസ അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാകന
നനിവൃത്തനിയള.  കേസ്വാരണയ,  സരക്കസ്വാരനിനസ ഫസ്പീസസ നനിശ്ചയനിക്കസ്വാനള്ള അധനികേസ്വാരമനില.
അതസ  എഗനിമമനനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  മസ്വാതകമയള.   അതുകേഴനിഞ്ഞസ്വാല്പ്പെനിമന  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനിയസ്വാണസ  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനികക്കണതസ.  ആ  ഫസ്പീസനസരനിചസ
ആരസ്വാകണസ്വാ എഗനിമമനനിനസ തയ്യസ്വാറസ്വായനി വരുനതസ അവരുമസ്വായനി എഗനിമമനസ്വാകേസ്വാമമനസ
പറഞ്ഞതസ കവമറസ്വാനയമകേസ്വാണല, പ്രതനിപകയ ചൂണനിക്കസ്വാണനിചതുകപസ്വാമല പസ്വാവമപ്പെട
കുടനികേള്ക്കസ  25,000  രൂപ  ഫസ്പീസനില്  പഠനിക്കസ്വാനള്ള   സസ്പീറസ  നഷ്ടമപ്പെടുകത്തണ
എനള്ളതുമകേസ്വാണസ്വാണസ.  സരക്കസ്വാരനിനസ  അതലസ്വാമത  കവമറ  മസ്വാരഗ്ഗമമസ്വാനമനില.
അങ്ങമനമയസ്വാരു എഗനിമമനസ ഉണസ്വാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞസ്വാല് മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ അതനസരനിചസ
അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസനില്  വരസ്വായ.   ആദദമത്ത  അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസനില്
സരക്കസ്വാര  കകേസ്വാകളജേനിമല  90  ശതമസ്വാനയ  സസ്പീറ്റുകേളയ  ഫനില്  മചയ.  രണസ്വാമമത്ത
അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസസ  ആരയഭനിക്കുനതസ  ആഗസസ  8  മുതല്,  അതസ്വായതസ
ഇനമുതലസ്വാണസ.  ആഗസസ  8  മുതല്  19  വമരയസ്വാണസ സമയയ.  ആഗസസ  18-നസ്വാണസ
അകലസ്വാടസമമനസ  നടക്കുനതസ.   ഇകപ്പെസ്വാള്ത്തമന  കകേസ്വാകളജുകേമളലസ്വായ  സസ്പീറസ  മസ്വാട്രനികസ
തനതുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  18  വമരയള്ള  അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസനില്  അവമരലസ്വായ
പമങ്കെടുക്കുനണസ.  ആഗസസ  19-നസ  മുമസ  എങ്ങമനയസ്വാണസ  ഇഇൗ  ആകലസ്വാടസമമനനില്
ആരുയ പമങ്കെടുത്തനിമലനസ പ്രതനിപകയ പറയനതസ?  കകേസ്വാകളജുകേള് പമങ്കെടുക്കുകേയസ്വാണസ.
ഇഇൗ  ആകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസനില്  മസ്വാകനജേസ മമനസ  പമങ്കെടുക്കുകേയയ  മസ്വാകനജേസ മമനസ
കകേസ്വാകളജുകേളമട  അകലസ്വാടസമമനസ  ഇഇൗ  അകലസ്വാടസമമനസ  കപ്രസ്വാസസനില്  നടക്കുകേയയ
മചയ്യുയ.   ഇനനി  ഏമതങ്കെനിലുയ  മസ്വാകനജേസ മമനസ  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായനി  ഇതനില്
പമങ്കെടുത്തനില,  ഫസ്പീസനിമന കേസ്വാരദത്തനില് തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വായനിടനിമലനസ  പറഞ്ഞസ്വാല് ഒരു
ഉത്കേണ്ഠയയ  കവണ,  കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനനില്  കശഷനിക്കുന  മുഴുവന്  സസ്പീറ്റുയ
ഗവണ്മമനസ ഫനില് മചയ്യുയ. ഇതസ അരതശങ്കെയനിടയനിലസ്വാമത ഇവനിമട പറഞ്ഞതസ്വാണസ.
ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  പറഞമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ,  കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനനില്  ബസ്വാക്കനിവരുന
സസ്പീറസ  മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ  വനിട്ടുമകേസ്വാടുക്കുമമനസ്വാണസ.  അവനവമന  കേസ്വാലമത്ത
ഓരമ്മയസ്വാകണസ്വാ  ഇങ്ങമന  പറയനിപ്പെനിക്കുനമതനസ  എനനിക്കറനിയനില.  നനിങ്ങളമട
കേസ്വാലത്തസ   മസ്വാകനജേസ മമനനിമന  സഹസ്വായനിച  ഓരമ്മയനില്നനിനസ്വാണസ  വസ്പീണയ  കസസ്വാടസ
അകലസ്വാടസമമനനില്  മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ  സഇൗകേരദയ  മചയമകേസ്വാടുക്കസ്വാനസ്വാമണനസ



436 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

പറഞമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനനിമല മുഴുവന് സസ്പീറ്റുയ ഗവണ്മമനസ
ഫനില്  മചയ്യുയ.   അതസ  മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ  വനിട്ടുമകേസ്വാടുക്കുന  പ്രശ്നമനില.  എലസ്വായ
ഭയഗനിയസ്വായനിരുനമവനസ്വാണകലസ്വാ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുന് മനനി  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചതസ.
നനിങ്ങളമട  കേസ്വാലത്തസ  നടന  അകലസ്വാടസമമനനിമനക്കുറനിചള്ള  പതവസ്വാരത്തയസ്വാണസ.
"സസസ്വാശ്രയ  മമഡനിക്കല്  പ്രകവശനയ  -  സരക്കസ്വാര  കേഇൗണ്സനിലനിയഗസ  നടത്തനി.
സരക്കസ്വാര ഒത്തസ്വാശകയസ്വാമട 700 കകേസ്വാടനി രൂപയമട  മകേസ്വാള്ള.  തലവരനി ഫസ്പീസുയ ഒരു
കകേസ്വാടനി  രൂപവമര.  സസന്തയ  നനിലയനില്  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  പ്രകവശനയ
പൂരത്തനിയസ്വാക്കുന.  പ്രകവശന  പരസ്പീകസ്വാഫലയ  വനനിടസ  ഒരുമസ്വാസയ  പനിനനിട്ടു.
അകലസ്വാടസമമനസ  പൂരത്തനിയസ്വായനിടനില.  700  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  മകേസ്വാള്ളയസ
മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ  സരക്കസ്വാര  അവസരമമസ്വാരുക്കനി.   14  സസസ്വാശ്രയ  മമഡനിക്കല്
കകേസ്വാകളജുകേളനില്  സരക്കസ്വാരനിനസ  പ്രകവശനയ  നടത്തസ്വാവന  775  സസ്പീറ്റുകേളനില്
ഭൂരനിഭസ്വാഗവയ  കേചവടമുറപ്പെനിചകേഴനിഞ.  70  ലകയ  രൂപ  മുതല്  ഒരു  കകേസ്വാടനി
രൂപവമരയസ്വാണസ  ഫസ്പീസസ.   മറനിടങ്ങളനില്  30  മുതല്  50  ലകയ  രൂപ  വമരയയ.
ഇകതസമയയ  കേരണ്ണസ്വാടകേയനില്  മമഡനിക്കല് കകേസ്വാഴസ  തസ്പീരുയവമര  ഒരു  കകേസ്വാടനി  രൂപ
ഫസ്പീസസ നല്കേനിയസ്വാല് മതനിമയനസ  വദവസയണസ.  അകലസ്വാടസമമനസ വരുന സമയത്തസ
കേഇൗണ്സനിലനിയഗനിനസ  4  ലകയ  രൂപയമട  ഡനി.ഡനി.-യമസ്വായനി  എത്തസ്വാനസ്വാണസ  ആ
സമയത്തസ  കേരണ്ണസ്വാടകേ  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ.   എനസ്വാല്  കകേരളയ  അനസ  പറഞ്ഞതസ
12  ലകയ  രൂപയമട  ഡനി.ഡനി.-യമസ്വായനി  എത്തസ്വാനസ്വാണസ.''  ഇമതസ്വാമക്ക  നനിങ്ങളമട
കേസ്വാലമത്ത  അകലസ്വാടസമമനനിമന  സമയത്തുണസ്വായ  ബഹളങ്ങളയ  അതുവഴനി
കുടനികേള്ക്കുണസ്വായ  വനിഷമങ്ങളമട  കേസ്വാരദവമസ്വാണസ.  ഇതസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനനിമന
കേസ്വാലത്തുള്ളതല.   ഇതസ  അനമത്ത  മസ്വാധദമയ  പതമസ്വാണസ.  അതനില് 
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ- "സരക്കസ്വാരുയ മജേയനിയസസ കേമ്മനിറനിയയ കനസ്വാക്കുകുത്തനി,  സസസ്വാശ്രയ
മമഡനിക്കല്  പ്രകവശനത്തനില്  മറനിയനതസ  കകേസ്വാടനികേള്,  ദരനിദ്ര  പനികനസ്വാക്ക  വനിഭസ്വാഗ
വനിദദസ്വാരതനികേളമട  പ്രകവശനയ  ആശങ്കെയനില്,  സരക്കസ്വാര  കകേസ്വാകളജുകേളനികലയ്ക്കുയ
സരക്കസ്വാര  നനിയനനിത  കകേസ്വാകളജുകേളനികലയ്ക്കുയ  കേസ്വാത്തലനികേസ  മസ്വാകനജേസ മമനസ
കകേസ്വാകളജുകേളനികലയ്ക്കുയ മസ്വാതമസ്വാണസ സരക്കസ്വാര അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തുനതസ.  സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജേസ മസ്വാകന ജേസ മമനമസ്വായനി ചരച നടത്തനി പനണസ സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജുകേളമസ്വായനി
ധസ്വാരണയനിമലത്തുമമനസ  മനനി  വനി.  എസസ.  ശനിവകുമസ്വാര  നനിയമസഭയനില്
പ്രഖദസ്വാപനിചതലസ്വാമത  ചരചയസ്വായനി  ഇതുവമര  നസ്പീക്കമുണസ്വായനിടനില,  സസന്തയ  നനിലയസ
വനിദദസ്വാരതനി  പ്രകവശനവമസ്വായനി  മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുയ,  സരക്കസ്വാരനിനസ  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്
ആതസ്വാരതതയനില".-   ഇതസ്വാണസ  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസസ.  ശനിവകുമസ്വാറനിമന  കേസ്വാലത്തസ
നടനനിട്ടുള്ള സസസ്വാശ്രയ കകേസ്വാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള്ള അകലസ്വാടസമമനനിമന കേസ്വാരദയ.  എനസ്വാല്
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുന്  മനനിക്കസ  ഒരസ്വാശങ്കെയയ  കവണ,  ഇത്തവണ  രണസ്വായഘട
അകലസ്വാടസമമനനില് സസസ്വാശ്രയ മസ്വാകനജ് മമനസ  പമങ്കെടുക്കുയ,  അതനില്  സരക്കസ്വാരുമസ്വായനി
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ഒപ്പെനിട കകേസ്വാകളജുകേള് ഈ നസ്വാലുതരയ ഫസ്പീസസ  (25,000,  2   ½ ലകയ, 11  ലകയ,
എന്.ആര.ഐ.  ഫസ്പീസസ)  അവരനില്നനിനസ  ഈടസ്വാക്കുയ.  അതസ  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷമത്ത
കപ്പെസ്വാലതമനയസ്വായനിരനിക്കുയ.  ഇനനി  ഏമതങ്കെനിലുയ  കകേസ്വാകളജേസ  ഒപ്പെനിടനിടനിമലങ്കെനില്
ഞങ്ങള്ക്കസ അക്കസ്വാരദത്തനില് ഒരു കബജേസ്വാറുമനില. ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി നനിശ്ചയനിച
അഞസ  ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസസ്വായനിരനിക്കുയ  അവരക്കസ  മസ്വാനദണ്ഡമസ്വാക്കുനതസ.  ആ
രസ്പീതനിയനില്തമന അകലസ്വാടസമമനസ നടക്കുമമനസ കുടനികേമളയയ രകനിതസ്വാക്കമളയമമലസ്വായ
അറനിയനിചനിട്ടുണസ. അവരമക്കസ്വാനയ ആ കേസ്വാരദത്തനില് ആശങ്കെയനില.  ഇതസ ഭയഗനിയസ്വായനി
നടനകപസ്വാകുനതനിലുള്ള  ആശങ്കെ  പ്രതനിപകത്തനിനണസ  എനള്ളകതയള.  കസസ്വാടസ
അകലസ്വാടസമമനനിമനക്കുറനിചസ  നനിങ്ങള്  കബജേസ്വാറസ്വാകേണസ്വാമയനസ  ഞസ്വാന്  ആവരത്തനിചസ
പറയകേയസ്വാണസ.  കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനസ  ഗവണ്മമനസതമന  നടത്തുയ.  അതസ
പൂരത്തനിയസ്വാക്കുയ. ഒരു കേസ്വാരദയ കൂടനി പറയസ്വാനണസ - എയ.സനി.ഐ.-യയ ഡനി.സനി.ഐ.-യയ
മറസ പല സയസസ്വാനങ്ങളനിമലയയ പ്രശ്നങ്ങളടക്കയ ചൂണനിക്കസ്വാണനിചസ  അകലസ്വാടസമമനനിമന
സമയയ  അലയകൂടനി  നസ്പീടനിത്തരുകമസ്വാമയനസ  കചസ്വാദനിചമകേസ്വാണസ  ബഹു.  സുപ്രസ്പീയ
കകേസ്വാടതനിയനില്   ഇനര  മലസ്വാക്കക്യൂടറനി  ആപനികക്കഷന്  മകേസ്വാടുത്തതനിമന  ഫലമസ്വായനി
പത്തസ ദനിവസയ അകലസ്വാടസമമനസ കപ്രസ്വാസസസ  നസ്പീടനിമക്കസ്വാടുത്തനിട്ടുണസ. കകേരളത്തനിനസ അതസ
ആവശദമസ്വായനി  വരുമമനസ  കതസ്വാനനനില.  കകേരളത്തനിനസ  ആവശദമസ്വാകുന  പകയ
നമുക്കസ  അതുയകൂടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയയ.  അലസ്വാമതതമന  ആഗസസ  31
ആകുകമസ്വാകഴയ്ക്കുയ കകേരളത്തനിമന അകലസ്വാടസമമനസ പൂരത്തനിയസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിയമമനസ്വാണസ
ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതസ.  മുന്  മനനി  ഇവനിമട  സയസസ്വാരനിക്കുന  സമയത്തസ
അകലസ്വാടസമമനനിമന  കേസ്വാരദയ  മസ്വാതമല,  ഓരഡനിനന് സസ  മകേസ്വാണവനതനിമന  പ്രശ്നയ
കൂടനിയസ്വാണസ പറഞ്ഞതസ.  നനിയമപരമസ്വായനിട്ടുള്ള  സുസനിരതയണസ്വാക്കസ്വാന് കവണനിയസ്വാണസ
ഒരഡനിനന്സസ മകേസ്വാണവനതസ.

10.00 AM]

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന് :  സര,  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി എടുക്കുന

തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വാണസ  മസ്വാന്കഡററനി,  അതനിനകേത്തസ  ഗവണ്മമനസ  ഇനരഫനിയര  മചയ്യനില

എനസ മനനി ഇവനിമട കേഴനിഞ്ഞ പ്രസ്വാവശദവയ ഇപ്രസ്വാവശദവയ പറഞ. എമന കചസ്വാദദയ,

ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനിയനില് ഗവണ്മമനസ മസക്രടറനിമസ്വാര ഉണസ്വാകേനികല?  അകപ്പെസ്വാള്

ആ ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനിയമട കമല് ഗവണ്മമനനിമന ഇന്ഡയറകസ കേണ്കട്രസ്വാള്

ഉണസ്വാകേനികല; ഗവണ്മമനനിമന ഇനന്ഷനസ വനിരുദ്ധമസ്വായനി ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനിക്കസ

കപസ്വാകേസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ; അങ്ങമന കപസ്വായസ്വാല് അവകരസ്വാടസ  കചസ്വാദനിക്കസ്വാനള്ള അധനികേസ്വാരയ

ഗവണ്മമനനിനനികല?  അങ്ങമന  മചകയ്യണതസ്വാണസ.  രണസ,  കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനസ

മനനിയമട  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയനണത്തനിലുള്ളതല.  പകക  എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ
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കകേസ്വാകളജുകേളനില് ഇകപ്പെസ്വാള്തമന കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തസ്വാനള്ള അധനികേസ്വാരയ

മസ്വാകനജ് മമനനിനസ മകേസ്വാടുത്തുകേഴനിഞ. അതസ ഗവണ്മമനനിമന ഒരു നയമസ്വായനി ഇകപ്പെസ്വാള്

പുറത്തുവനനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഈ  രണസ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദങ്ങളയ  ഇവനിമട

പ്രസക്തമസ്വാണസ.

ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .   മകേ  .   ഹശലജേ ടസ്പീചര : സര, ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി കേസസ്വാസനി
ജുഡസ്പീഷദല്  കബസ്വാഡനിയസ്വാണസ.  അതനില്  ഗവണ്മമനസ  മസക്രടറനിയണസ.  ആ
കേസ്വാരദത്തനില്  യസ്വാമതസ്വാരു  സയശയവമനില.  .......(ബഹളയ).......   ഞസ്വാന്  പറയമട,
നസ്വാലസ  മസക്രടറനിമസ്വാരല,  മനനിതമന  അതനിനകേത്തുണസ്വായസ്വാലുയ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി
കേമ്മനിറനിമയന  പറയനതസ  സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനിയമടകൂടനി  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ഒരു
സമനിതനിയസ്വാണസ.  ആ കേസ്വാരദയ അങ്ങസ അയഗസ്പീകേരനിക്കുമകലസ്വാ.  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി
ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിക്കുനതസ  ചനില  മസ്വാനദണ്ഡങ്ങളനസരനിചസ്വാണസ.  ബഹുമസ്വാന മപ്പെട
പ്രതനിപക  അയഗങ്ങള്തമന   ഏഴസ  നനിബനന,  മൂനസ  നനിബനന  എമനസ്വാമക്ക
പറഞ.  2004-മല  ശ്രസ്പീ.  നസ്വാലകേത്തസ  സൂപ്പെനിയമട  ബനിലനിലുയ  2006-  മല  ശ്രസ്പീ.
എയ.എ.  കബബനിയമട  ബനിലനിലുമമലസ്വായ  ഫസ്പീസസ  കേസ്വാല്ക്കുകലറസ  മചയ്യുനതനിനസ  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനിയമട മസ്വാനദണ്ഡങ്ങള് പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി
എന്തസ്വാമണനയ ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി എങ്ങമനയസ്വാണസ മസ്വാകനജ് മമനനിമന ഫസ്പീസസ
കേസ്വാല്ക്കുകലറസ  മചയ്യുകേമയനയ  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  മസ്വാകനജേസ മമനനിമന  മചലവസ,
മസ്വാകനജ് മമനനിമന  ഭസ്വാവനി  വനികേസനയ,  മസ്വാകനജേസ മമനനിമന  മറസ  കേസ്വാരദങ്ങള്
തുടങ്ങനിയവമയലസ്വായ  മസ്വാനദണ്ഡമസ്വായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  ഞസ്വാന്  അമതസ്വാനയ  ഇവനിമട
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുനനില.  അനസ ശ്രസ്പീ.  നസ്വാലകേത്തസ സൂപ്പെനി മകേസ്വാണവന ബനില് ഇവനിമട
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമസ്വാള്,  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മകേ.  സനി.  കജേസ്വാസഫസ  പ്രസയഗനിചതനിമന
കകേസ്വാപ്പെനി  എമന  കേയ്യനിലുണസ.   പ്രതനിപക  അയഗങ്ങളമട  എതനിരപ്പെനിനസ  മറുപടനി
പറഞമകേസ്വാണസ  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  സനി.  കജേസ്വാസഫസ  അനസ  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ,  'നനിങ്ങള്
പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല  മചയസ്വാല്  ഈ  മസ്വാകനജ് മമമനലസ്വായ  പൂടനികപ്പെസ്വാകുയ.
അങ്ങമനകപസ്വായസ്വാല്  ഇതയയ  സസ്പീറസ  നഷ്ടമപ്പെടുയ,  അതുമകേസ്വാണസ  മസ്വാകന ജ് മമനനിമന
മചലമവലസ്വായ  വചമകേസ്വാണസ  അവരമക്കസ്വാരു  നനിശ്ചനിത  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിചസ
മകേസ്വാടുക്കണമമനസ്വാണസ". ഞസ്വാന് അകദ്ദേഹമത്ത എതനിരക്കുകേയല. പകക നനിങ്ങള് ആ
കേസ്വാരദയ  മറനകപസ്വാകേരുതസ.  എങ്ങമനയസ്വാണസ  മസ്വാകനജ് മമനനിമന  ഫസ്പീസസ
നനിശ്ചയനികക്കണമതനസ ഞങ്ങമളക്കസ്വാളയ ഭയഗനിയസ്വായനി നനിങ്ങളസ്വാണസ പറഞ്ഞതസ. ഫസ്പീസസ
എങ്ങമനയസ്വാണസ നനിശ്ചയനികക്കണതസ,  അവരക്കസ ഇനയനിന മചലവകേമളലസ്വായ വരുയ.
അതുവചനിടസ അവര പൂടനികപ്പെസ്വാകേസ്വാത്ത വനിധത്തനില് അവമര സയരകനിചമകേസ്വാണസ ഫസ്പീസസ
നനിശ്ചയനിക്കണമമമനസ്വാമക്ക  പറഞ്ഞതസ  ഞങ്ങളല.  ആ  മസ്വാനദണ്ഡമനസരനിചസ  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിക്കുന.  അതനിനകേത്തസ  മസ്വാകനജ് മമനസ
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മകേസ്വാടുത്തനിട്ടുള്ള  വരവസ-മചലവസ  കേണക്കുകേമളലസ്വായ  വചനിടസ്വാണസ  നനിശ്ചയനിക്കുനതസ.
സരക്കസ്വാര  പറഞ്ഞസ്വാല്  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ആ  മസ്വാനദണ്ഡയ  മസ്വാറനില.  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി ഫസ്പീസസ അഞസ ലകമസ്വായനി നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന.  സരക്കസ്വാരനിനസ
അതസ മസ്വാറസ്വാനള്ള അധനികേസ്വാരമനില. ആ കേസ്വാരദത്തനില് യസ്വാമതസ്വാരു സയശയവയ കവണ. 

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന് :  സര,  മസ്വാനദണ്ഡമത്തക്കുറനിചസ പറയകമസ്വാള്
ഓകരസ്വാ  മസ്വാകനജ് മമനനിനമുള്ള  മചലവകേള്  വദതദസ്തമസ്വാണസ.  'എ'  കേസ്വാറഗറനി
മസ്വാകനജ് മമനനിനള്ള മചലവകേളസ്വായനിരനിക്കനില 'ബനി' കേസ്വാറഗറനി മസ്വാകനജ് മമനനിനണസ്വാകുകേ.
പകക  നനിങ്ങള്  ഫസ്പീമസലസ്വായ  ഒകര  രൂപത്തനില്  തസ്പീരുമസ്വാനനിചമകേസ്വാടുത്തു.
മസ്വാകനജ് മമനകേളമട  മചലവകേളസ്വാണസ  അടനിസസ്വാന  മസ്വാനദണ്ഡമമങ്കെനില്
സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ ഈ ഫസ്പീസസ തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുകമസ്വാള് അതനില് വദതദസ്തത കവണയ.
ദസ്പീരഘകേസ്വാലമസ്വായനി  പ്രവരത്തനിചവരുന  മസ്വാകനജ് മമനകേള്ക്കസ  മകേടനിടവയ
ഫസ്വാക്കല്റനിയമുള്മപ്പെമടയള്ള  എലസ്വാ  സയവനിധസ്വാനവമുണസ്വാകുയ.  എനസ്വാല്  പുതനിയ
മസ്വാകനജ് മമനകേള്ക്കസ  ഇമതസ്വാനമുണസ്വാകേനില.  രണനിനയ  ഒകര  രൂപത്തനിലുള്ള  ഫസ്പീസസ
തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുനതസ നനിയമപരമസ്വാകണസ്വാ?

ശ്രസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    ഹശലജേ ടസ്പീചര:  സര,  ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്
പറഞ്ഞതസ  ശരനിയസ്വാണസ.  ഒകര  ഫസ്പീസല  എലസ്വാ  മസ്വാകനജ് മമനനിനയ  കവണതസ.  ഇതസ
മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ്വാണസ.  അതസ്വായതസ  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന്കവണനി  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  മസ്വാകനജ് മമനകേകളസ്വാടസ   ബനമപ്പെട  കഡസ്വാകേക്യുമമനസമസലസ്വായ
സമരപ്പെനിക്കസ്വാന്  പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  എലസ്വാ  മസ്വാകനജ് മമനകേള്ക്കുയ  കൃതദമസ്വായനി
കഡസ്വാകേക്യുമമനസസസ  സമരപ്പെനിക്കസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതുമകേസ്വാണസ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി
കേമ്മനിറനിക്കസ ഒരു മപ്രസ്വാവനിഷണല് ഫസ്പീസസ നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന് മസ്വാതകമ  സസ്വാധനിചള.  ആ
മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ  കകേസ്വാടതനി  അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കകേസ്വാടതനി  അതസ
തള്ളനിക്കളഞ്ഞനിടനില.   ആദദയ  മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേ,  പനിനസ്പീടസ
മചലവകേമളലസ്വായ  കേണക്കസ്വാക്കനി  വനിശദമസ്വായ  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിക്കുകമസ്വാള്  അതസ
അയഗസ്പീകേരനിക്കണമമനസ  കകേസ്വാടതനിയയ  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ.  മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ്വാണസ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതസ. അതസ അങ്ങമനകയ നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന് കേഴനിയകേയള. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമസ്വാര:  സര,  ഫസ്പീസസ  അഞസ  ലകയ
രൂപയസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള്തമന കുടനികേള് വളമര  ഉത്കേണ്ഠസ്വാകുലരസ്വാണസ.   അകലസ്വാടസമമനസ
ലഭദമസ്വായനി  കജേസ്വായനിന്  മചയ്യുന  കുടനി  മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ്വായ  അഞസ  ലകയ
രൂപയനില്നനിനയ  വസ്പീണയ  കൂടുതല്  മകേസ്വാടുക്കണമമനസ  പറയകമസ്വാള്  ആ  കുടനിക്കസ
മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്ത  സസ്വാഹചരദയ  വനസ്വാല്  എന്തസ  മചയ്യുയ;  അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഇവനിമട  അഞസ  ലകയ രൂപ  ഫസ്പീസസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിച.  പകക
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എയ.ഇ.എസസ., സനി.എസസ.ഐ., കപസ്വാമലയള്ള 9 കകേസ്വാകളജുകേള് കേഴനിഞ്ഞ വരഷമത്ത
ഫസ്പീസനിനസ സമ്മതനിക്കുനമവനസ പറയന. അകപ്പെസ്വാള് റസ്വാങ്കെസ കൂടുതലുള്ള ഒരു കുടനി മറസ
കകേസ്വാകളജുകേളനില് കപസ്വാകുകമസ്വാള് ഉയരന ഫസ്പീസനില് പഠനിക്കസ്വാനമള്ളസ്വാരു സസ്വാഹചരദയ
വരുയ. അതനിനസ ഗവണ്മമനസ എന്തസ്വാണസ തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാന് കപസ്വാകുനതസ?

ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    ഹശലജേ ടസ്പീചര :  സര,  ഇമതസ്വാമക്ക ഈ മസ്വാകനജ് മമനസ
സയവനിധസ്വാനയ  നനിലനനില്ക്കുനനിടകത്തസ്വാളയ  ഉണസ്വാകുയ.  അഞസ  ലകയ  ഫസ്പീസസ
കപസ്വാരസ്വാമയനപറഞ്ഞസ  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായകപ്പെസ്വാള്   കകേസ്വാടതനിയസ്വാണസ  പറഞ്ഞതസ
ഇതസ  മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ്വാണസ,  കേസ്വാല്ക്കുകലറസ  മചയനിടസ  ചനിലകപ്പെസ്വാള്  ഫസ്പീസസ
അല്പ്പെയ  വരദ്ധനിക്കസ്വാനനിടയസ്വായസ്വാല്  നനിങ്ങള്തമന  വരദ്ധനിച  ഫസ്പീസസ
മകേസ്വാടുകക്കണനിവരുമമന  കേസ്വാരദയ  കുടനികേമള  ആദദയ  കബസ്വാദ്ധദമപ്പെടുത്തണമമനസ.
ഇക്കസ്വാരദയ സരക്കസ്വാരല,  കകേസ്വാടതനിയസ്വാണസ പറയനതസ.  മസ്വാകനജ് മമനസ കകേസ്വാടതനിയനില്
കപസ്വാകുനതനിമന  തടയസ്വാന്  സരക്കസ്വാര  വനിചസ്വാരനിചസ്വാല്  സസ്വാധനിക്കനില.  നനിങ്ങളമട
കേസ്വാലത്തുയ  ഈ  ഗവണ്മമനനിമന  കേസ്വാലത്തുയ  മസ്വാകനജ് മമനകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്
കപസ്വായനിട്ടുണസ.  ഇനനിയനികപ്പെസ്വാള് രണര ലകയ രൂപ  ഫസ്പീസസ നനിശ്ചയനിക്കണമമനസ ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിചസ്വാലുയ  മസ്വാകനജ് മമനസ  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വാകുയ.
കകേസ്വാടതനിയമട  തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വാണസ  ഈ  കേസ്വാരദത്തനില്  അന്തനിമമസ്വായനി  വരുനതസ.
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുന്മനനിക്കസ  ഓരമ്മയകണസ്വാമയനറനിയനില,  കേഴനിഞ്ഞ  തവണ
ഗവണ്മമനമസ്വായനി  എഗനിമമനസ  ഒപ്പെനിടസ്വാമത  മൂന  കകേസ്വാകളജുകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്
കപസ്വായനി.  എതയസ്വാണസ  ഫസ്പീസസ  വനിധനിചതസ  -  കേണ്ണൂര  കകേസ്വാകളജേനിനസ  പത്തസ  ലകയ
രൂപയസ്വാണസ  ഫസ്പീസസ  വനിധനിചതസ.  എനനിടസ   ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  പനിനസ്പീടസ
നനിശ്ചയനിക്കുനതസ്വായനിരനിക്കുയ അന്തനിമയ എമനസ്വാരു  കകസ്വാസുയ വച.  പകക ഇകപ്പെസ്വാള്
പത്തസ  ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസസ  വസ്വാങ്ങസ്വാമമനസ്വാണസ.  ഞങ്ങള്  ആ  അകലസ്വാടസമമനസ
നടത്തുകമസ്വാഴുയ പത്തസ ലകയ രൂപ ഫസ്പീസസ വസ്വാങ്ങനിയനിടല അകലസ്വാടസമമനസ നടത്തനിയതസ.
സരക്കസ്വാര നനിശ്ചയനിചതുകപസ്വാമല രണര ലകയ രൂപ വസ്വാങ്ങനിയനിടസ്വാണസ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  മനിനനിസര,  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  ചരച  മചകയ്യണ
സസ്വാഹചരദമുകണസ്വാ?

ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .   മകേ  .   ഹശലജേ ടസ്പീചര : സര, ചരച മചകയ്യണ സസ്വാഹചരദമനില. 

മനി  .    സസ്പീക്കര :  എനസ്വാല്  കവഗയ  കേണ്ക്ലൂഡസ  മചയ.  ചരച  മചകയ്യണ
സസ്വാഹചരദമനിലസ്വാമയനസ  പറഞ്ഞനിടസ  ഇങ്ങമന  ചരച  നടത്തസ്വാന്  പറനില.  .......
(ബഹളയ)........ പസ്പീസസ.    

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര, ഇവനിമടയളള പ്രധസ്വാനമപ്പെട പ്രശ്നയ കേഴനിഞ്ഞ
പ്രസ്വാവശദമത്തയയ.....
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ...  ഇമതന്തസ്വാണസ....  സസ്പീറനില്  കപസ്വായനിരനിക്കൂ.  സഭസ്വാ
നടപടനികേളനില് തസ്വാത്പരദമനിലസ്വാത്ത ആളകേള്ക്കസ പുറത്തുകപസ്വാകേസ്വായ. ഇവനിമട കൂടനിനനിനസ
സയസസ്വാരനിക്കസ്വാന് പസ്വാടനില. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  :  സര,  ഇവനിമടയളള  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  പ്രശ്നയ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനി വനിധനി വനതനിനമുമ്പുളള കേസ്വാരദങ്ങളയ ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത
കേസ്വാരദങ്ങളയ മനികസ മചയ്യുകേയസ്വാണസ എനതസ്വാണസ.  പണസ നമ്മള് കക്രസ്വാസസ സബ്സനിഡനി
മകേസ്വാടുത്തസ  മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായനി  ധസ്വാരണയണസ്വാക്കനിയനിരുനകപ്പെസ്വാള്  മസ്വാകനജേസ മമനസ
സസ്പീറനില്  വസ്വാങ്ങുന  തുകേയനില്  നനിനസ്വാണസ  കക്രസ്വാസസ  സബ്സനിഡനി  മകേസ്വാടുത്തസ
ഇരുപത്തനിഅയ്യസ്വായനിരവയ  രണരലകവയ  മകേസ്വാടുക്കുനതസ.   ഇകപ്പെസ്വാഴുളള  വദതദസ്വാസയ
85%  കുടനികേളയ നസ്പീറസ  മമറനിറനില് വനനിരനിക്കുന കുടനികേളസ്വാണസ,  പഠനിച വനനിരനിക്കുന
കുടനികേളസ്വാണസ  എനതസ്വാണസ.  അവസസ്വാനമസ്വാമയടുക്കുന  മസ്വാകനജേസ മമനസ  സസ്പീറനിമല
കുടനികേളല.   5 ലകയ രൂപയസ പഠനിക്കസ്വാനരഹതയളള  ആ കുടനികേളമട കേയ്യനില് നനിനസ
11  ലകയ  രൂപ  വസ്വാങ്ങുകേയസ്വാണസ.  പണസ  മകേസ്വാടുത്തനിരുനതസ  അങ്ങമനയല.   പണസ
മസ്വാകനജേസ മമനസ  സസ്പീറനില്  മമറനിറസ  ലനിസനില്  അവസസ്വാനയ  വനനിരുന  കുടനികേളനില്
നനിനസ്വാണസ വസ്വാങ്ങനിമക്കസ്വാടുത്തനിരുനതസ. ഇതനിമന കപ്രസ്വാബയ രണസ്വാമമത്ത അകലസ്വാടസമമനസ
നടന  കേഴനിയകമസ്വാള്  11 ലകയ  രൂപ  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്ത  കുടനികേള്
അഡനിഷമനടുക്കനില.   അവരക്കസ  55  ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസസ  മകേസ്വാടുത്തസ  കചരസ്വാന്
കേഴനിയനില.   ആ  സസ്പീമറവനിമട  കപസ്വാകുയ.  ആ  സസ്പീറസ  മസ്വാകനജേസ മമമനടുക്കുകേയയ
കേദസ്വാപനികറഷന് ഫസ്പീ വസ്വാങ്ങനിക്കുകേയയ മചയ്യുന സനിതനി വരരുമതനസ്വാണസ ആവരത്തനിചസ
പറയനതസ.  അതനിനസ  പണസ  നനിങ്ങള്  മചയനികല  എനസ്വാണസ  കചസ്വാദനിക്കുനതസ.
അമതങ്ങമന ഉത്തരമസ്വാകുയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇക്കസ്വാരദയ  സഭയനില്  ആവരത്തനിചസ്വാവരത്തനിചസ  വനതസ്വാണസ.
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മനിനനിസര മറുപടനി പറഞ്ഞസ അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശ്രസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ  ടസ്പീചര:  പണസ  മചയതുയ  ഇകപ്പെസ്വാള്  മചയതുയ
തമ്മനില്  വദതദസ്വാസമുമണനസ  ഞസ്വാന്  പറഞ്ഞകലസ്വാ.   പണസ  നസ്പീറസ  മമറനിറസ  ഇല.
കേഴനിഞ്ഞ വരഷയ മുതലസ്വാണസ നസ്പീറസ മമറനിറസ വനതസ. നനിങ്ങള് ഇരുപത്തയ്യസ്വായനിരയ രൂപ
ഫസ്പീസനിനസ  പഠനിക്കുന  കുടനികേമളവനിമടമയനസ  കചസ്വാദനിചസ്വാല്  പണകത്തതുകപസ്വാമല
കവരതനിരനിക്കസ്വാന് ശ്രസ്പീ.  സതസ്പീശന് എയ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല പറനില.  ഒകര
മമറനിറസ  ലനിസനില്  നനിനയ  വസ്പീതനികച  മതനിയസ്വാവകേയളള.  പമക നമ്മുമട  മുനനിലുളള
കചസ്വാദദയ  ഇരുപത്തയ്യസ്വായനിരത്തനിനസ  പഠനിക്കസ്വാനളള  കുറചസ  കുടനികേമള  സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജേനിലുണസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയകമസ്വാമയനതസ്വാണസ.  അതുകവണമമങ്കെനില്  ഒകര  മമറനിറസ
ലനിസനില്  നനിനയ  വസ്പീതനികക്കണതസ്വായനി  വരുയ,  അതനിനസ  പ്രയസ്വാസമുണസ.
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അതുമകേസ്വാണതമനയസ്വാണസ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിക്കുന  ഫസ്പീമസനസ
നമ്മള് പറയനതസ.   എനസ്വാല്   ഇരുപത്തയ്യസ്വായനിരയ  രൂപ  ഫസ്പീസനിനസ  കുടനികേള്ക്കസ
പഠനിക്കസ്വാന്  അവസരയ  ഉണസ്വാക്കണമമനസ  പറഞ്ഞസ  സമൂഹത്തനിമന  പല  ഭസ്വാഗത്തു
നനിനയ  അഭനിപ്രസ്വായയ  വരനികേയസ്വാണസ.  ഇമതലസ്വായ  ചരച  മചയ്യുനതസ  സസകേസ്വാരദ
മസ്വാകനജേസ മമനസ  കകേസ്വാകളജുകേമളക്കുറനിചസ്വാണസ,  ഗവണ്മമനസ  കകേസ്വാകളജേനിമനക്കുറനിചല.
കക്രസ്വാസസ  സബ്സനിഡനി  എന  ബുദ്ധനിമുടസ  വരനിമലങ്കെനില്  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ
അങ്ങമനമയസ്വാരു കേരസ്വാര കകേസ്വാകളജുകേളമസ്വായണസ്വാക്കനിയസ്വാല് നമുക്കസ ഒരു നല ശതമസ്വാനയ
സസ്പീറനില് ഇരുപത്തയ്യസ്വായനിരയ രൂപയ്ക്കുയ രണരലകയ രൂപയ്ക്കുയ പഠനിക്കസ്വാന് കേനിട്ടുയ.  ആ
സദുകദ്ദേശമസ്വാണസ ഗവണ്മമനനിനളളതസ.  ഇനനി അതസ കകേസ്വാടതനി തളളനിക്കളയനമവങ്കെനില്
ഗവണ്മമനനിനസ അതസ നനിലനനിരത്തസ്വാന് കേഴനിയനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര: ശ്രസ്പീ.  വനി.ടനി.  ബല്റസ്വായ.  സഭയനില്  നമുക്കസ  പരസരയ  വസ്വാദനിചസ
ജേയനിക്കസ്വാന് കേഴനിയനില.  ഗവണ്മമനസ ഗവണ്മമനനിമന മപസ്വാസനിഷന് പറയയ നനിങ്ങള്
നനിങ്ങളമട വനിമരശനവയ പറയയ.  നനിങ്ങള് പറയനതസ അവര അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേകയസ്വാ
അവര  പറയനതസ  നനിങ്ങള്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേകയസ്വാ  മചയ്യുനതസ  നടക്കനില  .....
(ബഹളയ).....  ഒകര  കേസ്വാരദയ  എത  പ്രസ്വാവശദമസ്വാണസ  പറയനതസ.  മചയറനിനസ  സഭ
നടത്തനിമക്കസ്വാണകപസ്വാകകേണ  ഉത്തരവസ്വാദനിത്തമുണസ.   .....(ബഹളയ).....  നനിങ്ങള്
അങ്ങമന  കകസ്വാഭനിചനിമടസ്വാനയ  കേസ്വാരദമനില.  ബനി.എ.സനി.  കൂടനി  തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുണസ.
സസ്പീക്കറുമട  ഇഷ്ടത്തനിനസ  പറയനതല.  ബനി.എ.സനി.  കൂടനി  എടുത്ത  തസ്പീരുമസ്വാനയ
നടപ്പെസ്വാകക്കണ ബസ്വാധദത മചയറനിനണസ.  ഇകതകേസ്വാരദയ  നനിരവധനി  തവണ സഭയനില്
വനതകല?

ശ്രസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ  ടസ്പീചര:  സര,  അവര  പറഞ്ഞതനിനസ  മറുപടനി
പറയനതനിനസ  കുഴപ്പെമനില.  ഞസ്വാന്  പറയസ്വായ.  കചസ്വാദനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുകമസ്വാള്  ഒകര
കേസ്വാരദയ  തമന പറകയണനി വരുയ.  ഗവണ്മമനനിനസ  മസ്വാറനിപ്പെറയസ്വാന് ഒനമനില.  ഞസ്വാന്
നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞതനിനസ  മറുപടനി  പറഞ്ഞസ  അവസസ്വാനപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ഓരഡനിനന്സനിമന കേസ്വാരദത്തനിലുയ കനരമത്ത ഇവര പറഞ്ഞ കകേസ്വാടതനി  quash  മചയ
കകസ്വാസുകേളനില്  രമണണ്ണയ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  സുപ്രസ്പീയ  കകേസ്വാടതനി  തമന  വനിധനിയസ്വായനി
ഇകപ്പെസ്വാള്  പ്രഖദസ്വാപനിചനിട്ടുണസ.    മസന്ട്രഹലസ്ഡസ  അകലസ്വാടസമമനസ,  ഒകര  മമരനിറസ
ലനിസനില് നനിനളള  അകലസ്വാടസമമനസ എനളളതസ ശ്രസ്പീ. എയ. എ കബബനി  മകേസ്വാണവന
ബനിലനിലുണസ്വായനിരുനതസ  അനസ  കകേസ്വാടതനി  quash  മചയനിരുന.    മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ
പ്രകതദകേ  ലനിസസ്വാകേസ്വായ,  മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ  അകലസ്വാടസമമനസ്വാകേസ്വായ  എനസ്വാണസ  അനസ
കകേസ്വാടതനി പറഞ്ഞതസ.  പകക ആ രണ കേസ്വാരദവയ പനിനസ്പീടസ  വന സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനി
വനിധനികയസ്വാടുകൂടനി  സസ്വാധുതപ്രസ്വായമസ്വായനിട്ടുണസ. അതുമകേസ്വാണസ  ഓരഡനിനന്സനിമല   ആ
ഭസ്വാഗത്തനിനസ ഒരു കുഴപ്പെവയ സയഭവനിക്കുനനില. ഹമകനസ്വാരനിറനിമയ സയബനനിചളള ചനില
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പ്രശ്നങ്ങളനില്  ശ്രസ്പീ.  എയ.  എ.  കബസ്വാബനി  മകേസ്വാണവന  ബനിലനിലുളള  ചനില
കേസ്വാരദങ്ങള്  കകേസ്വാടതനി  അയഗസ്പീകേരനിചനിരുനനില.  അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാത്ത  വശമമസ്വാനയ
ഓരഡനിനന്സനിലുള്മപ്പെടുത്തനിയനിടനില.  ഈ  ഓരഡനിനന്സസ  നനിയമപരമസ്വായ
കേസ്വാരദങ്ങളനില്  പനിനണ  കേനിടസ്വാന്  കവണനിയളളതസ്വാണസ.  അതനിമന  അരതത്തനില്
അതസ  പൂരണ്ണമസ്വായയ  ആവശദമുളളതസ്വാണസ.  ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവരസ്വാനളള
കേസ്വാലതസ്വാമസമത്തക്കുറനിമചസ്വാനയ  ഞസ്വാന്  പറയനനില.  അമതലസ്വായ  ഇനമല
പറഞ്ഞതസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ അകലസ്വാടസമമനസ കപ്രസ്വാസസനിനസ ഒരു തടസവയ ഒരനിടത്തുയ
വനനിടനില.  മസക്കന്ഡസ  അകലസ്വാടസമമനസ   ആ  സമയത്തസ  നടക്കുയ.  ബസ്വാക്കനി  സസ്പീറസ
മുഴുവന്  കസസ്വാടസ  അകലസ്വാടസമമനനില്  ഫനില്  മചയ്യുയ.  കകേരളത്തനിമല  അകലസ്വാടസമമനസ
കപ്രസ്വാസസനില്  ഒരു  തടസവമുണസ്വാവകേയനിമലനസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മമമമറ
അറനിയനിക്കുകേയസ്വാണസ. 31- ാം  തസ്പീയതനി കേഴനിഞ്ഞനിടസ ബസ്വാക്കനി പറഞ്ഞസ്വാല് മതനി. 31-ാം
തസ്പീയതനിവമര  നനിങ്ങള്  പറഞമകേസ്വാകണയനിരനിക്കുയ.  തലവരനിപ്പെണയ  പൂരണ്ണമസ്വായയ
നനിരത്തലസ്വാക്കനി,  മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ  മകേസ്വാളള  നടത്തസ്വാനളള  അവസരയ  പൂരണ്ണമസ്വായയ
അവസസ്വാനനിപ്പെനിച.  മസ്വാകനജേസ മമനനിമന  ഒരു  വസ്വാദഗതനിയയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാമത
സരക്കസ്വാരനിമന  നനിരകദ്ദേശമനസരനിചസ  അവമര  നനിരകത്തണനിടത്തസ  നനിരത്തസ്വാന്  ഈ
ഗവണ്മമനനിനസ  സസ്വാധനിചമവനളളതസ്വാണസ  ഗവണ്മമനനിമന  വനിജേയയ.  അതസ
കേസ്വാണുകമസ്വാള്  കലശയ  അമരപ്പെസ  അപ്പുറത്തുളളവരക്കുണസ്വാകുനണസ.   അതുമകേസ്വാണസ
ഈ വനിഷയയ സഭ നനിരത്തനിവചസ ചരച മചകയ്യണ ഒരസ്വാവശദകേതയമനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനിയമട  വനിശദസ്പീകേരണത്തനിമന
അടനിസസ്വാനത്തനില് അടനിയന്തരപ്രകമയസ്വാവതരണത്തനിനസ അനമതനി നനികഷധനിക്കുന

(അടനിയന്തരപ്രകമയസ്വാവതരണത്തനിനസ അനമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപക കനതസ്വാവസ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല):  സര,  കജേസ്വാണ് മനില്ടമന
ഏറവയ  പ്രസനിദ്ധമസ്വായ  ഒരു  കൃതനിയസ്വാണസ  'പസ്വാരഹഡസസ  കലസ്വാസസ'.  അതനില്
പസ്വാന്ഡകമസ്വാണനിയമത്തപ്പെറനി  പറയനണസ.   ഹദവവയ  സസ്വാത്തസ്വാനയ  തമ്മനില്
യദ്ധമുണസ്വായകപ്പെസ്വാള് സസ്വാത്തസ്വാന് പസ്വാതസ്വാളത്തനില് പതനിച.   സസ്വാത്തസ്വാന് നരകേത്തനില്
വസ്പീണകപ്പെസ്വാള്  സസ്വാത്തസ്വാന്  അവനിമടമയസ്വാരു  മനനിരമുണസ്വാക്കനി.  അതസ  തമന
അനയസ്വായനികേമളമയലസ്വായ വനിളനിചസ ചരച മചയ്യസ്വാന് കവണനിയസ്വായനിരുന.  അവനിമട കൂട
ആശയക്കുഴപ്പെമസ്വായനി.  അതസ്വാണസ  പസ്വാന്ഡകമസ്വാണനിയയ  എനസ  പറഞ്ഞതസ.   പനിനസ്പീടസ
അമതസ്വാരു  വസ്വാക്കസ്വായനി  മസ്വാറനി.  അകത  അവസയസ്വാണസ  ഇനസ  ആകരസ്വാഗദവകുപ്പുയ
ആകരസ്വാഗദ  വകുപ്പുമനനിയയ  കനരനിടുനതസ.  ഇവനിമട  സസസ്വാശ്രയ  മമഡനിക്കല്
കകേസ്വാകളജുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  കേസ്വാരദത്തനില്  സസ്വാത്തസ്വാമന  ഒറനിജേനിനല്
പസ്വാന്ഡകമസ്വാണനിയമസ്വാണസ  നമ്മള് ഇകപ്പെസ്വാള് കേണമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  കകേരളത്തനിമല
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വനിദദസ്വാരതനികേള് എത രൂപയസ്വാണസ ഇത്തവണ എയ.ബനി.ബനി.എസസ. പഠനിക്കുനമതനസ
കകേരളത്തനിമല  മനനിക്കസ  പറയസ്വാന്  കേഴനിയകമസ്വാ?  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  പറയനതസ
ഇതസ  മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ്വാണസ,  ഇനനിയയ  കൂടുമമനസ്വാണസ.   ഇതുകപസ്വാമലസ്വാരു
സഇൗകേരദയ ഈ ഗവണ്മമനനിനസ ഫലപ്രദമസ്വായനി വനിനനികയസ്വാഗനിക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനിലകലസ്വാ?
85  സസ്പീറസ  നസ്പീറസ  മമറനിറനില്  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  സുപ്രസ്പീയ  കകേസ്വാടതനി  വനിധനിചകശഷയ
നസ്വാലുമസ്വാസയ  കേനിടനിയനിട്ടുയ  ഫലപ്രദമസ്വായ  രസ്പീതനിയനില്  ഈ  അവസ  ഹകേകേസ്വാരദയ
മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്ത  ഗവണ്മമനസ   അകമ  പരസ്വാജേയമപ്പെടനിരനിക്കുനമവനസ
പറകയണനിയനിരനിക്കുന.  ആകരസ്വാഗദ  വകുപ്പുമനനി  ഈ  നസ്വാലുമസ്വാസയ  എന്തസ
മചയ്യുകേയസ്വായനിരുന.  ആദദയ  ഒരു  ഓരഡനിനന്സസ  മകേസ്വാണവന.   ആദദമത്ത
ഓരഡനിനന്സസ  ഇറക്കനിയതസ  ഏപ്രനില് മസ്വാസയ  10-ാം തസ്പീയതനിയസ്വാണസ.  രണസ്വാമമത്ത
ഓരഡനിനന്സസ  ഇറക്കനിയതസ  ജൂണ്  മസ്വാസയ  1-ാം  തസ്പീയതനിയയ  മൂനസ്വാമമതസ്വാരു
ഓരഡനിനന്സസ ഇറക്കനിയതസ  ജൂഹല  10-നമസ്വാണസ.  ഞങ്ങളമട കുറയ മകേസ്വാണലകലസ്വാ
ഓരഡനിനന്സസ  ബനിലസ്വാക്കസ്വാതനിരുനതസ.  ഓരഡനിനന്സസ  ബനിലസ്വാക്കസ്വാന്  ഗവണ്മമനസ
തസ്പീരുമസ്വാനനിചസ  സഭയനില് മകേസ്വാണവനസ്വാല് മതനിയകലസ്വാ. ഇകപ്പെസ്വാള് ഒരു ഓരഡനിനന്സസ
മൂനസ  തവണയനിറകക്കണനി  വനനിരനിക്കുന.  അതുകപസ്വാമല  ആ  ഓരഡനിനന്സനില്
മതറ്റുണസ്വായനി. പത്തുകപരുമട കേമ്മനിറനി വയ്കക്കണനിടത്തസ അഞ്ചുകപരുമട കേമ്മനിറനി വച.
ഞങ്ങളമട  മതറ്റുമകേസ്വാണസ്വാകണസ്വാ?  അവസസ്വാനയ അതസ തനിരുകത്തണനിവന.  അഞയഗ
കേമ്മനിറനി  തസ്പീരുമസ്വാനനിച ഫസ്പീസസ ഒനസ.  അതസ മതറസ്വാമണനസ മനസനിലസ്വാക്കനി തനിരുത്തനി.
പത്തയഗ  കേമ്മനിറനി  വന.  പത്തയഗ  കേമ്മനിറനി  ഫസ്പീസസ  വസ്പീണയ  കുറച.    ഇമതലസ്വായ
മചയതസ ഞങ്ങളസ്വാകണസ്വാ?  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ മനനി പറയനതസ കകേടസ്വാല് ഞങ്ങളസ്വാണസ
ഇമതസ്വാമക്ക  മചയമതനസ  കതസ്വാനയ.  മതറ്റുകന്തസ്വാറുയ  തനിരുത്തുകേയയ  തനിരുത്തുകന്തസ്വാറുയ
മതറസ  മചയ്യുകേയയ  മചയ്യുന  ഒരു  ആകരസ്വാഗദ  വകുപ്പുമനനിയസ്വാണസ  ശ്രസ്പീമതനി  മകേ.മകേ
ഹശലജേടസ്പീചമറനസ  ചരനിതയ  വനിധനിമയഴുതസ്വാന്  കപസ്വാവകേയസ്വാണസ.  മുസസ്പീയ
സമുദസ്വായത്തനിമല  അവസ്വാന്തര  വനിഭസ്വാഗങ്ങള്ക്കസ  സരടനിഫനിക്കറസ  മകേസ്വാണവനസ്വാല്
മസ്വാതകമ  അഡനിഷന്  ലഭനിക്കുകേയളമവനസ  കവമറസ്വാരു  ഓരഡനിനന്സസ  ഇറക്കനി.
മുഖദമനനി  അതസ  അറനിഞ്ഞസ  ആ  ഓരഡനിനന്സസ  പനിന്വലനിച.   ശരനിയസ്വാകണസ്വാ
എനറനിയനില?   ഇതസ  ഞങ്ങളമട  കുഴപ്പെമസ്വാകണസ്വാ?    കകേരളത്തനിമന  ചരനിതത്തനില്
സസസ്വാശ്രയ  കമഖലയനില്  നല  നനിലയനില്  നടത്തസ്വാന്  കേഴനിയമസ്വായനിരുന  പ്രകവശന
നടപടനികേമള  പൂരണ്ണമസ്വായയ  കുഴപ്പെത്തനിമലത്തനിചതനിമന  ഉത്തരവസ്വാദനിതസയ  ആകരസ്വാഗദ
വകുപ്പെനിനസ മസ്വാതമസ്വാണസ.  ഇതസ ആമര സഹസ്വായനിക്കസ്വാനസ്വാണസ.  'സസസ്വാശ്രയ മമഡനിക്കല്,
ദന്തല്  പ്രകവശനയ  -  ആശങ്കെയയരത്തനി  സമയക്രമയ'   മലയസ്വാള  മകനസ്വാരമയനില്
രഞനിതസ കുരദസ്വാകക്കസ്വാസനിമന ഒരു കലഖനത്തനില്  ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത നനിലയനില് സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജുകേളനിമല  പ്രകവശനയ  നടത്തനിയസ്വാല്  ഒരു  അകലസ്വാടസ മമനസ  മസ്വാതകമ
ഉണസ്വാകൂമവനസ വളമര വദക്തമസ്വായനി പറയനണസ.  കശഷനിക്കുന ഒഴനിവകേള് കസസ്വാടസ
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അകലസ്വാടസമമനനിലൂമട സസസ്വാശ്രയ മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ ലഭനിക്കസ്വാന് കപസ്വാകുന. ഞങ്ങള്
തമന അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തുമമനസ  മനനി  പറഞ.  നല കേസ്വാരദമസ്വാണസ,  ഞങ്ങള്
അതനിമന സസസ്വാഗതയ മചയ്യുന.  കസസ്വാടസ  അഡനിഷന് നടത്തനി കകേസ്വാടനികേള് മകേസ്വായ്യുകേ
എനള്ളതസ തമനയസ്വാണസ മസ്വാകനജേസ മമനകേളമട അന്തനിമലകദയ.  അതനിനസ്വാണസ ഇവര
കകേസ്വാടതനികേളനില് കപസ്വാകുനതസ. മമഹകക്കസ്വാടതനിയനില് ഇതനിമന അന്തനിമവസ്വാദയ ഇനമല
പൂരത്തനിയസ്വായനി.  ഫസ്പീസസ  എതയസ്വാമണനസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ആകരസ്വാഗദ
വകുപ്പുമനനികയസ്വാടസ  കചസ്വാദനിചസ്വാല്  പറയസ്വാന്  കേഴനിയനില.   കേസ്വാരണയ  കകേസ്വാടതനി  ഇനസ
അന്തനിമവനിധനി  പറയസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തസ  സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജുകേളനില്  രണസ  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തസ്വാന്  സമയമുണസ്വായനിരുനനിട്ടുയ
വനിദദസ്വാരതനികേള്ക്കസ  ആ  അവസരയ  നഷ്ടമപ്പെടതസ  ദുനഃഖകേരമസ്വായ  ഒരു  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.
ഗവണ്മമനസ  കകേസ്വാകളജേനില്  അകലസ്വാടസമമനസ  നടനമവനസ  ബഹുമസ്വാനദയസ്വായ  മനനി
ഇവനിമട  പറഞ.   ഗവണ്മമനസ  കകേസ്വാകളജുകേളനിമല  അകലസ്വാടസമമനനികനസ്വാമടസ്വാപ്പെയ
സസസ്വാശ്രയ  കകേസ്വാകളജുകേളനിമല  അകലസ്വാടസമമനയ  നടകക്കണതസ്വായനിരുന.  പകക
നടനനില.  കകേന്ദ്രത്തനിമല രണസ്വായ ഘട പ്രകവശനത്തനിനള്ള അകലസ്വാടസമമനസ  ഓഗസസ
8-നസ്വാണസ.   അതനിനമുമസ  കകേരളത്തനിമല  സസസ്വാശ്രയ  പ്രകവശനയ  നടനനിമലങ്കെനില്
കകേന്ദ്രത്തനില് പ്രകവശനയ ലഭനിച കുടനികേള്ക്കസ രസ്വാജേദത്തനിമല ഏമതങ്കെനിലുയ കകേസ്വാണനില്
കപസ്വായനി പഠനികക്കണ അവസയണസ്വാകുയ.  ഒരു കുടനി അവനിമട കചരന കേഴനിഞ്ഞസ്വാല്
പനിമന ഇവനിമട അകലസ്വാടസമമനസ ലഭനിചസ വരണമമങ്കെനില് 10 ലകയ രൂപ മകേസ്വാടുകക്കണനി
വരുയ.   കകേരളത്തനിമല  അദ്ധദസ്വാപകേരുയ  വനിദദസ്വാരതനികേളയ  ഇനസ  മുള്മുനയനിലസ്വാണസ.
ഇക്കസ്വാരദയ  പരനികശസ്വാധനിക്കണമമനസ്വാണസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുഖദമനനികയസ്വാടസ  എനനിക്കസ
പറയസ്വാനള്ളതസ.  ആവശദമനിലസ്വാത്ത  ഒരു  കേസ്വാരദത്തനിനസ  എന്തനിനസ്വാണസ  ഇഇൗ
ആശയക്കുഴപ്പെയ  ഇവനിമടയണസ്വാക്കുനതസ.  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഇവനിമടയള്ള
12  കകേസ്വാകളജുകേളനിമല  പ്രതനിനനിധനികേമള  വനിളനിചവരുത്തനി  അവരുമട  വരവസ  മചലവസ
കേണക്കസ പരനികശസ്വാധനിചകശഷയ ഫസ്പീസസ നനിരണ്ണയനിക്കസ്വാമസ്വായനിരുന.  അതനിമനസ്വാമക്കയള്ള
അവസരമുണസ്വായനിരുനനിട്ടുയ  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇതസ  അബദ്ധ  പഞസ്വായഗമസ്വായനി,  ആമകേ
ആശയക്കുഴപ്പെമസ്വായനി.   ഇകപ്പെസ്വാള്  എന്തസ  മചയ്യണമമനറനിയസ്വാമത  പകേചനനില്ക്കുന
ഒരു ഗവണ്മമനസ്വായനി മസ്വാറനിക്കഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.   അതസ്വാണസ ഇവനിടമത്ത പ്രശ്നയ.  ഇഇൗ
അവസ എന്തനിനസ്വാണുണസ്വാക്കനിയതസ;  ആരസ പറഞ്ഞനിടസ്വാണസ ഇതുണസ്വാക്കനിയതസ? 4 തരയ
ഫസ്പീസനില്  8  മസ്വാകനജേസ മമനകേള് ഒപ്പെനിടസ്വാന് കപസ്വാകുനമവനസ ഇവനിമട പറഞ.  എന
വചസ്വാല് കേഴനിഞ്ഞ തവണ ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മന് ചസ്വാണനി ഗവണ്മമനസ മകേസ്വാണവന  4  തരയ
ഫസ്പീസനില്  കുകറ  കകേസ്വാകളജുകേള്  ഒപ്പെനിടസ്വാന്  കപസ്വാകുനമവനസ്വാണസ.  ഒകനസ്വാ  രകണസ്വാ
കകേസ്വാകളജുകേളസ്വാണസ  ഒപ്പെനിടനിട്ടുള്ളതസ.  നസ്പീറസ  വനകേഴനിഞ്ഞസ്വാല്  അതസ  നനിലനനില്ക്കനില.
ഇവരക്കസ  എങ്ങമന  അകലസ്വാടസമമനസ  നടത്തസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ?  കക്രസ്വാസസ
സബ്സനിഡനിയമട  പ്രശ്നയ  വരുയ;   ഇനസ്വായദസ്വാര  കകേസനിമന  പ്രശ്നമുണസ.  കക്രസ്വാസസ
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സബ്സനിഡനി സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനി  അനവദനിക്കസ്വാത്തതസ്വാണസ.   ഇനസ  ഇഇൗ  8  സസസ്വാശ്രയ
കകേസ്വാകളജുകേള്  കുടനികേമള  പഴയ  ഫസ്പീസനില്   പ്രകവശനിപ്പെനിക്കസ്വാമമനസ  പറഞ്ഞസ്വാല്
ആമരങ്കെനിലുയ കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായസ്വാല് നനിലനനില്ക്കനില. തമനയമല, ഇതസ എങ്ങമന
ഡനിഫറന്കഷദറസ  മചയ്യുയ.  നനിങ്ങള്  എങ്ങമന  ഇഇൗ  കുടനികേമള  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുയ?
നനിങ്ങള്  മകേസ്വാണവന  നനിയമത്തനിമനതനിരസ്വായനി  നനിങ്ങള്  തമന  അകലസ്വാടസമമനസ
നടത്തുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ  വനിചനിതമസ്വായ  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  ഒനകേനില്  നനിങ്ങള്  പഴയ
ഫസ്പീസനില്  കുടനികേമള  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കണയ.  അമലങ്കെനില്  പുതനിയ  ഫസ്പീസസ  നനിരണ്ണയ
കേമ്മനിറനി  സസസ്പീകേരനിച  മസ്വാനദണ്ഡയ  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  രണയ  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാമത  രണയ
നനിലനനില്ക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുനനില.  അനസ്വാവശദമസ്വായ  നനിയമയദ്ധത്തനികലക്കസ  ഇതനിമന
മകേസ്വാണകപസ്വാകകേണ  കേസ്വാരദമുണസ്വായനിരുകനസ്വാ?  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനിമയ  ആരസ്വാണസ
ഉപകദശനിക്കുനതസ  എമനനനിക്കറനിയനില.  ലളനിതമസ്വായനി  തസ്പീരക്കസ്വാന്  കേഴനിയന
പ്രശ്നമസ്വായനിരുന.  ഞങ്ങളമട കേസ്വാലത്തസ ഇഇൗ പ്രശ്നയ കകേസ്വായപനികക്കറഡസ്വായനിരുന.  ഇനസ
85  ശതമസ്വാനയ  നസ്പീറസ  മമരനിറസ  ലഭനിച.  12  കകേസ്വാകളകജേസ്വാ  14  കകേസ്വാകളകജേസ്വാ  ഉമണങ്കെനില്
നനിങ്ങളമട  ഓരഡനിനന്സനില്  പറയന  പ്രകേസ്വാരയ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ആ
കകേസ്വാകളജുകേമള വനിളനിചസ   അവരുമട മചലവസ കൂടനി കേണക്കനിമലടുത്തുമകേസ്വാണസ ഫസ്പീസസ
നനിരണ്ണയനിചസ  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  ഒരസ്വാഴ്ച  മതനിയസ്വായനിരുന.  നസ്വാലു
മസ്വാസമസ്വായനിടസ  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ  പന്തസ  തട്ടുനതു  കപസ്വാമല  തടനിയതനിമന  ഉത്തരവസ്വാദനിതസയ
ആകരസ്വാഗദ  മനനിക്കസ്വാണസ,  ആകരസ്വാഗദ  വകുപ്പെനിനസ്വാണസ,  ഇഇൗ  സരക്കസ്വാരനിനസ്വാണസ.
ഇതുകപസ്വാമല ഒരു അവസരയ ഒരു ഗവണ്മമനനിനയ കേനിടനിയനിടനില.  കേനിടനിയ അവസരയ
വനിനനികയസ്വാഗനിക്കസ്വാമത  ഇനസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ  ഇരുടനില്  തപ്പുകേയസ്വാണസ.
മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ  സയസസ്വാന
മമഹകക്കസ്വാടതനി തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കണമമനസ്വാണസ  കലറസസ വനിധനിയനില് സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനി
പറഞ്ഞതസ.  ഇനയ  നസ്വാമളയമസ്വായനി  മമഹകക്കസ്വാടതനി  തസ്പീരുമസ്വാനനികച  മതനിയസ്വാകൂ.
മമഹകക്കസ്വാടതനിയമട  തസ്പീരുമസ്വാനത്തനിനകവണനി  നമ്മള്  കേസ്വാത്തനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
കേഴനിഞ്ഞ  തവണ  കകേസ്വാകളജുകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായനി,  10  ലകയ  ഫസ്പീസസ്വാണസ
കകേസ്വാടതനി  വനിധനിചതസ.    മമഹകക്കസ്വാടതനി  10  ലകയ  രൂപ  വനിധനിചസ്വാല്  നമ്മമളന്തസ
മചയ്യുയ. സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനിമയ സമസ്പീപനിക്കസ്വായ. അതസ കവമറ കേസ്വാരദയ.  പകക യസ്വാമതസ്വാരു
പ്രശ്നവമുണസ്വാകേസ്വാമത  നല  നനിലയനില്  നടത്തസ്വാന്  കേഴനിയന  ഒരു  കേസ്വാരദമത്ത
ഇതയയ  കുഴപ്പെമസ്വാക്കനിയതനിമന  ഉത്തരവസ്വാദനിതസയ  ഇഇൗ  സരക്കസ്വാരനിനമലങ്കെനില്
പനിമനയസ്വാരക്കസ്വാണസ.  രസ്വാഷസ്പീയ വനികരസ്വാധയമകേസ്വാണസ പറയനതല,  മതറനിദ്ധരനിക്കരുതസ.
ഇഇൗ  സയസസ്വാനമത്ത  ബഹുഭൂരനിപകയ  വരുന  എയ.ബനി.ബനി.എസസ.,  ദന്തല്
പ്രകവശനയ കേസ്വാത്തനിരനിക്കുന വനിദദസ്വാരതനികേള്,  അവരുമട രകകേരത്തസ്വാക്കള്  ഇനസ
അനഭവനിക്കുന  മസ്വാനസനികേ  പ്രയസ്വാസയ;  അവരുമട  പ്രശ്നയ  ഇതയയ  ലസ്വാഘവ
ബുദ്ധനികയസ്വാടുകൂടനി  മമകേകേസ്വാരദയ  മചയതനിമനപ്പെറനി  മുഖദമനനി  പരനികശസ്വാധനിക്കണയ.
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അങ്ങസ  പരനികശസ്വാധനിചകപ്പെസ്വാഴസ്വാണകലസ്വാ  ഒരു  ഓരഡര  പനിന്വലനികക്കണനി  വനതസ;
എന്തനിനസ്വാണസ  ആ  ഓരഡര  ഇറക്കനിയതസ?  ഓകരസ്വാ  സമുദസ്വായത്തനികനയയ  അവസ്വാന്തര
വനിഭസ്വാഗങ്ങള്ക്കനസരനിചസ  കനസ്വാടനിഫനികക്കഷന്  ഇറക്കസ്വാന്  ഒരു  മകതതര
ഗവണ്മമനനിനസ  എങ്ങമന  കേഴനിയയ,  മകതതര  സയവനിധസ്വാനയ  നനിലനനില്ക്കുന
സയസസ്വാനത്തനിനസ  എങ്ങമന  കേഴനിയയ.  കേഴനിഞ്ഞ  കേസ്വാലമത്ത  കേസ്വാരദയ  പറഞ്ഞനിടസ
കേസ്വാരദമനില.  കേഴനിഞ്ഞ കേസ്വാലയ വദതദസ്തമസ്വാണസ.  അനസ നസ്പീറസ മമരനിറനില.   ശ്രസ്പീ. ഉമ്മന്
ചസ്വാണനി ഗവണ്മമനനിനസ അനസ ഇത്തരയ കേസ്വാരദങ്ങള് മചകയ്യണതസ്വായനി വനനിട്ടുണസ്വാകുയ.
ഇനസ  മമരനിറനിനസ  പ്രസ്വാധസ്വാനദയ  മകേസ്വാടുത്തുമകേസ്വാണസ;  എന്.ആര.മഎ.-ക്കു  കപസ്വാലുയ
മമരനിറനിനസ  പ്രസ്വാധസ്വാനദയ  മകേസ്വാടുത്തുമകേസ്വാണസ  നടപ്പെസ്വാകക്കണ  ഒരു  ഫലപ്രദമസ്വായ
സസ്വാഹചരദമത്ത  ഇതയയ  കൂടുതല്  കുഴപ്പെത്തനികലയസ  എത്തനിചതസ  സസസ്വാശ്രയ
മസ്വാകനജേസ മമനകേമള  സഹസ്വായനിക്കസ്വാനസ്വാമണനസ  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞസ്വാല്  അതനിമന
എതനിരക്കസ്വാന്  കേഴനിയകമസ്വാ?  ഇഇൗ  അവസരയ  പസ്വാഴസ്വായതനിമന  കപരനില്
ആയനിരക്കണക്കനിനസ  വനിദദസ്വാരതനികേളസ്വാണസ  പ്രയസ്വാസമപ്പെടുനതസ.   ഇകപ്പെസ്വാള്  ഓകരസ്വാ
മസ്വാകനജേസ മമനയ  തനനിഷ്ടയ  കേസ്വാണനിക്കുന.  200  ഓളയ  പുതനിയ  കുടനികേളമട  ഭസ്വാവനി
അപകേടത്തനിലസ്വാണസ.  ഇക്കസ്വാരദയ  മുഖദമനനി  എകനസ്വാടസ  സയസസ്വാരനിച.  ഒരു
നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയ വരമട,   ഞങ്ങള് തയ്യസ്വാറസ്വാണസ.  കുടനികേമളന്തസ  പനിഴച.   ഇവനിമട
ഇതനിമന  ഒരു ലസ്വാഭകേരമസ്വായ  ബനിസനിനസസ്വായനി  കേണമകേസ്വാണസ  മകേസ്വാള്ളലസ്വാഭമമടുക്കുന
മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ നനിയമയദ്ധത്തനിലൂമട വലനിയ ഒരു അവസരമുണസ്വാക്കനിമക്കസ്വാടുത്തു
എനള്ള  പരസ്വാതനിയസ്വാണസ  ഞങ്ങള്ക്കുള്ളതസ.   അലസ്വാമത  രസ്വാഷസ്പീയമസ്വായ  അഭനിപ്രസ്വായ
വദതദസ്വാസമല.  ഇത്തരയ മസ്വാകനജേസ മമനകേള് സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായനി 10 ലകയ
രൂപ  ഫസ്പീസസ  വസ്വാങ്ങനിമയടുമത്തങ്കെനില്  വസ്പീണയ  ഒരവസരയ  നമ്മള്  എന്തനിനസ
ഒരുക്കനിമക്കസ്വാടുത്തു.   അങ്ങമന ഒരു അവസരമുണസ്വാക്കസ്വാന് പസ്വാടനിലസ്വായനിരുന.  

ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ ടസ്പീചര:  സര,  മസ്വാകനജേസ മമനകേള് കകേസ്വാടതനിയനില്

കപസ്വായനി  വലനിയ  ഫസ്പീസസ  വനിധനിപ്പെനിചമവനസ  അങ്ങസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  പറഞ.

ഞസ്വാന്  ലളനിതമസ്വായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കേസ്വാരദയ  കചസ്വാദനിക്കുകേയസ്വാണസ.   മസ്വാകനജേസ മമനകേള്

കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വാകേസ്വാതനിരനിക്കസ്വാനള്ള  ഏമതങ്കെനിലുയ  ഒരുയ  കപസ്വായവഴനി  അകങ്ങയസ

നനിരകദ്ദേശനിക്കസ്വാനകണസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ മചനനിത്തല:  സര, ഞസ്വാന് നനിരകദ്ദേശനിക്കസ്വായ. ഇഇൗ സയസസ്വാനത്തസ

പകത്തസ്വാ  പനകണസ്വാ  കകേസ്വാകളജുകേളസ്വാണുള്ളതസ.   അങ്ങസ  തമന  മകേസ്വാണവന  ഇഇൗ

ഒസ്വാരഡനിനന്സനിമന അടനിസസ്വാനത്തനില് ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി ഇഇൗ കകേസ്വാകളജുകേമള

വനിളനിചവരുത്തനി  അവരുമട  വരവയ  മചലവയ  കേണക്കുയ  പരനികശസ്വാധനിചസ

റസ്പീസണബനിളസ്വായ ഫസ്പീസസ  ഫനികസ  മചയ്യസ്വാന്  മൂന മസ്വാസയ   സമയമുണസ്വായനിരുനകലസ്വാ.
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അങ്ങസ എനമകേസ്വാണസ മചയനില?  മചയ്യസ്വാതനിരുനതുമകേസ്വാണസ സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനിയനിലുയ

മമഹകക്കസ്വാടതനിയനിലുയ  ഇഇൗ  കകേസസ  അകങ്ങസ്വാട്ടുമനികങ്ങസ്വാട്ടുയ  തട്ടുകേയസ്വാണസ.   അതനിമന

ഫലമസ്വായനി  അവസസ്വാനയ  കകേസ്വാടതനി  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ  അനകൂലമസ്വായനി  വനിധനിചസ്വാല്

നമുക്കസ ഒനയ മചയ്യസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത അവസയണസ്വാകുയ.  

ശ്രസ്പീമതനി മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ ടസ്പീചര:  സര, ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി ഇവമര
വനിളനിചവരുത്തനി  വരവസ  മചലവസ  കേണക്കുകേമളലസ്വായ  കനസ്വാക്കനിയനിടസ  തമനയസ്വാണസ
റസ്പീസണബളസ്വായനിട്ടുള്ള ഫസ്പീസസ ഫനികസ മചയതസ.  പകക ഇന്ഡനിവനിഡസലസ്വായനി ഓകരസ്വാ
കകേസ്വാകളജേനിനയ  വദതദസ്ത  മസ്വാനദണ്ഡയ  അമമപ  മചയ്യണമമനള്ളതുമകേസ്വാണസ
സമയമമടുക്കുയ.  കേസ്വാരണയ  കകേസ്വാകളജുകേള്  ഇഇൗ  കഡസ്വാകേക്യുമമനകേള്  മപ്രസ്വാഡക്യൂസസ
മചയ്യുകമസ്വാള് മസ്വാതകമ ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനിക്കസ ഫസ്പീസസ നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന് കേഴനിയ.
ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി ഫനികസ മചയ  5 ലകയ രൂപ മതനിയസ്വാകേസ്വാത്ത ഫസ്പീസസ്വാമണനസ
പറഞ്ഞസ്വാണസ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായതസ.  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി
ഫനികസ  മചയ  ഫസ്പീസസ  വളമര  കൂടുതലസ്വാമണനസ്വാണസ  തസ്വാങ്കെള്  പറഞ്ഞതസ.   തസ്വാങ്കെള്
പറഞ്ഞതനികനക്കസ്വാള്  കുറഞ്ഞ  ഫസ്പീസസ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി  ഫനികസ  മചയസ്വാല്
മസ്വാകനജേസ മമനകേള് കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വാകേസ്വാതനിരനിക്കുകമസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല:  സര,  മസ്വാകനജേസ മമനകേള് കകേസ്വാടതനിയനില്
കപസ്വാകുനതല വനിഷയയ.  സയസസ്വാന ഗവണ്മമനസ ഓരഡനിനന്സസ മകേസ്വാണവന. ആ
ഓരഡനിനന്സനില് നനിനമകേസ്വാണസ എനമകേസ്വാണസ പ്രവരത്തനിക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനില?  ആ
ഓരഡനിനന്സനിനകേത്തുനനിനമകേസ്വാണസ  പ്രവരത്തനിചനിരുമനങ്കെനില്  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്
കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായസ്വാലുയ ഗവണ്മമനനിമന നനിയമത്തനിനനസരനിചസ പ്രവരത്തനിക്കണ
മമനസ  സുപ്രസ്പീയ കകേസ്വാടതനി പറയമസ്വായനിരുന.  

ശ്രസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ  ടസ്പീചര:  സര,  ഓരഡനിനന്സനില്
നനിനമകേസ്വാണസ്വാണസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ  പ്രവരത്തനിചതസ.  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനി
നനിശ്ചയനിക്കുന ഫസ്പീസസ അയഗസ്പീകേരനിക്കണമമനതസ്വാണസ ഓരഡനിനന്സനിമല വദവസ.
അതനിമല  17-ാം  കകസ്വാസസ  പ്രകേസ്വാരയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേളമസ്വായനി  ചരച  നടത്തനി
ഇതനികനക്കസ്വാള്  മമചമപ്പെട  സയവനിധസ്വാനമുണസ്വാക്കസ്വാന്  പറ്റുമമങ്കെനില്  അതസ
ഗവണ്മമനനിനസ്വാകേസ്വാമമന  സസ്വാധദതകൂടനി  നമ്മള്  കചരത്തു.  ഓരഡനിനന്സനിമന
വദവസയകേത്തു  നനിനമകേസ്വാണസ്വാണസ  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനിയമട  ഫസ്പീസസ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുനമവനസ സരക്കസ്വാര പറഞ്ഞതസ. ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി നനിശ്ചയനിച
ഫസ്പീസസ്വാണസ  അഞ്ചുലകയ  രൂപ.   ആ ഫസ്പീസസ  മപ്രസ്വാവനിഷണലസ്വാണസ,  പനിനസ്പീടസ  എത
വരുമമനളളതസ കവമറ കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മനിറനി എത രൂപ ഫസ്പീസസ്വായനി
നനിശ്ചയനിക്കണമമനസ എനനികക്കസ്വാ അകങ്ങയ്കക്കസ്വാ പറയസ്വാന് പറനില.   ഫസ്പീ മറഗുകലററനി
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കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസസ  കൂടുതലസ്വാമണനയ  അതസ  കുറയണമമനമസ്വാണസ  അങ്ങസ
പറഞ്ഞതസ.   ഇകപ്പെസ്വാള്  നനിശ്ചയനിച  ഫസ്പീസസ  കപസ്വാരസ്വാമയനസ  പറഞ്ഞസ്വാണസ  സസസ്വാശ്രയ
മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വാകുനതസ.  സസസ്വാശ്രയ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്
കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വാകേണസ്വാമയനസ  പറയസ്വാനളള  അധനികേസ്വാരയ  ഞങ്ങള്ക്കസ്വാരക്കുമനില.
അതുമകേസ്വാണസ  അവര  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായതനിനസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനനിമന
കുറമപ്പെടുത്തുനതസ അങ്ങയമട രസ്വാഷസ്പീയകപ്രരനിതമസ്വായ ഉകദ്ദേശദയമകേസ്വാണസ മസ്വാതമസ്വാണസ.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല:  സര,  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയ
ഓരഡനിനന്സസ  പ്രകേസ്വാരയ  8-9  കകേസ്വാകളജുകേള്  മസ്വാതകമയളള.  ആ  കകേസ്വാകളജുകേളമട
വരവസ  മചലവസ  കേണക്കുകേള്  പരനികശസ്വാധനിചസ  രസ്വാകജേന്ദ്രബസ്വാബു  കേമ്മനിറനി
റസ്പീസണബനിളസ്വായനിട്ടുളള ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിചനിരുനമവങ്കെനില് കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായസ്വാലുയ
പ്രശ്നമുണസ്വാകുമസ്വായനിരുനനില.   ഇതസ  മപ്രസ്വാവനിഷണല്  ഫസ്പീസസ്വാമണനസ  ടസ്പീചര  തമന
പറഞ്ഞനികല? 

ശ്രസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ  ടസ്പീചര:  സര,  അങ്ങമന  വസ്വാദനിക്കുനതനില്
കേസ്വാരദമനില. പ്രതനിപക കനതസ്വാവസ വസ്തുനനിഷമസ്വായനി കേസ്വാരദങ്ങള് പറയണയ. ഇഇൗ ഫസ്പീസസ
ഞങ്ങളമട  മചലവമസ്വായനി  ഒത്തുകപസ്വാകുനനില,  ഇഇൗ  ഫസ്പീസസ  കുറഞകപസ്വായനി  അതസ
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണമമനസ  പറഞമകേസ്വാണസ്വാണസ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  കകേസ്വാടതനിയനില്
കപസ്വാകുനതസ.  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയ  കേരുണ  മമഡനിക്കല്  കകേസ്വാകളജേസ  കപസ്വായതസ
അങ്ങമനയസ്വാണസ.  കേരുണ മമഡനിക്കല് കകേസ്വാകളജേസ അവരുമട മചലമവലസ്വായ നനിരത്തനി
കകേസ്വാടതനിയനില് വസ്വാദനിചകപ്പെസ്വാള് ഇഇൗ ഫസ്പീസസ കപസ്വാരസ്വാമയനയ മസ്വാകനജേസ മമനനിനസ കൂടുതല്
ഫസ്പീസസ  കവണമമനയ  വനിധനിചനിട്ടുണസ.   ഇനനി  എങ്ങമനയസ്വാണസ  വനിധനിക്കുനമതനസ
എനനിക്കസ പറയസ്വാന് കേഴനിയനില.  റസ്പീസണബനിള് ഫസ്പീമസനസ അങ്ങസ പറയകമസ്വാള് അതസ
എതമയനസ പറയസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ മചനനിത്തല: ബഹുമസ്വാനദയസ്വായ മനനി, ഞസ്വാന് ഒറ വസ്വാചകേത്തനില്
അതനിനളള  ഉത്തരയ  പറയസ്വായ.  സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനസ  ഓരഡനിനന്സസ
പുറമപ്പെടുവനിചതനസരനിചസ  ജേസനിസസ  രസ്വാകജേന്ദ്ര ബസ്വാബു കേമ്മനിറനി  ആ കകേസ്വാകളജുകേളമട
ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിചസ  മകേസ്വാടുത്തസ്വാല്  അവര  സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായസ്വാലുയ
ഗവണ്മമനസ  തസ്പീരുമസ്വാനത്തനിനപ്പുറത്തസ  കകേസ്വാടതനിമയസ്വാനയ  പറയനില.  ഇനമത്ത
അവസയനസരനിചസ,  ഏതസ  മസ്വാകനജേസ മമനനിനയ  കകേസ്വാടതനിയനില്  കപസ്വായനി
ഇഷ്ടസ്വാനസരണയ  ഫസ്പീസസ  വസ്വാങ്ങസ്വാവന  അവസയണസ്വായനിരനിക്കുന.  അതസ
ഉണസ്വാക്കനിയതസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ്വാണസ.  മൂനസ  മസ്വാസമസ്വായനി  സയസസ്വാനത്തസ
നനിലനനില്ക്കുന  അനനിശ്ചനിതതസയമകേസ്വാണസ  ആയനിരക്കണക്കനിനസ  വനിദദസ്വാരതനികേളമട
ഭസ്വാവനി  അപകേടത്തനിലസ്വായനിരനിക്കുന.  മുഖദമനനി  സമ്മതനിക്കുകേയസ്വാമണങ്കെനില്  ഞസ്വാന്
ചരചയസ തയ്യസ്വാറസ്വാകേസ്വായ.  
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മുഖദമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറസ്വായനി വനിജേയന്):  സര,  ഫസ്പീ മറഗുകലററനി കേമ്മസ്പീഷന്
മപ്രസ്വാവനിഷണലസ്വായനി  ഒരു  ഫസ്പീസസ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണസ.  അതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട്ടുളള  മറസ
നടപടനികേള് അതനിമന അവസസ്വാനമസ്വായനി വരനികേയയ മചയ്യുയ.  കകേസ്വാടതനിയനില് കചസ്വാദദയ
മചയ്യുനമവനളളതസ  ശരനിയസ്വാണസ.  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  പ്രതനിപക  കനതസ്വാവസ
പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല, കകേസ്വാടതനി മസ്വാകനജേസ മമനകേളമട അഭദരതന സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാമത  ഫസ്പീ
മറഗുകലററനി കേമ്മസ്പീഷമന തസ്പീരുമസ്വാനയ അയഗസ്പീകേരനിക്കുമമനസ നമുക്കസ പ്രതസ്പീകനിക്കസ്വായ. 

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല:  സര,  ഞസ്വാന്  അതനിമന  സസസ്വാഗതയ  മചയ്യുന.
സൂചനിമകേസ്വാണസ  എടുകക്കണതസ  തൂമമകേസ്വാണസ  എടുകക്കണ നനിലയനികലയസ  എത്തനിചതസ
ആരസ്വാണസ?  ഇങ്ങമനമയസ്വാരു അവസസ്വാവനികശഷയ ഉണസ്വാകകേണ യസ്വാമതസ്വാരു കേസ്വാരദവയ
ഇവനിമടയനിലസ്വായനിരുന. ഞങ്ങള് അതസ്വാണസ ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കുനതസ.  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ
മുഖദമനനി പറഞ്ഞതനിമന ഞസ്വാനയ സസസ്വാഗതയ മചയ്യുന.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  കകേസ്വാടതനി
അവരുമട  ആവശദയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാതനിരനിക്കമട.  ഇവനിമട  ഇമതസ്വാമക്ക  ഒരു
പ്രശ്നവ മുണസ്വാക്കസ്വാമത  തസ്പീരക്കസ്വാമസ്വായനിരുന.  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ  മകേസ്വാണവന
ഓരഡനിനന്സസ അനസരനിചസ റസ്പീസണബനിളസ്വായനിട്ടുളള ഫസ്പീസസ നനിശ്ചയനിക്കസ്വാമസ്വായനിരുന.
അതനിമനതനിമര അവര കകേസ്വാടതനിയനില് കപസ്വായസ്വാല് നനിയമത്തനിമന അടനിസസ്വാനത്തനില്
ഗവണ്മമനസ  എടുത്ത തസ്പീരുമസ്വാനമത്ത കകേസ്വാടതനി  കഹസ്വാള്ഡസ  മചയ്യുമസ്വായനിരുന,  അതസ
ഉണസ്വായനില. അതസ ഇഇൗ സരക്കസ്വാരനിമന പരസ്വാജേയമസ്വാണസ.  

പസ്വാരസ്വാമമഡനിക്കല് പ്രകവശനയ കുഴയകേയസ്വാണസ.   ഇവനിമട  എന്തസ കുഴപ്പെമസ്വാണസ
അതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  ഉണസ്വായതസ?   30000  സസ്പീറ്റുളള നഴനിയഗസ  അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെമുളള
വനിവനിധ  കകേസ്വാഴ്സുകേള്,  മമഡനിക്കല്  ലകബസ്വാറടറനി  മടകകസ്വാളജേനി,  ഫനിസനികയസ്വാമതറസ്വാപ്പെനി,
കേസ്വാരഡനികയസ്വാ  വസ്വാസ്കുലര  മടകകസ്വാളജേനി,  മമഡനിക്കല്  കറഡനികയസ്വാ  മടകകസ്വാളജേനി,
മപരഫക്യൂഷന്  മടകകസ്വാളജേനി  തുടങ്ങനിയ  കകേസ്വാഴ്സുകേള്മക്കസ്വാനയ  അകലസ്വാടസമമനസ
നടക്കസ്വാത്തതസ  ആരുമട  കുറമസ്വാണസ;  കുടനികേള്  എവനിമട  കപസ്വാകേണയ?  30000
സസ്പീറ്റുകേളനില് ഇതുവമര അകലസ്വാടസമമനസ  ആകേസ്വാത്തതസ ആരുമട കുറമസ്വാണസ?  പ്രകവശന
നടപടനികേമളപ്പെറനി  വനിദദസ്വാരതനികേള്  കചസ്വാദനിചസ്വാല്  പ്രകവശന  കേമ്മസ്പീഷണറുമട
ഓഫസ്പീസനില്നനിനസ  മറുപടനികപസ്വാലുയ  കേനിട്ടുനനില,  കഫസ്വാണ്  എടുക്കുനനില,  ആരുയ
അവനിമടയനില. നഴനിയഗസ,  പസ്വാരസ്വാമമഡനിക്കല് കകേസ്വാഴ്സുകേളനിമല 30000-ഓളയ സസ്പീറ്റുകേളനില്
അകലസ്വാടസമമനസ  നടക്കസ്വാത്തതുമൂലയ  വനിദദസ്വാരതനികേള്  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയസ്വാണസ.
ഇതസ  ആരുമട  മകേടുകേസ്വാരദസതയസ്വാണസ;  ഞങ്ങളമട  കുറമസ്വാകണസ്വാ?   പ്രതനിപകയ
പറയനതസ്വാകണസ്വാ മതറസ?   പസ്വാരസ്വാമമഡനിക്കല് കകേസ്വാഴ്സുകേമള സയബനനിചസ  യസ്വാമതസ്വാരു
വദക്തതയമനില.  വനിദദസ്വാരതനികേളമട  ഭസ്വാവനി  അപകേടത്തനിലസ്വാണസ,  അകലസ്വാടസമമനസ
നടക്കുനനില.  അതുമകേസ്വാണസ  ദയവസ്വായനി  മുഖദമനനി  ഇഇൗ  വകുപ്പെസ  മറസ്വാമരമയങ്കെനിലുയ
ഏല്പ്പെനിചസ കകേരളത്തനിമല വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ രയഗമത്ത രകമപ്പെടുത്തുകേയസ്വാണസ കവണതസ.
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അങ്ങയമട മതസ്വാടടുത്തനിരനിക്കുന ശ്രസ്പീ. എ.മകേ. ബസ്വാലമന ഇഇൗ വകുപ്പെസ ഏല്പ്പെനിചസ്വാലുയ
മതനി, ഒരു കുഴപ്പെവമനില. വളമര അപകേടകേരമസ്വായ സസ്വാഹചരദമസ്വാണസ. സഭ നനിരത്തനിവചസ
ചരച  മചയ്യസ്വാത്തതനില്  പ്രതനികഷധനിചസ  ഞസ്വാനയ  എമന  പസ്വാരടനിയയ  വസ്വാക്കഇൗടസ
നടത്തുന.

(ഗവണ്മമനസ  നനിലപസ്വാടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ  ശ്രസ്പീ.  രകമശസ  മചനനിത്തലയയ
അകദ്ദേഹത്തനിമന പസ്വാരടനിയനില്മപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭ വനിടസ പുറത്തുകപസ്വായനി.)

ശ്രസ്പീമതനി  മകേ  .    മകേ  .    മമശലജേ  ടസ്പീചര:  സര,  നഴനിയഗസ  അകലസ്വാടസമമനനിമന
കേസ്വാരദത്തനില്  മതറനിദ്ധസ്വാരണജേനകേമസ്വായ  കേസ്വാരദയ  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  നഴനിയഗസ
അകലസ്വാടസമമനനിനസ 13-9-2017- വമര സമയമുണസ.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ആകരസ്വാഗദവയ സസ്വാമൂഹദനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനിക്കസ
വനിശദമസ്വായ കസറസമമനസ സഭയനില് വയസ്വാന് അവസരയ തരസ്വായ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    മകേ  .    ഇബസ്വാഹനിയ  കുഞ്ഞസ :  സര,  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തസ
ഗുരുതരമസ്വായ  അവസയസ്വാണസ  സയജേസ്വാതമസ്വായനിരനിക്കുനതസ.  മമഡനിക്കല്  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ
രയഗത്തസ  ഇതുവമരയണസ്വാകേസ്വാത്ത  മകേടുകേസ്വാരദസതയസ്വാണസ  ഉണസ്വായനിട്ടുളളതസ.
മൂനസ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  കേരസ്വാര  ഒപ്പുവചനിട്ടുമണനയ  എടസ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്
അതനിനസ  തയ്യസ്വാറസ്വായനി  കേഴനിഞമവനമസ്വാണസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  പറഞ്ഞതസ.
മസ്വാകനജേസ മമനകേളമട  പുറമകേ  നടകക്കണ  കേസ്വാരദയ  ഗവണ്മമനനിനകണസ്വാ;  സുപ്രസ്പീയ
കകേസ്വാടതനി വനിധനിയനികല?  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ എയ.എ. കബബനി മകേസ്വാണവന ബനിലനിമന
quash  മചയ.  ആ  quash  മചയ ബനില് പുനനഃസസ്വാപനിചമകേസ്വാണസ സുപ്രസ്പീയകകേസ്വാടതനി
വനിധനി പ്രസ്തസ്വാവനിചനിരനിക്കുന.  ഗവണ്മമനസ എന്തനിനസ്വാണസ മസ്വാകനജേസ മമനകേളമട പുറമകേ
നടക്കുനതസ?  ഓകരസ്വാരുത്തരക്കുയ  ഓകരസ്വാ  എഗനിമമമനനളളതസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ
തുടങ്ങനി  വചതല,  മുകമയളള  അവസയസ്വാണസ.  ക്രനിസ്തദന്  മസ്വാകനജേസ മമനസ,  ഹനിന
മസ്വാകനജേസ മമനസ,  മുസസ്പീയ  മസ്വാകനജേസ മമനസ  ഇവരമക്കലസ്വാവരക്കുയ ഓകരസ്വാ  എഗനിമമനസ്വാണസ.
മപസ്വാതുവസ്വായനിട്ടുളള  ഒരു  എഗനിമമനസ  കപസ്വാകര?  അങ്ങയമട  സരക്കസ്വാര  സുനനിക്കുയ
മുജേസ്വാഹനിദനിനയ  സസ്പീറസ  റനിസരവസ  മചയ.  കലസ്വാകേത്തസ  കകേട്ടുകകേള്വനിയനിലസ്വാത്ത
സയഭവമസ്വാണസ. അതനിമല അബദ്ധയ മനസനിലസ്വാക്കനി പനിനസ്പീടസ പനിന്വലനിക്കുകേയയ മചയ.
മമഡനിക്കല്  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ  രയഗമത്ത  ഇഇൗ  സനിതനിയനികലയസ  മകേസ്വാണകപസ്വാകുനതസ
ശരനിയസ്വാകണസ്വാ?  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനിയനില്  സബ്മനിറസ  മചയ്യുന  ഡസ്വാറയമട
അടനിസസ്വാനത്തനിലസ്വാണസ  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കുനതസ.  അമതസ്വാരു  കകേസ്വാടതനിയസ്വാണസ.  ആ
കകേസ്വാടതനിയനില്  മതളനിവസ  മകേസ്വാടുത്തസ്വാല്  മസ്വാതകമ  നമുക്കസ  അനകൂലമസ്വായനി
വനിധനിവരുകേയള.  സസകേസ്വാരദ  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്  മകേസ്വാളള  ഫസ്പീസസ്വാണസ
ആവശദമപ്പെടുനതസ.  മകേസ്വാളള  ഫസ്പീസസ  ഇഇൗടസ്വാക്കസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്  വനിദദസ്വാരതനികേള്ക്കസ
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നദസ്വായമസ്വായനി പഠനിക്കുനതനിനസ  ഡസ്വാറ കശഖരനിചസ മകേസ്വാടുക്കണയ. മൂനനസ്വാലസ ഗവണ്മമനസ
മസക്രടറനിമസ്വാര  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനിയനിലുണസ.  അവരക്കസ  നദസ്വായമസ്വായനി
ഇക്കസ്വാരദങ്ങള്  വസ്വാദനിക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കണയ.  ഇനനിയയ  ഫസ്പീസസ  വരദ്ധനിക്കുമമനസ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  പറഞ്ഞതസ  ഇടനിത്തസ്പീ  വസ്പീഴുനതുകപസ്വാമലയസ്വാണസ  കകേരള
സയസസ്വാനയ കകേട്ടുമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ. മമഡനിക്കല് വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ രയഗത്തുണസ്വായ ഇഇൗ
പ്രശ്നങ്ങള് വളമര  ഗുരുതരമസ്വാണസ.  അതസ പരനിഹരനിക്കസ്വാന് അടനിയന്തരമസ്വായനി നടപടനി
കവണയ. പ്രതനിപകമത്തക്കൂടനി വനിശസസ്വാസത്തനിമലടുത്തസ ചരച മചയ്യണമമനസ്വായനിരുന
എമന  പസ്വാരടനിയമട  അഭനിപ്രസ്വായയ.  അത്തരത്തനിമലസ്വാരു  ചരച  നടത്തസ്വാത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചസ ഞസ്വാനയ എമന പസ്വാരടനിയയ ഇറങ്ങനികപ്പെസ്വാകുന.

(ഗവണ്മമനസ നനിലപസ്വാടനില് പ്രതനികഷധനിചസ ശ്രസ്പീ. വനി. മകേ. ഇബസ്വാഹനിയ കുഞയ
അകദ്ദേഹത്തനിമന പസ്വാരടനിയനില്മപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവനിടസ പുറത്തുകപസ്വായനി.)

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ  കജേക്കബസ :  സര,  ഗവണ്മമനനിമന  ഭസ്വാഗത്തുനനിനസ
സമകയസ്വാചനിതമസ്വായ  ഇടമപടല്  ഉണസ്വായനിരുനമവങ്കെനില്  ഇഇൗ  അനനിശ്ചനിതതസയ
കകേരളത്തനില്  ഉണസ്വാവനിലസ്വായനിരുന.  നനിയമയദ്ധത്തനികലയസ  ഇഇൗ  വനിഷയയ
കേടക്കുമമനളള കേസ്വാരദത്തനില് യസ്വാമതസ്വാരു തരക്കവമനില.  സസസ്വാശ്രയ മസ്വാകനജേസ മമനകേള്
കകേസ്വാടതനിയനില്  കകേസ്സുകേള്  നടത്തുനണസ.  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ  ഇഇൗ  കകേസുയ
നനിയമയദ്ധത്തനികലയസ  നസ്പീങ്ങുകമസ്വാള്  ഇതനിമന  വനില  മകേസ്വാടുകക്കണനി  വരുനതസ
വനിദദസ്വാരതനികേളസ്വാണസ.   വനിദദസ്വാരതനികേളമട  അനനിശ്ചനിതതസയ  തുടരുന  സസ്വാഹചരദയ
നനിലനനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.  നഴനിയഗസ,  പസ്വാരസ്വാമമഡനിക്കല്  അടക്കമുളള  കമഖലയനിലുയ
അനനിശ്ചനിതതസയ  തുടരുകേയസ്വാണസ.  മസ്വാകനജേസ മമനകേള്ക്കസ  കതസ്വാനദസ്വാസയ  മചയ്യസ്വാന്
കേഴനിയന  സസ്വാഹചരദത്തനികലയസ  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്മമനനിമന
സമയത്തുളള  പതവസ്വാരത്തകേള്  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  ഇവനിമട
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണസ്വായനി.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്മമനനിമന  സമയത്തുളള  കേസ്വാരദങ്ങള്
തസ്വാരതമദയ  മചയമകേസ്വാണസ   വനിഷയമത്ത  ലഘൂകേരനിക്കസ്വാന്  ശ്രമനിക്കുകേയസ്വാണസ.
പനനിയമട  ചരച  സഭയനില്  നടത്തനിയകപ്പെസ്വാഴുയ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  കേഴനിഞ്ഞ
കേസ്വാലങ്ങളനിമല  പതവസ്വാരത്തകേള്  ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിചമകേസ്വാണസ  ആ  സമയത്തസ  നടന
പനനി  മരണങ്ങമളക്കുറനിചസ  പറയനണസ്വായനിരുന.  ഇകപ്പെസ്വാള് നനിങ്ങള്ക്കസ  മചയ്യസ്വാന്
കേഴനിയന കേസ്വാരദങ്ങളനികലയസ ആധനികേസ്വാരനികേമസ്വായനി ഇടമപടസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനിമലനതസ്വാണസ
വസ്തുത.  ഇക്കസ്വാരദത്തനില് വലനിയ അനനിശ്ചനിതതസയ ഇഇൗ നസ്വാടനില് ഉണസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുന.
ആയനിരക്കണക്കനിനസ  കുടനികേളമട  ഭസ്വാവനി  തുലസ്വാസനിലസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുന ഗവണ്മമനനിമന
നടപടനി  പ്രതനികഷധസ്വാരഹമസ്വാണസ.   ഇഇൗ വനിഷയയ സഭസ്വാ നടപടനികേള്  നനിരത്തനിവചസ
ചരച മചയ്യസ്വാത്തതനില് പ്രതനികഷധനിചസ ഞസ്വാന് വസ്വാക്കഇൗടനില് പങ്കുകചരുന.
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(ഗവണ്മമനസ നനിലപസ്വാടനില് പ്രതനികഷധനിചസ ശ്രസ്പീ.  അനൂപസ കജേക്കബസ സഭവനിടസ
പുറത്തുകപസ്വായനി.)

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    മജേ  .    കജേസ്വാസഫസ :  സര,  ഫസ്പീ  മറഗുകലററനി  കേമ്മനിറനിക്കസ  ഓകരസ്വാ
കകേസ്വാകളജേനിമനയയ  കേണക്കുകേള്  പരനികശസ്വാധനിചസ  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കസ്വാന്  ധസ്വാരസ്വാളയ
സമയമുണസ്വായനിരുന. അങ്ങമന തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിരുനമവങ്കെനില് അവരക്കസ കകേസ്വാടതനിയനില്
കപസ്വാകുനതനിനസ  തടസങ്ങള്  ഉണസ്വാകുമസ്വായനിരുനനില.  അതനില്  കേസ്വാലവനിളയബയ
ഉണസ്വായതസ്വാണസ  ഇതയയ  പ്രശ്നമുണസ്വായതസ.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ചരച  മചയ്യസ്വാത്തതനില്
പ്രതനികഷധനിചസ ഞസ്വാനയ എമന കേകനിയയ വസ്വാക്കഇൗടസ നടത്തുന.

(ഗവണ്മമനസ  നനിലപസ്വാടനില്  പ്രതനികഷധനിചസ  ശ്രസ്പീ.  പനി.  മജേ.  കജേസ്വാസഫയ
അകദ്ദേഹത്തനിമന പസ്വാരടനിയനില്മപ്പെട അയഗങ്ങളയ സഭവനിടസ  പുറത്തുകപസ്വായനി.

സഭ  വനിടസ  പുറത്തുകപസ്വായ  അയഗങ്ങള്  അലസമയത്തനിനകശഷയ  സഭയനില്
തനിരനിമകേ പ്രകവശനിച.)

(അദ്ധദകകവദനിയനില് മനി. മഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര)

III ശ്രദ്ധ കണനിക്കല്

(1) മുന്ഗണനസ്വാ പടനികേയനിമല അപസ്വാകേതകേള്

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമസ്വാര:  സര,  കദശസ്പീയ  ഭകദഭദ്രതസ്വാ  നനിയമപ്രകേസ്വാരയ

സഇൗജേനദത്തനിനസ അരഹതയള്ള ഗുണകഭസ്വാക്തസ്വാക്കമള നനിരണ്ണയനിക്കുനതനില് സയഭവനിച

ഗുരുതരമസ്വായ വസ്പീഴ്ചയയ  അതസ  സമൂഹത്തനിമല പസ്വാവമപ്പെട ആളകേളമട  ജേസ്പീവനിതത്തനില്

സൃഷ്ടനിച  പ്രയസ്വാസങ്ങളയ  സഭയമട  ശ്രദ്ധയനില്  മകേസ്വാണവരസ്വാനസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  ഈ

വനിഷയയ അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.   ഇകപ്പെസ്വാള് രസ്വാജേദത്തസ നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ള കദശസ്പീയ

ഭകദഭദ്രതസ്വാ  നനിയമപ്രകേസ്വാരയ  സഇൗജേനദത്തനിനസ  അരഹതയള്ള  ഗുണകഭസ്വാക്തസ്വാക്കമള

കേമണത്തസ്വാനള്ള  അധനികേസ്വാരയ  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ്വാണസ.  2013-14  കേസ്വാലഘടത്തനി

ലസ്വായനിരുന  കകേരളത്തനില്  ഈ  പ്രക്രനിയ  നടകക്കണനിയനിരുനതസ.  എനസ്വാല്

അനമത്ത  യ.ഡനി.എഫസ.  സരക്കസ്വാര  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  തനികേഞ്ഞ  അലയഭസ്വാവയ

കേസ്വാണനിക്കുകേയസ്വാണുണസ്വായതസ.  ഇക്കസ്വാരദയ പല ഘടത്തനില് ഈ സഭ ചരച മചയ്യുകേയയ

ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  കേസ്വാരദങ്ങള്  ഇവനിമട  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  മചയനിട്ടുണസ.

ഏതസ്വാണസ  മൂനസ  വരഷകത്തസ്വാളയ   അനമത്ത  ഗവണ്മമനസ  ഒനയ  മചയ്യസ്വാതനിരുന.

ഈ  സരക്കസ്വാര  അധനികേസ്വാരത്തനില്  വനകപ്പെസ്വാകഴയ്ക്കുയ  സമയയ  അതനിക്രമനിചകപസ്വായനി.
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കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാരനിമന  നനിരകദ്ദേശമനസരനിചസ  2016  നവയബര  മസ്വാസകത്തസ്വാടുകൂടനി  ഈ

പസ്വാകറണ്  അനസരനിചസ  ഭകദ  വനിതരണയ  ആരയഭനികക്കണതുമസ്വായനിരുന.

സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ വളമര ധൃതനിയനില് മുന്ഗണനസ്വാ ലനിസസ തയ്യസ്വാറസ്വാകക്കണ ബസ്വാദ്ധദത

സരക്കസ്വാരനിമന  ചുമലനില്  വനകചരന.  എത  ആളകേള്ക്കസ  മുന്ഗണനസ്വാ  ലനിസനില്

ഉള്മപ്പെടുത്തനി  ആനകൂലദങ്ങള്  മകേസ്വാടുക്കണമമമനസ്വാമക്ക  നനിശ്ചയനിക്കുനതസ

യഥസ്വാരതത്തനില്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ്വാണസ.  ഏതസ്വാണസ  ഒരു  കകേസ്വാടനി  അമത്തനിനസ്വാലസ

ലകത്തനി  എണ്പതനിനസ്വായനിരത്തനില്പ്പെരയ  ആളകേള്  ഈ  അരഹതസ്വാ  ലനിസനില്

വരണയ.  അതനസരനിചസ സരകവ്വമയസ്വാമക്ക നടത്തനിയസ്വാണസ അരഹതമപ്പെട ആളകേമള

ലനിസനില്  ഉള്മപ്പെടുകത്തണതസ.  അങ്ങമന  വനിശദമസ്വായ  സരകവ്വ  നടത്തസ്വാനള്ള

സമയവയ  സസ്വാവകേസ്വാശവയ  ഇലസ്വാമതവനതുമകേസ്വാണസ്വാണസ  ഈ  പ്രയസ്വാസങ്ങമളസ്വാമക്ക

ഉണസ്വായമതനസ നമുമക്കലസ്വാവരക്കുയ അറനിയസ്വായ.  മുന്ഗണനസ്വാ ലനിസനില്  അരഹരസ്വായ

ആളകേള് അവഗണനിക്കമപ്പെടതുയ അനരഹര  കേടനകൂടനിയതുയ എങ്ങമനയസ്വാമണനള്ള

ധസ്വാരസ്വാളയ  വനിവരങ്ങള്  മസ്വാധദമങ്ങള്  ഇകപ്പെസ്വാള്  പുറത്തുമകേസ്വാണവനനിട്ടുണസ.  ഈ

സഭയനില്ത്തമന പല ഘടങ്ങളനിലസ്വായനി അത്തരയ കേസ്വാരദങ്ങള് ചരച മചയനിട്ടുണസ.  

കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ  ജേനിലയനില് കേകക്കസ്വാടനി  ഭസ്വാഗത്തസ  80  വയസ്സുള്ള കബബനിമയനസ
കപരുള്ള  സസ്പീയമട  ഭരത്തസ്വാവയ  രണസ  ആണ്മക്കളയ  മരനിച.  ഗുരുതരമസ്വായ
പസ്വാരക്കനിസന്സസ  കരസ്വാഗയ  ബസ്വാധനിച  അവര  വസ്പീടനില്  ഒറയസ്വാണസ  തസ്വാമസനിക്കുനതസ.
അയല്വസ്വാസനിയമട സഹസ്വായകത്തസ്വാമടയസ്വാണസ അവര ജേസ്പീവനിക്കുനതസ.  പകക പുതനിയ
ലനിസസ  അനസരനിചസ  അവര  എ.പനി.എല്.  കേസ്വാറഗറനിയനിലസ്വാണസ  വരുനതസ.   ദസ്വാരനിദ്രദ
കരഖയസ  തസ്വാമഴയല  വരുനതസ.  ആറനിങ്ങലനില്  മഴ  മപയസ്വാല്  കചസ്വാരുന
വസ്പീടുയ   കൂലനിപ്പെണനിക്കസ്വാരനസ്വായ  മകേനമുള്ള  പ്രസ്വായയ  മചനതുയ  വനിധവയമസ്വായ  ഒരു
സസ്പീയമട  പ്രതനിമസ്വാസ  വരുമസ്വാനയ  5  ലകയ  രൂപയസ്വാമണനസ്വാണസ  ഡനിപ്പെസ്വാരടസമമനസ
തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനിയ  ലനിസനിലുള്ളമതനള്ള  ഒരു  റനികപ്പെസ്വാരടസ  വസ്വായനിക്കുകേയണസ്വായനി.
മതദമത്തസ്വാഴനിലസ്വാളനികേമള  ഹസനനികേമനനയ  സനിവനില്  സരവ്വസ്പീസസ
ഉകദദസ്വാഗസമനനമുള്ള  കേസ്വാറഗറനിയനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  ഇങ്ങമനയള്ള
ധസ്വാരസ്വാളയ  അപസ്വാകേതകേള്  വനനിട്ടുണസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഗവണ്മമനതമന  ഉത്തരവസ
മകേസ്വാടുത്തസ  അനരഹരസ്വായ ആളകേള് കേടനകൂടനിയതനിമന സയബനനിചസ  പരനികശസ്വാധന
നടക്കുകേയസ്വാണസ.  കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ  മനിനനിഞ്ഞസ്വാനസ  പയ്യസ്വാനക്കല്  ഭസ്വാഗത്തസ
ഡനിപ്പെസ്വാരടസമമനനിമല ആളകേള് സസസ്വാഡസ കപസ്വായകപ്പെസ്വാള് മുന്ഗണനസ്വാ ലനിസനില്മപ്പെടനിട്ടുള്ള
50  വസ്പീടുകേളനില്  നനിനസ  പരസ്വാതനി  വനതസ  പരനികശസ്വാധനിച.  അതനില്  43  വസ്പീടുകേളനിലുയ
അനരഹരസ്വായ ആളകേളസ്വാണസ.   വലനിയ വസ്പീടുയ  കേസ്വാറുമമസ്വാമക്കയള്ള ആളകേള് ഇതനില്
വനനിരനിക്കുന.   അവര  സരക്കസ്വാര  ഉകദദസ്വാഗസരസ്വാമണനല,  ബനിസനിനസ്സുള്ളവര,
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ഗള്ഫസ  നസ്വാടുകേളനില്  കജേസ്വാലനിയള്ളവര   ഒമക്കയസ്വാണസ.  ഗവണ്മമനസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  നല
കേസ്വാരദയ  മചയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  സരക്കസ്വാര  ഉകദദസ്വാഗസരസ്വാമരങ്കെനിലുയ  ഈ  ലനിസനില്
കേടനകൂടനിയനിട്ടുമണങ്കെനില്,  അനരഹമസ്വായനി  വനനിട്ടുമണങ്കെനില്  സസയയ  ഒഴനിഞ
കപസ്വാകേണമമനള്ള സരക്കസ്വാര നനിരകദ്ദേശയ നല കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  സരക്കസ്വാര ഉകദദസ്വാഗസര
അതനില്നനിനസ സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ പനിന്മേസ്വാറുയ.  അവരുമട വനിവരങ്ങള് ഗവണ്മമനനിമന
മുമസ്വാമകേ  വരുമമനള്ളതുമകേസ്വാണസ  ഒഴനിഞകപസ്വാകേസ്വാന്  സനദ്ധമസ്വാകുയ.  പകക
മറ്റുള്ളവര  സസകമധയസ്വാ  ഒഴനിഞകപസ്വാകേണമമനനില.  അങ്ങമനയള്ള  ആളകേളനില്
കുറചകപമരയസ്വാണസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  കേമണത്തസ്വാനസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.  വസ്തുതകേള്  മറചവചയ
മതറസ്വായ  വനിവരങ്ങള്  നല്കേനിയയ  കുമറയധനികേയ  ആളകേമളമയങ്കെനിലുയ  ഇങ്ങമന
അനരഹമസ്വായനി ആനകൂലദങ്ങള് ഹകേപ്പെറസ്വാന് കപ്രരനിപ്പെനിക്കുനതസ കകേവലയ അരനിയമട
മസ്വാതയ പ്രശ്നമല; സഇൗജേനദമസ്വായനി അരനി കേനിട്ടുനതസ മസ്വാതമല. വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ ആനകൂലദയ,
ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  ആനകൂലദയ  എനനിവമയസ്വാമക്ക  കേനിട്ടുനതനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാണസ  മതറസ
മചയ്യസ്വാന് പലരുയ കപ്രരനിപ്പെനിക്കമപ്പെടുന സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകുനതസ.  ഈ വസ്തുത നമ്മള്
ശരനിയസ്വായ  നനിലയനില്  പരനികശസ്വാധനിചസ  അനരഹമര  പൂരണ്ണമസ്വായയ  ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാനയ
അരഹരസ്വായ  ആളകേള്മക്കലസ്വായ  ഈ  ആനകൂലദങ്ങള്  ലഭദമസ്വാക്കുനതനിനമുള്ള
ശക്തമസ്വായ  ഇടമപടലുണസ്വാകകേണതുണസ.  നമ്മള്  തമന  നനിഷ്കരഷനിച  ഗവണ്മമനസ
ഉത്തരവനസരനിചസ  ആവനിഷ്കരനിച  മസ്വാനദണ്ഡങ്ങള്  പലതരത്തനിലുയ  വനിനയസ്വായനി
മസ്വാറനിയനിട്ടുണസ.  പല കേസ്വാറഗറനിയനിലുമുള്ള ആളകേള്ക്കസ മസ്വാരക്കസ നല്കുനണസ.  മതസ്വാഴനില്
രഹനിതരസ്വായനിട്ടുള്ള ആളകേള്ക്കസ 5 മസ്വാരക്കസ മകേസ്വാടുക്കുന.  ഒരു വസ്പീടനില് നസ്വാലസ മതസ്വാഴനില്
രഹനിതരുണസ എനസ്വാണസ അവര സസയയ സതദവസ്വാങ്മൂലയ നല്കേനിയമതങ്കെനില് അവരക്കസ
20  മസ്വാരക്കസ  കേനിട്ടുകേയസ്വാണസ.  അങ്ങമന  മകേസ്വാടുത്ത  സയഭവങ്ങളയ  ഉണസ്വായനിട്ടുണസ.
മതസ്വാഴനില്  രഹനിതനസ  പ്രസ്വായപരനിധനിയനില.  15,  18  വയസസ്വായസ്വാലുയ  70  വയസ്സുള്ള
മുത്തശനി ആമണങ്കെനിലുയ മതസ്വാഴനില് രഹനിതമനനസ എഴുതനിയസ്വാല് ഈ ആനകൂലദങ്ങള്
ലഭനിക്കുന സസ്വാഹചരദയ  വരനികേയസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാമല വനിധവ ഒരു കേസ്വാറഗറനിയസ്വാണസ.
അതനിനസ  മസ്വാരക്കുണസ.   മുന്ഗണനസ്വാ ലനിസനില് വരസ്വാന് സഹസ്വായകേരമസ്വായനിട്ടുള്ളതസ്വാണസ.
വനിധവക്കസ  പ്രസ്വായപരനിധനിയനില.  മചറനിയ  പ്രസ്വായത്തനില്  വനിധവയസ്വായ,  കുടനികേമള
പഠനിപ്പെനിക്കസ്വാന്കപസ്വാലുയ  വനിഷമനിക്കുന  ആളകേള്  പരനിഗണനിക്കമപ്പെടണമമനള്ളതസ
മകേസ്വാണസ്വാണസ  ആ  മസ്വാനദണ്ഡയ  വചമതങ്കെനിലുയ  കജേസ്വാലനിയള്ള  ആണ്മക്കള്
ഉള്മപ്പെമടയള്ള  പ്രസ്വായമുള്ള  വനിധവകേള്  ഈ  അരഹതയനികലയസ  വരനികേയസ്വാണസ.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളണസ.  വരുമസ്വാനമമസ്വാനമനിലസ്വാത്ത  ഒരു  കുടുയബത്തനിമല
ദമതനി കേടസ  ഓഫസ  മസ്വാരക്കനിമന പരനിധനിയനില് വരസ്വാത്തതുമകേസ്വാണസ പുറന്തള്ളമപ്പെടുന.
മറസ  ചനില  സസ്വാമൂഹദ  വനിഭസ്വാഗങ്ങള്ക്കുയ  സരക്കസ്വാര  ഉകദദസ്വാഗമുള്ളവരക്കുമമസ്വാമക്ക
ചനിലകപ്പെസ്വാള്   ജേസ്പീവനിതമസ്വാരഗ്ഗങ്ങളണസ്വാകുയ;  അവര  ഈ  പരനിഗണനയനില്  വരണ.
പകക  ആ  സമൂഹമത്തയസ്വാമകേ  ഈ  ലനിസനില്  ഉള്മപ്പെടുകത്തണതസ്വായനിട്ടുണസ.
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മതദമത്തസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്,  കേയര,  കേശുവണനി  കമഖലയനിലുള്ളവര,  കതസ്വാടയ
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള് തുടങ്ങനിയവര എറവയ ദുരനിതമനഭവനിക്കുന വനിഭസ്വാഗങ്ങളസ്വാണസ.   ആ
കസ്വാസനിമന ഒനസ്വായനി ഈ ലനിസനില് മകേസ്വാണവരുനതനിനസ്വാവശദമസ്വായ നടപടനി ഇകപ്പെസ്വാള്
ഹകേമക്കസ്വാണനിടനില.   അതസ  ഹകേമക്കസ്വാള്ളണയ.   അങ്ങമന  മസ്വാതകമ   ലനിസനില്
ഇകപ്പെസ്വാള് കേടനകൂടനിയ അപസ്വാകേതകേള് പൂരണ്ണമസ്വായയ പരനിഹരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയകേയള.
സരക്കസ്വാര  ഉകദദസ്വാഗസരുയ  മറ്റുയ  ഇതനിനകേത്തസ  കേടനകൂടനിയനിട്ടുമണങ്കെനില്  സസയയ
ഡനികയര മചയസ  ഒഴനിവസ്വായനി കപസ്വാകേണമമനസ  ഇകപ്പെസ്വാള് ഗവണ്മമനസ പ്രഖദസ്വാപനിചതസ
നല കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  അങ്ങമന കുമറയധനികേയ ആളകേള് ഒഴനിവസ്വായനി കപസ്വായനിട്ടുമണനസ്വാണസ
മനസനിലസ്വാക്കുനതസ.  സരക്കസ്വാര  ഉകദദസ്വാഗസരുമട  സതദസ്വാവസ  കൃതദമസ്വായനി
ഗവണ്മമനനിമന മുനനില് വരുമമനള്ളതുമകേസ്വാണസ്വാണസ അവര ഒഴനിവസ്വായനികപ്പെസ്വാകുനതസ.
അലസ്വാത്ത ആളകേമള ഇകപ്പെസ്വാള് നടക്കുന പരനികശസ്വാധനയയ സസസ്വാഡസ  പ്രവരത്തനവയ
ശക്തമസ്വാക്കനി  ഒഴനിവസ്വാക്കുനകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  സസ്വാമൂഹദ  വനിഭസ്വാഗങ്ങളനില്മപ്പെട
മതദമത്തസ്വാഴനിലസ്വാളനി കേള്,  കേയര,  കേശുവണനി  കമഖയനിലുള്ള  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്,
പരമരസ്വാഗത കമഖലയനില്മപ്പെട കതസ്വാടയ മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്,  പടനികേജേസ്വാതനി/പടനികേവരഗ്ഗ
വനിഭസ്വാഗങ്ങള്  തുടങ്ങനിയവമര   പൂരണ്ണമസ്വായയ  മുന്ഗണനസ്വാ  ലനിസനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തനി
ആനകൂലദങ്ങളയ  സഇൗജേനദങ്ങളയ  ലഭദമസ്വാക്കുനതനിനസ്വാവശദമസ്വായ  ശക്തമസ്വായ
നനിലപസ്വാടസ  എതയയ  മപമടനസ  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഗവണ്മമനനിമന  പ്രയസ്വാസങ്ങളയ
പരനിമനിതനിയമമസ്വാമക്ക  എലസ്വാവരക്കുയ  മനസനിലസ്വാകുമമങ്കെനിലുയ  സമൂഹത്തനിനസ  നസ്പീതനി
മകേസ്വാടുക്കണമമങ്കെനില്  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  ഗവണ്മമനസ  ശക്തമസ്വായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ എനനിക്കസ അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ. 

ഭകദവയ സനിവനില് സഹപസുയ വകുപ്പുമനനി (  ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   തനികലസ്വാത്തമന്  ): സര,
സരക്കസ്വാര  ഉത്തരവസ  (ഹകേ)  നമര  112/12/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്പീയതനി  27-4-2012,
സരക്കസ്വാര  ഉത്തരവസ  (ഹകേ)  നമര  16/2011/ത.സസ.ഭ.വ.  തസ്പീയതനി  14-1-2011
എനനിവയമട അടനിസസ്വാനത്തനില് തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനിയ മസ്വാനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനസരനിചസ കറഷന്
കേടകേള് മുകഖന വനിതരണയ മചയ പ്രസ്പീ-കപസ്വാപ്പുകലറസ കഫസ്വാമനില് കേസ്വാരഡുടമകേള് സസയയ
പൂരനിപ്പെനിചസ  നല്കേനിയ  അകപകകേള്  പ്രകേസ്വാരമസ്വാണസ  മുന്ഗണനസ്വാ  പടനികേ
തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.   കദശസ്പീയ  ഭകദഭദ്രതസ്വാ  നനിയമപ്രകേസ്വാരയ  ആമകേ  15480040
ഗുണകഭസ്വാക്തസ്വാക്കമള മസ്വാതകമ മുന്ഗണനസ്വാ പടനികേയനില് ഉള്മപ്പെടുത്തുനതനിനസ നനിയമയ
അനശസ്വാസനിക്കുനള.

സയസസ്വാനത്തസ ഭകദഭദ്രതസ്വാ നനിയമയ  2013  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിമന ഭസ്വാഗമസ്വായനി
മുന്ഗണനസ്വാ ലനിസസ,  സരക്കസ്വാര അയഗസ്പീകേരനിച മസ്വാനദണ്ഡങ്ങളമട അടനിസസ്വാനത്തനില്
തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനി  കേരടസ  ലനിസസ  20-10-2016-ല്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച.   അകപകകേളനില്
ശരനിയസ്വായ  വനിവരങ്ങള്  കരഖമപ്പെടുത്തസ്വാമതയയ  ഡസ്വാറസ്വാ  എന്ട്രനിയനില്  വന  ചനില
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പനിഴവകേള്  മൂലവയ  അനരഹര  ഉള്മപ്പെടുകേയയ  അരഹര  മുന്ഗണനസ്വാ  പടനികേയനില്
ഉള്മപ്പെടസ്വാമതയയ കപസ്വായനിട്ടുണസ.   കേരടസ  മുന്ഗണനസ്വാ പടനികേ ഭകദ ഭദ്രതസ്വാ നനിയമയ,
2013  അനശസ്വാസനിക്കുന  രസ്പീതനിയനില്  തസ്വാലൂക്കസ  സഹപ  ആഫസ്പീസസ,
വനികലജേസ  ആഫസ്പീസസ,  പഞസ്വായത്തസ  ആഫസ്പീസസ,  കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്/മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനി
എനനിവനിടങ്ങളനിലുയ  മവബ്ഹസറനിലുയ  ആകകപങ്ങളയ  പരസ്വാതനികേളയ
സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ്വായനി  പ്രസനിദ്ധമപ്പെടുത്തുകേയയ  ലഭദമസ്വായ  ആകകപങ്ങളനിലുയ
പരസ്വാതനികേളനിലുയ  പഞസ്വായത്തസ  മസക്രടറനി  മചയരമസ്വാനയ  കറഷനനിയഗസ  ഇന്മസകര
കേണ്വസ്പീനറുയ  വനികലജേസ  ആഫസ്പീസര,  സനി.ഡനി.എസസ.  സൂപ്പെരഹവസര  എനനിവര
അയഗങ്ങളമസ്വായള്ള  കേമ്മനിറനി  ഹനിയറനിയഗസ  നടത്തനി  തസ്പീരപ്പെസ  കേല്പ്പെനിചനിരുന.  ടനി
തസ്പീരുമസ്വാനത്തനില്  ആകകപമുള്ളവര  ജേനിലസ്വാ  കേളകര  മചയരമസ്വാനയ  ജേനിലസ്വാ  സഹപ
ആഫസ്പീസര  കേണ്വസ്പീനറുയ  ജേനിലസ്വാ  പഞസ്വായത്തസ  മഡപക്യൂടനി  ഡയറകര,  എ.ഡനി.സനി.
ജേനറല്,  ജേനിലസ്വാ  കസസ്വാഷദല്  മവല്ഫയര  ഓഫസ്പീസര  എനനിവരടങ്ങുന  അപ്പെസ്പീല്
കേമ്മനിറനിക്കസ പരസ്വാതനി സമരപ്പെനിചസ  പരനിഹസ്വാരയ ഉണസ്വാക്കുകേയയ മചയനിരുന.

തുടരനസ  വനിവനിധ  ജേനിലകേളനിലസ്വായനി  1673422  ആകകപങ്ങളയ  പരസ്വാതനികേളയ
ലഭനിച.  ഇതസ  7861  കേമ്മനിറനികേള് കൂടനി  കനരക്കസ്വാഴ്ച നടത്തനി  1524161  അകനസഷണയ
നടത്തുകേയയ ആയതനികന്മേല്  1293868  അകപകകേള് അരഹരസ്വാമണന രസ്പീതനിയനില്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  230293  എണ്ണയ  അനരഹരസ്വാമണനസ  കേമണത്തുകേയയ
മചയ.  പരസ്വാതനിക്കസ്വാരനില്  149261 കപര  അകനസഷണത്തനിനസ  ഹസ്വാജേരസ്വായനില.  ഈ
വനിവരങ്ങള്  പരനിഗണനിചസ  ലനിസസ  തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനി.  ഈ  ലനിസസ  സയസസ്വാനമത്ത
941  ഗസ്വാമപഞസ്വായത്തുകേളനിലുയ  87  മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനികേളനിലുയ  6  മുനനിസനിപ്പെല്
കകേസ്വാരപ്പെകറഷനകേളനിലുയ അയഗസ്പീകേസ്വാരത്തനിനസ്വായനി നല്കേനി. 543 പഞസ്വായത്തുകേള് ലനിസസ
അയഗസ്പീകേരനിചസ  മടക്കനി  നല്കേനി.   360  പഞസ്വായത്തുകേള്  അഭനിപ്രസ്വായങ്ങള്  ഒനയ
തമന  നല്കേനിയനില.  40  പഞസ്വായത്തുകേള്  ലനിസസ  മടക്കനി  നല്കേനിയനിടനില.
മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനികേളനില്  44  എണ്ണയ  അഭനിപ്രസ്വായയ  ഒനയതമന  നല്കേനിയനില.  39
എണ്ണയ  ലനിസസ  അയഗസ്പീകേരനിചനല്കേനി.  ഇതനിമനത്തുടരനസ  തകദ്ദേശസസയയഭരണ
സസ്വാപനങ്ങളനില് നനിനസ അരഹരസ്വാമണനസ കേസ്വാണനിചസ  288222  കേസ്വാരഡുടമകേളമടയയ
35897  അനരഹരുമടയയ  ലനിസസ  ലഭനിച.  കൂടസ്വാമത  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്
അനരഹരസ്വാമണനസ  കേസ്വാണനിചസ  186926  അകപകകേള്  ലഭനിചനിരുന.
അകനസഷണത്തനില്  102002  കേസ്വാരഡുകേള് അനരഹരസ്വാമണനസ  കേമണത്തനിയനിട്ടുണസ.
സമയബനനിതമസ്വായനി  കറഷന്  കേസ്വാരഡസ  നല്കകേണനി  വനതനിനസ്വാല്  അനരഹമരനസ
കേമണത്തനിയവമര  പ്രകതദകേയ  സസ്പീല്  പതനിപ്പെനിചസ  മപസ്വാതുവനിഭസ്വാഗയ  കേസ്വാരഡുകേളസ്വാക്കനി
മസ്വാറനി.   കറഷന്  കേസ്വാരഡസ  വനിതരണയ  പൂരത്തസ്പീകേരനിചസ  വനകതസ്വാമട  നനിരവധനി
ആളകേള്  അനരഹമസ്വായനി  മുന്ഗണനസ്വാ  പടനികേയനില്  ഉള്മപ്പെട്ടുമവനസ  പരസ്വാതനി
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ലഭനിക്കുകേയയ  അവ  സതദമസ്വാമണനസ  കബസ്വാധദമപ്പെടുകേയയ  മചയ.  സയസസ്വാനമത്ത
സരക്കസ്വാര/അരദ്ധസരക്കസ്വാര  ജേസ്പീവനക്കസ്വാര,  അദ്ധദസ്വാപകേര,  മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ
സസ്വാപനങ്ങളനിമല ജേസ്പീവനക്കസ്വാര,  സരവ്വകേലസ്വാശസ്വാല ജേസ്പീവനക്കസ്വാര,  സയസസ്വാന-ജേനിലസ്വാ-
പ്രസ്വാഥമനികേ സഹകേരണ സയഘങ്ങളനിമല ജേസ്പീവനക്കസ്വാര,  കദശസസ്വാല്കൃത/മഷഡക്യൂള്ഡസ
ബസ്വാങ്കെസ  ജേസ്പീവനക്കസ്വാര,  സരക്കസ്വാര  നനിയനണത്തനിലുള്ള  കകേസ്വാരപ്പെകറഷനകേള്,
ലനിമനിറഡസ  കേമനനികേള്  എനനിവയനിമല  ജേസ്പീവനക്കസ്വാര  എനനിവര  കൂടസ്വാമത
സയസസ്വാനത്തസ  മപന്ഷന്/കുടുയബമപന്ഷന്  ഹകേപ്പെറ്റുനവര,  സയസസ്വാന-ജേനിലസ്വാ-
പ്രസ്വാഥമനികേ  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളനിമല  മപന്ഷണരമസ്വാര  എനനിവരനില്  നനിനയ
ചനിലര  അനരഹമസ്വായനി  മുന്ഗണനസ്വാ  പടനികേയനില്  കേടനകൂടനിയതസ്വായനി  കേമണത്തനിയ
സസ്വാഹചരദത്തനില്  അത്തരക്കസ്വാരക്കസ  സസകമധയസ്വാ  ഒഴനിഞമസ്വാറസ്വാന്  സരക്കസ്വാര
നനിരകദ്ദേശയ  നല്കുകേയയ  നടപടനികേള്  കേരക്കശമസ്വാക്കുകേയയ  മചയ.   തുടരനസ  ഈ
വനിഭസ്വാഗത്തനില്  27344  കേസ്വാരഡുടമകേള്  സസകമധയസ്വാ  നനിലവനില്  മുന്ഗണനസ്വാ
പടനികേയനില്  നനിനയ  ഒഴനിവസ്വാകുകേയയ  മചയനിട്ടുണസ.   വകുപ്പുതല  അകനസഷണത്തനില്
ഉള്മപ്പെമട  നനിലവനില്  127546  കേസ്വാരഡുകേളമട  ഉടമകേള്  അനരഹരസ്വാമണനസ
കേമണത്തനിയനിട്ടുണസ.

കറഷന്  കേസ്വാരഡുകേളമട  ഡസ്വാറസ്വാകബസനില്  ആധസ്വാര  വനിവരങ്ങളയ

കശഖരനിചനിട്ടുണസ.  ഏകേകദശയ  90  ശതമസ്വാനയ  ജേനങ്ങളമട  ആധസ്വാര  വനിവരങ്ങള്

ഇതനിനകേയ  ലഭദമസ്വായതനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  കൃതനിമ  കേസ്വാരഡുകേള്  കേമണത്തനി

ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയനതസ്വാണസ.   അനരഹരസ്വായ  നസ്വാലുചക്ര  വസ്വാഹന  ഉടമകേമള

കേമണത്തസ്വാന്  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന  വകുപ്പെനില്  നനിനയ  വനിവരങ്ങള്  കശഖരനിക്കസ്വാനയ

1000  ചതുരശ്ര  അടനികമല്  വനിസ്തസ്പീരണ്ണമുള്ള  വസ്പീട്ടുടമകേമള  കേമണത്തസ്വാന്  തകദ്ദേശ

സസയയഭരണ  വകുപ്പെനില്  നനിനയ  വനിവരങ്ങള്  കശഖരനിക്കസ്വാനയ  വനികദശ

കജേസ്വാലനിയള്ളവരുമട  വനിവരങ്ങള്  കനസ്വാരക്കയനില്  നനിനയ  കശഖരനിക്കസ്വാനയ

ഒകരക്കറനിനകമല്  ഭൂമനിയള്ളവരുമട  വനിവരങ്ങള്  റവനക്യൂ  വകുപ്പെനില്നനിനയ

കശഖരനിക്കസ്വാനയ സരക്കസ്വാര നടപടനിമയടുത്തനിട്ടുണസ.  മുന്ഗണനസ്വാ പടനികേയനില് നനിനയ

ഒഴനിവസ്വായനി  കപസ്വായനിട്ടുള്ള  അരഹതമപ്പെട  പടനികേജേസ്വാതനി  കുടുയബങ്ങമളയയ

മതദമത്തസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്,  കതസ്വാടയ,  കേയര,  കേശുവണനി  തുടങ്ങനിയ  പരമരസ്വാഗത

മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്  ഉള്മപ്പെടുന  കുടുയബങ്ങമളയയ  പ്രകതദകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി

മുന്ഗണനസ്വാ പടനികേയനില് ഉള്മപ്പെടുത്തസ്വാനയ സരക്കസ്വാര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്വാണസ.

ഭകദധസ്വാനദ  വനിതരണത്തനിനസ  പുറമമ  സയസസ്വാനത്തസ  മമണ്ണണ്ണ,  പഞസസ്വാര

വനിതരണത്തനിനയ  പസ്വാചകേവസ്വാതകേയ,  കേസ്വാരഷനികേ  സബ്സനിഡനി,  ചനികേനിതസ്വാ
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ധനസഹസ്വായയ,  വനിവനിധ  സസ്വാമൂഹദകകമ  പദ്ധതനികേള്  മുഖസ്വാന്തരമുള്ള  സഹസ്വായങ്ങള്

എനനിവയസ കറഷന് കേസ്വാരഡസ ആധസ്വാരമസ്വാക്കസ്വാറുണസ.  മുന്ഗണനസ്വാ പടനികേയനില് നനിനയ

ഒഴനിവസ്വായനി  കപസ്വായനിട്ടുള്ള  അരഹതമപ്പെടവരക്കസ  ചനികേനിതസ്വാ  ആനകൂലദങ്ങള് 

നനികഷധനിക്കമപ്പെടസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്  ബനമപ്പെട  ജേനിലസ്വാ  കേളകരമസ്വാരുമട  ഉത്തരവനിന്

പ്രകേസ്വാരയ  കറഷന്  കേസ്വാരഡനില്  പ്രകതദകേയ  മുദ്ര  പതനിപ്പെനിചസ  നല്കേസ്വാന്  സരക്കസ്വാര

നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടസ്വാമത  കമല്  പദ്ധതനികേളമട  ആനകൂലദങ്ങള്

മുന്ഗണനസ്വാ വനിഭസ്വാഗത്തനില്മപ്പെട മുഴുവന് കപരക്കുയ അനവദനിക്കസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ എന

കേസ്വാരദത്തനില്  സസ്വാമൂഹദ  നസ്പീതനി,  ആകരസ്വാഗദയ,  തകദ്ദേശ  സസയയഭരണയ,  കൃഷനി  എനസ്പീ

വകുപ്പുകേളമസ്വായനി കൂടനിയസ്വാകലസ്വാചനിചസ നയപരമസ്വായ തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കുനതസ്വാണസ.

പരസ്വാതനിക്കസ്വാമര  കനരനില്  കകേട്ടുയ  ആവശദമസ്വായ  കകേസുകേളനില്  വകുപ്പെസ
ഉകദദസ്വാഗസന്മേസ്വാര ഫസ്പീല്ഡുതല പരനികശസ്വാധന നടത്തനിയയ ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുണസ്വായനിട്ടുള്ള
പരസ്വാതനികേള് പൂരണ്ണമസ്വായയ പരനിഹരനിക്കുനതനിനള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിചവരുന.

ശ്രസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമസ്വാര:  സര, സരക്കസ്വാര  അനരഹരസ്വായവമര ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാനയ
സസയയ ഒഴനിഞകപസ്വാകേസ്വാനമുള്ള നടപടനികേള് ശക്തമസ്വായനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഈ
ലനിസനിനകേത്തുതമന  വരസ്വാമതകപസ്വായ  അരഹതമപ്പെടവമരനസ  നമുമക്കലസ്വാവരക്കുയ
കബസ്വാധദമപ്പെടുന  വലനിമയസ്വാരു  വനിഭസ്വാഗമുണസ.  ഗവണ്മമനനിമന  ഉത്തരവനിലസ്വാത്തതു
മകേസ്വാണസ  അവരുമട  അകപക  സസസ്പീകേരനിക്കുനനിമലനസ  കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ  നടന
ഡനി.ഡനി.സനി.  കയസ്വാഗത്തനിമലസ്വാമക്ക  പരസ്വാതനിയസ്വായനി  ഉനയനിചനിരുന.  അതു
സയബനനിചസ  ഉകദദസ്വാഗസരക്കസ  വദക്തമസ്വായ  മറുപടനി  പറയസ്വാനയ  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
അരഹതമപ്പെടവരുമട  അകപക  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാനയ  അതസ  പരനികശസ്വാധനിചസ
അരഹതമപ്പെടവരക്കസ  കറഷന്  കേസ്വാരഡസ  വനിതരണയ  മചയ്യുനതനിനമുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകമസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    തനികലസ്വാത്തമന്:  സര,  അരഹതമപ്പെടവര  ഇനനിയയ
ഒഴനിവസ്വായനിട്ടുമണങ്കെനില് അവരക്കസ അകപക നല്കേസ്വാനള്ള സമയമുണസ. എലസ്വാ തസ്വാലൂക്കസ
സഹപ  ഓഫസ്പീസനിലുയ  ജേനിലസ്വാ  സഹപ  ഓഫസ്പീസനിലുയ  മസക്രകടറനിയറനില്
ഡനി.സനി.എസസ.-നമമസ്വാമക്ക  അകപക  നല്കേനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അവരക്കസ
ഇനനിയയ  അകപക  മകേസ്വാടുക്കസ്വാനള്ള  അവസരമുണസ.   എതയയകവഗയ  അകപക
നല്കുകേയസ്വാണസ കവണതസ.   കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ  ജേനിലസ്വാ വനികേസന സമനിതനി കയസ്വാഗത്തനില്
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മതസ്വാഴനില്  വകുപ്പുമനനി  പമങ്കെടുത്തസ  അരഹതമപ്പെടവരക്കസ
അകപക  നല്കേസ്വാന്  ഇനനിയയ  സമയമുമണനസ  അറനിയനിചനിട്ടുമണനസ്വാണസ
ഞസ്വാന്  മനസനിലസ്വാക്കുനതസ.  അതുമകേസ്വാണസ  ഒരു  തടസവമനില.  അകപക
നല്കേനിയനിടനിലസ്വാത്തവര  എതയയകവഗയ  അകപക  നല്കേണയ.  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
അകപകകേളനില്  ഡക്യൂപനികക്കഷന്  വനനിട്ടുണസ.  അകപക  നല്കേനിയവര  ഇനനി
നല്കകേണതനില.
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(2) അസയസ്കൃത വസ്തുക്കളമട ദഇൗരലഭദയ

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   മകേ  .   ഇബസ്വാഹനിയ കുഞ്ഞസ  :  സര, സയസസ്വാനത്തസ മപസ്വാതുകമഖലയനിലുയ
സയയക്തകമഖലയനിലുയ  പ്രവരത്തനിക്കുന  ഇല്മഹനറസ  അസയസ്കൃത  പദസ്വാരതമസ്വായനി
ഉപകയസ്വാഗനിചസ  മൂലദവരദ്ധനിത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്  നനിരമ്മനിക്കുന  വദവസസ്വായശസ്വാലകേള്
ഇല്മഹനറനിമന  ദഇൗരലഭദയമൂലയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകേയസ്വാണസ.  നമ്മുമട
സയസസ്വാനത്തസ മകേസ്വാലയ,  ആലപ്പുഴ ജേനിലകേളനില് സുലഭമസ്വായനി ലഭനിക്കുന കേരനിമണല്
കവരതനിരനിചസ്വാണസ  ഇല്മഹനറസ  എടുക്കുനതസ.  ഇല്മഹനറസ  മമസ്വാത്തമസ്വായനി
കശഖരനിക്കുന കകേന്ദ്ര മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ  സസ്വാപനമസ്വായ  ഐ.ആര.ഇ.എല്. (Indian
Rare  Earths  Limited)-നസ  സയസസ്വാന ഗവണ്മമനസ  ഖനനത്തനിനസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
സലത്തസ ഖനനയ നടത്തസ്വാത്തതുയ ഐ.ആര.ഇ.എല്-മന മനിനറല് മസപ്പെകറഷനള്ള
കേപ്പെസ്വാസനിറനി  യടനിഹലകസഷന്  നടത്തസ്വാത്തതുയ  കേസ്വാരണമസ്വാണസ  വദവസസ്വായ
സസ്വാപനങ്ങള്ക്കസ  ഇല്മഹനറസ  നല്കേസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കസ്വാമത  വരുനതസ.  ചവറയനില്
തമനയള്ള സയസസ്വാന മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ സസ്വാപനമസ്വായ മകേ.എയ.എയ.എല് (Kerala
Minerals  and  Metals  Limited)-നസ  അവരുമട  കേപ്പെസ്വാസനിറനി  യടനിഹലകസഷന്
അസസ്വാധദമസ്വാകുനതസ  ഇല്മഹനറസ  കേനിടസ്വാത്തതുമൂലമസ്വാണസ.  മകേ.എയ.എയ.എല്-നസ
നസ്വാല്പ്പെതനിനസ്വായനിരയ  ടണ്  ഹടറസ്വാനനിയയ  ഡകയസ്വാഹകഡസ  പനിമഗ്മെനസ
ഉല്പ്പെസ്വാദനിപ്പെനിക്കണമമങ്കെനില്  എണ്പതനിനസ്വായനിരയ  ടണ്  ഇല്മഹനറസ  ആവശദമസ്വാണസ.
ട്രസ്വാവന്കൂര ഹടറസ്വാനനിയത്തനിനസ മുപ്പെതനിനസ്വായനിരയ ടണ് ഇല്മഹനറസ കവണയ.  എമന
നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇടയസ്വാര  ഇന്ഡസനിയല് ഏരനിയയനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന
ആയനിരത്തനിലധനികേയ  കപരക്കസ  മതസ്വാഴനിലസരയ  ലഭനിക്കുന  സനി.എയ.ആര.എല്.
(Cochin Minerals and Rutile Limited) കേമനനിക്കസ ഒരു ലകയ ടണ് ഇല്മഹനറസ
പ്രതനിവരഷയ  ആവശദമുണസ.   ഇവനിമട  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷയ  ഐ.ആര.ഇ.എല്
നല്കേനിയതസ  കകേവലയ  പമത്തസ്വാന്പതനിനസ്വായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  നസ്വാല്പ്പെതസ  ടണ്
മസ്വാതമസ്വാണസ.   ബസ്വാക്കനി  അസയസ്കൃത  പദസ്വാരതയ  കേമനനി  വലനിയ  നഷ്ടയ  സഹനിചസ
വനികദശത്തുനനിനയ ഇറക്കുമതനി മചയ്യുകേയസ്വാണസ.  നമ്മുമട സയസസ്വാനത്തസ സുലഭമസ്വായനി
ലഭനിക്കുന ഗുണകമന്മേയള്ള ഇല്മഹനറസ നമുക്കസ ആവശദത്തനിനസ എടുക്കസ്വാവനതസ്വാണസ.
അതസ  ആവശദത്തനിനസ  ലഭദമസ്വാക്കസ്വാത്തതുമൂലയ  സനി.എയ.ആര.എല്.  പ്രതനിസനനി
കനരനിടുകേയസ്വാണസ.  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തസ  പ്രവരത്തനിക്കുന  ഫസ്വാകറനികേള്ക്കസ
ഐ.ആര.ഇ.എല്. കവണത ഇല്മഹനറസ മകേസ്വാടുക്കുനനിമലനസ മസ്വാതമല മകേസ്വാടുക്കുന
ഇല്മഹനറനിനസ  അന്തരകദശസ്പീയ  മസ്വാരക്കറസ  വനിലകയക്കസ്വാള്  കൂടുതല്  വനില
ഈടസ്വാക്കുകേയസ്വാണസ.   ഈ  വരഷയതമന  ഐ.ആര.ഇ.എല്.  65 ശതമസ്വാനയ  വനില
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയണസ്വായനി.  ഐ.ആര.ഇ.എല്-മന  കേപ്പെസ്വാസനിറനി  യടനിഹലകസഷന്
ഉറപ്പുവരുത്തനി  ഇല്മഹനറനിനസ  വസ്വാരഷനികേവനില  വദവസ  നനിശ്ചയനിചസ  നമ്മുമട
സയസസ്വാനമത്ത ഫസ്വാകറനികേള്ക്കസ്വാവശദമുള്ള ഇല്മഹനറസ നല്കേസ്വാനള്ള നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണയ. എമന മണ്ഡലത്തനിമല ഇടയസ്വാറുള്ള സനി.എയ.ആര.എല്. കേമനനിക്കസ
ഇല്മഹനറസ  ലഭനിക്കസ്വാത്തതുമൂലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ അഭദരതനിക്കുന. 



ശ്രദ്ധ കണനിക്കല് 461

വദവസസ്വായവയ  കസസ്വാരട്സുയ  യവജേനകേസ്വാരദവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
മമസ്വായസ്പീന്):  സര,  കകേന്ദ്ര മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ സസ്വാപനമസ്വായ ഇന്തദന് മറയര എരത്തസസസ
ലനിമനിറഡസ എന കേമനനിക്കസ ഖനനയ മചയ്യുനതനിനസ  നസ്വാലസ മമമനനിയഗസ ലസ്പീസുകേളസ്വാണസ
സരക്കസ്വാര അനവദനിചനിട്ടുള്ളതസ.  മഎ.ആര.ഇ.എല്.  ചവറ യണനിറസ  ബനിറസസസ   സസ്വാനസ
ഖനനയ മചയ്യുകേയയ ആയതനിലുള്ള ഇല്മമമനറസ കവരതനിരനിചസ മകേസ്വാചനിന് മനിനറല്സസ
ആനസ റൂമടയനില് ലനിമനിറഡസ  (CMRL),  മകേ.എയ.എയ.എല്.,  റനി.റനി.പനി.എല്.  എനസ്പീ
സസ്വാപനങ്ങള്ക്കസ വനിതരണയ മചയ്യുനമുണസ.  2006-നകശഷയ മഎ.ആര.ഇ.എല്.-ല്
നനിനയ ഇല്മമമനറസ കേയറ്റുമതനി മചയനിടനില. ഖനനസ്വാനമതനിയയ ചവറ പസ്വാനനില് രണസ
ലകയ  ടണ്  വസ്വാരഷനികേ  ഉലസ്വാദനകശഷനിയമുമണങ്കെനില്കപ്പെസ്വാലുയ  സസ്വാമൂഹനികേ-രസ്വാഷസ്പീയ
കേസ്വാരണങ്ങളസ്വാല്  ആവശദസ്വാനസരണമുള്ള  കേരനിമണല്  ഖനനയ  മചയ്യസ്വാകനസ്വാ
മസപ്പെകറഷന്  പസ്വാനനികലയസ  മകേസ്വാണകപസ്വാകുനതനികനസ്വാ  മഎ.ആര.ഇ.എല്-നസ
സസ്വാധനിചനിടനില.  നനിലവനില്  മമസ്വാത്തയ  ഉലസ്വാദനകശഷനിയമട  മുപ്പെത്തനിമൂനസ  ശതമസ്വാനയ
മസ്വാതകമ ഉപകയസ്വാഗനിക്കസ്വാന് കേഴനിയനള. കകേരളത്തനിമല കേമനനികേള്ക്കസ ഇല്മമമനറസ
ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തസ്വാനള്ള  നടപടനിയമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ഒഡസ്പീഷയനിമല  ഓകസസ്വായ
യണനിറനില് നനിനയ ഇല്മമമനറസ  ലഭദമസ്വാക്കസ്വാന് ശ്രമനിക്കുനമണങ്കെനിലുയ  അവനിടമത്ത
മണലനില് നനിനയ ഗുണകമന്മേയള്ള ഇല്മമമനറസ ലഭദമസ്വാകേസ്വാത്തതനിനസ്വാല് അതസ ആരുയ
വസ്വാങ്ങസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വാകുനനിമലനസ്വാണസ  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ.  സനി.എയ.ആര.എല്.-മന
വനിഷയത്തനില്   കേഴനിഞ്ഞ  സസ്വാമത്തനികേവരഷയ  ഇന്തദന്  മറയര  എരത്തസസസ
ലനിമനിറഡനിമന  മമകേവശയ  ആവശദത്തനിനസ  ഇല്മമമനറസ  ഉണസ്വായനിരുനകപ്പെസ്വാള്
ആയതസ  സനി.എയ.ആര.എല്.-നസ  നല്കേസ്വാന്  മഎ.ആര.ഇ.എല്.  തയ്യസ്വാറസ്വായനിരുന
മവങ്കെനിലുയ  ധസ്വാതു  മകേസ്വാണകപസ്വാകുനതനിനള്ള  നടപടനി  സനി.എയ.ആര.എല്.
സസസ്പീകേരനിചനിരുനനിമലനസ്വാണസ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  മചയനിട്ടുള്ളതസ.  ഇല്മമമനറസ  ഓപ്പെണ്
ജേനറല്  മമലസന്സസ  വദവസയനില്  ഇറക്കുമതനി  മചയ്യുകേയയ  ആയതസ  രസ്വാജേദന്തര
വനിപണനിയനിമല  വനിലയനില്  വനിതരണയ  മചയവരുകേയയ  മചയ്യുനണസ.
കകേന്ദ്രമപസ്വാതുകമഖലസ്വാ  സസ്വാപനമസ്വായ  മഎ.ആര.ഇ.എല്.-നസ  വനിലനനിയനണ
നനിയമയ അനസരനിചസ്വാണസ ഇല്മമമനറസ വനില രസ്വാജേദസ്വാന്തര വനിപണനിയമസ്വായനി തസ്വാരതമദയ
മചയസ  നനിശ്ചയനിചവരുനതസ.  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ  വസ്വാരഷനികേ  വനിലനനിരണ്ണയയ
പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമല  എനതസ്വാണസ  അവരുമട  നയപരമസ്വായ  തസ്പീരുമസ്വാനയ.  കകേരള
മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ  സസ്വാപനമസ്വായ  കകേരള  മമറല്സസ  ആനസ  മനിനറല്സസ  ലനിമനിറഡസ
ഉള്മപ്പെമടയള്ള കേമനനികേള്ക്കുയ കമല്പ്രകേസ്വാരയ  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന വനിലയനിലസ്വാണസ
മഎ.ആര.ഇ.എല്. ഇല്മമമനറസ നല്കേനിവരുനതസ. തന്മൂലയ വസ്വാരഷനികേവദവസയനില്
വനില  നനിശ്ചയനിചസ  സനി.എയ.ആര.എല്.-നസ  ഇല്മമമനറസ  നല്കേണമമന ആവശദയ
പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമമലനസ  അവര  അറനിയനിചനിട്ടുണസ.  മഎ.ആര.ഇ.എല്.-  ചവറ  യണനിറസ
അസയസ്കൃത  വസ്തുവസ്വായ  കേരനിമണലനിമന  ലഭദതക്കുറവമൂലയ  കേടുത്ത  സസ്വാമത്തനികേ
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പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയസ്വാമണനതസ വസ്തുതയസ്വാണസ. സയസസ്വാനത്തനിമന തസ്പീരപ്രകദശത്തുള്ള
ധസ്വാതുമണലനിമന  ലഭദത,  സയഭരണയ,  വനിപണനയ  തുടങ്ങനിയവമയക്കുറനിചസ
നനിലവനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര-സയസസ്വാന  ചടങ്ങളമട  അടനിസസ്വാനത്തനില്  വനിശദമസ്വായ  ഒരു
സസ്വാധദതസ്വാപഠനയ  നടത്തനി  റനികപ്പെസ്വാരടസ  സമരപ്പെനിക്കസ്വാനയ  ഇപ്രകേസ്വാരയ  സയഭരനിക്കുന
ധസ്വാതുമണല് കകേരള സരക്കസ്വാര മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ സസ്വാപനങ്ങള്ക്കുയ സനി.എയ.ആര.എല്.
ഉള്മപ്പെമടയള്ളവയ്ക്കുയ  അതനിനപുറമമ   സസകേസ്വാരദകമഖലയ്മക്കലസ്വായ  വനില്ക്കസ്വാനയ
മകേ.എയ.എയ.എല്.-മനയയ മഎ.ആര.ഇ.എല്.-മനയയ അനവദനിചകേനിടനിയ കബസ്വാക്കുകേള്ക്കസ
പുറത്തസ  കതസ്വാടപ്പെനിള്ളനിയനില്  കബസ്വാക്കസ  നമര  9  ധസ്വാതുമണല്  സയഭരനിക്കുനതനിനസ,
അതനിമന പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേത തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങള്  ഉള്മപ്പെടുത്തനി സസ്വാധദതസ്വാ പഠനയ
നടത്തുനതനിനയ ധസ്വാതുമണല് സയഭരണവയ വനിപണനവയ നടത്തുനതനിനസ സരക്കസ്വാര
മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ  സസ്വാപനമസ്വായ  കകേരള  മനിനറല്  മഡവലപ്മമനസ  കകേസ്വാരപ്പെകറഷമന
സജ്ജമസ്വാക്കുനതനിനമുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനയ  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്
വനിശദമസ്വായ മപ്രസ്വാകപ്പെസ്വാസല് സരക്കസ്വാരനില് സമരപ്പെനിക്കുനതനിനയ മകേ.എസസ.മഎ.ഡനി.സനി.-മയ
ചുമതലമപ്പെടുത്തനിയതനസരനിചസ  മകേ.എസസ.മഎ.ഡനി.സനി.  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിച
വരുകേയസ്വാണസ.  കൂടുതല് ധസ്വാതുമണല് സയഭരനിക്കുനതനിനള്ള  പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേ വശങ്ങള്,
നസ്വാട്ടുകേസ്വാരുമട പ്രതനികഷധയ ഉള്മപ്പെമടയള്ള കേസ്വാരദങ്ങള് ഇഇൗ സഭ ചരച മചയതസ്വാണസ.
ഇകപ്പെസ്വാള് കതസ്വാടപ്പെനിള്ളനിയനില്  തമനയള്ള ഡ്രഡ്ജേനിയഗസ കേഴനിഞ്ഞസ കേനിടക്കുന മണല്
എടുക്കസ്വാന് പ്രയസ്വാസങ്ങള് അനഭവമപ്പെടുനണസ.  ഉകദദസ്വാഗസ തലത്തനില് അതനിനള്ള
കയസ്വാഗയ  നടന.  മണല്  സയഭരനിക്കുനതനിനകവണനിയള്ള  പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേ
പ്രയസ്വാസങ്ങളസ്വാണസ  മഎ.ആര.ഇ.എല്.-മന  പ്രതനിസനനിയനിലസ്വാക്കുനതസ  എനള്ള
സസ്വാഹചരദമസ്വാണസ  ഇകപ്പെസ്വാഴുള്ളതസ.   അതനില്  ഒരു  മപസ്വാതു  അഭനിപ്രസ്വായയ
ഉണസ്വായനിവകരണതുണസ. 

11.00 AM]

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    മകേ  .    ഇബസ്വാഹനിയ  കുഞ്ഞസ:  സര,  65  ശതമസ്വാനയ  വനിലയസ്വാണസ  ഇഇൗ
സസ്വാമത്തനികേവരഷയ  മഎ.ആര.ഇ.എല്.  ഉയരത്തനിയതസ.  മപസ്വാതുകമഖലസ്വാ
സസ്വാപനങ്ങള്ക്കുയ  സയയക്തകമഖലയ്ക്കുയ   ആ  വനില  മകേസ്വാടുകക്കണ  സനിതനിയണസ.
മകേ.എയ.എയ.എല്.  കുറചസ  ലസ്വാഭമുണസ്വാക്കുനമണങ്കെനില്  അസയസ്കൃത  വസ്തുക്കള്
നദസ്വായമസ്വായ വനിലയസ കേനിടണയ.  അതുതമന സസകേസ്വാരദ കമഖലയ്ക്കുയ സയയക്തകമഖലയ്ക്കുയ
ബസ്വാധകേമസ്വാക്കണയ.  മഎ.ആര.ഇ.എല്.-മന  മസ്വാകനജേസ മമനനിമനയയ  അവമര
നനിയനനിക്കുന  ഇന്തദസ്വാ  ഗവണ്മമനനിമന  ഉകദദസ്വാഗസകരയയ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
മുഖദമനനികയയയ  പമങ്കെടുപ്പെനിചസ  ഒരു  കകേസ്വാണ്ഫറന്സസ  നടത്തനി   കകേരളത്തനിലുള്ള
സസ്വാപനങ്ങള്ക്കസ അസയസ്കൃത വസ്തുക്കള് ലഭദമസ്വാക്കുനതനിനയ അസയസ്കൃത വസ്തുക്കളമട
വനില ക്രമസ്വാതസ്പീതമസ്വായനി വരദ്ധനിക്കുനതസ തടയനതനിനയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. 
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ശ്രസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    മമസ്വായസ്പീന്:  സര,  രസ്വാജേദസ്വാന്തര വനിലയമസ്വായനി ബനമപ്പെടുത്തനിയസ്വാണസ
അസയസ്കൃത വസ്തുക്കളമട മസ്വാരക്കറസ വനില നനിശ്ചയനിക്കുനതസ. രസ്വാജേദസ്വാന്തര വനിപണനിയനില്
വനില  കുറയകമസ്വാള് ഇവനിമടയയ  വനില  കുറയ്ക്കുയ.   രസ്വാജേദസ്വാന്തര  വനിപണനിയനില്  വനില
കൂടുകമസ്വാള് ഇവനിമടയയ വനില കൂട്ടുയ  എനള്ള  നയമസ്വാണസ  സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ.  അതസ
തനിരുത്തസ്വാന് നയപരമസ്വായ  തസ്പീരുമസ്വാനമുണസ്വാകേണയ.  ഇഇൗ വനിഷയവമസ്വായനി ബനമപ്പെടസ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുഖദമനനിയമട  സസ്വാനനിദ്ധദത്തനില്  കനരമത്ത  ഒരു  കയസ്വാഗയ
കചരനനിരുന.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട അയഗയ സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല,  ഇഇൗ വനിഷയത്തനിമന
ഗഇൗരവയ കേണക്കനിമലടുത്തസ ബനമപ്പെട അധനികൃതരുമട കയസ്വാഗയ വനിളനിചകചരക്കസ്വായ. 

IV. സബ്മനിഷന്

(1) മകേസ്വാലയ കതസ്വാടനിമന പുനരുദ്ധസ്വാരണയ

ശ്രസ്പീ  .   എയ  .   മുകകേഷസ:  സര,  അഷ്ടമുടനി കേസ്വായലനിമനയയ പരവൂര കേസ്വായലനിമനയയ
തമ്മനില് ബനനിപ്പെനിചസ  മകേസ്വാലയ നഗരത്തനില് സനിതനി  മചയ്യുന മകേസ്വാലയ  കതസ്വാടനിമന
പുനരുദ്ധസ്വാരണ പ്രവൃത്തനികേള് അനന്തമസ്വായനി നസ്പീളന സസ്വാഹചരദത്തനില് നനിലവനിലുള്ള
കേരസ്വാര  അവസസ്വാനനിപ്പെനിചസ  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള്  റസ്പീ-മടണര
മചയ്യുനതനിനള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ  അഭദരതനിക്കസ്വാനസ്വാണസ  ഞസ്വാന്
ഇഇൗ സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.  മകേസ്വാലയ-കകേസ്വാടപ്പുറയ കദശസ്പീയ ജേലപസ്വാത-3-
മനയയ   മകേസ്വാലയ-കകേസ്വാവളയ  സയസസ്വാന  ജേലപസ്വാതകയയയ   തമ്മനില്  ബനനിപ്പെനിചസ
മകേസ്വാലയ   നഗരഹൃദയത്തനില്  ചരക്കസ  ഗതസ്വാഗതത്തനിമനയയ  വസ്വാണനിജേദത്തനിമനയയ
പ്രഇൗഢമസ്വായ  ഗതകേസ്വാലസ്മരണകേള് കപറുന  മകേസ്വാലയ  കതസ്വാടസ  അനധനികൃത
കേകയ്യറയമൂലവയ  ആശുപതനികേളനില്  നനിനയ  കഹസ്വാടലുകേളനില്  നനിനയ  വസ്പീടുകേളനില്
നനിനമുള്ള മസ്വാലനിനദനനികകപയമൂലവയ നഗരത്തനിമല കുപ്പെമത്തസ്വാടനിയസ്വായനി പരനിണമനിച
ഘടത്തനിലസ്വാണസ  2014-ല്   എടസ  കേനികലസ്വാമസ്പീറര  മമദരഘദമുള്ള  കതസ്വാടനിമന
പുനരുദ്ധസ്വാരണയ  ലകദമനിടസ  9,20,00,000 രൂപ അടങ്കെലനില്  കപ്രസ്വാജേകസ തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനി
ഭരണസ്വാനമതനി  ലഭദമസ്വാക്കനിയതസ.  ഉള്നസ്വാടന്  ജേലഗതസ്വാഗത  വകുപ്പുമുകഖന  കകേരള
സയസസ്വാന  കേണ്സകന്  കകേസ്വാരപ്പെകറഷനസ്വാണസ  19-6-2014-ല്  നനിരമ്മസ്വാണ  കേരസ്വാര
നല്കേനിയതസ.  മകേസ്വാലയ  നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡല  പരനിധനിയനില്  അഷ്ടമുടനിക്കസ്വായല്  മുതല്
മകേസ്വാചപനിലസ്വാമൂടസ പസ്വാലയ വമര നസ്വാലസ റസ്പീചകേളനിലസ്വായനിടസ്വാണസ പണനി ക്രമസ്പീകേരനിചനിരുനതസ.
16  മസ്വാസമസ്വാണസ  നനിരമ്മസ്വാണ  കേസ്വാലസ്വാവധനിയസ്വായനി  നനിശ്ചയനിചനിരുനതസ.  2015
ഒകകസ്വാബറനില് പണനി പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനസ   വദവസ മചയനിരുമനങ്കെനിലുയ നസ്വാലസ
തവണയസ്വായനി  22  മസ്വാസയ  കേരസ്വാര  കേസ്വാലസ്വാവധനി  ദസ്പീരഘനിപ്പെനിചസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
അതസ്വായതസ  38  മസ്വാസത്തനിനകശഷവയ  രണസ  റസ്പീചകേളനിലസ്വായനി  43  ശതമസ്വാനയ
പ്രവൃത്തനികേള് മസ്വാതമസ്വാണസ  പൂരത്തസ്പീകേരനിചതസ.  തുടക്കയ മുതല് മനഗതനിയനിലസ്വായനിരുന
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നനിരമ്മസ്വാണ പ്രവരത്തനങ്ങള് ഇകപ്പെസ്വാള് പൂരണ്ണമസ്വായയ നനിലച സസ്വാഹചരദത്തനിലസ്വാണസ.
മപസ്വാതുജേനങ്ങളനില് നനിനയ വലനിയ കതസ്വാതനിലുള്ള പ്രതനികഷധങ്ങള്ക്കുയ അവമതനിപ്പെനിനയ
ഇടയസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  നനിരമ്മസ്വാണപ്രവരത്തനങ്ങള് അവകലസ്വാകേനയ മചയ്യുനതനിനയ
തസരനിതമപ്പെടുത്തുനതനിനമസ്വായനി  നനിരവ്വഹണ ഉകദദസ്വാഗസരുമടയയ കേരസ്വാറുകേസ്വാരുമടയയ
കയസ്വാഗങ്ങള് പലതവണ കചരനനിരുമനങ്കെനിലുയ  കേസ്വാരദമസ്വായ പുകരസ്വാഗതനി  മമകേവരനിക്കസ്വാന്
കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില.  തുടരനസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയമട
അദ്ധദകതയനില്  24-5-2017-ല് നനിരവ്വഹണ ഉകദദസ്വാഗസരുമടയയ കേരസ്വാറുകേസ്വാരുമടയയ
ഒരു  കയസ്വാഗയ  കചരന.  ആഗസസ  30-നസ  മുമസ്വായനി  70  ശതമസ്വാനയ  പണനികേള്
പൂരത്തനിയസ്വാക്കുമമനസ  കേരസ്വാറുകേസ്വാരസ്വായ  കകേരള  സയസസ്വാന  കേണ്സകന്
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന് ഉറപ്പുനല്കേനിയനിരുമനങ്കെനിലുയ കയസ്വാഗസ്വാനന്തരയ  ഒരു ദനിവസയകപസ്വാലുയ
പണനി  നടനനിടനിമലനതസ്വാണസ  യസ്വാഥസ്വാരതദയ.  ബനമപ്പെടവരുമട  ഭസ്വാഗത്തുനനിനയ
ഗുരുതര വസ്പീഴ്ചയസ്വാണസ ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുണസ്വായനിരനിക്കുനതസ.  ജേലഗതസ്വാഗത വനികേസനത്തനിനയ
വനികനസ്വാദസഞസ്വാര  വനികേസനത്തനിനയ  അനന്തസസ്വാധദതയള്ള  മകേസ്വാലയ  കതസ്വാടനിമന
പുനരുദ്ധസ്വാരണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്   അനന്തമസ്വായനി  നസ്പീളന  സസ്വാഹചരദത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള കേരസ്വാര അവസസ്വാനനിപ്പെനിചസ   അവകശഷനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള് റസ്പീമടണര
മചയ്യുനതനിനള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ അഭദരതനിക്കുന.

മുഖദമനനി (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറസ്വായനി വനിജേയന്  ):  സര,  ഇരവനിപുരയ കേസ്വായലനിമനയയ
അഷ്ടമുടനി കേസ്വായലനികനയയ ബനനിപ്പെനിക്കുന 7.86 കേനികലസ്വാമസ്പീറര നസ്പീളയ വരുന മകേസ്വാലയ
കതസ്വാടസ ജേലപസ്വാത മകേസ്വാലയ നഗരഹൃദയത്തനിലൂമടയസ്വാണസ കേടനകപസ്വാകുനതസ. കതസ്വാടനിമന
പുനരുദ്ധസ്വാരണയ  ആറസ  റസ്പീചകേളനിലസ്വായനിടസ്വാണസ  ക്രമസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുനതസ.  ആറസ്വാമമത്ത
റസ്പീചനിമന  പണനി  പൂരത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഒനസ,  നസ്വാലസ,  അഞസ  എനസ്പീ  റസ്പീചകേള്
ഉള്നസ്വാടന് ജേലഗതസ്വാഗത ഡയറകകററനിമല കേരസ്വാര ഉടമടനിപ്രകേസ്വാരയ 450 ദനിവസമത്ത
പ്രവൃത്തനി  പൂരത്തസ്പീകേരണ  കേസ്വാലസ്വാവധനിയനില്  കകേരള  കസറസ  കേണ്സകന്
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡനിനസ  19-6-2014-നസ  നല്കുകേയണസ്വായനി.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
അയഗയ അതസ ഇവനിമട ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കുകേയണസ്വായനി. കേരസ്വാര ഏമറടുത്ത കകേരള കസറസ
കേണ്സകന് കകേസ്വാരപ്പെകറഷന് ലനിമനിറഡസ ഇഇൗ പ്രവൃത്തനി ശ്രസ്പീനസ്വാരസ്വായണ കേണ്സകന്
(പനി.) ലനിമനിറഡസ എന സസ്വാപനത്തനിനസ  ഉപകേരസ്വാര നല്കേനിയനിട്ടുണസ. കനിപ്ത സമയത്തസ
പണനി  തസ്പീരക്കസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്തതനിനസ്വാല്  നസ്വാലസ  തവണയസ്വായനി  31-8-2017  വമര
കേസ്വാലസ്വാവധനി  നസ്പീടനിമക്കസ്വാടുക്കുകേയണസ്വായനി.  കേണ്സകന്  കകേസ്വാരപ്പെകറഷമന
കപസ്വാമലയള്ള സസ്വാപനത്തനിനസ പണനി ഏല്പ്പെനിക്കുനതസ അവര കേരസ്വാര മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്
കവണനിയല,  അവര  തമന  പണനി  നടത്തസ്വാന്  കവണനിയസ്വാണസ.  പകക
നനിരഭസ്വാഗദകേരമസ്വായ  ഒരു  കേസ്വാരദയ  ഇവനിമട  സയഭവനിക്കുനതസ,  ഇതുകപസ്വാലുള്ള
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സസ്വാപനങ്ങള്  പണനി  ഏമറടുക്കുകേയയ  പ്രവൃത്തനി  മചയ്യുനതനിനസ  കവമറ  ആളനിമന
ഏരമപ്പെടുത്തുകേയയ  മചയ്യുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ  ഒരു  നല  സമ്പ്രദസ്വായമസ്വാമണനസ
കതസ്വാനനനില.  ഞസ്വാന്  കനരമത്ത  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ
വകുപ്പുമനനിയമസ്വായനി  സയസസ്വാരനിക്കുകേയണസ്വായനി.  ആ  സമ്പ്രദസ്വായയ  ഇകപ്പെസ്വാള്
അവസസ്വാനനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ,  ഇനനി അങ്ങമന മചയ്യസ്വാന് പസ്വാടനിമലനസ  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ
അവസ   മറസ  ചനില  സസ്വാപനങ്ങളയ  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തസ  തുടരുനണസ.  അതസ
അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  നമുക്കസ കേഴനിയണയ. 24-5-2017-നസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ജേലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി ഓകരസ്വാ റസ്പീചനിമലയയ പുകരസ്വാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയകപ്പെസ്വാള് ഒനസ്വായ റസ്പീചനില്
72  ശതമസ്വാനയ നസ്വാലസ്വായ  റസ്പീചനില്  20  ശതമസ്വാനയ അഞസ്വായ റസ്പീചനില്  85  ശതമസ്വാനയ
എനനിങ്ങമന  വളമര   മനഗതനിയനിലുള്ള  പുകരസ്വാഗതനിയസ്വാണസ  കേസ്വാണസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞതസ.
ആഗസസ  മസ്വാസകത്തസ്വാമട   നസ്വാലസ്വായ  റസ്പീചനിമന  പ്രവൃത്തനികേള്  70  ശതമസ്വാനമമങ്കെനിലുയ
തസ്പീരക്കസ്വാമമനസ കേരസ്വാറുകേസ്വാരന് ഉറപ്പെസ നല്കേനിയനിരുന. എങ്കെനിലുയ മമസറനില് യസ്വാമതസ്വാരു
പുകരസ്വാഗതനിയയ ഉറപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനിലസ്വാത്ത  സസ്വാഹചരദത്തനില് ആഗസസ 20-നസ
പ്രവൃത്തനി  പുകരസ്വാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുനതനിനസ  കയസ്വാഗയ   വനിളനിചനിട്ടുണസ.  കവണത
പുകരസ്വാഗതനിയനിമലങ്കെനില് സരക്കസ്വാര ആവശദമസ്വായ ഇടമപടല്  നടത്തുനതസ്വാണസ. 

(2) ജുമസ്വാ-അത്തസ പള്ളനിയനിമല അക്രമയ

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉമമബദുള്ള:  സര,  മലപ്പുറയ  ജേനിലയനിമല  പന്തല്ലൂര  മുടനികക്കസ്വാടസ
ജുമസ്വാ-അത്തസ  പള്ളനിയനില്  കേയറനി  ഇമസ്വാമനിമനയയ  പ്രസ്വാരതനയ്മക്കത്തനിയ
വനിശസസ്വാസനികേമളയയ  ആക്രമനിച  കകേസനിമല  മുഴുവന്  പ്രതനികേമളയയ
പനിടനികൂകടണതനിമനയയ  അടചപൂടനിയ  പള്ളനി  ആരസ്വാധനയസ്വായനി  ഉടന്
തുറനമകേസ്വാടുകക്കണതനിമനയയ  ആവശദകേത  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുഖദമനനിയമടയയ
സഭയമടയയ ശ്രദ്ധയനില് മകേസ്വാണവരുനതനിനകവണനിയസ്വാണസ ഞസ്വാന് ഈ സബ്മനിഷന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.   മുടനികക്കസ്വാടസ  ജുമസ്വാ-മസ്ജേനിദസ  150-കലമറ  വരഷയ  പഴക്കമുള്ള
പള്ളനിയസ്വാണസ.  2014  ഡനിസയബര  26-നസ കചരന പള്ളനിക്കമ്മനിറനി ജേനറല് കബസ്വാഡനി
കയസ്വാഗത്തനിലസ്വാണസ ആദദമസ്വായനി വനിരലനിമലണ്ണസ്വാവന ചുരുക്കയ ചനിലയസ്വാളകേള് ഭസ്വാരവസ്വാഹനി
മതരമഞ്ഞടുപ്പുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  തരക്കമുനയനിക്കുനതസ.   ഇതനിമനത്തുടരനസ  ആ
കയസ്വാഗയ  തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വാകേസ്വാമത  പനിരനിഞ.  ഒരു   വനിഭസ്വാഗമസ്വാളകേള്  ഈ  പ്രശ്നത്തനിനസ
പരനിഹസ്വാരമസ്വാവശദമപ്പെടസ  വഖഫസ  കബസ്വാരഡനിമന  സമസ്പീപനിച.  വഖഫസ  കബസ്വാരഡസ
വനിചസ്വാരണ നടത്തനി ഇരുവനിഭസ്വാഗങ്ങളമടയയ വസ്വാദയ കകേടസ മതരമഞ്ഞടുപ്പെനിനസ ഉത്തരവനിട്ടു.
വഖഫസ കബസ്വാരഡസ നനികയസ്വാഗനിച റനികടണനിയഗസ  ഓഫസ്പീസറുമട കനതൃതസത്തനില്  എലസ്വാ
നടപടനിക്രമങ്ങളയ പൂരത്തസ്പീകേരനിചസ മതരമഞ്ഞടുപ്പെസ നടത്തനി.  ജേനസ്വാധനിപതദ രസ്പീതനിയനില്
മതരമഞ്ഞടുക്കമപ്പെട  കേമ്മനിറനിയസ്വാണസ  പള്ളനിയമട  ഭരണചമതല  ഇതുവമരയയ
387/2020
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നനിരവ്വഹനിചവനതസ.  അതനിനനിടയനിലസ്വാണസ  യസ്വാമതസ്വാരു  പ്രകകേസ്വാപനവമനിലസ്വാമത
28-7-2017  മവള്ളനിയസ്വാഴ്ച്ച  ജുമ  നടക്കുന  സമയത്തസ  പ്രശ്നത്തനിനസ  തുടക്കയ
കുറനിക്കുനതസ.  പള്ളനിയമട  പരനിപസ്വാലത്തനിനകവണനി  എലസ്വാ  മവള്ളനിയസ്വാഴ്ചയയ  ബക്കറസ
പനിരനിവസ നടത്തസ്വാറുണസ.  ആ ബക്കറസ കേളകന് നടനമകേസ്വാണനിരനിമക്ക രണമൂനകപര
കചരനസ ആ  ബക്കറസ  തടനിപ്പെറനിചസ ഓടുകേയണസ്വായനി.  പള്ളനിക്കമ്മനിറനി ഭസ്വാരവസ്വാഹനികേള്
ഇതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  കപസ്വാലസ്പീസനില്  പരസ്വാതനി  നല്കേനിമയങ്കെനിലുയ  ഒരു
നടപടനിയയ കപസ്വാലസ്പീസനിമന ഭസ്വാഗത്തുനനിനണസ്വായനില.  അതനിമനത്തുടരനസ്വാണസ വസ്പീണയ
31-7-2017-ല്   മഗ സ രനിബസ  നമസസ്വാരയ  നടക്കുന  സമയത്തസ  പള്ളനി  ഇമസ്വാമനിമന
മമഹസ രസ്വാബനില് വചസ അക്രമനിസയഘയ വടനിവസ്വാള് മകേസ്വാണസ മവടനിമക്കസ്വാലസ്വാന് ശ്രമനിചതസ.
നമസരനിചമകേസ്വാണനിരുന വനിശസസ്വാസനികേള്ക്കസ കനമരയയ ക്രൂരമസ്വായ അക്രമയ അഴനിചവനിട്ടു.
പള്ളനി ഇമസ്വാമനിമന  മമഹ് രസ്വാബനില്  വചസ  മവടനിമക്കസ്വാലസ്വാന് ശ്രമനിക്കുകേ എനതസ ഒരു
പകക  നമ്മുമട  സയസസ്വാന  ചരനിതത്തനില്  ആദദമത്ത  സയഭവമസ്വായനിരനിക്കുയ.
അതനിനനിഷ്ഠൂരമസ്വായ ഈ സയഭവയ കേഴനിഞ്ഞസ  8   ദനിവസയ പനിനനിടനിട്ടുയ   അക്രമനികേമള
പനിടനികൂടസ്വാന്  കപസ്വാലസ്പീസസ  തയ്യസ്വാറസ്വായനിടനിമലനതസ  വളമര  കഖദകേരമസ്വായ  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.
അങ്ങമയകപ്പെസ്വാലുള്ള ഒരു നല  മകതതരവസ്വാദനിയസ്വായ കനതസ്വാവസ ഒരനിക്കലുയ ഒരു പള്ളനി
അടചപൂകടണ സസ്വാഹചരദയ  ഉണസ്വാക്കസ്വാന് പസ്വാടനിലസ്വായനിരുന.  ഇവനിമട   അക്രമനികേമള
പനിടനികൂടുനതനിനസ മുമസ ധൃതനിപനിടനിചസ ആര.ഡനി.ഒ. ഇരുവനിഭസ്വാഗമത്തയയ വനിളനിചകചരത്തസ
ഏകേപകസ്പീയമസ്വായനി  പള്ളനി  അടചപൂടസ്വാന്  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുകേയസ്വായനിരുന.  ഈ
അക്രമത്തനിനസ കനതൃതസയ മകേസ്വാടുത്തവമര പനിടനികൂടനി നസ്വാടനില് സമസ്വാധസ്വാനയ  സസ്വാപനിചസ
വനിശസസ്വാസനികേള്ക്കസ ആരസ്വാധനയസ  അവസരയ ഒരുക്കുനതനിനമുമസ ധൃതനിപനിടനിചസ  പള്ളനി
അടചപൂടസ്വാന്  എടുത്ത  തസ്പീരുമസ്വാനയ  കനരമത്ത  പസ്വാന്  മചയസ  പദ്ധതനിയമട
ഭസ്വാഗമസ്വായനിടസ്വായനിരുകനസ്വാമയനസ സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന. അക്രമനികേമള പള്ളനിയനികലക്കസ
ഇറക്കനിവനിടസ അതനിമന കപരനില് പള്ളനി അടചപൂടസ്വാന് കനരകത്ത പദ്ധതനി ആസൂതണയ
മചയ്കതസ്വാ  എനസ്വാണസ  ജേനങ്ങള്  ഇകപ്പെസ്വാള്  സയശയനിക്കുനതസ.  പള്ളനിയമസ്വായനി
ബനമപ്പെട്ടുണസ്വാകുന  പ്രശ്നങ്ങളനിമലസ്വാമക്ക  നനിഷ്പക  നനിലപസ്വാടസ്വായനിരനിക്കുയ
സസസ്പീകേരനിക്കുകേമയനസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മുഖദമനനി മതസയഘടന കനതസ്വാക്കന്മേസ്വാരുമട
കയസ്വാഗങ്ങളനില്  ഉറപ്പുനല്കേനിയതസ്വാണസ.  പകക  ആ  നനിഷ്പക  നനിലപസ്വാടല  അവനിമട
സസസ്പീകേരനിചകേസ്വാണുനമതനസ  പറകയണനിവനതനില്  കഖദമുണസ.  ആയതനിനസ്വാല്
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മുഖദമനനി ഇക്കസ്വാരദത്തനില് അടനിയന്തരമസ്വായനി  ഇടമപടസ  മുടനികക്കസ്വാടസ
ജുമസ്വാ-അത്തസ  പള്ളനിയനില്  കേയറനി  അക്രമയ  അഴനിചവനിട  ക്രനിമനിനലുകേമള  പനിടനികൂടനി
നനിയമത്തനിനസ  മുമനില്  മകേസ്വാണവരുനതനിനയ  വനിശസസ്വാസനികേള്ക്കുകവണനി  എതയയ
കവഗയ ആരസ്വാധന കേരമ്മയ നനിരവ്വഹനിക്കസ്വാന് പള്ളനി തുറനസ മകേസ്വാടുക്കുനതനിനയ നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ  ആവശദമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.
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മുഖദമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറസ്വായനി വനിജേയന്  ):   സര,  മലപ്പുറയ മുടനികക്കസ്വാടസ  എന
സലത്തസ  സനിതനിമചയ്യുന  മദസ്വാരനിജുല്  ഇസസ്വാഹസ  സയഘയ  മസ്ജേദനില്
ഭരണസമനിതനിമയമചസ്വാലനി  ഇരുവനിഭസ്വാഗയ  വനിശസസ്വാസനികേള്  തമ്മനില്  തരക്കയ
തുടരനവരുനതുയ ഇരുവനിഭസ്വാഗവയ തമ്മനില് നനിരവധനി തവണ  അക്രമമുണസ്വാകുകേയയ
ഇരുവനിഭസ്വാഗത്തനില്മപ്പെടവരക്കസ പരനികക്കല്ക്കസ്വാനനിടയസ്വാകുകേയയ മചയനിട്ടുണസ. ഇതുമസ്വായനി
ബനമപ്പെടസ   2015  മുതല്  നസ്വാളനിതുവമര  13  കകേസ്സുകേള് പസ്വാണനിക്കസ്വാടസ  കപസ്വാലസ്പീസസ
കസഷനനില്  രജേനിസര  മചയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനപുറമമ   ഇരുവനിഭസ്വാഗങ്ങള്ക്കുമമതനിമര
Cr.PC  107  പ്രകേസ്വാരയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുയ മവള്ളനിയസ്വാഴ്ചകതസ്വാറുയ പ്രസ്വാരതനസ്വാ
കവളയനില്  കപസ്വാലസ്പീസസ  കസനമയ  വനിനദസനിക്കുകേയയ  ക്രമസമസ്വാധസ്വാന  പസ്വാലനയ
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമസ്വാണസ.  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  അയഗയ  ചൂണനിക്കസ്വാണനിചതുകപസ്വാമല
31-7-2017-ല് പള്ളനിയനില് പ്രസ്വാരതന നടനവരമവ ഒരു സയഘമസ്വാളകേള് പള്ളനിയനില്
കേയറനി പ്രസ്വാരതനയസ കനതൃതസയ വഹനിചനിരുന പള്ളനി ഇമസ്വായ ആയ  മുഹമ്മദസ ബഷസ്പീര
ദസ്വാരനിമനിമയയയ  മറസ  മൂനസ  കപമരയയ  കദകഹസ്വാപദ്രവയ  ഏല്പ്പെനിചസ
പ്രശ്നങ്ങളണസ്വാക്കനിയതുമസ്വായനി ബനമപ്പെടസ മമക്രയ  137/17  പ്രകേസ്വാരയ കകേസസ രജേനിസര
മചയസ  അകനസഷണയ  നടത്തനിവരുന.  ഇതുവമര  രണസ  പ്രതനികേമള  അറസസ
മചയനിട്ടുണസ.  മറസ  പ്രതനികേള്   ഒളനിവനില്  കപസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഒളനിവനില്  കപസ്വായ
പ്രതനികേമള  കേമണത്തുനതനിനള്ള  ഊരജ്ജനിതശ്രമങ്ങള്  നടത്തനിവരനികേയസ്വാണസ.
ഇക്കസ്വാരദത്തനില്   Cr.PC  145  പ്രകേസ്വാരയ  കപസ്വാലസ്പീസസ  നല്കേനിയ  റനികപ്പെസ്വാരടനിമന
അടനിസസ്വാനത്തനില്  മപരനിന്തല്മണ്ണ  സബ്ഡനിവനിഷണല്  മജേനികസറസ  അനരഞന
ശ്രമയ  നടത്തനിമയങ്കെനിലുയ  ഇരുവനിഭസ്വാഗവയ  തങ്ങളമട  നനിലപസ്വാടുകേളനില്  ഉറച
നനില്ക്കുകേയസ്വാണുണസ്വായതസ.  ജേനങ്ങളമട  ജേസ്പീവനയ  സസത്തനിനയ  സയരകണയ
ഉറപ്പെസ്വാക്കുനതനിനസ്വായനി  Cr.PC  146(1)  പ്രകേസ്വാരയ ജുമസ്വാ മസ്ജേനിദസ തസ്വാല്ക്കസ്വാലനികേമസ്വായനി
സസ്പീല് മചയ്യുകേയയ ഏറനസ്വാടസ  മഡപക്യൂടനി തഹസസ്പീല്ദസ്വാമര  (ഇലകന്) റനിസസ്പീവറസ്വായനി
നനിയമനിക്കുകേയയ   4-8-2017-നസ   റനിസസ്പീവര  ഭരണയ  ഏമറടുക്കുകേയയ  മചയനിട്ടുണസ.
ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ അയഗയ ഇവനിമട ചൂണനിക്കസ്വാണനിചതുകപസ്വാമല പള്ളനിതുറനസ ആരസ്വാധന
നടത്തുനതനിനസ്വാവശദമസ്വായ തുടര നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുനതസ്വാണസ. 

(3)പനികനസ്വാക്കസ്വാവസ പരനിഹരനിക്കല്

ശ്രസ്പീ  .    കമസ്വാന്സസ  കജേസ്വാസഫസ :  സര,  കകേരളത്തനിമല  വനിശസകേരമ്മജേരുമട
പനികനസ്വാക്കസ്വാവസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്വായനി  സരക്കസ്വാര   പ്രഖദസ്വാപനിചനിട്ടുളള  വനിവനിധ
പദ്ധതനികേളമട  നക്യൂനതകേള്  പരനിഹരനിചസ  എതയയകവഗയ  നടപ്പെസ്വാക്കുനതസ
സയബനനിചസ്വാണസ ഇഇൗ സബ്മനിഷന് ഉനയനിക്കുനതസ.  വനിശസകേരമ്മ സമുദസ്വായത്തനിമന
വനിവനിധ  സകമ്മളനങ്ങളനില്  പരസ്വാതനിയസ്വായനി  ഇക്കസ്വാരദയ  ഉനയനിക്കമപ്പെടുന
സസ്വാഹചരദത്തനിലസ്വാണസ  പ്രശ്നപരനിഹസ്വാരത്തനിനസ്വായനി  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുഖദമനനിയമട
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ശ്രദ്ധയനില്  ഇക്കസ്വാരദങ്ങള്  മകേസ്വാണവരുനതസ.  വനിശസകേരമ്മജേമര  പരമരസ്വാഗത
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേളസ്വായനി  അയഗസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണയ  അവരുമട  പനികനസ്വാക്കസ്വാവസ  പഠനിചസ
റനികപ്പെസ്വാരടസ  നല്കേസ്വാനമസ്വായനി  കഡസ്വാ.  പനി.  എന്.  ശങ്കെരന്  കേമ്മസ്പീഷമന  കേഴനിഞ്ഞ
യ.ഡനി.എഫസ.  സരക്കസ്വാരനിമന സമയത്തസ നനിയമനിക്കുകേയണസ്വായനി.  അകതത്തുടരനസ  14
ജേനിലകേളനിലുയ  സനിറനിയഗസ  നടത്തനിയതനിമന  റനികപ്പെസ്വാരടസ  നനിയമസഭയനില്  വയ്ക്കുകേയയ
റനികപ്പെസ്വാരടനിമന  തുടരനടപടനികേള്  ഇകപ്പെസ്വാള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  മചകയ്യണതനിമന
ആവശദകേതയസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  ഉനയനിക്കുനതസ.  ഇഇൗ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  ചരച  മചയസ
നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയന  സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകക്കണതസ  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തനിമന
ആവശദമസ്വാണസ. അതുകപസ്വാമലതമന വനിശസകേരമ്മജേമര പരമരസ്വാഗത മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേളസ്വായനി
അയഗസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ  13-ാം  കകേരള  നനിയമസഭയനില്  അനമത്ത  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മകേ.  എയ.  മസ്വാണനി  സസ്വാര  അറുപതസ  വയസസ  കേഴനിഞ്ഞ
വനിശസകേരമ്മജേരക്കസ മപന്ഷന് അനവദനിചമകേസ്വാണളള ഉത്തരവസ പുറമപ്പെടുവനിചനിരുന.
അന്പതനിനസ്വായനിരയ  രൂപ  വരുമസ്വാന  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചമകേസ്വാണസ  4600-ഓളയ
അകപകകേള് വനതസ്വായസ്വാണസ സരക്കസ്വാര കരഖകേളനില് കേസ്വാണുനതസ.  ഇതനില് വളമര
കുറചകപരക്കസ  മസ്വാതമസ്വാണസ  മപന്ഷന്  നല്കേസ്വാന്  സസ്വാധനിചതസ.  പരമസ്വാവധനി
അരഹതമപ്പെടവരക്കസ  മപന്ഷന്  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയന  വനിധത്തനില്  ഇക്കസ്വാരദയ
പ്രകതദകേയ  പരനികശസ്വാധനിക്കണമമനസ്വാണസ  വനിശസകേരമ്മ  സമൂഹയ  ഇകപ്പെസ്വാള്
ആവശദമപ്പെടുനതസ.  വരഷങ്ങളസ്വായനി  നനിലനനില്ക്കുന  ഒരസ്വാവശദമമന  നനിലയനില്
അരഹതമപ്പെട  എലസ്വാവരക്കുയ  മപന്ഷന്  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയന  വനിധത്തനിലുളള
നടപടനികേള്  സരക്കസ്വാര  തലത്തനില്  പ്രകതദകേമസ്വായനി  പരനികശസ്വാധനികക്കണതസ്വായനിട്ടുണസ.
അതുകപസ്വാമല, ഇ.എസസ.മഎ. ആനകൂലദയ  വനിശസകേരമ്മ  സമൂഹത്തനിനസ പരമരസ്വാഗത
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേമളന നനിലയനില് ലഭനിക്കണമമന ആവശദവയ ഉനയനിക്കമപ്പെടനിട്ടുണസ.
കകേരളമത്ത  സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ,  മതസ്വാഴനില്  രയഗത്തസ  പരമരസ്വാഗത  മതസ്വാഴനില്
മചയ്യുനവമരന നനിലയനില് വനിശസകേരമ്മജേരക്കസ എനയ മഹതസപൂരണ്ണമസ്വായ സസ്വാനയ
നല്കേനിയനിട്ടുളള സയസസ്വാനമസ്വാണസ നമ്മുകടതസ.  ഭരണരയഗത്തസ ഇകപ്പെസ്വാള് അനകൂലമസ്വായനി
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേള്  പ്രവൃത്തനിപഥത്തനില്  മകേസ്വാണവരുനതനിനസ്വായനി
നനിലനനില്ക്കുന ചനില നക്യൂനതകേള്  പരനിഹരനിക്കുവസ്വാനയ  അരഹതമപ്പെട എലസ്വാവരക്കുയ
നദസ്വായമസ്വായ  ആനകൂലദങ്ങള്  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയന  വനിധത്തനില്  വനിശസകേരമ്മ
സമൂഹത്തനിമന  ഇഇൗ  ആവശദങ്ങള്  നനിറകവറ്റുനതനിനയ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുഖദമനനി
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ അഭദരതനിക്കുന.

മുഖദമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറസ്വായനി  വനിജേയന്)  :  സര,  വനിശസകേരമ്മ  സമുദസ്വായയ
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങമളക്കുറനിചസ  പഠനിചസ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  സമരപ്പെനിക്കസ്വാന്
നനികയസ്വാഗനിച  കഡസ്വാ.  പനി.  എന്.  ശങ്കെരന്  കേമ്മസ്പീഷന്  പഠനയ  പൂരത്തനിയസ്വാക്കനി
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31-12-2014-ല്  സരക്കസ്വാരനിനസ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  സമരപ്പെനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  റനികപ്പെസ്വാരടനില്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള്  മുഖസ്വാന്തരയ  നടപ്പെനിലസ്വാകക്കണ  ശനിപസ്വാരശകേളനികന്മേല്  ബനമപ്പെട
വകുപ്പുകേളമട  അഭനിപ്രസ്വായയകൂടനി  പരനിഗണനിചകശഷയ  മസ്വാതകമ  കഡസ്വാ.  ശങ്കെരന്
കേമ്മസ്പീഷന് റനികപ്പെസ്വാരടനിമല ശനിപസ്വാരശകേള് അയഗസ്പീകേരനിക്കുനതനില് അന്തനിമ തസ്പീരുമസ്വാനയ
മമകേമക്കസ്വാളളസ്വാന് കേഴനിയകേയളള.  അതസ  സമയബനനിതമസ്വായനിത്തമന നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്
ശ്രമനിക്കുനതുമസ്വാണസ.  മറസ  മപന്ഷനകേമളസ്വാനയ  ലഭനിക്കസ്വാത്ത,  വനിശസകേരമ്മ
വനിഭസ്വാഗത്തനില്മപ്പെടതുയ  60 വയസസ  കേഴനിഞ്ഞതുയ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭസ്വാഗത്തനില്മപ്പെട
വരുമസ്വായവരക്കസ 500 രൂപ മപന്ഷന് നല്കേനിവരുനണസ. നനിലവനിലുളള മറസ സസ്വാമൂഹദ
സുരക മപന്ഷനകേള്ക്കുളള വസ്വാരഷനികേ വരുമസ്വാന പരനിധനി ഒരു ലകയ രൂപയസ്വായനി
ഏകേസ്പീകേരനിക്കുകേയയ മപന്ഷന് തുകേ ആയനിരയ രൂപയസ്വായനി വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതനിനസ്വാലുയ
വനിശസകേരമ്മ വനിഭസ്വാഗത്തനില്മപ്പെടവരക്കസ  അനവദനിചനിട്ടുളള  മപന്ഷനയ കമല്പ്പെറഞ്ഞ
പ്രകേസ്വാരയ ആയനിരയ രൂപയസ്വായനി ഉയരത്തുനതസ്വാണസ. 

(4) ധനസഹസ്വായയ

ശ്രസ്പീ  .    കേസ്വാരസ്വാടസ  റസസ്വാഖസ:  സര,  ഇക്കഴനിഞ്ഞ  5-ാം  തസ്പീയതനി  ശനനിയസ്വാഴ്ച്ച
കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ-വയനസ്വാടസ  കദശസ്പീയ  പസ്വാതയനില്  പുതുപ്പെസ്വാടനി  മമകേതമപസ്വായനിമല
എലനിക്കസ്വാടസ എന സലത്തുവചണസ്വായ  വസ്വാഹനസ്വാപകേടത്തനില് ഒരു കുടുയബത്തനിമല 6
കപരുയ  അവര  സഞരനിചനിരുന  ജേസ്പീപ്പെനിമന  മമഡ്രവറുമടക്കയ  7  കപരുയ.  ഏതസ്വാനയ
നനിമനിഷങ്ങള്ക്കുമുമസ  ഒരു  കുടനിയയ  കൂടനി  മരണമപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  മമസ്വാത്തയ
മരണസയഖദ   8  ആയനി.   നനിരവധനി   കപരക്കസ  പരനികക്കറ്റു.  ഇതനില്  നസ്വാലുകപര
ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ   വനിവനിധ  ആശുപതനികേളനില് ചനികേനിതയനിലസ്വാണസ.  ഇതനില്
ഒരു   കുടനിയമട  നനില  വളമര  ഗുരുതരമസ്വാണസ.  കുരുവന്മപസ്വായനില്  വടകക്കക്കര
അബ്ദുറഹനിമസ്വാന്  (65),  ഭസ്വാരദ സുമമബദ  (55),  ഇവരുമട കപരക്കുടനികേളസ്വായ  മുഹമ്മദസ
നനിഷസ്വാല്,  ആയനിഷ  നൂഹ,  ഫസ്വാത്തനിമ  ജേസ,  ഫസ്വാത്തനിമ  ഹന  എനനിവരുയ   ജേസ്പീപ്പെസ
മമഡ്രവര വയനസ്വാടസ ജേനിലയനിമല വടുവഞസ്വാല് പുളനിമൂടനില് പ്രകമസ്വാദസ എനനിവരടക്കയ 7 കപമര
കൂടസ്വാമത  ഇകപ്പെസ്വാള്  മരണമപ്പെടതുള്മപ്പെമട  മരണസയഖദ  8  ആയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
മരണമപ്പെട 8 കപരുയ സസ്വാമത്തനികേമസ്വായനി ഏമറ ബുദ്ധനിമുടനഭവനിക്കുന കുടുയബത്തനിമല
അയഗങ്ങളസ്വാണസ.  ചനികേനിതയനില് കേഴനിയനവരക്കസ  ഇതനിനകേയ വലനിയ  സസ്വാമത്തനികേ
ബസ്വാദ്ധദത വനനിട്ടുണസ. മരണമപ്പെട അബ്ദുറഹനിമസ്വാമന മകേന് ഷസ്വാജേഹസ്വാനയ ഷസ്വാജേഹസ്വാമന
ഭസ്വാരദ  ഹസസ്പീന,  സകഹസ്വാദരനി  മഷഫസ്പീന എനനിവരുയ  കൂടസ്വാമത  ഒരു കുടനിയയ  വളമര
ഗുരുതരമസ്വായ ചനികേനിതയനിലുമസ്വാണസ.  ഷസ്വാജേഹസ്വാമന സകഹസ്വാദരനി മഷഫസ്പീന ഓമകശരനി
ശസ്വാന്തനി  ആശുപതനിയനിലുയ  ഭസ്വാരദ  ഹസസ്പീന  സഹകേരണ  ആശുപതനിയനിലുയ
ചനികേനിതയനിലസ്വാണസ.  കകേസ്വാഴനികക്കസ്വാടസ  കബബനി  മമകമ്മസ്വാറനിയല്  ആശുപതനിയനില്
പ്രകവശനിപ്പെനിച   കപരക്കുടനികേളനില്  ഒരസ്വാളമട  നനില  അതസ്പീവഗുരുതരമസ്വാണസ.  ഇവരക്കസ
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സരജേറനി  നടത്തനിയതനിനസ  രണലകയ  രൂപ  ഇതനിനകേയ  മചലവസ്വായനിട്ടുണസ.
കുടുയബത്തനിമന  നസ്വാഥനസ്വായനിരുന  ജേസ്പീപ്പെസ  മമഡ്രവര  പ്രകമസ്വാദനിനസ  പ്രസ്വായകമറനിയ
കരസ്വാഗനിയസ്വായ മസ്വാതസ്വാവയ ഭസ്വാരദയയ മൂനസ വയസ്സുള്ള ഒരു മകേളമുണസ. ഈ കുടുയബങ്ങള്ക്കസ
അടനിയന്തരമസ്വായനി  ഗണദമസ്വായ  സസ്വാമത്തനികേ  സഹസ്വായയ  അനവദനിക്കണമമനസ്വാവശദമപ്പെടസ
ഇനമല ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ മുഖദമനനിക്കസ നനികവദനയ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  അതുമകേസ്വാണസ
മരണമപ്പെടവരക്കുയ ചനികേനിതയനില് കേഴനിയനവരക്കുയ ആവശദമസ്വായ  നഷ്ടപരനിഹസ്വാരയ
നല്കുനതനിനയ  ചനികേനിതയനില് കേഴനിയനവരക്കസ മമചമപ്പെട ചനികേനിത ലഭദമസ്വാക്കസ്വാനയ
സരക്കസ്വാരനിമന ഭസ്വാഗത്തുനനിനസ ഇടമപടലുണസ്വാകേണമമനസ അഭദരതനിക്കുകേയസ്വാണസ. 

മുഖദമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    പനിണറസ്വായനി  വനിജേയന്  ): സര,  നടനതസ  അതദന്തയ
ദഇൗരഭസ്വാഗദകേരമസ്വായ ഒരു സയഭവമസ്വാണസ.   അതനില് നമ്മമളലസ്വാവരുയ ദുനഃഖനിതരുമസ്വാണസ.
ഇനമല  ഒരു  നനികവദനയ  നല്കുകേയയ  അകത  വനിഷയയ  ഇനസ  സബ്മനിഷന്
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയയ മചയ്യുനതസ സസ്വാധസ്വാരണ നനിലയസ  മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത
ഒരു  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.   ഇത്തരയ  അപകേടങ്ങള്  സയഭവനിചസ്വാല്  അതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട
ആശസസ്വാസനടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാന് സരക്കസ്വാര  തയ്യസ്വാറസ്വാണസ.   അതനിനകേത്തസ  മറസ
യസ്വാമതസ്വാരു  പരനിഗണനയമനില.   അപകേടയ  സയഭവനിച  നനിരഭസ്വാഗദവസ്വാന്മേസ്വാരമക്കസ്വാപ്പെയ
കേഴനിയസ്വാവനത  തസ്വാങ്ങസ്വായനി  നനില്ക്കുകേമയനള്ളതുതമനയസ്വാണസ  സരക്കസ്വാരനിമന
സമസ്പീപനയ.  അതസ ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുയ മചയ്യുനതസ്വാണസ.

(5) പുലനിമുടസ നനിരമ്മസ്വാണയ

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമസ്വാര  : സര,  എമന  നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലമസ്വായ
തനിരുവനന്തപുരമത്ത  തസ്പീരകദശ  കമഖലയനിമല  ജേനങ്ങളമട  പ്രധസ്വാന  ആവശദമസ്വാണസ
ബസ്പീമസ്വാപള്ളനി  -  പൂനറ  പ്രകദശങ്ങളനിമല   പുലനിമുടസ  നനിരമ്മസ്വാണയ.  കേഴനിഞ്ഞ
യ.ഡനി.എഫസ.  സരക്കസ്വാരനിമന  കേസ്വാലത്തസ  ബസ്പീമസ്വാപള്ളനി  പുലനിമുടസ  നനിരമ്മസ്വാണത്തനിനസ
അതസ്പീവ പ്രസ്വാധസ്വാനദയ നല്കുകേയയ അതനിനസ്വായനി 16.7 കകേസ്വാടനി രൂപയമട ഭരണസ്വാനമതനി
നല്കുകേയയ  ബസ്പീമസ്വാപള്ളനി  പുലനിമുടസ  നനിരമ്മസ്വാണത്തനിനള്ള  മറസ  നടപടനികേള്
പൂരത്തസ്പീകേരനിചസ 2016 മഫബ്രുവരനിയനില് നനിരമ്മസ്വാണമസ്വാരയഭനിക്കുകേയയ മചയ.  എനസ്വാല്
പ്രവൃത്തനി  തടസമനിലസ്വാമത  തുടരസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുനനില.  നനിരമ്മസ്വാണത്തനിനസ്വാവശദമസ്വായ
പസ്വാറക്കല്ലുകേളമട  ലഭദതക്കുറവസ്വാണസ  പുലനിമുട്ടുകേളമട  നനിരമ്മസ്വാണയ  തുടരചയസ്വായനി
നനിരത്തനിവയ്കക്കണ  സനിതനിവനികശഷമുണസ്വാക്കനിയതസ.  ഈ  സസ്വാഹചരദത്തനില്
തടസങ്ങള്  ഒഴനിവസ്വാക്കനി  തസ്പീരകദശത്തനിമന  സയരകണത്തനിനസ്വായനി  ബസ്പീമസ്വാപള്ളനി
പുലനിമുടസ  എതയയകവഗയ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാക്കുനതനിനയ  സമയബനനിതമസ്വായനി  അതസ
പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനമുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ  എനനിക്കസ
അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  
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അതുകപസ്വാമലതമന, പൂനറ പുലനിമുട്ടുകേളമട സനിതനിയയ വദതദസ്തമല.  പൂനറ
പുലനിമുട്ടുകേള് ശനിഥനിലമസ്വായതനിമനത്തുടരനസ എതയയകവഗയ പുലനിമുട്ടുകേള് നനിരമ്മനിക്കണ
മമനസ്വാവശദമപ്പെടസ  കമജേര  ഇറനികഗഷന്  എകനികേക്യൂടസ്പീവസ  എഞനിനസ്പീയരക്കസ  കേത്തസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇകതത്തുടരനസ കമജേര ഇറനികഗഷന് വകുപ്പെസ  8.3  കകേസ്വാടനി രൂപയമട
എസനികമറസ  തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനി  സമരപ്പെനിക്കുകേയയ  മചയ.  എനസ്വാല്  നസ്വാളനിതുവമര
ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  യസ്വാമതസ്വാരു  നടപടനിയമുണസ്വായനിടനില.  ഫയല്  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  കമജേര
ഇറനികഗഷന്  ചസ്പീഫസ  എഞനിനസ്പീയറുമട  മുമസ്വാമകേ  മപന്ഡനിയഗനിലസ്വാണസ.  ഈ
എസനികമറനിനകമല്  എതയയകവഗയ  ഭരണസ്വാനമതനി  പുറമപ്പെടുവനിക്കുനതനിനയ
മറകനിഫനികക്കഷന്  പ്രവൃത്തനികേള്  എതയയകവഗയ  ആരയഭനിക്കുനതനിനമുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മനനികയസ്വാടസ അഭദരതനിക്കുകേയസ്വാണസ.

ജേലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    മസ്വാതക്യു  ടനി  .    കതസ്വാമസസ  ): സര,  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
അയഗയ  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല  ബസ്പീമസ്വാപള്ളനിയനില്  15  പുലനിമുട്ടുകേള്  നനിരമ്മനിക്കസ്വാന്
കേഴനിഞ്ഞ സരക്കസ്വാരനിമന കേസ്വാലത്തസ  2014-ല്  16.7  കകേസ്വാടനി രൂപയമട ഭരണസ്വാനമതനി
നല്കുകേയണസ്വായനി.  5-10-2016-ല് ആരയഭനിച പ്രവൃത്തനി പുകരസ്വാഗതനിയനിലസ്വാണസ.  61
ലകയ  രൂപയമട  പ്രവൃത്തനികേള്  മസ്വാതമസ്വാണസ  ഇതനിനകേയ  പൂരത്തനിയസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.
പൂനറയനില് ഐ.ഐ.ടനി.  മദ്രസ്വാസനിമന പഠന റനികപ്പെസ്വാരടസ  പ്രകേസ്വാരയ  8  പുലനിമുട്ടുകേളമട
നനിരമ്മസ്വാണയ  പൂരത്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ഇവയനില്  20  മസ്പീററനിമന  ഒരു  പുലനിമുടസ
പൂരണ്ണമസ്വായയ  ബസ്വാക്കനിയള്ളവ  ഭസ്വാഗനികേമസ്വായയ  നശനിചകേഴനിഞ.  ആയതനിമന
പുനരുദ്ധസ്വാരണത്തനിനസ്വായനി  എസനികമറസ  തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനിവരുന.  കകേരളത്തനിമന  തസ്പീര
പ്രകദശങ്ങള്ക്കസ  അനകയസ്വാജേദമസ്വായ  കേടലസ്വാക്രമണ  പ്രതനികരസ്വാധ  മസ്വാരഗ്ഗങ്ങള്
നനിരകദ്ദേശനിക്കുനതനിനസ്വായനി  5-8-2017-ല്  സരക്കസ്വാര  ഉത്തരവസ  പ്രകേസ്വാരയ  ഒരു
സസ്വാകങ്കെതനികേ  സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  കേമ്മനിറനിയമട  നനിരകദ്ദേശവയ
ഇക്കസ്വാരദത്തനില് കേണക്കനിമലടുക്കുനതസ്വാണസ.

(6) തൂക്കുപസ്വാലത്തനിമന നവസ്പീകേരണയ

ശ്രസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷസ്വാ  കപസ്വാറനി :  സര,  മകേസ്വാലയ,  പത്തനയതനിട  ജേനിലകേമള
ബനനിപ്പെനിക്കുന  (മകേസ്വാടസ്വാരക്കര മണ്ഡലത്തനിമല കുളക്കട പഞസ്വായത്തനിമനയയ അടൂര
മണ്ഡലത്തനിമല  ഏഴയകുളയ  പഞസ്വായത്തനിമനയയ  ബനനിപ്പെനിക്കുന)  കേലടയസ്വാറനിനസ
കുറുമകേ  നമനിമണ്  കേടവനില്  സനിതനി  മചയ്യുന  തൂക്കുപസ്വാലയ  നവസ്പീകേരനിക്കുനതസ
സയബനനിചസ്വാണസ ഈ സബ്മനിഷന്.  കേഴനിഞ്ഞ ഇടതുപക സരക്കസ്വാരനിമന കേസ്വാലത്തസ
റവനക്യൂ വകുപ്പെനില്നനിനയ അനവദനിച ഫണസ മചലവഴനിചസ  2012  ജൂണ് മസ്വാസത്തനില്
തൂക്കുപസ്വാലത്തനിമന  നനിരമ്മസ്വാണയ  പൂരത്തസ്പീകേരനിചനിരുന.  KEL  ആണസ  നനിരമ്മസ്വാണയ
നടത്തനിയതസ.  അവര  നല്കേനിയ  വസ്വാറണനി  കേസ്വാലസ്വാവധനി  2014  കമയസ  മസ്വാസത്തനില്
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കേഴനിഞ്ഞനിരുന.  മൂനസ  വരഷമസ്വായനി  യസ്വാമതസ്വാരു  അറകുറപ്പെണനിയയ  മചയ്യസ്വാമത
പസ്വാലത്തനിമന  ഹകേവരനികേളയ  നടക്കുന  ഇരുമസ  കപറ്റുയ  ദ്രവനിചസ  വളമര
അപകേടസ്വാവസയനിലസ്വാണസ  നനിലനനില്ക്കുനതസ.  കുളക്കട സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന ധസ്വാരസ്വാളയ
കുടനികേളയ  ആളകേളയ  നടനകപസ്വാകുന  ഈ  പസ്വാലയ  അടനിയന്തരമസ്വായനി
അറകുറപ്പെണനികേള് മചയസ സ ഞസ്വാരകയസ്വാഗദമസ്വാക്കസ്വാന് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ
എനനിക്കസ അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ.

മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തുയ രജേനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്വാകേരന്  ): സര,
മകേസ്വാടസ്വാരക്കര നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലത്തനില് കേലടയസ്വാറനിനസ കുറുമകേ നമനിമണ് കേടവനിമല
തൂക്കുപസ്വാലയ  അപകേടസ്വാവസയനിലസ്വാമണന  വസ്വാരത്തമയത്തുടരനസ  മകേസ്വാലയ  നനിരത്തസ
വനിഭസ്വാഗത്തനിമല  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ  ഉകദദസ്വാഗസര  8-2-2017-നസ  പ്രസ്തുത  പസ്വാലയ
പരനികശസ്വാധനിക്കുകേയണസ്വായനി.  ഏനസ്വാത്തസ  പസ്വാലത്തനില്നനിനയ  ഏകേകദശയ  2
കേനികലസ്വാമസ്പീറര   upstream  ആയനി  സനിതനിമചയ്യുന  പ്രസ്തുത  പസ്വാലയ  പത്തനയതനിട
ജേനിലയനിമല  ഏഴയകുളയ  പഞസ്വായത്തനിമനയയ  മകേസ്വാലയ  ജേനിലയനിമല  കുളക്കട
പഞസ്വായത്തനിമനയയ  ബനനിപ്പെനിക്കുനതസ്വാണസ.  പസ്വാലത്തനിനസ  ഇരുവശത്തുമുള്ള
കറസ്വാഡുകേള്  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ  വകുപ്പെനിമന  അധസ്പീനതയനിലുള്ളതല.  ഏകേകദശയ  5
വരഷങ്ങള്ക്കുമുമസ  ജേനിലസ്വാ  ദുരന്ത  നനിവസ്വാരണ  സമനിതനിയമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  കകേരള
ഇലകനിക്കല്സസ ആനസ അഹലഡസ എഞനിനസ്പീയറനിയഗസ  കേമനനി ലനിമനിറഡസ്വാണസ പസ്വാലയ
നനിരമ്മനിചമതനയ  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ  വകുപ്പെല  നനിരമ്മനിചമതനയ  മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന്
സസ്വാധനിച.  ഈ  പസ്വാലയ  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ  വകുപ്പെനിനസ  ഹകേമസ്വാറനിയനിട്ടുമനില.  ഈ
തൂക്കുപസ്വാലത്തനിലൂമടയസ്വാണസ  ഇളയഗമയഗലയ  പ്രകദശമത്ത  വനിദദസ്വാരതനികേള്  കുളക്കട
സ്കൂളനില്  വരുനതുയ  കപസ്വാകുനതുയ.  ആയതനിനസ്വാല്  ഈ  പസ്വാലത്തനിലൂമടയള്ള
യസ്വാതക്കസ്വാരുമട  എണ്ണയ  ധസ്വാരസ്വാളമസ്വാണസ.  പസ്വാലയ  പണനികേഴനിപ്പെനിചകശഷയ  വസ്വാരഷനികേ
അറകുറപ്പെണനികേമളസ്വാനയ മചയനിടനിമലനയ വദക്തമസ്വായനിട്ടുണസ.  ഈ തൂക്കുപസ്വാലത്തനിമന
suspension rods, support cables, hand rails, metal mesh cover for hand rails
തുടങ്ങനിയവ പല ഭസ്വാഗങ്ങളനിലുയ തുരുമനിചനിട്ടുണസ.  Ferro cement foot slabs  ദസസ്വാരയ
വസ്പീണ നനിലയനില് കേസ്വാണമപ്പെടുന. കൂടസ്വാമത ഏനസ്വാത്തസ പസ്വാലത്തനിലൂമടയള്ള ഗതസ്വാഗതയ
നനികരസ്വാധനിചനിരനിക്കുനതനിനസ്വാല്  ഈ  പസ്വാലത്തനിലൂമടയള്ള  കേസ്വാല്നടയസ്വാതക്കസ്വാരുമട
എണ്ണയ  കൂടനിയനിട്ടുമുണസ.  കമല്പ്പെറഞ്ഞ  കേസ്വാരണങ്ങളസ്വാല്  ഈ തൂക്കുപസ്വാലയ  നനിരമ്മനിച
ഏജേന്സനിയസ്വായ  KEL  മുകഖന  എതയയകവഗയ  പരനികശസ്വാധന  നടത്തുവസ്വാന്
ബനമപ്പെടവരക്കസ  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കേസ്വാന്  തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുണസ.  ദുരന്തനനിവസ്വാരണ
ഫകണസ്വാ സരക്കസ്വാരനില്നനിനയ ലഭദമസ്വാക്കുന പ്രകതദകേ ഫകണസ്വാ ഉപകയസ്വാഗനിചസ  ഈ
പസ്വാലയ നനിരമ്മനിക്കസ്വാവനതസ്വാണസ. ദുരന്തനനിവസ്വാരണ സമനിതനിതമന നനിരമ്മനിക്കുനതസ്വായനിരനിക്കുയ
ഉചനിതയ.  അമലങ്കെനില്  ഈ  പസ്വാലയ  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.-ക്കസ  ഹകേമസ്വാറുകേയയ  പ്രകതദകേ
ഫണസ അനവദനിക്കുകേയയ മചയസ്വാല് പനി. ഡബക്യു.ഡനി. പസ്വാലത്തനിമന അറകുറപ്പെണനികേള്
എതയയ കവഗയ പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കുനതസ്വാണസ. 
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(7) കറസ്വാഡസ നനിരമ്മസ്വാണവയ സയരകണവയ

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ  കജേക്കബസ  : സര,  കേസ്വാലവരഷത്തനിനകശഷയ  ഒടനവധനി
കറസ്വാഡുകേള്  തകേരനനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കറസ്വാഡുകേളമട  മമയനിനനന്സനിനസ്വായനി  തുകേ
അനവദനിക്കുകമസ്വാള്  ഓകരസ്വാ  നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലത്തനിമലയയ  കറസ്വാഡുകേളമട  എണ്ണവയ
ഹദരഘദയ  അനസരനിചസ  അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കസ്വായനി  തുകേ  ലഭദമസ്വാക്കണമമനസ്വാണസ
ഗവണ്മമനനികനസ്വാടസ  അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  എമന  നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലത്തനിമല
പ്രധസ്വാനമപ്പെട കറസ്വാഡുകേളനിമലസ്വാനസ്വാണസ  കൂത്തസ്വാട്ടുകുളത്തുനനിനയ മുളനരുത്തനിവമരയള്ള
നടക്കസ്വാവസ കറസ്വാഡസ.  ഈ കറസ്വാഡസ  2008-ല് ബനി.എയ. &  ബനി.സനി.  നനിലവസ്വാരത്തനില്
ഉയരത്തനിയതസ്വാണസ.  10  വരഷകത്തസ്വാളമസ്വായനി.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ആ  കറസ്വാഡസ  തകേരന
തുടങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ആ കറസ്വാഡസ  അടനിയന്തരമസ്വായനി  പുനരുദ്ധരനികക്കണതനിമന
ആവശദകേതയണസ.  ജേനിലയനിമലതമന  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കറസ്വാഡുകേളനിമലസ്വാനസ്വാണതസ.
ജേനിലയമട  കേനിഴക്കന്  കമഖലകേളനില്നനിനയ  മറസ  കേനിഴക്കന്  ജേനിലകേളനില്നനിനയ
എറണസ്വാകുളകത്തയസ കപസ്വാകേസ്വാന് ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന കറസ്വാഡസ്വാണനിതസ.  അതുമകേസ്വാണസ ആ
കറസ്വാഡസ  പുനരുദ്ധരനിക്കുനതനിനസ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂമട ആവശദമപ്പെടുനതസ. 

മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തുയ രജേനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്വാകേരന്  ): സര,
ബഡ്ജേറനിമല  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ  വകുപ്പെസ  നനിരത്തുകേളയ  പസ്വാലങ്ങളയ  വനിഭസ്വാഗത്തനില്
പരസ്വാമരശനിക്കുന പണനികേള്ക്കുള്ള ഫണസ ലഭദമസ്വാക്കുകമസ്വാള് സയസസ്വാനമത്ത എലസ്വാ
നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലങ്ങളമടയയ  പ്രസ്വാതനിനനിധദയ  ഉറപ്പുവരുത്തനിയസ്വാണസ  ഭരണസ്വാനമതനി
നല്കുനതസ.  അതസ്വാതസ മണ്ഡലങ്ങളനിമല കറസ്വാഡുകേളമട എണ്ണത്തനിനയ ഹദരഘദത്തനിനയ
ആനപസ്വാതനികേമസ്വായള്ള തുകേ വകേയനിരുത്തുകമസ്വാള് നനിലവനിലുള്ള കറസ്വാഡുകേളനിലൂമടയള്ള
ഗതസ്വാഗതസഇൗകേരദത്തനിമല  അപരദസ്വാപ്തതയയ  കശസ്വാചനസ്പീയസ്വാവസയയ  കേണക്കനിമലടുത്തസ
ഗതസ്വാഗതയ  സുഗമമസ്വാക്കുനതനിനകവണനിയള്ള  മറസ  സഇൗകേരദങ്ങള്ക്കസ  മുന്ഗണന
നല്കേസ്വാറുണസ.  കനസ്വാണ്-പസ്വാന്  ശസ്പീരഷകേത്തനിമല  കറസ്വാഡുകേളമട  ഹദരഘദത്തനിനസ
ആനപസ്വാതനികേമസ്വായനി പ്രവൃത്തനിയമട ആവശദകേത പരനിഗണനിചസ്വാണസ അനവദനിക്കുനതസ.
മുളനരുത്തനി-പനിറവയ-ഒലനിയപ്പുറയ വമരയള്ള  21.7  കേനികലസ്വാമസ്പീറര ഹദരഘദയ വരുന
ഭസ്വാഗയ  2009-നകശഷയ,  അതസ്വായതസ  8  വരഷക്കസ്വാലമസ്വായനി  പ്രധസ്വാന  അറകുറ
പ്പെണനികേമളസ്വാനയ  നടത്തനിയനിടനിമലനള്ളതസ  ആശ്ചരദകേരമസ്വായ  ഒരു  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട എയ.എല്.എ.  തമന മനിനനിസറസ്വായനിരുന കേസ്വാലത്തുയ ഈ കറസ്വാഡനില്
യസ്വാമതസ്വാരു നനിരമ്മസ്വാണവയ നടത്തനിയനിടനിമലനസ്വാണസ  കേസ്വാണുനതസ.  അതനിനസ  മുമ്പുമനില,
ഈ  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷമസ്വായയ  ഉണസ്വായനിടനില.  ബനിറ്റുമനിനസസ  കകേസ്വാണ്ക്രസ്പീറസ
ഉപകയസ്വാഗനിചസ  ഉപരനിതലയ  പുതുകക്കണതസ  അനനിവസ്വാരദമസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ഇതനസരനിചസ  7.5  കകേസ്വാടനി രൂപ ആവശദമസ്വായനി വരുയ.  അതനിനസ മതനിയസ്വായ ബഡ്ജേറസ
ഫണനിമലനള്ള  വനിവരയ  എലസ്വാകപരക്കുയ  അറനിയസ്വാവനതസ്വാണസ.  മതനിയസ്വായ  ഫണസ
ലഭദമസ്വാകുന  മുറയസ  മസ്വാതകമ  പദ്ധതനി  ഏമറടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയ.  എനസ്വാല്  ബഡ്ജേറസ
ഫണനില്   151  കകേസ്വാടനി  രൂപയസ്വാണസ  പുതനിയ  നനിരമ്മസ്വാണത്തനിനകവണനി  ഇകപ്പെസ്വാള്
അനവദനിചതസ. കേഴനിഞ്ഞ വരഷയ ഇതസ 127 കകേസ്വാടനി രൂപയസ്വായനിരുന. ഇഇൗ തുകേ എലസ്വാ
അയഗങ്ങള്ക്കുമസ്വായനി  ഒരു  കകേസ്വാടനി,  ഒനരകക്കസ്വാടനി  രൂപ  എന  ക്രമത്തനില്  വസ്പീതനിചസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  എയ.എല്.എ.-മസ്വാര  എലസ്വാകപരുയ  നനിരവധനി  നനിരമ്മസ്വാണ
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പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആവശദമപ്പെടുനണസ.  അതനിനസ്വായനി  കേഴനിഞ്ഞ  വരഷമത്തകപ്പെസ്വാമല
പ്രകതദകേ അനമതനിക്കസ്വായനി ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പെനിനസ നല്കുന കേസ്വാരദയ പരനിഗണനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയനതസ്വാണസ.  അകപ്പെസ്വാള്  ഇതുയ  നമുക്കസ  നല്കേസ്വാവനതസ്വാണസ.  2016-2017-ല്
ആയനിരയ  കകേസ്വാടനി  രൂപ  മസഷദല്  ഫണസ്വായനി  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പെസ  അനവദനിചതനില്
ശരസ്വാശരനി  ആറസ  കകേസ്വാടനി  രൂപ  മുതല്  എട്ടു  കകേസ്വാടനി  രൂപ  വമര  എലസ്വാ
മണ്ഡലങ്ങളനികലയയ അയഗങ്ങള്ക്കസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ചനിലരക്കസ കുറചസ കൂടുതല് തുകേ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  എലസ്വാ  മണ്ഡലങ്ങള്ക്കുയ  തുലദ  നസ്പീതനിയസ്വാണസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ
(പനി.ഡബക്യു.ഡനി)  നല്കുനതസ,  അതസ  അങ്ങയമട മണ്ഡലത്തനിനയ ലഭനിക്കുനതസ്വാണസ.
ഇഇൗ തരത്തനില് പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയമമനസ്വാണസ പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ.

(8) മണ്ണസ പരനികശസ്വാധന

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    വനിജേയന്  പനിള്ള:  സര,  എമന  നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലത്തനിമല
എയ.എല്.എ.  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണസ  ഉപകയസ്വാഗനിചസ  നനിരമ്മനിക്കുന  രണസ
മകേടനിടങ്ങള്ക്കസ  ഭരണസ്വാനമതനി  ലഭനിമചങ്കെനിലുയ  സസ്വാകങ്കെതനികേസ്വാനമതനി  നല്കേനി  വരക്കസ
മടണര നല്കുനതനിനസ തടസമസ്വായനി നനില്ക്കുനതസ മണ്ണസ പരനികശസ്വാധനയസ്വാണസ.  മണ്ണസ
പരനികശസ്വാധനയസ്വായനി  മടണര  കണനിചകപ്പെസ്വാള്  ഇതനിനസ്വായനി  മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ  വകുപ്പെസ
എയപസ്വാനല് മചയനിരനിക്കുന ഏജേന്സനികേമളസ്വാനയതമന മടണറുമസ്വായനി സഹകേരനിക്കുനനില.
മചറനിയ  തുകേയ്ക്കുള്ള  കജേസ്വാലനികേള്ക്കസ  ഇത്തരയ  ഏജേന്സനികേള്  തസ്വാല്പ്പെരദയ
കേസ്വാണനിക്കസ്വാറനില.  ഇക്കസ്വാരണത്തസ്വാല്  മകേടനിടങ്ങള്  സമയത്തസ  പൂരത്തനിയസ്വാക്കസ്വാന്
കേഴനിയസ്വാത്ത  സസ്വാഹചരദമസ്വാണുള്ളതസ.  കകേരളത്തനില്  നനിരവധനി  മടകനിക്കല്
ഏജേന്സനികേള്  മണ്ണസ  പരനികശസ്വാധന  നടത്തുനണസ.  എയപസ്വാനല്  സനിസയ  മസ്വാറനി
എലസ്വാ  ഏജേന്സനികേള്ക്കുയ  മടണറനില്  പമങ്കെടുക്കുനതനിനസ  അവസരയ  നല്കേനിയസ്വാല്
ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനിനസ  പരനിഹസ്വാരമുണസ്വാക്കസ്വാനയ  മകേടനിടങ്ങളമട  പണനി  സമയത്തസ
പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കസ്വാനയ  കേഴനിയയ.  അമലങ്കെനില്  സരക്കസ്വാര  കനരനിടസ  മണ്ണസ
പരനികശസ്വാധനിക്കുനതനിനള്ള  സയവനിധസ്വാനയ  ഏരമപ്പെടുത്തണമമനസ്വാണസ  ഇഇൗ
സബ്മനിഷനനിലൂമട ഞസ്വാന് ആവശദമപ്പെടുനതസ.

മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തുയ രജേനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്വാകേരന്):  സര,
മണ്ണസ  പരനികശസ്വാധനയസ്വായനി  മടണര  കണനിക്കുകമസ്വാള്  മചറനിയ  തുകേയ്ക്കുള്ള
മകേടനിടങ്ങളമട  മണ്ണസ  പരനികശസ്വാധനയസ  എയപസ്വാനല്  ഏജേന്സനികേള്  തസ്വാല്പ്പെരദയ
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കസ്വാറനില. അതുമകേസ്വാണസ മണ്ണസ പരനികശസ്വാധന തടസമപ്പെടുന സനിതനിയസ്വാണുള്ളതസ.
അതസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്വായനി ഗവണ്മമനസ  തസ്വാല്പ്പെരദമുള്ള എലസ്വാ ഏജേന്സനികേമളയയ
പമങ്കെടുപ്പെനിക്കസ്വാനള്ള  സയവനിധസ്വാനയ  മകേസ്വാണവരസ്വാന്  തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുണസ.  അതനിനള്ള
കടയസസ  ഓഫസ  റഫറന്സസ  തയ്യസ്വാറസ്വാക്കസ്വാനയ  കയസ്വാഗദതയള്ള  കൂടുതല്  കേമനനികേമള
എയപസ്വാനലനില് ഉള്മപ്പെടുത്തസ്വാനയ പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി. മസക്രടറനികയസ്വാടസ  ആവശദമപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ഓപ്പെണ് മടണര വനിളനിക്കസ്വാനസ്വാണസ നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതസ.  അകപ്പെസ്വാള് പുറത്തുള്ളവരക്കുയ
അതനികലയസ  അകപകനിക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.  തസ്പീരചയസ്വായയ  ഇഇൗ  റഫറന്സുയ
എയപസ്വാനല്  വനിപുലസ്പീകേരണത്തനിമന റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ ലഭനിക്കുന മുറയസ  ഓപ്പെണ് മടണര
നടപടനികേളനികലയസ മസ്വാറുനകതസ്വാമട കയസ്വാഗദരസ്വായ എലസ്വാ മടകനിക്കല് ഏജേന്സനികേള്ക്കുയ
മടണര  നടപടനികേളനില്  പമങ്കെടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയനതുയ  മണ്ണസ  പരനികശസ്വാധനയമട
കേസ്വാലതസ്വാമസയ ശസ്വാശസതമസ്വായനി ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുനതുമസ്വാണസ.
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(9) മറയനില്കവ ഓവര ബനിഡ്ജേസ  നനിരമ്മസ്വാണയ

ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    രസ്വാജേകഗസ്വാപസ്വാലന്:  സര,  നസ്വാഷണല് മമഹകവയനില് നസ്പീകലശസരയ
പള്ളനിക്കരയനില്  മറയനില്കവ  ഓവരബനിഡ്ജേസ  നനിരമ്മസ്വാണമമന  ആവശദത്തനിനസ
വരഷങ്ങളമട  പഴക്കമസ്വാണുള്ളതസ.  കബസ്വായമബ  മുതല്  കേനദസ്വാകുമസ്വാരനി  വമരയള്ള
നസ്വാഷണല് മമഹകവയനില് ഇനസ നനിലവനിലുള്ള ഏകേ മലവല്കക്രസ്വാസസ്വാണസ പള്ളനിക്കര
മറയനില്കവ കക്രസ്വാസസ.   ഇനസ  നസ്വാല്പ്പെകതസ്വാളയ മട്രയനിനകേളയ   ആയനിരക്കണക്കനിനസ
വസ്വാഹനങ്ങളമസ്വാണസ  ഇതുവഴനി  കേടനകപസ്വാകുനതസ.  നനിലവനിലുള്ള  മറയനില്കവ  കഗറസ
അടചകേഴനിഞ്ഞസ്വാല്  മണനിക്കൂറുകേകളസ്വാളയ  ഇതുവഴനിയള്ള  ഗതസ്വാഗതയ  തടസമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.
മതസ്വാടടുത്തുള്ള  കേസ്വാരദകങ്കെസ്വാടസ  പസ്വാലവയ  അപകേടസ്വാവസയനിലസ്വാണസ.  കമല്പ്പെസ്വാല
നനിരമ്മസ്വാണവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  വകുപ്പുമനനി  പ്രകതദകേ  തസ്വാല്പ്പെരദ
മമടുക്കുകേയയ വകുപ്പുമനനി, സലയ എയ.പനി. ശ്രസ്പീ. പനി. കേരുണസ്വാകേരന്, എയ.എല്.എ.
എനനിവരുള്മപ്പെമടയള്ളവരുമട  ഉനതതലകയസ്വാഗയ  നടക്കുകേയയ  മചയനിരുന.
എന്.എചസ. വനികേസനത്തനിമന ഭസ്വാഗമസ്വായള്ള കറസ്വാഡസ വനികേസനത്തനിനസ ഇനനിയയ നമുക്കസ
കേസ്വാത്തനിരനികക്കണനിവരുയ.  അതനിനസ  മുമസ്വായനി  ഇതനിമന  അടനിയന്തര  പ്രസ്വാധസ്വാനദയ
കേണക്കനിമലടുത്തസ  അനന്തര നടപടനികേളമസ്വായനി  മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുനതനിനയ ജേനങ്ങളമട
യസ്വാതസ്വാകകശങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ ആവശദമസ്വായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണ
മമനസ്വാണസ ഞസ്വാന് ഇഇൗ സബ്മനിഷനനിലൂമട അവശദമപ്പെടുനതസ. 

(അദ്ധദകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തുയ രജേനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്വാകേരന്):  സര,
കകേരളത്തനിമന വടകക്ക അതനിരത്തനിയസ്വായ പനകവലനില് തുടങ്ങനി കേനദസ്വാകുമസ്വാരനിയനില്
അവസസ്വാനനിക്കുന കദശസ്പീയ പസ്വാത 66-മല ഒരു  മലവല് കക്രസ്വാസസ്വാണസ കേസ്വാസരകഗസ്വാഡസ
ജേനിലയനിമല ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മമമര സൂചനിപ്പെനിച നസ്പീകലശസരത്തനിനയ മചറുവത്തൂരനിനയ
ഇടയനില് സനിതനിമചയ്യുന പള്ളനിക്കര മലവല്കക്രസ്വാസസ.  ഇതസ  കദശസ്പീയപസ്വാത  66-ല്
കേനികലസ്വാമസ്പീറര  96.015-ല്  സനിതനിമചയ്യുന.  ഇഇൗ  മലവല്കക്രസ്വാസനില്നനിനയ
ഒരു  കേനികലസ്വാമസ്പീററനിനള്ളനില്  കേസ്വാരദകങ്കെസ്വാടസ  പസ്വാലയ  സനിതനിമചയ്യുന.  ഇതുമൂലയ
മട്രയനിനകേള്ക്കസ  കപസ്വാകുനതനിനകവണനി  മറയനില്കവ  കഗറസ  അടചനിടുന  സമയത്തസ
കഗറനിനസ ഇരുവശത്തുയ ഒരു കേനികലസ്വാമസ്പീറകറസ്വാളയ ദൂരത്തനില് വസ്വാഹന ഗതസ്വാഗതക്കുരുക്കസ
അനഭവമപ്പെടുനണസ.  പള്ളനിക്കലനിമല  മറയനില്കവ  കമല്പ്പെസ്വാലയ  നനിരമ്മനിക്കുവസ്വാന്
വനിശദമസ്വായ  കപ്രസ്വാജേകസ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  തയ്യസ്വാറസ്വാക്കുനതനിനസ്വായനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല
ഗതസ്വാഗത  മനസ്വാലയയ  'കസതുഭസ്വാരതയ'  പദ്ധതനിയനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തനി  മമചതനദ
കേണ്സള്ടന്സനിമയ ഏല്പ്പെനിചനിട്ടുണസ.  അതനിന്പ്രകേസ്വാരയ മമചതനദസ്വാ കേണ്സള്ടന്സനി
പ്രസ്വാരയഭപ്രവരത്തനങ്ങള്  മചയ്യുകേയയ  അമമലന്മമനസ  മപ്രസ്വാകപ്പെസ്വാസല്  കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതല ഗതസ്വാഗത മനസ്വാലയത്തനിനസ സമരപ്പെനിക്കുകേയയ മചയനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ സമയയ
കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതസ്വാഗത  മനസ്വാലയവയ  കദശസ്പീയപസ്വാത-66  സരവ്വസ്പീസസ
കറസ്വാകഡസ്വാടുകൂടനിയ  നസ്വാലസ  വരനിപ്പെസ്വാതയസ്വായനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുവസ്വാന്  കദശസ്പീയ  പസ്വാത
അകതസ്വാറനിറനി  ഓഫസ  ഇന്തദമയ  ഏല്പ്പെനിചതനിനസ്വാല്  മറയനില്കവ  കമല്പ്പെസ്വാല
നനിരമ്മസ്വാണവയ  ഇകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  മചയ്യസ്വാനസ്വാണസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുള്ളതസ.  അകതസമയയ
തലപ്പെസ്വാടനി മുതല്  മചരക്കല വമരയയ മചരക്കല മുതല് കേസ്വാലനിക്കടവസ വകരയയ രണസ
പസ്വാകക്കജേസ്വായനി കദശസ്പീയ പസ്വാത - 66 സരവ്വസ്പീസസ കറസ്വാകഡസ്വാടുകൂടനിയ ആറുവരനിപ്പെസ്വാതയസ്വായനി
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വനികേസനിപ്പെനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിക്കസ്വായള്ള  വനിശദമസ്വായ  കപ്രസ്വാജേകസ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  നസ്വാഷണല്
മമഹകവ അകതസ്വാറനിറനി  ഓഫസ  ഇന്തദ കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതസ്വാഗത മനസ്വാലയത്തനിനസ
സമരപ്പെനിചനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  കപ്രസ്വാജേകനില്  പള്ളനിക്കരയനില്  ആറുവരനി  മറയനില്കവ
കമല്പ്പെസ്വാലയ,  മൂനവരനി വസ്പീതമുള്ള രണസ പസ്വാലങ്ങള് എനനിവ നനിരമ്മനിക്കുന കേസ്വാരദവയ
ഉള്മപ്പെടനിട്ടുണസ.  15-5-2017-ല്  ഇഇൗ  വനിഷയവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
എയ.പനി.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  കേരുണസ്വാകേരമനയയ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  എയ.എല്.എ.
ശ്രസ്പീ. എയ. രസ്വാജേകഗസ്വാപസ്വാലമനയയ മറ്റുയ നനിരകദ്ദേശപ്രകേസ്വാരയ മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തസ മനനിയമട
അദ്ധദകതയനില് ഒരു കയസ്വാഗയ കചരുകേയണസ്വായനി. കദശസ്പീയ പസ്വാത അകതസ്വാറനിറനി ഓഫസ
ഇന്തദയമട  ഭസ്വാരവസ്വാഹനികേളയ  പമങ്കെടുത്തനിരുന.  അതുവഴനിയള്ള  കദശസ്പീയ  പസ്വാതയമട
വനികേസനയ  തസ്വാമസനിക്കുനതനിനസ്വാല്  ജേനങ്ങളമട  ബുദ്ധനിമുട്ടുയ  കേഷ്ടപ്പെസ്വാടുയ
കേണക്കനിമലടുത്തസ   കമല്പ്പെസ്വാലയ  ഉടന്  നനിരമ്മനിക്കണമമനള്ള  തസ്പീരുമസ്വാനപ്രകേസ്വാരയ
പ്രസ്തസ്തുത കമല്പ്പെസ്വാലയ രണസ പസ്വാലങ്ങളസ്വായനി പണനി മചയ്യുനതനിനയ അതനില് ഒരു പസ്വാലയ
ഉടമന കസതുഭസ്വാരതയ പദ്ധതനിയനില് ഉള്മപ്പെടുത്തനി  നനിരമ്മനിക്കണമമനമുള്ള ആവശദയ
കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതസ്വാഗത മനസ്വാലയത്തനികനസ്വാടസ ശനിപസ്വാരശ മചയനിട്ടുണസ.  ഇതസ കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതല ഗതസ്വാഗത മനസ്വാലയത്തനിമന  സജേസ്പീവ പരനിഗണനയനിലസ്വാണസ.

(10) സബസ - എഞനിനസ്പീയര ഓഫസ്പീസസ

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    രസ്വാജേന്: സര,  തൃശ്ശൂര ഇഇൗസസ ഇലകനിക്കല് ഡനിവനിഷനനിമല ഏറവയ
വലനിയ  ഇലകനിക്കല്  മസകനസ്വാണസ  ഒല്ലൂര  നനികയസ്വാജേകേമണ്ഡലത്തനിമല  പടനിക്കസ്വാടസ
ഇലകനിക്കല്  മസകന്.  ഏതസ്വാണസ  140  ചതുരശ്ര  കേനികലസ്വാമസ്പീറര  വനിസ്തസ്പീരണ്ണവയ
143  ഡനിസനിബക്യൂഷന്  ട്രസ്വാന്സസ കഫസ്വാരമറുകേളയ  പതനിമനണ്ണസ്വായനിരത്തനിലധനികേയ
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളയ  ഇഇൗ  ഡനിവനിഷമന  കേസ്പീഴനില്  പ്രവരത്തനിക്കുനണസ.  മമഡനിക്കല്
കകേസ്വാകളജുയ  തൃശ്ശൂര  നഗരവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  ജേനിലയമട  വനിവനിധ  ഭസ്വാഗങ്ങളനികലയസ
കുടനിമവള്ളവയ ജേലകസചനവയ നടത്തുനതനിനസ്വായനി  50.50  എയ.എല്.ഡനി.  മവള്ളയ
നല്കുന പസ്പീചനി ഡസ്വായ ഇഇൗ പരനിധനിയനിലസ്വാണസ സനിതനി മചയ്യുനതസ.  പസ്പീചനി ഡസ്വാമനിമന
റനിസരകവസ്വായറുയ  പസ്പീചനി  മമഹഡ്രല്  പവര  ജേനകററര  സനിസയ,  പസ്പീചനി  ടൂറനിസയ
മഡസനികനഷന്,  മകേ.എഫസ.ആര.മഎ.,  കസറസ  സസ്പീഡസ  ഫസ്വായ  തുടങ്ങനി  ഏതസ്വാണസ
150-ല്  അധനികേയ  സരക്കസ്വാര  സസ്വാപനങ്ങള്  ഇഇൗ  ഡനിവനിഷമന  കേസ്പീഴനില്
പ്രവരത്തനിക്കുനണസ.  മൂവസ്വായനിരത്തനിലധനികേയ കേചവട സസ്വാപനങ്ങളയ മുന്നൂറനിലധനികേയ
വദവസസ്വായ  കേണകനമുള്ള  സലമസ്വാണസ  പ്രസ്തസ്തുത  ഇലകനിക്കല്  മസകന്.  തൃശ്ശൂര
ജേനിലയനിമലതമന ഏറവയ റനികമസ്വാടസ്വായനിട്ടുള്ള മൂനസ ആദനിവസ്വാസനി കകേന്ദ്രങ്ങള്, നസ്വാല്പ്പെതസ
കേനികലസ്വാമസ്പീറര  അപ്പുറത്തുള്ള  ഒളകേര,  ഇരുപത്തനിയഞസ  കേനികലസ്വാമസ്പീറര  ദൂമരയള്ള
മണനിയങ്കെനിണര,  പതനിമൂനസ  കേനികലസ്വാമസ്പീറര  ദൂരമുള്ള  തസ്വാമരമവള്ളചസ്വാല്  ഇമതലസ്വായ
ഇഇൗ  മസകമന  കേസ്പീഴനിലസ്വാണസ  പ്രവരത്തനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  ഏതസ്വാണസ
പതനിമനടസ  കേനികലസ്വാമസ്പീറര  മമദരഘദമുള്ള  33  മകേ.  വനി.  ഫസ്പീഡറനിയഗസ  മമയനിനനന്സസ
ഇഇൗ  മസകമന  കേസ്പീഴനിലസ്വാണസ  പ്രവരത്തനിക്കുനതസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  കദശസ്പീയപസ്വാത
ആറുവരനിപ്പെസ്വാതയസ്വാക്കനി മസ്വാറ്റുനതനിമന ഭസ്വാഗമസ്വായനി അതനികവഗയ നടനമകേസ്വാണനിരനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേളമടമയലസ്വായ  ചുമതല  ഇഇൗ  മസകമന  കേസ്പീഴനിലസ്വാണസ.  ഇമതസ്വാരു  വലനിയ
വനപ്രകദശമസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ എലസ്വാ ദനിവസവയ മരങ്ങള് വസ്പീണസ മമലന് മപസ്വാടനി
മമവദക്യുതനി  നഷ്ടവയ   കവസ്വാള്കടജേസ   കസ്വാമവയ   ഇഇൗ   പ്രകദശത്തസ   ഉണസ്വാകുന.  ഇഇൗ
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സസ്വാഹചരദത്തനില് നനിലവനിലുള്ള  ഉകദദസ്വാഗസകരയയ നനിലവനിലുള്ള  സയവനിധസ്വാനവയ
ഉപകയസ്വാഗനിചമകേസ്വാണസ  ഇഇൗ  മസകന്  മുകനസ്വാട്ടുമകേസ്വാണകപസ്വാകുനതസ  തസ്പീരത്തുയ
അസസ്വാധദമസ്വായ  ഒരു  കേസ്വാരദമസ്വാമണനസ  ബനമപ്പെടവര  റനികപ്പെസ്വാരടസ  മചയ്യമപ്പെടനിട്ടുണസ.
ആയതനിനസ്വാല് കുതനിരസ്വാന്മലയ്ക്കുയ അപ്പുറത്തുള്ള വസ്വാണനിയമസ്വാറ കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ
ഒരു സബസ എഞനിനസ്പീയര ഓഫസ്പീസസ തുടങ്ങണമമനസ്വാണസ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മനനികയസ്വാടസ
എമന  അഭദരതന.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഉഇൗരജ്ജ  വകുപ്പുമനനിക്കസ  ഇഇൗ
വനപ്രകദശവമസ്വായനി ബനമപ്പെട പ്രശ്നങ്ങള് അറനിയസ്വാവനതുമകേസ്വാണയ  140  ചതുരശ്ര
കേനികലസ്വാമസ്പീറകറസ്വാളയ  സമ്പൂരണ്ണ  വനകമഖലയള്ള   വളമര   വനിശസ്വാലമസ്വായനിട്ടുള്ള  ഒരു
പ്രകദശമമന  നനിലയനിലുയ  അവനിമട  ഒരു  സബസ  എഞനിനസ്പീയര  ഓഫസ്പീസസ
അനവദനിക്കസ്വാനള്ള  ഇടമപടല്  ഉണസ്വാകേണമമനസ  ഇഇൗ  സബ്മനിഷനനിലൂമട
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മനനികയസ്വാടസ അഭദരതനിക്കുന.

മമവദക്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    എയ  .    മണനി):  സര,  തൃശ്ശൂര  ജേനിലയനിമല
പടനിക്കസ്വാടസ  ഇലകനിക്കല്  മസകമന  പരനിധനിയനിലസ്വാണസ  വസ്വാണനിയമസ്വാറ  ഉള്മപ്പെടുന
പ്രകദശയ  സനിതനിമചയ്യുനതസ.  141  ചതുരശ്ര  കേനികലസ്വാമസ്പീറര  വനിസ്തൃതനിയയ  18000-
കത്തസ്വാളയ  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളമുള്ള  പടനിക്കസ്വാടസ  മസകനനില്  ഉപകഭസ്വാക്തൃ  സസ്വാന്ദ്രത
കകേരളത്തനിമല  മറ്റു  മസകനകേമള  അകപകനിചസ  വളമര  കുറവസ്വാമണന  കേസ്വാണസ്വായ.
പുതനിയ  ഓഫസ്പീസുകേള്  അനവദനിക്കുകമസ്വാള്  അതനികലയസ  ജേസ്പീവനക്കസ്വാമര
നനിയമനികക്കണതുണസ.  എനസ്വാല്  പുതുതസ്വായനി  തസ്തനികേകേള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതസ
നനിലവനില് പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമല.  ഇതനിനപകേരമസ്വായനി മറസ ഓഫസ്പീസുകേളനില്നനിനയ പുതനിയ
ഓഫസ്പീസനികലയസ  ജേസ്പീവനക്കസ്വാമര  പുനര  വനിനദസനിക്കുകേയസ്വാമണങ്കെനില്  അതസ  അതസ്വാതസ
ഓഫസ്പീസുകേളമട  പ്രവരത്തനമത്ത  പ്രതനികൂലമസ്വായനി  ബസ്വാധനിക്കുയ.  മസ്വാതമല,  ഒരു
ഓഫസ്പീസസ അനവദനിക്കുകമസ്വാള് മകേടനിടയ,  ജേസ്പീവനക്കസ്വാരക്കുള്ള സഇൗകേരദങ്ങള് എനനിവ
ഒരുകക്കണതുണസ.  ഇതസ കബസ്വാരഡനിനസ അധനികേ സസ്വാമത്തനികേ ബസ്വാധദത വരുത്തുകേയയ
മചയ്യുയ.  കൂടസ്വാമത കേസമര മകേയര സയവനിധസ്വാനയ ഏരമപ്പെടുത്തുനതനിനയ നനിലവനിലുള്ള
ഓഫസ്പീസുകേള്  പുനര  ക്രമസ്പീകേരനിചസ  കേസ്വാരദകമത  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ  ഇതുവഴനി
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കള്ക്കസ  മമചമപ്പെട  കസവനയ  നല്കുനതനിനള്ള  സയവനിധസ്വാനങ്ങളയ
കബസ്വാരഡസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനണസ.  ഇക്കസ്വാരണങ്ങളസ്വാല്  വസ്വാണനിയമസ്വാറയനില്  പുതനിയ
സബസഎഞനിനസ്പീയര  ഓഫസ്പീസസ  അനവദനിക്കുനതസ  നനിലവനില്  കബസ്വാരഡനിനസ
പരനിഗണനിക്കസ്വാന്  നനിരവ്വസ്വാഹമനിലസ്വാത്ത  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  എനസ്വാല്  മമവദക്യുതനി  തടസയ
ഉണസ്വാകുനതനിനള്ള യഥസ്വാരത കേസ്വാരണയ പരനികശസ്വാധനിചസ കവണ പരനിഹസ്വാരമസ്വാരഗ്ഗങ്ങള്
കേമണത്തസ്വാന്  ഉകദദസ്വാഗസരക്കസ  നനിരകദ്ദേശയ  നല്കുനതസ്വാണസ.  ആവശദമമങ്കെനില്
ഇതനിനസ്വായള്ള പ്രവൃത്തനികേള്ക്കസ പ്രകതദകേ മുന്ഗണന നല്കുനതസ്വാണസ.

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടലസ്വാസുകേള്

ലനിസസ   I   പ്രകേസ്വാരയ

I.  മുഖദമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറസ്വായനി  വനിജേയന്):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന
കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:      
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ക്രമ
നമർ

എസസ.ആർ .ഒ.
നമർ 

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസനമർ തനിയതനി 

1 2 3 4 5

1 180/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 738/2017/ കഹസ്വായ. 28-3-2017 അല

2 219/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1030/2017/ കഹസ്വായ. 24-4-2017 അല

3 220/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1033/2017/ കഹസ്വായ. 25-4-2017 അല

4 221/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1034/2017/ കഹസ്വായ. 25-4-2017 അല

5 228/2017 ജേനി.ഒ.(പനി.) നമർ 12/2017/ ജേനിഎഡനി. 28-4-2017 അല

6 236/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1035/2017/ കഹസ്വായ. 25-4-2017 അല

7 238/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 998/2017/ കഹസ്വായ. 21-4-2017 അല

8 265/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1094/2017/ കഹസ്വായ. 29-4-2017 അല

9 299/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1275/2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

10 300/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1282/2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

11 305/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ.1323/2017/ കഹസ്വായ. 29-5-2017 അല

12 306/2017 നമർ 61646/എസസഎസസഎ 2/2015/കഹസ്വായ. 1-6-2017 അല

13 315/2017 നമർ 33555/എസസഎസസഎ 2/2016/കഹസ്വായ. 8-6-2017 അല

14 318/2017 നമർ.15421/എസസഎസസഎ 5/2017/കഹസ്വായ. 8-6-2017 അല

15 320/2017 കഹസ്വായ-എസസഎസസഎ 2/46/2017/ കഹസ്വായ. 15-6-2017 അല

16 327/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1283/2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

17 328/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ.1283/2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല
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1 2 3 4 5

18 329/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1283/2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

19 330/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 104/ 2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

20 331/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 105/2017/ കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

21 332/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 106/2017/കഹസ്വായ. 22-5-2017 അല

22 333/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 123/2017/കഹസ്വായ. 13-6-2017 അല

23 339/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 131/2017/കഹസ്വായ. 20-6-2017 അല

24 345/2017 ജേനി.ഒ.(പനി.) നമർ 7/2017/പനി& എആരഡനി. 9-6-2017 അല

25 353/2017 നമർ 150/സനി1/2017/വനിജേസ. 29-6-2017 അല

26 390/2017 നമർ 29780/എസസഎസസഎ 2/ 2017/ കഹസ്വായ. 1-7-2017 അല

27 391/2017 നമർ 60903/എസസഎസസഎ 2/ 2016/കഹസ്വായ. 1-7-2017 അല

28 410/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1542/2017/കഹസ്വായ. 14-6-2017 അല

29 416/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 134/2017/കഹസ്വായ. 23-6-2017 അല

30 421/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1543/2017/കഹസ്വായ. 14-6-2017 അല

31 422/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1795/2017/കഹസ്വായ. 13-7-2017 അല

32 429/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 136/2017/കഹസ്വായ. 24-6-2017 അല

33 430/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1769/2017/കഹസ്വായ. 11-7-2017 അല

34 436/2017 ജേനി.ഒ.(പനി.) നമർ 17/2017/ജേനിഎഡനി. 13-7-2017 അല

35 448/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 146/2017/കഹസ്വായ. 7-7-2017 അല

36 449/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1857/2017/കഹസ്വായ. 19-7-2017 അല

37 450/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 1858/2017/കഹസ്വായ. 19-7-2017 അല

38 453/2017 നമർ 77989/എസസഎസസഎ 2/ 2013/കഹസ്വായ 22-7-2017 അല
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(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ
സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാ
മയനസ 

വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കകേരള  പബനികേസ സരവസ്പീസസ 
കേമ്മസ്പീഷന് 2010-11 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

2 കകേരള  പബനികേസ സരവസ്പീസസ 
കേമ്മസ്പീഷന് 2013-14 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

3 കകേരള കലസ്വാകേസ്വായക്ത 2014 വസ്വാരഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

4
കകേരള കസറസ ഇന്ഫരകമഷന് 
മടകകസ്വാളജേനി ഇന്ഫസ്വാസക്ചര 
ലനിമനിറഡസ

2010-11 
മുതല് 

2014-15
വമര

ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

5 വനിജേനിലന്സസ & ആനനി 
കേറപ്ഷന് ബക്യൂകറസ്വാ 2014-15 വസ്വാരഷനികേ  ഭരണ

റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

6
തനിരുവനന്തപുരയ എന്കേസയറനി 
കേമ്മസ്പീഷണര & മസഷദല് 
ജേഡ്ജേനിയമട  കേസ്വാരദസ്വാലയയ

2016-17 പ്രവരത്തന
റനികപ്പെസ്വാരടസ അല

7 മലകയസ്വാര വനികേസന ഏജേന്സനി 2015-16 വസ്വാരഷനികേ ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ. നമർ
വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തനിയതനി 

1 155/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 186/2017/കഹസ്വായ. 25-1-2017

2 178/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 709/2017/കഹസ്വായ. 25-3-2017

3 179/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 710/2017/കഹസ്വായ. 25-3-2017

4 183/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 77/2017/കഹസ്വായ. 7-4-2017

5 209/2017 ജേനി.ഒ.(ആരറനി.) നമർ 766/2017/കഹസ്വായ. 30-3-2017

6 210/2017 ജേനി.ഒ.(പനി.) നമർ 282/2016/കഹസ്വായ. 8-11-2016

7 227/2017 നമർ 60903/എസസഎസസഎ 2/2016/ കഹസ്വായ. 3-5-2017
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II.  പടനികേജേസ്വാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനസ്വാക്കസമുദസ്വായ  കകമവയ  നനിയമവയ
സസ്വായസസ്വാരനികേവയ പസ്വാരലമമനറനികേസ്വാരദവയ വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   മകേ  .   ബസ്വാലന്): സര,
തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ക്രമ
നമർ

എസസ.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ പതനികേ
സഹനിതമസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തസ്പീയതനി 

1 216/2017 ജേനി.ഒ.(പനി.) 
നമർ 2/2017/സനിഎഡനി. 21-4-2017 അല

2340/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) 
നമർ 89/2017/നനിയമയ. 19-6-2017 അല

ii വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ

സസ്വാപനയ 
റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ

പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കേണ്ണൂര ജേനിലസ്വാ ലസ്പീഗല് 
സരവസ്പീസസസ അകതസ്വാറനിറനി 2012-13 പ്രകതദകേ  ആഡനിറസ

റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

2 തനിരുവനന്തപുരയ ജേനിലസ്വാ ലസ്പീഗല്
സരവസ്പീസസസ അകതസ്വാറനിറനി 2014-15 പ്രകതദകേ  ആഡനിറസ

റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

3 വസ്വാസ്തു വനിദദസ്വാ ഗുരുകുലയ -ആറന്മുള 2015-16 ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

4
കകേരള സയസസ്വാന പനികനസ്വാക്ക
വനിഭസ്വാഗ വനികേസന 
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡസ

2009-10 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

5
കകേരള സയസസ്വാന പനികനസ്വാക്ക 
വനിഭസ്വാഗ വനികേസന 
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡസ

2014-15 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ
അമത

6

കകേരള സയസസ്വാന പരനിവരത്തനിത
ഹക്രസ്തവ ശനിപസ്വാരശനിത 
വനിഭസ്വാഗ വനികേസന 
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡസ

2003-04 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
കേണക്കുകേളയ അമത

7
കകേരള ഔകദദസ്വാഗനികേ ഭസ്വാഷ 
(നനിയമനനിരമസ്വാണ) 
കേമ്മസ്പീഷന്

2016-17 ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരടസ അല

387/2020
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വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തസ്പീയതനി 

1 232/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 2/2017/പനിഎഡനി. 21-4-2017

2 233/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 3/2017/പനിഎഡനി. 22-4-2017

3 234/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 4/2017/പനിഎഡനി. 22-4-2017

4 വനിജസ്വാപനയ നമർ 373/ഡനി/2017/മകേല്സ. 6-3-2017

III.  റവനക്യൂവയ  ഭവനനനിരമ്മസ്വാണവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന്):
സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.
ഒ. നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തസ്പീയതനി 

1 2 3 4 5

1 224/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 26/2017/ ആര ഡനി. 26-4-2017 അല

2 225/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 28/2017/ ആരഡനി. 27-4-2017 അല

3 245/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 31/2017/ആരഡനി. 8-5-2017 അല

4 248/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 29/2017/ ആരഡനി. 2-5-2017 അല

5 249/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 30/2017/ ആരഡനി. 2-5-2017 അല

6 278/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 32/2017/ ആരഡനി. 16-5-2017 അല

7 279/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 33/2017/ആരഡനി. 16-5-2017 അല

8 283/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 163/2017/ ആരഡനി. 22-5-2017 അല

9 284/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 164/2017/ ആരഡനി. 22-5-2017 അല

10 301/2017 സ.ഉ. (പനി) നമർ 34/2017/റവനക്യൂ 30-5-2017 അല

11 303/2017 ജേനി.ഒ.(എയഎസസ.) നമർ 16/2017/ 
ഹഇൗസനിയഗസ. 30-5-2017 അല

12 312/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 35/2017/ആരഡനി. 30-5-2017 അല
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1 2 3 4 5

13 313/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 36/2017/ആരഡനി. 30-5-2017 അല

14 321/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 39/2017/ആരഡനി. 6-6-2017 അല

15 322/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 40/2017/ആരഡനി. 6-6-2017 അല

16 334/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 37/2017/ആരഡനി. 5-6-2017 അല

17 351/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 44/2017/ആരഡനി. 17-6-2017 അല

18 352/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 45/2017/ആരഡനി. 17-6-2017 അല

19 384/2017 സ.ഉ.(പനി) നമർ 46/2017/റവനക്യൂ 24-6-2017 അല

20 395/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 50/2017/ആരഡനി. 5-7-2017 അല

21 396/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 51/2017/ആരഡനി. 5-7-2017 അല

22 413/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 47/2017/ആരഡനി. 27-6-2017 അല

23 414/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 48/2017/ആരഡനി. 27-6-2017 അല

24 427/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 49/2017/ആരഡനി. 5-7-2017 അല

IV. ഗതസ്വാഗത വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   കതസ്വാമസസ ചസ്വാണനി): സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന 
കേടലസ്വാസുകേള് ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

(i) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1
കകേരള ഇറനികഗഷന് 
ഇന്ഫസ്വാസക്ചര  മഡവലപ്പെസമമനസ
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  ലനിമനിറഡസ

2013-14 വസ്വാരഷനികേ
റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

V. ഗതസ്വാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    കതസ്വാമസസ  ചസ്വാണനി):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന
കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ പതനികേ
സഹനിതമസ്വാകണസ്വാ മയനസ

നമർ തസ്പീയതനി 

1 158/2016 നമർ 13372/ബനി2/2015/ട്രസ്വാന്. 18-2-2016 അമത

2 262/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 15/2017/ ട്രസ്വാന്. 15-5-2017 അല
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VI.  തുറമുഖവയ  മക്യൂസനിയവയ  പുരസ്വാവസ്തു  സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .    രസ്വാമചന്ദ്രന്   കേടനപ്പെള്ളനി):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന  കേടലസ്വാസുകേള്  ഞസ്വാന്
കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ക്രമ
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ
സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ

നമർ തസ്പീയതനി 

1 444/2017 ജേനി.ഒ. (എയഎസസ.) നമർ  
15/2017/എഫസ&പനിഡനി. 18-7-2017 അല

VII. ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ
ഐസകേസ): സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തസ്പീയതനി 

1 2 3 4 5

1 465/2015 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 125/2015/റനിഡനി. 16-7-2015 അമത

2 177/2017 ജേനി.ഒ(പനി)നമർ 11/2017/ ഐഡനി. 27-3-2017 അല

3 250/2017 ജേനി.ഒ (പനി)നമർ 41/2017/ റനിഡനി. 11-5-2017 അല

4 251/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 42/2017/റനിഡനി. 11-5-2017 അല

5 268/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 44/2017/റനിഡനി. 18-5-2017 അല

6 273/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 45/2017/റനിഡനി. 19-5-2017 അല

7 274/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 46/2017/റനിഡനി. 19-5-2017 അല

8 275/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 47/2017/റനിഡനി. 19-5-2017 അല

9 290/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 64/2017/ഫനിന്. 16-5-2017 അല

10 293/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 67/2017/ഫനിന്. 22-5-2017 അല

11 294/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 68/2017/ഫനിന്. 22-5-2017 അല

12 295/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 69/2017/ഫനിന്. 22-5-2017 അല

13 296/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 70/2017/ഫനിന്. 22-5-2017 അല

14 297/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 71/2017/ഫനിന്. 22-5-2017 അല
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15 302/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 73/2017/ഫനിന്. 25-5-2017 അല

16 349/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 54/2017/റനിഡനി. 27-6-2017 അല

17 354/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 56/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

18 355/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 57/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

19 356/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 58/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

20 357/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 59/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

21 358/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 60/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

22 359/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 61/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

23 360/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 62/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

24 361/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 63/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

25 362/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ.64/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

26 363/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 65/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

27 364/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 66/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

28 365/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 67/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

29 366/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 68/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

30 367/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 69/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

31 368/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 70/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

32 369/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 71/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

33 370/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 72/2017/ടസ്വാകസസ 30-6-2017 അല

34 371/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 73/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

35 372/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 4/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

36 373/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 75/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

37 374/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 76/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

38 375/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 77/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

39 376/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 78/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

40 377/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 79/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല
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41 378/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 80/2017/ടസ്വാകസസ. 30-6-2017 അല

42 398/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 81/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

43 399/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 82/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

44 400/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 83/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

45 401/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 84/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

46 402/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 85/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

47 403/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 86/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

48 404/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 87/2017/റനിഡനി. 6-7-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 
ക്രമ
നമർ

സസ്വാപനയ റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കേയപ് കട്രസ്വാളര & ഓഡനിറര
ജേനറല് ഓഫസ ഇന്തദ

2015-16 ഇക്കകണസ്വാമനികേസ
മസകറുകേമള കുറനിചസ

അല

2 കകേരള സയസസ്വാന ഓഡനിറസ
വകുപ്പെസ

2003-04 തനിരുത്തല് കസറസമമനസ-
നഗരൂര ഗസ്വാമ പഞസ്വായത്തസ-
തനിരുവനന്തപുരയ ജേനില

അല

3 കകേരള സയസസ്വാന ഓഡനിറസ
വകുപ്പെസ

2005-06 തനിരുത്തല് കസറസമമനസ-
പഴയ  കുനകമ്മല്
ഗസ്വാമപഞസ്വായത്തസ-
തനിരുവനന്തപുരയ ജേനില

       അല

4 കകേരള സയസസ്വാന ഓഡനിറസ
വകുപ്പെസ

2006-07 തനിരുത്തല്  കസറസമമനസ
പസ്വാകങ്ങസ്വാടസ ഗസ്വാമ പഞസ്വായത്തസ-
തനിരുവനന്തപുരയ ജേനില

അല

5 കകേരള  കേയര  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനി
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ

2008-09 വസ്വാരഷനികേ  റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
കേണക്കുകേളയ

അമത

6 കകേരള  കേയര  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനി
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ

2012-13 വസ്വാരഷനികേ  റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
കേണക്കുകേളയ

അമത

7 കകേരള  കസറസഫനിനസ്വാന്ഷദല്
എനരഹപ്രസസസ  ലനിമനിറഡസ

2014-15 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ

അമത

8 കഫസ്വായ മസ്വാറനിയഗ്സസ  (ഇന്തദ)
ലനിമനിറഡസ

2013-14 വസ്വാരഷനികേ  റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
കേണക്കുകേളയ

അമത



സബ്മനിഷന് 487

വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തനിയതനി 

1 207/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 31/2017/ റനിഡനി. 19-4-2017

2 208/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 32/2017/റനിഡനി. 19-4-2017

3 252/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 43/2017/റനിഡനി. 11-5-2017

VIII. മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തുയ രജേനികസഷനയ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്വാകേരന്):
സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന  കേടലസ്വാസുകേള്  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  ഞസ്വാന്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

(i) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ

സസ്വാപനയ റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കകേരള ലസ്വാനസ മഡവലപ്പെസമമനസ
കകേസ്വാരപ്പെകറഷന് ലനിമനിറഡസ

2009-10 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
കേണക്കുകേളയ

    അമത

2 കകേരള സയസസ്വാന കേരഷകേ 
കേടസ്വാശസസ്വാസ കേമ്മസ്പീഷന്

2015-16 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ      അമത

IX.  തുറമുഖവയ  മക്യൂസനിയവയ  പുരസ്വാവസ്തു  സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .    രസ്വാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ആകരസ്വാഗദവയ
സസ്വാമൂഹദനസ്പീതനിയയ വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തനിയതനി 

1 - ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 10/2016/ എസ്മജേഡനി. 20-8-2016 അമത
2 639/2016 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 27/2016/ 

എചസ&എഫ്ഡബക്യൂഡനി. 29-9-2016 അമത

3 63/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 2/2017/ 
എചസ&എഫ്ഡബക്യൂഡനി. 18-1-2017 അമത

4 281/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 10/2017/ എസ്മജേഡനി. 25-5-2017 അല

5 304/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 25/2017/ 
എചസ&എഫ്ഡബക്യൂഡനി. 1-6-2017 അല

6 393/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 27/2017/ 
എചസ&എഫ്ഡബക്യൂ.

9-6-2017 അല
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ii വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ

സസ്വാപനയ റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസവർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കകേരള വനനിതസ്വാ കേമ്മസ്പീഷന് 2014-15 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ      അമത

2 കകേരള സയസസ്വാന ബസ്വാലസ്വാവകേസ്വാശ
സയരകണ കേമ്മസ്പീഷന്

2015-16 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ      അമത

X. മപസ്വാതുമരസ്വാമത്തുയ  രജേനികസഷനയ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജേനി  .    സുധസ്വാകേരന്):
സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

i. വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ

സസ്വാപനയ 
റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ

പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 പ്രതസ്പീകസ്വാ  ബസസ 
മഷല്കടഴസ കകേരള ലനിമനിറഡസ

2015-16
വസ്വാരഷനികേ

കേണക്കുകേള്
അമത

വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ ഒ.  നമർ
വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ     തനിയതനി 

1 720/2016 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 104/2016/നനി.വ. 26-11-2016

2 198/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 29/2017/റനിഡനി. 18-4-2017

3 199/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 30/2017/റനിഡനി. 18-4-2017

4 200/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 33/2017/റനിഡനി. 20-4-2017

5 201/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 34/2017/റനിഡനി. 20-4-2017

6 214/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 37/2017/റനിഡനി. 26-4-2017
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XI. മതസ്വാഴനിലുയ എമമകസുയ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രസ്വാമകൃഷ്ണന്):  സര,
തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ .ആർ
.ഒ.

നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ 

പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ 

നമർ തസ്പീയതനി 

1 2 3 4 5

1 89/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 8/2017/റനിഡനി. 18-2-2017 അമത

2 90/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 9/2017/റനിഡനി. 18-2-2017 അമത

3 159/2017 ജേനി.ഒ(പനി)നമർ 18/2017/ 
എല്ബനിആര. 20-3-2017 അല

4 160/2017 ജേനി.ഒ(പനി)നമർ 19/2017/ 
എല്ബനിആര. 20-3-2017 അല

5 253/2017 ജേനി.ഒ.(എയ.എസസ.) 
നമർ 32/2017/എല്ബനിആര. 9-5-2017 അല

6 254/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 36/2017/ 
എല്ബനിആര. 9-5-2017 അല

7 255/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 37/2017/ 
എല്ബനിആര. 9-5-2017 അല

8 257/2017 ജേനി.ഒ(പനി)നമർ 39/2017/ 
എല്ബനിആര. 9-5-2017 അല

9 267/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ.42/2017/ 
എല്ബനിആര. 10-5-2017 അല

10 271/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 41/2017/ 
എല്ബനിആര. 10-5-2017 അല

11 272/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 44/2017/ 
എല്ബനിആര. 19-5-2017 അല

12 280/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 40/2017/ 
എല്ബനിആര. 10-5-2017 അല

13 289/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ.45/2017/ 
എല്ബനിആര. 24-5-2017 അല
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1 2 3 4 5

14 307/2017 സ.ഉ.(അചടനി)നമർ.46/2017/ 
മതസ്വാഴനില്. 29-5-2017 അല

15 308/2017 സ.ഉ.(അചടനി)നമർ 47/2017/ 
മതസ്വാഴനില്. 29-5-2017 അല

16 316/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 49/2017/
എല്ബനിആര. 30-5-2017 അല

17 317/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 51/2017/ 
എല്ബനിആര. 5-6-2017 അല

18 326/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 48/2017/ 
എല്ബനിആര. 29-5-2017 അല

19 335/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 56/2017/ 
എല്ബനിആര. 12-6-2017 അല

20 336/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 57/2017/ 
എല്ബനിആര. 14-6-2017 അല

21 338/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 59/2017/ 
എല്ബനിആര. 16-6-2017 അല

22 341/2017 സ.ഉ.(അചടനി)നമർ 53/2017/ 
മതസ്വാഴനില്. 7-6-2017 അല

23 343/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 52/2017/ 
റനിഡനി. 23-6-2017 അല

24 347/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 62/2017/ 
എല്ബനിആര. 21-6-2017 അല

25 388/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 63/2017/ 
എല്ബനിആര. 25-6-2017 അല

26 389/2017 സ.ഉ.(അചടനി)നമർ 61/2017/ 
മതസ്വാഴനില്. 18-6-2017 അല

27 394/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 60/2017/ 
എല്ബനിആര. 18-6-2017 അല

28 415/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 65/2017/ 
എല്ബനിആര. 4-7-2017 അല
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(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസവർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1
കകേരള ഹകേത്തറനി 
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനി 
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ

2013-14
വസ്വാരഷനികേ

റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ ഓഡനിറസ
റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ

     അമത

2
കകേരള അബ്കേസ്വാരനി 
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനി 
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ

2013-14 ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
ഓഡനിറസ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ      അമത

3
കകേരള കമസ്വാകടസ്വാര 
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനി 
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ

2014-15 ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
ഓഡനിറസ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ      അമത

4 കകേരള ചുമട്ടുമതസ്വാഴനിലസ്വാളനി
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ 2015-16 പ്രവരത്തന റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ

ഓഡനിറസ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ      അമത

5
കകേരള തയ്യല് 
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനി 
കകമനനിധനി കബസ്വാരഡസ

2015-16 ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ
ഓഡനിറസ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ      അമത

വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തസ്പീയതനി 

1 204/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 25/2017/ എല്ബനിആര. 11-4-2017

2 206/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 27/2017/ എല്ബനിആര. 11-4-2017

3 217/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 30/2017/ എല്ബനിആര. 26-4-2017

4 229/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 33/2017/ എല്ബനിആര. 3-5-2017

5 230/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 38/2017/ റനിഡനി. 6-5-2017

6 231/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 39/2017/ റനിഡനി. 6-5-2017

7 240/2017 ജേനി.ഒ. (പനി)നമർ 40/2017/ റനിഡനി. 8-5-2017

8 242/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 34/2017/ എല്ബനിആര. 6-5-2017

9 243/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 35/2017/ എല്ബനിആര. 9-5-2017

10 256/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 38/2017/ എല്ബനിആര. 9-5-2017
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XII. ഭകദവയ സനിവനില് സമമപസുയ വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   തനികലസ്വാത്തമന്):
സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തസ്പീയതനി 

1 417/2017 സ.ഉ.(പനി) നമർ 3/2017/ ഭ.മപസ്വാ.വനി.വ. 28-6-2017 അല

2 - എഫ് സനിഎസ്ഡനി-ഡനി1/ 
84/2017- എഫ് സനിഎസ്ഡനി. 3-6-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1
കകേരള  കസറസ സനിവനില്  
സഹപസസ കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  
ലനിമനിറഡസ

2013-14 വസ്വാരഷനികേ
റനികപ്പെസ്വാരടസ       അമത

XIII. സഹകേരണവയ  വനികനസ്വാദസഞസ്വാരവയ  കദവസസവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .    കേടകേയപള്ളനി  സുകരന്ദ്രന്):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന  കേടലസ്വാസുകേള്  ഞസ്വാന്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ 

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസനമർ തസ്പീയതനി 

1 2 3 4 5

1 244/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 21/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 28-4-2017 അല

2 258/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 27/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 11-5-2017 അല

3 263/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 26/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 9-5-2017 അല

4 276/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 24/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 4-5-2017 അല

5 286/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 29/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 19-5-2017 അല
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6 287/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 22/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 3-5-2017 അല

7 325/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 32/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 1-6-2017 അല

8 385/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 30/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 26-5-2017 അല

9 386/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 31/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 29-5-2017 അല

10 437/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 34/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 1-7-2017 അല

11 439/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 36/2017/ കകേസ്വാ-ഓപസ. 10-7-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കകേരള ടൂറനിസയ 
ഇന്ഫസ്വാസക്ചര  ലനിമനിറഡസ

2013-14
വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ

കേണക്കുകേളയ 
അമത

2 മലബസ്വാര കദവസസയ കബസ്വാരഡസ 2013-14 ഭരണ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന   :

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ .ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തസ്പീയതനി 

1 129/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 10/2017/കകേസ്വാ-ഓപസ. 15-2-2017

2 197/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 12/2017/കകേസ്വാ-ഓപസ. 3-3-2017

3 222/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 11/2017/കകേസ്വാ-ഓപസ. 2-3-2017

XIV. വദവസസ്വായവയ  കസസ്വാരട്സുയ  യവജേനകേസ്വാരദവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   മമസ്വായസ്പീന്): സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 
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ക്രമ 
നമർ

എസസ.
ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തസ്പീയതനി 

1 211/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 02/2017/ കേസ്വാ.യ.വ. 21-4-2017 അല

2 309/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 20/2017/ ഐഡനി. 1-6-2017 അല

3 443/2017 സ.ഉ. (അചടനി) നമർ 3/2017/കേസ്വാ.യ.വ. 19-7-2017 അല

(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ

സസ്വാപനയ റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 ട്രസ്വാന്കസസ്വാരകമഴസ & ഇലകനിക്കല്സസ 
കകേരള ലനിമനിറഡസ 2015-16 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

2 ആകടസ്വാകേസ്വാസസ ലനിമനിറഡസ 2014-15 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

3 മമറല് ഇന്ഡസസ്പീസസ 
ലനിമനിറഡസ 2014-15 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ

കേണക്കുകേളയ അമത

4 കകേരള മനിനറല്സസ & 
മമറല്സസ ലനിമനിറഡസ

2015-16 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

5 കകേരള കസറസ ഡ്രഗ്സസ & 
ഫസ്വാരമസക്യൂടനിക്കല്സസ  ലനിമനിറഡസ

2015-16 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ അമത

XV.  മതദബനനവയ  ഹസ്വാരബര  എഞനിനസ്പീയറനിയഗുയ  കേശുവണനി
വദവസസ്വായവയ വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീമതനി മജേ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മ):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന
കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ .ആർ.
ഒ.

നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തസ്പീയതനി 

1 266/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 
11/2017/എഫസ&പനിഡനി. 17-5-2017 അല

2 314/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 
12/2017/എഫസ&പനിഡനി. 9-6-2017 അല

3 350/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 
13/2017/എഫസ&പനി. 15-6-2017 അല
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(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ

നമർ
സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1
കകേരള സയസസ്വാന കേശുവണനി 
വനികേസന കകേസ്വാരപ്പെകറഷന്  
ലനിമനിറഡസ

2011-12
വസ്വാരഷനികേ
റനികപ്പെസ്വാരട്ടുയ

കേണക്കുകേളയ 
     അമത

XVI.  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ  വകുപ്പുമനനി  (മപ്രസ്വാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനസ്വാഥസ):  സര,
തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

(i) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 തുഞമത്തഴുത്തചന്  
മലയസ്വാള സരവകേലസ്വാശസ്വാല 2015-16 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ        അമത

2 കേണ്ണൂര സരവകേലസ്വാശസ്വാല 2015-16 വസ്വാരഷനികേ കേണക്കുകേള്        അമത

3 കകേരള  സരവകേലസ്വാശസ്വാല 2016 വസ്വാരഷനികേ റനികപ്പെസ്വാരടസ        അല

XVII.  വനവയ  മൃഗസയരകണവയ  മൃഗശസ്വാലകേളയ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .
രസ്വാജു): സര, തസ്വാമഴപ്പെറയന കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ .ആർ. ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തനിയതനി 

1 381/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 3/2017/
എഫസ&ഡബക്യൂഎല്ഡനി. 17-6-2017 അല

2 382/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 4/2017/
എഫസ&ഡബക്യൂഎല്ഡനി. 17-6-2017 അല

3 383/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 5/2017/
എഫസ&ഡബക്യൂഎല്ഡനി. 17-6-2017 അല
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വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ 
നമർ

എസസ .ആർ .ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തനിയതനി 

1 74/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 1/2017/ എഫസ& ഡബക്യൂഎല് ഡനി. 30-1-2017

XVIII.  തകദ്ദേശസസയയഭരണവയ  നക്യൂനപകകകമവയ  വഖഫസ  ഹജ്ജസ
തസ്പീരതസ്വാടനവയ  വകുപ്പുമനനി  (കഡസ്വാ  .    മകേ  .    ടനി  .    ജേലസ്പീല്):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന
കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ.
ആർ .ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ തനിയതനി 

1 2 3 4 5

1 95/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 9/2017/ 
ത.സസ.ഭ.വ. 14-2-2017 അമത

2 241/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 23/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി.

25-4-
2017 അല

3 259/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 26/2017/
ത.സസ.ഭ.വ. 8-5-2017 അമത

4 260/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 27/2017/
ത.സസ.ഭ.വ. 8-5-2017 അമത

5 261/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 28/2017/
ത.സസ.ഭ.വ. 8-5-2017 അമത

6 291/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 25/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 5-5-2017 അല

7 292/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 30/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 9-5-2017 അല

8 310/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 33/2017/
ത.സസ.ഭ.വ. 31-5-2017 അല

9 311/2017 സ.ഉ.(അചടനി) നമർ 34/2017/
ത.സസ.ഭ.വ. 2-6-2017 അല
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10 348/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 35/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 9-6-2017 അല

11 412/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 38/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 13-6-2017 അല

12 425/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 36/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 15-6-2017 അല

13 426/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 45/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 12-7-2017 അല

14 440/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 37/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 9-6-2017 അല

15 446/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 40/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 16-6-2017 അല

16 447/2017 ജേനി.ഒ.(പനി)നമർ 46/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 13-6-2017 അല

വസ്പീണയ കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന :

ക്രമ 
നമർ

എസസ .ആർ .ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന 

നമർ തസ്പീയതനി 

1 210/2015 സ.ഉ.(ഹകേ) നമർ 126/2015/ 
തസസഭവ. 4-4-2015

2 149/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 15/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 24-3-2017

3 203/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 16/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 24-3-2017

4 205/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 17/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 24-3-2017

5 215/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 1186/2017/ 
എല്എസ്ജേനിഡനി. 18-4-2017

387/2020
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XIX.  മമവദക്യുതനി വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    എയ  .    മണനി):  സര,  തസ്വാമഴപ്പെറയന
കേടലസ്വാസുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

ക്രമ 
നമർ

എസസ.ആർ.ഒ.
നമർ  

വനിജസ്വാപനത്തനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ നമർ/കപരസ തസ്പീയതനി 

1 77/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 
1/2017/പനിഡനി.

28-1-2017 അമത

2 237/2017 ജേനി.ഒ.(പനി) നമർ 
3/2017/പനിഡനി. 11-4-2017 അല

3 -
58/എഡനി(കലസ്വാ)/മകേഎസസ
ഇആരസനി/ 
2016/മകേഎസസഇആരസനി

24-1-2017 അമത

4 -

17-4-2017-മല കകേരള 
കസറസ ഇലകനിസനിറനി 
മറഗുകലററനി കേമ്മസ്പീഷമന  
1007/എഫസ&റനി / 
മകേഎസസഇആര
സനി/2016-ാം നമര 
ഉത്തരവസ  പ്രകേസ്വാരമുള്ള 
വനിജസ്വാപനയ

അല

(ii) വനിവനിധ സസ്വാപനങ്ങളമട റനികപ്പെസ്വാർട്ടുകേൾ 

ക്രമ
നമർ സസ്വാപനയ 

റനികപ്പെസ്വാർടനിമന കേസ്വാലതസ്വാമസ
പതനികേ  സഹനിത
മസ്വാകണസ്വാമയനസ വർഷയ സസഭസ്വാവയ 

1 കകേരള  കസറസ 
ഇലകനിസനിറനി കബസ്വാരഡസ

2013-14
(31-10-2013
വമരയള്ളതസ)

വസ്വാരഷനികേ
കേണക്കുകേള് അമത

XX.  നനിയമസഭസ്വാ മസക്രടറനി  (ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    മകേ  .    ബസ്വാബു പ്രകേസ്വാശസ):  നനിയമസഭ
പസ്വാസസ്വാക്കനിയതുയ    ഗവരണറുമട    അയഗസ്പീകേസ്വാരയ   ലഭനിചതുമസ്വായ  തസ്വാമഴപ്പെറയന
ആക്റ്റുകേള് ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:
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ക്രമ നമർ വരഷയ നമര ആകനിമന കപരസ

1 2017 7 2017-മല കകേരള ധനവനിനനികയസ്വാഗ (2-ാം നമര) ആകസ.

2 2017 8 2017-മല മലയസ്വാള ഭസ്വാഷസ്വാപഠന ആകസ.

3 2017 9 2017-മല മദ്രസ്വാസസ ഹനിന മത ധരമ്മ 
എന്കഡസ്വാവ്മമനകേള് (കഭദഗതനി) ആകസ.

4 2017 10 2017-മല കകേരള ധനവനിനനികയസ്വാഗ (3-ാം നമര) ആകസ.

5 2017 11 2017-മല കകേരള ഫനിനസ്വാന്സസ ആകസ.

VI റനികപ്പെസ്വാരടസ സമരപ്പെണയ

(1) കേസ്വാകരദസ്വാപകദശകേ സമനിതനിയമട എടസ്വാമതസ റനികപ്പെസ്വാരടസ

മുഖദമനനി (ശ്രസ്പീ  .   പനിണറസ്വായനി വനിജേയന്): സര, കേസ്വാകരദസ്വാപകദശകേ സമനിതനിയമട
എടസ്വാമതസ റനികപ്പെസ്വാരടസ  സമനിതനി അയഗമസ്വായ ഞസ്വാന് സമരപ്പെനിക്കുന.

(2) ഗവണ്മമനസ നല്കുന ഉറപ്പുകേള് സയബനനിച സമനിതനിയമട ഒനയ രണയ
റനികപ്പെസ്വാരട്ടുകേള്

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    മകേ  .    ഇബസ്വാഹനിയ കുഞ്ഞസ:  സര,  ഗവണ്മമനസ നല്കുന ഉറപ്പുകേള്
സയബനനിച  സമനിതനിയമട  ഒനയ  രണയ  റനികപ്പെസ്വാരട്ടുകേള്  സമനിതനി  മചയരമസ്വാനസ്വായ
ഞസ്വാന് സമരപ്പെനിക്കുന.

VII റനികപ്പെസ്വാരടസ പരനിഗണന

മുഖദമനനി (ശ്രസ്പീ  .   പനിണറസ്വായനി വനിജേയന്): സര, കേസ്വാകരദസ്വാപകദശകേ സമനിതനിയമട
എടസ്വാമതസ റനികപ്പെസ്വാരടസ  അയഗസ്പീകേരനിക്കണമമന പ്രകമയയ ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

തുറമുഖവയ  മക്യൂസനിയവയ  പുരസ്വാവസ്തു  സയരകണവയ  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രസ്പീ  .   രസ്വാമചന്ദ്രന് കേടനപ്പെള്ളനി) : സര, ഞസ്വാന് പ്രകമയമത്ത പനിന്തസ്വാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  കേസ്വാകരദസ്വാപകദശകേ  സമനിതനിയമട  എടസ്വാമതസ  റനികപ്പെസ്വാരടസ  സഭ
അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.

VIII നനിയമനനിരമ്മസ്വാണകേസ്വാരദയ

തസ്വാമഴപ്പെറയന  ബനില്ലുകേളമട  അവതരണവയ  സബ്ജകസ  കേമ്മനിറനിക്കസ
അയയണമമന പ്രകമയവയ

(i) 2017-  മല കകേരള ചരക്കുകസവന നനികുതനി ബനില്

ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്വാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ): സര,
2017-മല  കകേരള  ചരക്കു  കസവന  നനികുതനി  ബനില്  ഞസ്വാന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
ഓരഡനിനന്സസ  പ്രഖദസ്വാപനിചമകേസ്വാണസ  സതസര  നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയ  നടത്തുവസ്വാനള്ള
സസ്വാഹചരദയ വനിശദസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണള്ള കസറ്റുമമനയ കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.
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IXക്രമപ്രശ്നയ

ഗവരണറുമട മുന്കൂര അനമതനി വസ്വാങ്ങണമമനതസ സയബനനിചസ

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    എയ  .    മസ്വാണനി:  സര,  ഭരണഘടനയമട  ആരടനിക്കനിള്  207  (3)
അനസരനിചസ  സഞനിത  നനിധനിയനില്നനിനസ  മചലവ  വരുന  ഏതു  ബനിലനിനയ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഗവരണ്ണറുമട  ശനിപസ്വാരശ  ആവശദമസ്വാണസ.  ഈ  ബനിലനില്
ഫനിനസ്വാന്ഷദല് മമകമ്മസ്വാറസ്വാണത്തനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ, The Bill, if enacted and
brought into operation, would not involve any additional expenditure from
the  Consolidated  Fund  of  the  State.  പകക  ഇതസ  തനികേചയ  ശരനിയല.
കേണ്കസസ്വാളനികഡറഡസ  ഫണനില്നനിനയ  മചലവ  വരുന  ധസ്വാരസ്വാളയ  വദവസകേള്
ഇതനിലുണസ.  അകപ്പെസ്വാള്  ഇതനിനസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഗവരണറുമട  അനമതനിയയ
ശനിപസ്വാരശയയ  ആവശദമസ്വായനിരുന.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഗവരണറുമട  ശനിപസ്വാരശയണസ,
അതസ  മണനി  ബനിലനിനള്ള  ശനിപസ്വാരശയസ്വാണസ.  പകക  207  (3)  അനസരനിചള്ള
ശനിപസ്വാരശ  കവമറ  കവണയ.  കേണ്കസസ്വാളനികഡറഡസ  ഫണനില്നനിനയ  അഡസ്പീഷണല്
എകസമപനസ്പീചര മചലവ മചയ്യുനതനിനള്ള ശനിപസ്വാരശ കവമറ കവണയ.  ആ ശനിപസ്വാരശ
ഇവനിമട  കേനിടനിയനിടനില.  ആദദമത്ത ശനിപസ്വാരശയല,  രണസ്വാമമത്ത ശനിപസ്വാരശ ഇവനിമട
കേനിടനിയനിടനില. ഈ ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ നനിയമതടസമുണസ.

ഇവനിമട സഞനിത നനിധനിയനില്നനിനസ മചലവ വരുമമനതനിനസ ഒരു ഉദസ്വാഹരണയ
ഞസ്വാന്  പറയസ്വായ.  മൂനസ്വായ  വകുപ്പെസ  വനിവനിധതരയ  ഓഫസ്പീസരമസ്വാമര  നനിയമനിക്കുവസ്വാന്
സരക്കസ്വാരനിനസ  അധനികേസ്വാരയ  നല്കുനണസ.  മപ്രസ്വാമമവകസസ്വാ  അനസരനിചസ  വസ്വാറസ,
മകേ.ജേനി.എസസ.റനി.  നനിയമങ്ങളനസരനിചസ  നനിയമനിതരസ്വായവമരമയലസ്വായ  ജേനി.എസസ.ടനി.-
യനിമലയയ  ഉകദദസ്വാഗസന്മസ്വാരസ്വായനി  പരനിഗണനിക്കസ്വായ.  എനസ്വാല്  മൂനസ്വായ  വകുപ്പെസ
അനസരനിചസ മസഷദല് കേമ്മസ്പീഷണര ഓഫസ ടസ്വാകനിനസ ആവശദമസ്വായ ഉകദദസ്വാഗസമര
നനിയമനിക്കുവസ്വാന് ചരക്കു കസവന നനികുതനിയനില് വദവസയണസ. ഈ തസ്തനികേയനിലുള്ള
ഉകദദസ്വാഗസര വസ്വാണനിജേദ  നനികുതനി  വകുപ്പെനില് ഇകപ്പെസ്വാള് നനിലവനിലനില.  ഈ പുതനിയ
തസ്തനികേയനില് നനിയമനയ നടത്തുകമസ്വാള് സഞനിത നനിധനിയനില്നനിനസ അധനികേമചലവസ
കവണനിവരുയ.  നസ്വാലസ്വാമമത്ത  വകുപ്പെനികലയസ  വരുകമസ്വാള്,  മൂനസ്വായ  വകുപ്പെനിന  പുറമമ
കവമറ  ഉകദദസ്വാഗസമര നനിയമനിക്കസ്വാന് വദവസ മചയ്യുനണസ.  അതുകപസ്വാമലതമന,
ഈ  നനിയമത്തനില്  കനിയറസ്വായനി  അഡ്ജേക്യൂഡനികക്കറനിയഗസ  അകതസ്വാറനിറനി,  റനിവനിഷണല്
അകതസ്വാറനിറനി എനനിവമര നനിയമനിക്കുവസ്വാന് വദവസയണസ. ഇവരുമട മചലവസ സഞനിത
നനിധനിയനില്നനിനയ  വഹനികക്കണതസ്വായയ  വരുയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  മസകന്  109-കലയസ
കേടക്കുകമസ്വാള് അപ്പെകലറസ മമട്രബക്യൂണലനിമന നനിയമനിക്കുവസ്വാന് വദവസ മചയ്യുനണസ.
അതനിനസ മചലവസ കവണനിവരുയ.  പ്രസ്തുത മമട്രബക്യൂണലനിമല ഉകദദസ്വാഗസരുമട ശമള
മചലവകേള്  സഞനിത  നനിധനിയനില്നനിനതമന  നല്കകേണനിവരുയ.  ബനിലനിമല
മസകന്  132-കലയസ   കേടക്കുകമസ്വാള്  കകേസ്വാടതനി  മുഖസ്വാന്തരയ  ശനിക  നല്കുന  പല
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വദവസകേളമുണസ.  പകക  ഇത്തരയ  കകേസുകേള്  നടത്തുവസ്വാന്  കപ്രസ്വാസനികേക്യൂകടഴനിമന
നനിയമനികക്കണനി വരുയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  അനസരനിചസ  വദസ്വാപസ്വാരനികേളയ  നനികുതനി വകുപ്പുയ
തമ്മനിലുള്ള വനിനനിമയയ ഇനനി മുതല് ഓണ്മമലന് വഴനിയസ്വാക്കുയ.  അതനികലയസ അടുത്ത
കേസ്വാലത്തസ കേമ്മസ്പീഷണര കുകറ ആളകേമള നനിയമനിചനിട്ടുണസ. ഇവരുമട ശമളയ സഞനിത
നനിധനിയനില്നനിനസ്വാണസ. ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള് സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ വരുന
അധനികേമചലവസ അഞ്ചു വരഷകത്തയസ കകേന്ദ്ര സരക്കസ്വാര നല്കുന കകേസ്വാമന്കസഷന്
പസ്വാകക്കജേനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തനിയനിമലങ്കെനില്  അതയയ  തുകേ  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര
സഹനികക്കണനി വരുയ.

റൂള് 73 അനസരനിചസ ബനിലനിമന ഓകരസ്വാ വകുപ്പെനിലുയ മറക്കറനിയഗസ ആനസ കനസ്വാണ്
മറക്കറനിയഗസ മചലവകേള് പ്രകതദകേയ കേസ്വാണനിക്കണയ. അതനിവനിമട കേസ്വാണനിചനിടനില.  ഈ
സസ്വാഹചരദങ്ങമളലസ്വായ  കേണക്കനിമലടുക്കുകമസ്വാള്  നനിയമസഭസ്വാ  ചടയ  73  അനസരനിചസ
ഒരു  പുതനിയ  ധനകേസ്വാരദ  മമകമ്മസ്വാറസ്വാണയ  ഫയല്  മചയ്യുവസ്വാന്  അങ്ങസ  റൂളനിയഗസ
നല്കേണയ.  ആരടനിക്കനിള്  207  (1)  അനസരനിചസ  അധനികേമചലവകേള്ക്കസ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഗവരണറുമട  ശനിപസ്വാരശ  വസ്വാങ്ങനിയതനിനകശഷകമ  ഇതസ
അവതരനിപ്പെനിക്കുവസ്വാന്  അനവദനിക്കസ്വാവൂ  എനമസ്വാതകമ  ഞസ്വാന്  പറയസ്വാന്
ആഗഹനിക്കുനള.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഗവരണറുമട  അനമതനിയനിലസ്വാമത  ഇതസ
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ  ശരനിയല.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  ഇതനിനസ  കവമറ
ഉത്തരങ്ങമളസ്വാമക്ക പറയയ. പകക ഇതനിനസ കനിയറസ്വായനി ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ഗവരണറുമട
അനമതനി വസ്വാകങ്ങണതസ്വാണസ, പകക വസ്വാങ്ങനിയനിടനില.

ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്വാ  .   ടനി  .  എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ): സര,
ഇഇൗ സഭ കകേരള മൂലദവരദ്ധനിത നനിയമയ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്വാണസ,  അവനികടയയ ഇതു
തമനയസ്വാണസ  പറഞ്ഞനിട്ടുളളതസ.   പുതനിയ  മഡസനികഗ്നേഷനകേളയ  മറ്റുകേസ്വാരദങ്ങളമുണസ.
പകക അമതലസ്വായ നനിലവനിലുളള ഉകദദസ്വാഗസരുമട റസ്പീഡനികപസ്വായ്മമനസ വഴനിയലസ്വാമത,
പുതനിയ നനിയമനങ്ങള് ഒനയ നമ്മള് എന്വനികസജേസ  മചയ്യുനനില.  അതുമകേസ്വാണസ്വാണസ
അധനികേമചലവസ പ്രതസ്പീകനിക്കുനനില എനസ വദക്തമസ്വാക്കനിയനിട്ടുളളതസ.  

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    എയ  .    മസ്വാണനി:  നനിയമനിക്കുനതനിനളള വദവസ അതനിലുണസ.  പനിമന
എന്വനികസജേസ  മചയ്യുനനില  എന  പറഞ്ഞസ്വാല്  എങ്ങമനയസ്വാണസ?  ഇതനിനകേത്തസ
ഓകരസ്വാനയ വദവസ മചയ്യുനണസ.  

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ:  സര,   അമതലസ്വായ  പൂരണ്ണമസ്വായനിട്ടുയ
റസ്പീഡനികപസ്വായ്മമനനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനിലസ്വാണസ,  വസ്വാറസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാഴുയ
ഇങ്ങമനതമനയസ്വായനിരുന.  അതുമകേസ്വാണസ  അധനികേമചലമവസ്വാനയ  സരക്കസ്വാര
പ്രതസ്പീകനിക്കുനനില. ആയതനിനസ്വാലസ്വാണസ ഇതനിനസ ഗവരണറുമട കേയ്യനില് നനിനയ 207(3)
പ്രകേസ്വാരമുളള പ്രകതദകേ അനമതനി  വസ്വാങ്ങസ്വാത്തതസ.  എനസ്വാല് മണനിബനില്  എനളള
രസ്പീതനിയനില് ഗവരണറുമട അനമതനി വസ്വാങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇന്തദന് ഭരണഘടനയനില് അനകചദയ 207(3)  അനസരനിചളള
ഗവരണ്ണറുമട  ശനിപസ്വാരശ  ലഭദമസ്വായനിടനിമലനയ,  ബനിലനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന
ധനകേസ്വാരദ മമകമ്മസ്വാറസ്വാണയ ചടയ 73 പ്രകേസ്വാരമുളളതമലനമസ്വാണസ ശ്രസ്പീ. മകേ.എയ. മസ്വാണനി
ഉനയനിച  പ്രധസ്വാന  തടസ  വസ്വാദങ്ങള്.   ഇതു  സയബനനിചസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
ധനകേസ്വാരദവകുപ്പുമനനി ഇവനിമട വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയണസ്വായനി.

2017-മല കകേരള ചരക്കു കസവന നനികുതനി ബനില് സയബനനിച അനകചദയ
207(1)  പ്രകേസ്വാരയ ഗവരണറുമട അനമതനി ലഭനിച കേസ്വാരദയ  2-8-2017-മല ബുളളറനിന്
ഭസ്വാഗയ  2,  നമര 286  പ്രകേസ്വാരയ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട അയഗങ്ങമള അറനിയനിചനിട്ടുളളതസ്വാണസ.
ഇഇൗ  ബനില്  നനിയമമസ്വായസ്വാല്  സഞനിത  നനിധനിയനില്  നനിനയ  അധനികേ  സസ്വാമത്തനികേ
ബസ്വാധദത  ഉണസ്വാകുനതമലനസ്വാണസ  വനിലയനിരുത്തമപ്പെടനിരനിക്കുനതസ.  പുതനിയ
നനിയമനങ്ങള് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില,  റസ്പീഡനികപസ്വായ്മമനസ മസ്വാതകമ ഉകദ്ദേശനിക്കുനളള എനസ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിമട  വദക്തമസ്വാക്കനി.  അക്കസ്വാരദമസ്വാണസ
ധനകേസ്വാരദ  മമകമ്മസ്വാറസ്വാണത്തനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതസ.  ആയതസ  ക്രമപ്രകേസ്വാരമസ്വാമണനസ
കേസ്വാണുന. തടസവസ്വാദങ്ങള് നനിലനനില്ക്കുനതല.

നനിയമനനിരമ്മസ്വാണകേസ്വാരദയ (തുടരച) 

ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്വാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ): സര,
2017-മല  കകേരള  ചരക്കസ  കസവന  നനികുതനി  ബനില്   സസ്വാമത്തനികേ  കേസ്വാരദങ്ങള്
സയബനനിച സബ്ജകസ  കേമ്മനിറനി  VIII-മന പരനിഗണനയസ  അയയണമമന പ്രകമയയ
ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഗതസ്വാഗത വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    കതസ്വാമസസ  ചസ്വാണനി):  സര,  ഞസ്വാന് പ്രകമയമത്ത
പനിന്തസ്വാങ്ങുന.

12.00 Noon]

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    എയ  .    മസ്വാണനി:  സര,  I move  that -  "This  House  resolves  to
disapprove  The  Kerala  Goods  and  Services  Tax  Ordinance,  2017
(Ordinance No.11 of 2017)." 

ഇഇൗ ബനിലനിമന ഉകദ്ദേശദകേസ്വാരണങ്ങള്  നലതസ്വാണസ.  One country, one tax,
one market-തസ്പീരചയസ്വായനിട്ടുയ അതനിമന ലകദങ്ങള് വളമര നലതസ്വാണസ.   സങ്കെല്പ്പെയ
യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാക്കുകേയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  അടനിസസ്വാനലകദയ.  പകക
ജേനി.എസസ.ടനി. നനിയമമസ്വാകുനകതസ്വാമട  കകേന്ദ്ര എമമകസസ ഡക്യൂടനി, മമഡനിക്കല് കടസ്വായസ ലറസ
പ്രനിപ്പെകറഷന്  ഡക്യൂടനി,  അഡസ്പീഷണല്  ഡക്യൂടസ്പീസസ  ഓഫസ  കേസയസസ  ഡക്യൂടനി,  സരവ്വസ്പീസസ
ടസ്വാകസ തുടങ്ങനിയ നനികുതനികേള്  ഇതനില്  ലയനിക്കുയ.  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര  ഇഇൗടസ്വാക്കനി



നനിയമനനിരമ്മസ്വാണകേസ്വാരദയ 503

വരുന  വസ്വാറസ,  മസന്ട്രല്  മസയനില്  ടസ്വാകസ,  ലകസറനി  ടസ്വാകസ,  എന്ട്രനി  ടസ്വാകസ,
എനരമടയനിന്മമനസ ടസ്വാകസ, പരകചസസ ടസ്വാകസ, ടസ്വാകസ ഓണ് അഹഡസരഹടമസ്മനസ, ടസ്വാകസ
ഓണ്  കലസ്വാടറനി,  കസറസ  മസസസ  ആനസ  സരചസ്വാരജേസസ  തുടങ്ങനിയവമയലസ്വായ  ഇഇൗ
നനിയമത്തനില് സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായനി  ലയനിചസ,  ജേനി.എസസ.ടനി.  എന സനിയഗനിള്  പകരസ്വാക
നനികുതനിയനികലയസ  ഇന്തദ  1-7-2017  മുതല് മസ്വാറനിക്കഴനിഞ.  കലസ്വാകേത്തസ ആദദമസ്വായനി
1954-ല് ഫസ്വാന്സനിലസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി. നനിയമയ നടപ്പെനിലസ്വായതസ. അതനിനകശഷയ 164
രസ്വാജേദങ്ങള് ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ മകേസ്വാണവന. 166- ാാമമത്ത രസ്വാജേദമസ്വായസ്വാണസ ഇന്തദ
ഇകപ്പെസ്വാള് ജേനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.യമട ഗുണയ ഏറവയ കൂടുതല്
ലഭനിക്കുനതസ ഉപകഭസ്വാക്തൃ സയസസ്വാനമസ്വായ കകേരളത്തനിനസ്വാണസ. കകേരളയ ഒരു ഉപകഭസ്വാക്തൃ
സയസസ്വാനമസ്വായതുമകേസ്വാണസ  നമ്മുമട  നനികുതനി  വരുമസ്വാനയ  ഇതുമൂലയ  വരദ്ധനിക്കു
മമനളളതസ  വളമര  ശുകഭസ്വാതരക്കമസ്വായനിട്ടുളള  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
ഏരമപ്പെടുത്തനിയ  മനിക്ക  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  വനില  കുതനിചകേയറുകേയയ  അടുത്ത
മതരമഞ്ഞടുപ്പെനില് ആ സരക്കസ്വാരുകേമളലസ്വായ നനിലയപതനിക്കുകേയയ മചയ.  അതുകപസ്വാമല
ഇവനികടയയ ഉണസ്വാകുമമനളള അരതത്തനിലല ഞസ്വാന് പറയനതസ.  ആകസലനിയയനില്
ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള് വനിലക്കയറത്തനിമനതനിമര കേരശന നടപടനികേള്
എടുത്തുമകേസ്വാണസ  വനിലക്കയറയ  അവര  നനിയനനിച.  കകേരളയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിന മുമസ വനില നനിയനണത്തനില് യസ്വാമതസ്വാരു നടപടനിയയ എടുത്തനില
എമനസ്വാരു  ആകകപയ  ഞസ്വാന്  ഉനയനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജേറസ
പ്രസയഗത്തനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനില്  പ്രഖദസ്വാപനിച  എങ്കെനിലുയ  യസ്വാമതസ്വാരു  തുടര
നടപടനിയയ  ഉണസ്വായനില.   ഭൂരനിഭസ്വാഗയ  സയസസ്വാനങ്ങളയ  കമയസ  മസ്വാസത്തനിനമുകമ,
അവരുമട  നനിയമസഭയനില്  എസസ.ജേനി.എസസ.ടനി.,  കസറസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനില്
പസ്വാസസ്വാക്കുകേയണസ്വായനി.   ഇന്തദയനിമല  ഭൂരനിപകയ  നനിമയസഭകേളയ  പസ്വാസസ്വാക്കനി.
കകേരളയ ഇകപ്പെസ്വാഴസ്വാണസ ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ.   ഇന്തദയനില് ഏറവയ അവസസ്വാനയ
ബനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ  കകേരളമസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.യനിമല  വദവസകേള്
എമന്തലസ്വാമമനതസ  സയബനനിചസ  വദസ്വാപസ്വാരനികേളയ  ജേനങ്ങളയ  അജരസ്വായനിരുന.
1-7-2017-ല്  നനിയമയ  ബസ്വാധകേമസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള്  വസ്വാറസ  നനികുതനി  നല്കേനി
വദസ്വാപസ്വാരനികേളമട മമകേവശമുണസ്വായനിരുന കസസ്വാക്കനിനസ  നനികുതനി  ഇഇൗടസ്വാകക്കണ രസ്പീതനി
അവമര പറഞ്ഞസ മനസനിലസ്വാക്കസ്വാകനസ്വാ കബസ്വാധവല്ക്കരണയ നടത്തസ്വാകനസ്വാ കേഴനിഞ്ഞനില.
ഇതസ  അകേസ്വാരണമസ്വായനി  വനില  വരദ്ധനിക്കുനതനിനസ  കേസ്വാരണമസ്വാക്കനി.  എയ.ആര.പനി.
കററനിലുളള  സസ്വാധനങ്ങള്ക്കസ  ഒനസ്വാമമത്ത  ഡസ്പീലര  മുഴുവന്  വസ്വാറ്റുയ  നല്കേനിയസ്വാല്
മറ്റുളളവര  നനികുതനി  പനിരനികക്കണതനില.  അവര  തമന  എയ.ആര.പനി.  കററനിനസ
തസ്വാമഴയസ്വാണസ കേചവടയ നടത്തനിയനിരുനതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനകപ്പെസ്വാള് എയ.ആര.പനി.
കററനിന  മുകേളനില്  നനികുതനി  പനിരനിചതസ  അസസ്വാധസ്വാരണമസ്വായ  വനിലക്കയറയ  സൃഷ്ടനിച.
വനിലക്കയറയ  നനിയനനിക്കുവസ്വാന്  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര  യസ്വാമതസ്വാനയ  മചയനില.
ജേനി.എസസ.ടനി.യനില്  നനികുതനിയനിലസ്വാത്ത  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുകപസ്വാലുയ  വനിലക്കയറയ
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നനിയനനിക്കുവസ്വാന്  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരനിന  കേഴനിഞ്ഞനില.   കകേസ്വാഴനിയമട  വനില  87
രൂപയസ്വായനി  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖദസ്വാപനിച.  പകക  അതസ
ജേലകരഖയസ്വായനി,   കകേസ്വാഴനിഫസ്വാമനില്  ഒരു കകേസ്വാഴനിക്കസ  140  രൂപ  വനില  മകേസ്വാടുക്കണയ.
പമക മനനി പറഞ്ഞതസ 87 രൂപയസ്വാണസ.  നനികുതനി നനിരക്കസ കുറഞ്ഞ കസസ്വാപ്പെസ,  ടൂത്തസ
കപസസ  എനസ്പീ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുകപസ്വാലുയ  വനില  കുറഞ്ഞനില.  സയസസ്വാനമത്ത
കഹസ്വാടലുകേളനിലുയ,  റകസസ്വാറനകേളനിലുയ ജേനി.എസസ.ടനി.യമട മറവനില് അമനിത വനിലയസ്വാണസ
ഇഇൗടസ്വാക്കുനതസ.   ചസ്വായ  മുതല്  ചനിക്കന്  ബനിരനിയസ്വാണനി  വമരയളള  ഭകദ
സസ്വാധനങ്ങള്ക്കസ  രണ  രൂപ  മുതല്  30  രൂപ  വമരയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
അടനികചല്പ്പെനിചതസ.   ഇതസ  നനികുതനി  ബനിലനില് ഉള്മപ്പെടുത്തസ്വാന് അനമതനി ഇലസ്വാത്ത,
അനമസ്വാന നനികുതനി  സമ്പ്രദസ്വായയ  സസസ്പീകേരനിച  കഹസ്വാടലുകേളനില് കപസ്വാലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
ഇഇൗടസ്വാക്കുന.   ഇതസ  തടയസ്വാന്  സരക്കസ്വാര   യസ്വാമതസ്വാരു  നടപടനിയയ  സസസ്പീകേരനിചനില.
കേഴനിഞ്ഞ  12  മസ്വാസമത്ത കസസ്വാക്കനിമന റനികടണ് അടുത്ത മസപ്റയബര മസ്വാസത്തനില്
നല്കേനിയസ്വാല്  മതനിമയന  സരക്കസ്വാരനിമന  ഇളവനിമന  കപരനിലസ്വാണസ  വന്മകേസ്വാളള
നടനതസ.   അനദ  സയസസ്വാനങ്ങളനില്  നനിനസ  ചരക്കസ  മകേസ്വാണവരുകമസ്വാള്
പരനികശസ്വാധനിക്കുവസ്വാനളള  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനിലനിയഗസ  കസസ്വാഫ സ മവയര  ഇനനിയയ
തയ്യസ്വാറസ്വായനിടനിമലനസ്വാണസ ഞസ്വാന് മനസനിലസ്വാക്കുനതസ.  ഇതസ വദസ്വാപസ്വാര രയഗത്തസ വലനിയ
അരസ്വാജേകേതസയ  സൃഷ്ടനിക്കസ്വാന്  ഇടയസ്വാക്കനി.   ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതനിനസ  മുമസ   ഏതസ
ചരക്കനിനയ  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാരനിമന  എമമകസസ  നനികുതനിയയ,   സരവ്വസ്പീസസ  ടസ്വാകയ
ഉണസ്വായനിരുന.  ഇതസ ഉള്മപ്പെമടയളള വനിലയമട കമല് ചുമത്തുന വസ്വാറസ മസ്വാതകമ നസ്വായ
കേസ്വാണസ്വാറുളള.  മമസ്വാത്തയ 30 മുതല് 40 ശതമസ്വാനയ വമര നനികുതനിയണസ.  ഇതു മുഴുവനയ
ജേനി.എസസ.ടനി.  വനകപ്പെസ്വാള്  30  മുതല്  40  ശതമസ്വാനയ വമര കുറഞ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
വനസ്വാലുയ വനില കുറയകേയനില,  വസ്വാസ്തവത്തനില്  വനില കുറകയണതസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
വനസ്വാലുയ  വനില  കുറയകേയനില  എന  ധനമനനിയമട  പ്രഖദസ്വാപനകത്തസ്വാമട  നനികുതനി
കുറയനതനിമന ഗുണയ കേചവടക്കസ്വാരക്കസ ലഭനിച.  അങ്ങസ അങ്ങമനമയസ്വാരു പ്രസ്തസ്വാവന
ഇറക്കനി, അതസ ഓരക്കുനകണസ്വാ എനസ എനനിക്കസ അറനിയനില.  അതസ കേചവടക്കസ്വാരക്കസ
വളമര  എളപ്പെമസ്വായനി,  അവര  മകേസ്വാളള  ലസ്വാഭമമടുത്തു.   ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളനികലയസ
വനിലക്കുറവസ എത്തനിക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനില.  

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ:സര,  അങ്ങസ  ഇവനിമട  പറഞ്ഞ
വനിമരശനമത്ത സയബനനിചസ തുടക്കയ മുതല് ഞസ്വാന് പറയനതസ്വാണസ. നനികുതനി കുറയയ,
പകക വനില കുറയനില.

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    എയ  .    മസ്വാണനി:സര,  ഇതയയ നസ്വാള് പറഞ്ഞനിട്ടുയ ഫലമുണസ്വാകേസ്വാത്തതു
മകേസ്വാണസ ഞസ്വാന് വസ്പീണയ പറയകേയസ്വാണസ.  ബനിലനിമല വദവസകേളയ അതനിനസ കേസ്പീഴനില്
സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര  ഉണസ്വാക്കുന  ചടങ്ങളയ  മറഗുകലഷനകേളയ  മറസ
കനസ്വാടനിഫനികക്കഷനകേളയ.....
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പ്രതനിപകകനതസ്വാവസ (  ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ മചനനിത്തല  ): സര, ശ്രസ്പീ. മകേ. എയ. മസ്വാണനി
എയപകവരഡസ  കേമ്മറനിയമട  മചയരമസ്വാനസ്വായനിരുനകലസ്വാ,  അനസ  പസ്വാരലമമനസ
സകമ്മളനയ  നടനമകേസ്വാണനിരുന  സമയത്തസ  ശ്രസ്പീ.  അരുണ്  മജേയ്റസ ലനി  അങ്ങമയ
അഭനിനനനിക്കുകേയയ  മചയ.  ആ  സമയത്തസ  ഇക്കസ്വാരദങ്ങള്  ചരചയനില്
ഉണസ്വായനിരുകനസ്വാ; കകേന്ദ്രഗവണ്മമനനിമന അനമത്ത നനിലപസ്വാടസ എന്തസ്വായനിരുന?

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    എയ  .    മസ്വാണനി:  സര,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ കേണ്ക്ലൂസസ്പീവസ്വായ
നനിലപസ്വാമടസ്വാനയ അനസ പറഞ്ഞനിരുനനില.  എങ്കെനിലുയ മപസ്വാതുകവയള്ള ധസ്വാരണ വനില
കുറയമമനതസ്വായനിരുന.  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിമന  മുന്കൂടനിയള്ള
അനമതനികയസ്വാടുകൂടനികയ  മചയ്യസ്വാവൂ  എന  വദവസ  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര
അവഗണനിച.  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് അയഗസ്പീകേരനിച ബനിലനിമല പസ്വാകേപ്പെനിഴകേള്
കപസ്വാലുയ  തനിരുത്തസ്വാന്  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  കൂടസ്വാക്കനിയനില.  ഉദസ്വാഹരണത്തനിനസ,
1860-മല  മസസ്വാമമസറസ്പീസസ  രജേനികസഷന്  ആകസ  പ്രകേസ്വാരയ  രൂപസ്പീകേരനിച
മസസ്വാമമസറനികേള്  ഇലസ്വാത്ത,  ഭരണഘടനയമട  6-ാം  പടനികേയനില്മപ്പെടുന
റസ്പീജേനിയണല്  കേഇൗണ്സനില്,  ആസസ്വായ,  തനിപുര  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  മസ്വാതയ
ബസ്വാധകേമസ്വായവ,  മഹസ്വാരസ്വാഷയനിലുയ  ഗുജേറസ്വാത്തനിലുയ  മസ്വാതമുള്ള  കബസ്വാരഡുകേള്,
നസ്വാഗസ്വാലസ്വാനനില്  മസ്വാതമുള്ള  കേഇൗണ്സനില്  എനനിവമയ  കകേരളത്തനിമന  ബനിലനില്
ഉള്മപ്പെടുകത്തണ  ആവശദമമന്തസ്വാണസ?  ഇവമയലസ്വായ  ഇഇൗ  ബനിലനില്
ഉള്മപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കകേരളത്തനിമല  വദവസസ്വായ  ടഇൗണ്ഷനിപ്പുകേമള
ഒഴനിവസ്വാക്കനി.  ഇവനിമട  അവതരനിപ്പെനിച  ബനിലനിമല  കകസ്വാസസ  അനസരനിചള്ള  കുകറ
വദവസകേള് ജൂണനിലുയ ചനിലതസ ജൂഹലയനിലുയ നനിലവനില് വന.  ബനിലനിമല  2(10)
കകസ്വാസസ  അനസരനിചസ  നനിശ്ചനിത  ദനിവസയ  എനസ്വാല്  ഇഇൗ  ആകസ  നനിലവനില്  വന
ദനിവസയ എനസ്വാണസ.  ഇഇൗ ആകനിമല വദവസകേള് പല ദനിവസങ്ങളനിലസ്വായനി നനിലവനില്
വനതനിനസ്വാല്,  പസ്വാസസ്വാക്കുന  ദനിവസയ  എനസ്വാമണങ്കെനിലുയ,  ബനിലനിമല  139  മുതലുള്ള
വകുപ്പുകേള്  പ്രസ്വാവരത്തനികേമസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിമലനതസ്വാണസ  സതദയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
വരുകമസ്വാള് വനില കുറകയണതനിനസ പകേരയ ഇവനിമട വനില കൂടുന. ഇതനിനസ അടനിയന്തര
നനിവസ്വാരണ  നടപടനികേള്  സരക്കസ്വാര  മമകേമക്കസ്വാള്ളണയ.  5%,  12%,  18%,  28%
എനനിങ്ങമനയസ്വാണസ  ഇന്തദയനിമല  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിരക്കുകേള്,  ഇതസ  വളമര
ഉയരനതസ്വാണസ.  5  മുതല്  28  ശതമസ്വാനയ  വമരയള്ള  ഇഇൗ  നനികുതനി  നനിരക്കസ
കുറയ്കക്കണതസ്വാണസ.  ഇഇൗ  കററസ  കുറയസ്വാന്  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  തയ്യസ്വാറസ്വാകേണയ,
അതനിനസ്വായനി നമ്മള് സമ്മരദ്ദേയ മചലുത്തണയ. 

(അദ്ധദകകവദനിയനില് പസ്വാനല് ഓഫസ മചയരമസ്വാന് ശ്രസ്പീ. എ.പനി. അനനില് കുമസ്വാര)
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ശ്രസ്പീ  .    രസ്വാജു  എബഹസ്വായ:  സര,  ജേനി.എസസ.ടനി.  പ്രഖദസ്വാപനയ  നടക്കുകമസ്വാള്
ശ്രസ്പീ. മകേ. എയ. മസ്വാണനി  പസ്വാരലമമനനില്  പമങ്കെടുത്തനിരുന. സയസസ്വാനങ്ങളമട ടസ്വാകസ
ചുമത്തസ്വാനള്ള  അധനികേസ്വാരയ  കകേന്ദ്രയ  പൂരണ്ണമസ്വായനി  എടുത്തനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  കൂടുതല്  അധനികേസ്വാരങ്ങള്  മകേസ്വാടുക്കണമമനതസ്വാണസ  കകേരള
കകേസ്വാണ്ഗസനിമന  പ്രഖദസ്വാപനിത  നയയ.   ആ  നനിലപസ്വാടനില്  നനില്ക്കുന  അങ്ങസ
എങ്ങമനയസ്വാണസ  ഇഇൗ  അധനികേസ്വാരയ  കകേന്ദ്രയ  കേവരമനടുക്കുകമസ്വാള്  അതനിനസ
മഎകേദദസ്വാരഢദയ പ്രഖദസ്വാപനിക്കസ്വാന് ഹസ്വാജേരസ്വായതസ?

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    എയ  .    മസ്വാണനി:  സര,  വനിഷമകേരമസ്വായ  കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ.  നമുക്കസ
ഇക്കസ്വാരദങ്ങളനില്  ഒരുമനിചസ  നനിലസ്വായ,  നനിങ്ങള്  അതനിനസ  തയ്യസ്വാറസ്വാകണസ്വാ?  കകേന്ദ്രയ
അധനികേസ്വാരയ  കേവരമനടുക്കുകേയസ്വാമണങ്കെനില്  ഒരുമനിചസ  മമഫറസ  മചയ്യസ്വായ.
കകേന്ദ്രത്തനിമനതനിരസ്വായനി  ഇങ്ങമന  പറയനതലസ്വാമത  കകേരളസ്വാ  കകേസ്വാണ്ഗസസ
എടുക്കുനതുകപസ്വാമല  ധസ്പീരമസ്വായ  നനിലപസ്വാമടടുക്കസ്വാന്  ശ്രസ്പീ.  രസ്വാജു  എബഹസ്വാമനിനസ
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണസ്വാ? കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  ഇക്കസ്വാരദങ്ങള്  ശ്രദ്ധനിക്കണമമനസ
കഡസ്വാ. ടനി.  എയ. കതസ്വാമസസ മഎസകേസ പറയണയ.  കലസ്വാകേത്തനിമല മറസ രസ്വാജേദങ്ങളനില് 5
മുതല് 12 ശതമസ്വാനയ വമരയള്ള നനിരക്കുകേളസ്വാണസ നനിലവനിലുള്ളതസ.  യ.എസസ  - 7.5%,
യ.മകേ  -  20%,  ഓകസലനിയ  -  10%,  യ.എ.ഇ  -  5%,  ജേരമ്മനനി  -  19%,
ഫസ്വാന്സസ  -  20%,  സസനിറസസരലസ്വാനസ  -  8%,  ഇറലനി  -  22%,  ജേപ്പെസ്വാന്  -  8%,
സനിങ്കെപ്പൂര - 7%,   ഇകന്തസ്വാകനഷദ - 10%, മകലഷദ - 6%, മമചന - 17%, റഷദ –
18%  എനനിങ്ങമനയസ്വാണസ.   ശരസ്വാശരനി  കനസ്വാക്കുകമസ്വാള്  ഇന്തദയനിമല  കററസ  വളമര
കൂടുതലസ്വാണസ.  ഇന്തദസ്വാ  ഗവണ്മമനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിരക്കുകേള്  കുറവമചയ്യസ്വാന്
നടപടനിമയടുക്കണയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് ഇതസ  പരനികശസ്വാധനിക്കണയ,  കകേരള
സരക്കസ്വാര  അതസ persuade  മചയ്യണയ. അതനിനസ്വാവശദമസ്വായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്
കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ  വളമര  ശക്തമസ്വായനി  നസ്പീങ്ങുമമനസ  കേരുതുന.
ജേനി.എസസ.ടനി.  വനകപ്പെസ്വാള്  പല  സസ്വാധനങ്ങളമടയയ  വനില  കുറയണയ,  ചനിലതസ
നനികുതനിയനില്  നനിനസ  ഒഴനിവസ്വാക്കനിയനിട്ടുമുണസ,  പകക  അവയസ  വനില  കുറയനനില.
കനരകത്ത  VAT  ഉണസ്വായനിരുനതുയ  ഇകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.-  യനില്  നനിനസ
ഒഴനിവസ്വാക്കനിയതുമസ്വായ  കകേസ്വാഴനി,  കുക്കനിയഗസ  ഓയനില്,  പചക്കറനി  തുടങ്ങനിയവയസ   വനില
കുറയനനില.   ഗവണ്മമനസ  വനില  കുറയസ്വാന്  നടപടനിമയടുക്കുനനില.  ഇഇൗ  നനികുതനി
ഇതുകപസ്വാമല വനനിരനിക്കുനതുമകേസ്വാണസ നനികുതനി കുറഞ്ഞനിട്ടുമണനയ അതനിനസ്വാല് വനില
കുറയണമമനസ   കേരശനമസ്വായനി  പറയകേയയ  വനില  നനിയനനിക്കുകേയയ  മചകയ്യണതസ
ഗവണ്മമനനിമന ചുമതലയസ്വാണസ.   അങ്ങമന മചയ്യുനനിമലന ആകകപയ  ഞസ്വാന്
പറയകേയസ്വാണസ. സനിമനനിനസ ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില് നനികുതനി കുറച, പകക വദസ്വാപസ്വാരനികേള്
വനില കൂടനി.  ഗവണ്മമനനിമന സസ്വാപനമസ്വായ മലബസ്വാര സനിമനസസസ  വനില കുറചനിടനില.
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അവര 400 രൂപയസ്വാണസ ഒരു ചസ്വാക്കസ സനിമനനിനസ ഇഇൗടസ്വാക്കുനതസ.  അകപ്പെസ്വാള് മറ്റുള്ളവര
കുറയ്ക്കുകമസ്വാ?  ഇത്തരയ  ദുഷസ മസ്വാതൃകേകേള്  കേസ്വാണനിക്കരുതസ.  ഗവണ്മമനസ  കേരശനമസ്വായനി
നനികുതനി  കുറചകപ്പെസ്വാള്    മലബസ്വാര  സനിമനസസസ  വനില  കൂടനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ജേനി.എസസ.ടനി. വരുനതനിനസ മുന്പസ  320 രൂപയസ്വായനിരുന  സനിമനനിനസ  ഇകപ്പെസ്വാള് 400
രൂപയസ്വാക്കനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  നനികുതനി  കുറയ്ക്കുകമസ്വാള്  ചനിലകപ്പെസ്വാള്
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  വരസ്വായ.  ആഭദന്തര  ഉത്പസ്വാദന  കമഖലയസ  സയരകണയ  നല്കണയ.
കകേസ്വാഴനിയമട  ആഭദന്തര  ഉത്പസ്വാദനത്തനിനസ  സബ്സനിഡനി  നല്കേണയ.  കകേസ്വാഴനിയമട
നനികുതനി കനരകത്ത 14 ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുനതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനകപ്പെസ്വാള് 0% ആയനി
മസ്വാറനിമയങ്കെനിലുയ  വനില  കുറയനനില.  വനില  കുറചസ  വനില്ക്കുനമവനസ  സരക്കസ്വാര
ഉറപ്പുവരുത്തണയ.   പയര  വരഗ്ഗങ്ങള്ക്കസ   നനികുതനിയനിലസ്വായനിരുന.  മസമറല്സസ,
പള്സസസ,  ഗഇൗണസ  നടസസസ,  പസ്വാകക്കജ്ഡസ  ഓയനില്  ഇവയ്മക്കസ്വാമക്ക  കനരകത്ത
നനികുതനിയനിലസ്വായനിരുന,  എനസ്വാല്  ഇകപ്പെസ്വാള്  5  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി  ഉയരത്തനി.
അനനിമല്  ഫസ്വാറസ  -  12%,  മസ്പീമനണ്ണ-  12%  എനനിങ്ങമന  ഭകദസസ്വാധനങ്ങളനില്
ഉള്മപ്പെടുനവയമടമയലസ്വായ   നനികുതനി  ഉയരത്തനി.  ആയരകവ്വദ  മരുനകേളമട  VAT
5%- ഉയ മസന്ട്രല് എമമകസസ 2%-ഉയ കൂടനി ആമകേ 7% ആയനിരുനതസ ജേനി.എസസ.ടനി.
വനകപ്പെസ്വാള്  12%  ആയനി  മസ്വാറനി.  ഇതസ  ആയരകവ്വദ  മരുനസ  നനിരമ്മസ്വാണ
കമഖലയസ  പ്രഹരമുണസ്വാക്കനി.  ഇമതസ്വാക്ക  പരനികശസ്വാധനിക്കമപ്പെകടണതസ്വാണസ.  ഇതനിമന
ആഘസ്വാതങ്ങള്  എവനിമടമയസ്വാമക്ക  പതനിചനിട്ടുമണനയ  തത്ഫലമസ്വായനി  ഉണസ്വായ
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  എമന്തസ്വാമക്കയസ്വാമണനയ  ഗവണ്മമനസ  പരനികശസ്വാധനിക്കുകേയയ
അതനിനള്ള  പരനിഹസ്വാരങ്ങള്   കേമണത്തുകേയയ  മചയ്യണയ.  കനരമത്ത  നനികുതനി
ഏരമപ്പെടുത്തനിയനിടനിലസ്വായനിരുന  ഫ്രൂടസ  ജേക്യൂസസ,  മവജേനിറബനിള്  ജേക്യൂസസ  എനനിവയസ  12
ശതമസ്വാനമസ്വായനി  നനികുതനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതനിമന  വനില  കുറയണയ.
കറസ്വാസഡസ  കകേസ്വാഫനിക്കസ  12 ശതമസ്വാനവയ  കകേസ്വാണ്ഫ്കളകസ, ജേസ്വായ, മജേലനി തുടങ്ങനിയവയസ
18%  നനികുതനിയമസ്വാണസ ഏരമപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഭൂരനിഭസ്വാഗയ  ഫഡസ  മഎറയസനിനയ
12-ല്  നനിനയ  15%  വമര  നനികുതനി  ഉയരത്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ബനില്ഡനിയഗസ
മമറസ്പീരനിയല്സനിനസ  28% നനികുതനി  കൂടനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട
നനികുതനിയനിളവകേള്  എനമകേസ്വാണസ്വാണസ   ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളനികലയസ  എത്തനിക്കസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കസ്വാത്തതസ?  തസ്പീരചയസ്വായയ  അതനിമന  ഇളവസ  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളനില്
അനഭവകവദദമസ്വാകേണയ. അതനിനസ സരക്കസ്വാര കേരശനമസ്വായ  നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ
പരനികശസ്വാധനകേള്  നടത്തുകേയയ  കവണയ.  12%  മുതല്  15%  വമരയളള  ഫഡസ
മഎറയസനിമന  നനികുതനി  വരദ്ധന  പുനനഃപരനികശസ്വാധനിക്കണയ.  അതനിനസ  സരക്കസ്വാര
അടനിയന്തര  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ  എമന  അഭനിപ്രസ്വായയ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  വനതനിനകശഷയ  വനില  കുറകയണതനിനപകേരയ  വനില  കൂടുകേയസ്വാണസ
മചയതസ. കസസ്വാപ്പെനിനസ  5%   വസ്വാറ്റുയ   12%  എഹകസസ  നനികുതനിയയ   കൂടനി  17%
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ആയനിരുനതസ ജേനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള് 17%-ല് നനിനസ 8 ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി
കുറച.  എനസ്വാല് കസസ്വാപ്പെനിനസ  വനില കുറഞ്ഞനിടനില.  വസ്വാറസ   കചരത്ത പഴയ വനിലയമട
കൂമട ജേനി.എസസ.ടനി.  കൂടനി ഇഇൗടസ്വാക്കനിയസ്വാണസ വദസ്വാപസ്വാരനികേള് വനില്ക്കുനതസ.  സരക്കസ്വാര
അതനിനസ  കൂട്ടുനനില്ക്കുന.  നനികുതനി  കുറമഞ്ഞങ്കെനിലുയ  അതസ  പ്രതനിഫലനിക്കുനനില,
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കള്ക്കസ അതനിമന പ്രകയസ്വാജേനയ ലഭനിക്കുനനില,  മകേസ്വാള്ള നടക്കുകേയസ്വാണസ.
അതനിനസ  സരക്കസ്വാര  കേരശനമസ്വായനി,  നനിയമയ  അനശസ്വാസനിക്കുന  ആനകൂലദങ്ങള്
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനകവണനിയള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
Essential  Commodities  Act  ഉപകയസ്വാഗനിചസ  വനില  നനിയനനിക്കസ്വാന്  ഉത്തരവസ
ഇറക്കുകേയയ ഇതനിമനതനിമര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  അറസസ മചയ്യുകേയയ മചയ്യസ്വായ.
വനില നനിയനനിക്കസ്വാനള്ള നനിയമങ്ങമളസ്വാമക്ക ഇവനിമടയണസ. അതനസരനിചള്ള നടപടനി
സസസ്പീകേരനിചസ്വാല് മതനി. 

തട്ടുകേടകേളനില് മുമസ   ചസ്വായയ്ക്കുയ വടയ്ക്കുയ  7  രൂപയസ്വായനിരുനതസ   ഇകപ്പെസ്വാള്  5
രൂപയസ്വാക്കനി കുറച. എനസ്വാല് കഹസ്വാടലുകേളനില് ചസ്വായയസ 9 രൂപയസ്വായനിരുനതസ ഇകപ്പെസ്വാള്
10  രൂപയസ്വാക്കനി വരദ്ധനിപ്പെനിച.  കൂടസ്വാമത സനി.ജേനി.എസസ.ടനി./  എസസ.ജേനി.എസസ.ടനി.  രണസ
രൂപ കൂടനി കൂടനി  12  രൂപയസ്വാണസ ഇകപ്പെസ്വാള് ഇഇൗടസ്വാക്കുനതസ.  തട്ടുകേടക്കസ്വാര മകേസ്വാടുക്കുന
ആനകൂലദമമങ്കെനിലുയ  കഹസ്വാടലുടമകേള്  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വാകേണയ.  സരക്കസ്വാര  വനില
കുറയസ്വാനസ്വായനി  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുനനില.   തട്ടുകേടക്കസ്വാരക്കസ  വനില  കുറയസ്വാമമങ്കെനില്
സരക്കസ്വാര സസ്വാപനങ്ങള്ക്കസ എനമകേസ്വാണസ കുറചകൂടസ്വാ? 

മകേപ്കകേസ്വാ,  സരക്കസ്വാര  അതനിഥനി  മനനിരയ,  മകേ.ടനി.ഡനി.സനി.  തുടങ്ങനിയ
സസ്വാപനങ്ങള് വനില കുറയ്ക്കുനനില.  പ്രതസ്പീകനിച നനികുതനി ലഭനിക്കുനനിമലനസ    കഡസ്വാ.
ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ മഎസകേസ  അടുത്ത കേസ്വാലത്തസ പറയകേയണസ്വായനി.   അതുമകേസ്വാണസ
മചലവനിനകവണനി  9,000  കകേസ്വാടനി രൂപ  കേടമമടുക്കുനമവനസ്വാണസ  പറഞ്ഞതസ.
വദസ്വാപസ്വാരനികേള്  ജൂഹല  മുതല്  എലസ്വാ  സസ്വാധനങ്ങള്ക്കുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
ഇഇൗടസ്വാക്കനിയനിട്ടുളളതസ  പരനികശസ്വാധനിക്കണയ.  ആ  പണയ  ആഗസസ  ഒനനിനസ  മുമസ
ട്രഷറനിയനില്  വകരണതസ്വാണസ.  അതസ   വനനിട്ടുകണസ്വാ?   ട്രഷറനിയനില്  ആ  പണയ
വനനിമലങ്കെനില് സരക്കസ്വാരനിമന പനിടനിപ്പുകകേമടനസ  മസ്വാതകമ എനനിക്കസ ഇതനിമനക്കുറനിചസ
പറയസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുകേയള.  ഞസ്വാന്  എമന  വസ്വാക്കുകേള്  ഉപസയഹരനിക്കസ്വാന്
കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ. ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതസ നലതസ്വാണസ. പകക  സസ്വാധനങ്ങള്ക്കസ വനില
കുറയണയ.  ഇതയയ ബുദ്ധനിമുടനി  ചരച മചയസ ഇഇൗ നനിയമയ പസ്വാസസ്വാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞസ്വാല്
അതനിമന  ഗുണയ  ജേനങ്ങള്ക്കസ  ലഭനിക്കുനനിമലങ്കെനില്  ഫലയ  ശൂനദമസ്വാണസ.  ഇഇൗ
ബനിലനിമന  പ്രകയസ്വാജേനയ  ഉപകഭസ്വാക്തക്കളനില്  എത്തണമമങ്കെനില്  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.
കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ  കുറചകൂടനി  ഉണരനസ  പ്രവരത്തനിക്കുകേയയ  ശക്തമസ്വായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  മചയ്യണമമനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  ഇഇൗ
ബനിലനിമന ഉകദ്ദേശദലകദങ്ങമള ഞസ്വാന് സസസ്വാഗതയ മചയ്യുന.  ഇഇൗ ബനിലനിമല  ചനില
കപസ്വാരസ്വായ്മകേള്  ചൂണനിക്കസ്വാണനിചമവനസ  മസ്വാതകമയള.  അതസ  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്
സരക്കസ്വാര മുകനസ്വാട്ടുവരണയ. 
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ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,   നനിരസ്വാകേരണ  പ്രകമയമത്ത  ഞസ്വാന്
പനിന്തസ്വാങ്ങുന.  നമ്മുമട രസ്വാജേദത്തനിമന നനികുതനി ചരനിതത്തനില് നനിരണ്ണസ്വായകേമസ്വായ ഒരു
വഴനിത്തനിരനിവസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കകേന്ദ്രവയ  സയസസ്വാനങ്ങളയ  പനിരനിചമകേസ്വാണനിരുന
വനിവനിധ  നനികുതനികേള്  ഒരുകുടക്കസ്പീഴനിലസ്വാക്കനി  കേളകസ  മചയ്യുന  തുകേ  കകേന്ദ്രവയ
സയസസ്വാനങ്ങളയ  തുലദമസ്വായനി  വസ്പീതനിമചടുക്കുന  വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  ഒരു  നനികുതനി
പരനിഷ്കസ്വാരമസ്വാണനിതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  ഇനമത്ത  കചസ്വാകദദസ്വാത്തര
കവളയനില് ചരച മചയതുകപസ്വാമല   കകേസ്വാണ്ഗസസ കനതൃതസയ മകേസ്വാടുത്ത യ.പനി.എ.
സരക്കസ്വാരസ്വാണസ ഇഇൗ നനിയമയ മകേസ്വാണവനതസ.  ഞങ്ങള് അഭനിമസ്വാനകത്തസ്വാടുകൂടനിയസ്വാണതസ
പറയനതസ.   ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞ ഒരു കേസ്വാരദത്തനില് മസ്വാതകമ ഞങ്ങള്ക്കസ
അഭനിപ്രസ്വായവദതദസ്വാസമുള.   അതനിമന  കഫസ്വാരമസ്വാറനിലുയ  മഫയനിമനിലുയ  ഒരു  മസ്വാറവയ
ഉണസ്വായനിടനിമലനസ  പറയനതനില്  ഞങ്ങള്ക്കസ  അഭനിപ്രസ്വായവദതദസ്വാസമുണസ.  ഞങ്ങള്
മകേസ്വാണവന നനികുതനി ജേനി.എസസ.ടനി. അല, അതനിമന മഫയനിയവരക്കല ഇകപ്പെസ്വാള് ശ്രസ്പീ.
നകരന്ദ്ര കമസ്വാദനി   മകേസ്വാണവനനിരനിക്കുനതസ.  അതനിനസ  ഏറവയ  വലനിയ  ഉദസ്വാഹരണയ,
യ.പനി.എ. സരക്കസ്വാരനിമന കേസ്വാലത്തസ ഇഇൗ നനിയമയ മകേസ്വാണവനകപ്പെസ്വാള്  ശ്രസ്പീ. നകരന്ദ്ര
കമസ്വാദനി  മുഖദമനനിയസ്വായനിരുന  ഗുജേറസ്വാത്തുയ  ശ്രസ്പീ.  ശനിവരസ്വാജേസ  സനിയഗസ  ചഇൗഹസ്വാന്,
ബനി.മജേ.പനി.  മുഖദമനനിയസ്വായനിരനിക്കുന  മധദപ്രകദശുമസ്വാണസ  ഏറവയ  ശക്തമസ്വായനി
പ്രതനികഷധനിചതസ.  അവര അതനിമന കഫസ്വാരമസ്വാറനിമനയയ സക്ചറനിമനയയ കബസനികേസ
പ്രനിന്സനിപ്പെനിളനികനയയ  വനിമരശനിക്കുകേയണസ്വായനി.  അങ്ങസ  കനരമത്ത  സൂചനിപ്പെനിചതു
കപസ്വാമല ,  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  കൂടുതല്  നനികുതനി  നല്കേണമമനള്ള  എമനയയ
പസ്വാരടനിയമട അകത അഭനിപ്രസ്വായയ തമന മുഖദമനനിമസ്വാരസ്വായനിരുനവര പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയയ
ബനി.മജേ.പനി.  പ്രധസ്വാന  പ്രതനിപക  പസ്വാരടനി  എനള്ള  നനിലയനില്  അതനിമനതനിരസ്വായ
നനിലപസ്വാടസ  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ മചയ. ഞങ്ങള് വസ്വാറസ,  ജേനി.എസസ.ടനി.  തുടങ്ങനിയവയസ്വായനി
എയപകവരഡസ  കേമ്മനിറനി  ഉണസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള്  ഏറവയ  സസ്പീനനിയറസ്വായ,  സയസസ്വാന
ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിമസ്വാമരയസ്വാണസ  അതനിമന  തലപ്പെത്തസ  മകേസ്വാണവനതസ.   വസ്വാറസ
നനിയമയ  മകേസ്വാണവനകപ്പെസ്വാള് ആദദയ  അതനിമന തലപ്പെത്തസ ബയഗസ്വാളനിമല ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനിയസ്വായനിരുന.  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ  മകേസ്വാണവനകപ്പെസ്വാള്  അതനിമന
തലപ്പെത്തസ  അസനിയദസ്വാസസ  ഗുപ്തയസ്വായനിരുന.  പനിനസ്പീടസ  അവനിമട  ഭരണയ
മസ്വാറനിയകപ്പെസ്വാഴസ്വാണസ  ഇന്തദയനിമല  ഏറവയ  സസ്പീനനിയറസ്വായ  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  എയ.  മസ്വാണനി
അതനിമന  തലപ്പെത്തസ  വനതസ.  പ്രതനിപകയ ഭരനിക്കുന സയസസ്വാനങ്ങളമട  കപസ്വാലുയ
അഭനിപ്രസ്വായങ്ങള്  ഉള്മക്കസ്വാള്ളനിചമകേസ്വാണസ  കകേന്ദ്രവയ  സയസസ്വാനങ്ങളയ  തമ്മനില്
നനികുതനി പനിരനിവനിമന സയബനനിചള്ള അഭനിപ്രസ്വായ വദതദസ്വാസങ്ങള് ഒഴനിവസ്വാക്കനി  'one
nation,  one  tax'  എനള്ള വളമര പരമ പ്രധസ്വാനമസ്വാമയസ്വാരു തതസയ  മകേസ്വാണവരനികേ
എനള്ള സദുകദ്ദേശദകത്തസ്വാടുകൂടനിയസ്വാണസ  ഞങ്ങളനിതസ  മകേസ്വാണവനതസ.   ഇവനിമട  ഇതസ
മകേസ്വാണവരനികേയയ നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകേയയ മചയകപ്പെസ്വാള് അടനിസസ്വാന തതസങ്ങളനില്നനിനസ
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വദതനിചലനിച.  ഏറവയ കൂടുതല് നനികുതനി ചുമത്തസ്വാന് പറ്റുനതസ 28 ശതമസ്വാനമസ്വാണസ. ആ
28  ശതമസ്വാനമത്ത  കേദസ്വാപസ  മചയ.  അതസ്വാണസ  ഇവനിമട  ഏറവയ  കൂടുതല്
വനിമരശനിക്കമപ്പെടതസ.  അതനിമന  ഞങ്ങള്   ശക്തമസ്വായനി  എതനിരത്തു.   ഞങ്ങള്  18
ശതമസ്വാനയ  എനസ്വാണസ  പറഞ്ഞതസ.  18  ശതമസ്വാനയ  തമന കവണമമനസ  ഞങ്ങള്ക്കസ
നനിരബനമനില.  18-നയ  28-നയ  ഇടയസ  കുകറക്കൂടനി  കുറഞ്ഞ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാണവരസ്വായ.
കലസ്വാകേത്തനിമല  പല  രസ്വാജേദങ്ങളമടയയ  നനികുതനിമയ  സയബനനിചസ  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  എയ.
മസ്വാണനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണസ്വായനി.  ഒകനസ്വാ  രകണസ്വാ  രസ്വാജേദങ്ങള്  മസ്വാതകമ  നമ്മുമട
അടുത്തുള.  ബസ്വാക്കനിയള്ള  90 ശതമസ്വാനയ കലസ്വാകേരസ്വാജേദങ്ങളയ ഇതനികനക്കസ്വാള് വളമര
തസ്വാമഴയസ്വാണസ  കേദസ്വാപസ  മചയനിരനിക്കുനതസ.   ഉദസ്വാഹരണമസ്വായനി,  സസസ്പീഡണ്  കപസ്വാലുള്ള
ഒനരണസ  രസ്വാജേദങ്ങമള  എടുത്തുകേസ്വാണനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയമമനലസ്വാമത   ഇന്തദമയ
കപസ്വാലുള്ള വളമര പ്രധസ്വാനമപ്പെട രസ്വാജേദത്തസ്വാണസ  കലസ്വാകേത്തസ ഏറവയ കൂടുതല് കേദസ്വാപസ
വചനിരനിക്കുനതസ.  ഞങ്ങള്  അതനിമനയസ്വാണസ  എതനിരത്തതസ.  ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനി
പസ്വാരലമമനനില്  പസ്വാസസ്വാക്കനി  24  മണനിക്കൂറനിനകേയ  തമന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനിമന
ചസ്പീഫസ  എക്കകണസ്വാമനികേസ  അമമഡസസര  ശ്രസ്പീ.  അരവനിനസ  സുബഹ്മണദന്  പറഞ്ഞതസ
18  ശതമസ്വാനത്തനില് കൂടുതല് കേദസ്വാപസ നനിശ്ചയനിക്കുനതസ ഇന്കഫ്ലേഷണറനിയസ്വാമണനയ
അതസ  നസ്വാണയമപ്പെരുപ്പെമുണസ്വാക്കുമമനയ  അതനിരൂകമസ്വായ  വനിലക്കയറയ  നമ്മുമട
രസ്വാജേദത്തുണസ്വാക്കുമമനമസ്വാണസ.  കകേസ്വാണ്ഗസനിമന നനിലപസ്വാടുയ  അതുതമനയസ്വായനിരുന.
മചറുകേനിട  ഇടത്തരയ  സയരയഭങ്ങമള  തകേരത്തസ  തരനിപ്പെണമസ്വാക്കുന  അകപ്രസ്വാചസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനിലുള്ളതസ  എനതസ്വാണസ  ഞങ്ങളമട  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  വസ്വാദങ്ങളനിമലസ്വാനസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  വന്കേനിടക്കസ്വാരക്കസ  മസ്വാതമുള്ള സയവനിധസ്വാനമസ്വായനി  മസ്വാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട കബസനികേസ കേണ്മസപ്റസ ഇതല. അടനിസസ്വാന തതസങ്ങളനില്നനിനസ
വദതനിചലനിചമകേസ്വാണസ ഇന്തദയനിമല  മള്ടനി  നസ്വാഷണല്  കേമനനികേള്ക്കസ
മകേസ്വാള്ളലസ്വാഭമുണസ്വാക്കസ്വാന്  സസ്വാഹചരദമമസ്വാരുക്കനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അവര  ഓകരസ്വാ
കപ്രസ്വാഡകനിനയ  ഓകരസ്വാ  മഎറത്തനിനയ ഓകരസ്വാ  പസ്വാക്കറനിനയ മകേസ്വാള്ളലസ്വാഭമസ്വാണുണസ്വാക്കുനതസ.
കകേന്ദ്രത്തനിലുയ  സയസസ്വാനത്തനിലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കുനതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ
അടനിസസ്വാനപരമസ്വായ  തയ്യസ്വാമറടുപ്പുകേള്  നടത്തനിയനിരുനനില.  അതസ്വാണസ  കൂടുതല്
പ്രശ്നങ്ങളണസ്വാക്കനിയതസ.  പരസ്പീകണസ്വാടനിസസ്വാനത്തനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കുകേയയ
രസ്വാജേദത്തസ  ഇതുസയബനനിചള്ള  അവയരമനസുണസ്വാക്കുകേയയ  മചയ്യണമമനതസ്വായനിരുന
ഞങ്ങളമട നനിലപസ്വാടസ.  ഇകപ്പെസ്വാള് ഒരു ടസ്വാകസ കപയര ഒരു മസ്വാസയ മൂനസ റനികടണസ്വാണസ
സമരപ്പെനികക്കണതസ.  അതസ്വായതസ,  ഒരു  വരഷയ  36  റനികടണുയ  ഒരു  ആനസല്
റനികടണുമുള്മപ്പെമട  37  റനികടണ്  സമരപ്പെനിക്കണയ.  ടസ്വാകനിമന  മനറസ വരക്കസ
വരദ്ധനിക്കുകേയസ്വാണസ. ജേനി.എസസ.ടനി.- യമട ഏറവയ പ്രധസ്വാനമപ്പെട കനടയ ടസ്വാകനിമന മനറസ വരക്കസ
വരദ്ധനിക്കുന  എനതസ്വാണസ.  അന്തനിമമസ്വായനി  കകേന്ദ്ര-സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനകേള്ക്കസ
നനികുതനി വരദ്ധനിക്കുമമന കേസ്വാരദത്തനില് യസ്വാമതസ്വാരു സയശയവമനില. 
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കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ  : സര,  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  അയഗയ
പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല  മൂനസ  റനികടണുകേള്  സമരപ്പെനികക്കണതനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.ആര.(1)
മസ്വാതയ  മതനി.  അതസ്വായതസ  ഓകരസ്വാ  വദസ്വാപസ്വാരനിയയ  വനില്പ്പെനയമട  റനികടണ്  മസ്വാതയ
സമരപ്പെനിചസ്വാല്  മതനി.  അതനില്നനിനസ  കേമക്യൂടറസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.ആര.(2)  ജേനകററസ
മചയ്യുനതസ.  ഇതുരണയ വനകേഴനിഞ്ഞസ്വാല് ആകടസ്വാമസ്വാറനിക്കസ്വായനി ജേനി.എസസ.ടനി.ആര.(3)
വരുന.  അതുമകേസ്വാണസ  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്  മൂനസ  റനികടണ്  സമരപ്പെനിക്കണമമനള്ളതസ
മതറനിദ്ധസ്വാരണയസ്വാണസ.  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്  വനില്പ്പെനയമട  ഒരു  റനികടണ്  മസ്വാതയ
സമരപ്പെനിചസ്വാല് മതനി. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനിലനിലുള്ള കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ
പറയനതസ.  ഇമതസ്വാനയ  ഇവനിമട  ചരച  മചയനിടനില.  ഞസ്വാന്  അതസ്വാണസ
പറഞവരുനതസ.  ഇങ്ങമനയള്ള  ധസ്വാരസ്വാളയ  കേണ്ഫക്യൂഷനകേളണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
ബനിലനില് പറയനതസ ഒരു മസ്വാസയ മൂനസ റനികടണുകേള് സമരപ്പെനിക്കണമമനസ്വാണസ.  ഒരു
വരഷത്തനില്  ആനവല്  റനികടണുള്മപ്പെമട  37  റനികടണ്  സമരപ്പെനിക്കണമമനസ്വാണസ
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ.  മുന്കൂടനിയള്ള കബസ്വാധവല്ക്കരണ പരനിപസ്വാടനികേളനിലുയ  തയ്യസ്വാമറടുപ്പുകേളനിലുയ
ഇതസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിനള്ള  അകറഞസമമനസസനിലുമമലസ്വായ  കകേന്ദ്ര-സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനകേള്  ദയനസ്പീയമസ്വായനി  പരസ്വാജേയമപ്പെട്ടു.  മുന്കൂടനിയള്ള  തയ്യസ്വാമറടുപ്പുകേള്
നടത്തനിയനിരുനമവങ്കെനില്  ഇതയയ  രൂകമസ്വായ  വനിലക്കയറയ  രസ്വാജേദത്തസ
ഉണസ്വാകുമസ്വായനിരുനനില.  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല  കകേന്ദ്രയ  പനിരനിചനിരുന
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  നനികുതനികേളസ്വായ  മസന്ട്രല്  എമമകസസ  ഡക്യൂടനി,  അഡസ്പീഷണല്
എമമകസസ ഡക്യൂടനികേള്, കേസയസസ ഡക്യൂടനികേള്, സരവ്വസ്പീസസ ടസ്വാകസ,  കകേന്ദ്രയ പനിരനിചനിരുന
മസസസ, സരചസ്വാരജേസ എനനിവയയ സയസസ്വാനയ പനിരനിചനിരുന മസയനില്സസ ടസ്വാകസ/വസ്വാറസ,
സനി.എസസ.ടനി.,  ലകസറനി  ടസ്വാകസ,  എനരമടയനിന്മമനസ  ടസ്വാകസ,  എന്ട്രനി ടസ്വാകസ,  ഒകകസ്വായസ,
പരകചസസ  ടസ്വാകസ,  കലസ്വാടറനിയനിലുള്ള  നനികുതനികേള്,  കസറസ  ഇഇൗടസ്വാക്കുന  മസസസ,
സരചസ്വാരജേസ  എനനിവയമസ്വാണസ  ഒരു  കുടക്കസ്പീഴനില്  വനനിരനിക്കുനതസ.  ഇതനിലുള്ള
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  പ്രശ്നയ,  'one  nation,  one  tax'  എന  സങ്കെലയ  ഇവനിമട
യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായനിടനിമലനതസ്വാണസ.  കേസ്വാരണയ ഇവനിമടത്തമന  4  സസ്വാബസ  വനനിട്ടുണസ.
നസ്വാലസ  സസ്വാബസ  വനതുകൂടസ്വാമത  ഓരഡനിനന്സനിമന  9-ാം  വകുപ്പെനസരനിചസ
കനസ്വാടനിഫനികക്കഷന്  ഇറക്കനിയനിട്ടുമുണസ.  അതനില്  2.5%,  6%,  9%,  14%,  1.5%,
0.125%  എനനിങ്ങമന  ആറസ  സസ്വാബുകേളമുണസ.  അങ്ങമന  ആമകേ  10
സസ്വാബുകേളസ്വാണുള്ളതസ.  കകേസ്വാണ്ഗസസ  നനിരകദ്ദേശനിചനിരുനതസ  സസ്വാകനരഡസ  കററസ,
സസ്വാകനരഡസ  മമമനസസ  കററസ,  സസ്വാകനരഡസ  പസസ  കററസ  എനനിങ്ങമനയസ്വാണസ.
എങ്കെനില്മസ്വാതകമ  'one  nation,  one  tax'  എന  സങ്കെലയ  നനിലവനില്  വരനികേയള.
ഇകപ്പെസ്വാള് ആ സങ്കെലത്തനിമന അടനിത്തറ തമന തകേരനനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്
വനിവനിധ  സസ്വാബുകേളസ്വായനി  മസ്വാറനിയതനിനസ്വാല്  കൂടുതല്  പ്രശ്നങ്ങളണസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
101-ാം  ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനിയനിലൂമടയസ്വാണസ  ഇതസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയതസ.  2016
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മസപ്റയബര  16-നസ  ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനി  നനിലവനില്  വന.  മസന്ട്രല്
ജേനി.എസസ.ടനി., കസറസ ജേനി.എസസ.ടനി, ഇനകഗറഡസ ജേനി.എസസ.ടനി. എനനിവ പനിരനിക്കസ്വാനള്ള
അനവസ്വാദമസ്വാണസ  ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനിയനില്  പറയനതസ.  2017  ഏപ്രനിലനില്
പസ്വാരലമമനസ പസ്വാസസ്വാക്കനിയതസ നസ്വാലസ നനിയമങ്ങളസ്വാണസ.  അവ മസന്ട്രല് ജേനി.എസസ.ടനി.,
ഇനകഗറഡസ  ജേനി.എസസ.ടനി.,  യണനിയന്  മടറനിടറനികേള്ക്കുകവണനിയള്ള  ജേനി.എസസ.ടനി.,
ജേനി.എസസ.ടനി.-  യമട  കകേസ്വാമന്കസഷന്  ആകസ  എനനിവയസ്വാണസ.   ഇതുമകേസ്വാണസ
വരുമസ്വാനനഷ്ടമുണസ്വാകുന  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  വരസ്വാനനിരനിക്കുന  5  വരഷകത്തയസ
നഷ്ടപരനിഹസ്വാരയ  മകേസ്വാടുക്കസ്വാനള്ള  നനിയമയകൂടനി  പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ.  കകേരളവയ
ജേമ്മുകേസ്വാശസ്പീരുയ ഒഴനിമകേയള്ള ഇന്തദയനിമല 27 സയസസ്വാന നനിയമസഭകേളയ സഭയനില്
മകേസ്വാണവനസ ചരച മചയസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.  പസ്വാസസ്വാക്കനിയതസ.  കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭസ്വാ
സകമ്മളന  കേസ്വാലത്തസ  കചസ്വാകദദസ്വാത്തരകവളയനിലുയ  ധനകേസ്വാരദവകുപ്പെനിമന  ചരചകേളനിലുയ
ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനില് സങ്കെസ്പീരണ്ണതകേള് നനിറഞ്ഞതസ്വാമണനയ ഇതനിമന പ്രതദസ്വാഘസ്വാതയ
വളമര വലുതസ്വാമണനയ ജേനങ്ങള്ക്കസ  ദുരനിതമുണസ്വാക്കസ്വാന് സസ്വാധദതയള്ളതസ്വാമണനയ
അതുമകേസ്വാണസ  സഭയനില് മകേസ്വാണവനസ ചരച മചയസ പസ്വാസസ്വാക്കണമമനയ ഞങ്ങള്
പല പ്രസ്വാവശദയ ആവശദമപ്പെടനിരുന.  ഇന്തദയനിമല  27  നനിയമസഭകേളയ ജേനി.എസസ.ടനി.
ബനില്  ചരച  മചയസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിട്ടുയ  കകേരളത്തനില്  എനമകേസ്വാണസ  അതനിനസ
കേഴനിഞ്ഞനില  എനതസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മുഖദമനനിയയ  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിയയ
പറയണയ.  ഇതയയ  കകേസ്വായപനികക്കറഡസ്വായ  ഒരു   മസ്വാററനിനസ്വാകണസ്വാ  ഓരഡനിനന്സസ
ഇറകക്കണതസ? ഇഇൗ നനിയമയ 2017 ഏപ്രനില് മസ്വാസയ പസ്വാരലമമനസ പസ്വാസസ്വാക്കനിയതകല?
അതനിനകശഷയ കകേരള നനിയമസഭ രണപ്രസ്വാവശദയ സകമ്മളനിചനിരുന. അകപ്പെസ്വാള് ഇതസ
നനിയമസഭയനില്  മകേസ്വാണവനസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിരുമനങ്കെനില്  ഇതയയ  അപകേടയ
വരനിലസ്വായനിരുന. മസ്വാതമല, എത ലസ്വാഘവകത്തസ്വാമടയസ്വാണസ ഇതസ മമകേകേസ്വാരദയ മചയതസ.
ജൂമമല  1-ാം തസ്പീയതനി  പ്രസ്വാബലദത്തനില് വരുന സുപ്രധസ്വാനമസ്വായ ഇഇൗ നനിയമമത്ത
ക്കുറനിചസ ജൂണ് 30-ാം തസ്പീയതനി വമര ഇഇൗ നസ്വാടനിമല ഒരസ്വാള്ക്കുയ അറനിവനിലസ്വായനിരുന.
ജൂണ് 29-ാം തസ്പീയതനി കൂടനിയ പബനികേസ അക്കഇൗണസസസ കേമ്മനിറനി കയസ്വാഗത്തനില് ഞസ്വാന്
ടസ്വാകസസ  മസക്രടറനികയസ്വാടസ  ഇതുസയബനനിചള്ള  സയശയങ്ങള്  കചസ്വാദനിച.  ഞസ്വാന്
അകദ്ദേഹമത്ത  കുറമപ്പെടുത്തുനനില,  ഗവണ്മമനസ  കപസ്വാലുയ  കൂരനിരുടനിലസ്വായനിരുന.
ഗവണ്മമനനിനകപസ്വാലുയ  ഇതുസയബനനിചള്ള  ഒരറനിവമുണസ്വായനിരുനനില.  ഇഇൗ
രസ്വാജേദമത്ത  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്,  വദവസസ്വായനികേള്,  ടസ്വാകസ  കേണ്സള്ടനമസ്വാര,  ചസ്വാരകടഡസ
അക്കഇൗണനമസ്വാര,  ജേനപ്രതനിനനിധനികേള്  എനനിവമരലസ്വായ  കൂരനിരുടനിലസ്വായനിരുന.
രസ്വാജേദമത്ത സുപ്രധസ്വാനമസ്വായ നനിയമയ, സസസ്വാതനദത്തനിനകശഷമുണസ്വായ ഏറവയ വലനിയ
നനികുതനി  പരനിഷ്കസ്വാരയ  പ്രസ്വാബലദത്തനില്  വരുനതനിമന  തകലദനിവസയ  അതനിമന
ഓരഡനിനന്സസ  ഇറക്കുകേയയ  റൂള്സസ  പബനിഷസ  മചയ്യുകേയയ  മചയ  എനതസ  എത
നനിരുത്തരവസ്വാദനിതസപരമസ്വായ  സമസ്പീപനമസ്വാണസ  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനനിമന  ഭസ്വാഗത്തു
നനിനണസ്വായതസ.  ഇഇൗ  നനിയമത്തനിമന  നൂലസ്വാമസ്വാലകേമളക്കുറനികചസ്വാ  സക്ചറനിമന
ക്കുറനികചസ്വാ  റനികടണ്  സമരപ്പെനിക്കുനതനിമനക്കുറനികചസ്വാ  നനികുതനി  ഇഇൗടസ്വാക്കുനതനിമന
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ക്കുറനികചസ്വാ  ഒസ്വാകരസ്വാ  മഎറത്തനിനമുള്ള  നനികുതനിമയക്കുറനികചസ്വാ  യസ്വാമതസ്വാരു  ധസ്വാരണയയ
ആരക്കുമനിലസ്വായനിരുന.  ആ അനനിശ്ചനിതസ്വാവസയയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ ഇതനിലുണസ്വാക്കനിയ
കേണ്ഫക്യൂഷനയ കൂടസ്വാമത കകേസ്വാണ്ഗസസ ഗവണ്മമനസ  അടനിസസ്വാനപരമസ്വായനി മുകനസ്വാട്ടു
വച നയങ്ങളനില് നനിനസ വദതനിചലനിചതനിമന പ്രശ്നങ്ങളയ നനിലനനില്ക്കുകമസ്വാഴസ്വാണസ ഇഇൗ
സയസസ്വാനമത്ത  കൂരനിരുടനിലസ്വാക്കനിമക്കസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കുനതസ.  ജൂഹല
മസ്വാസയ  ഒനസ്വായ  തസ്പീയതനി  ഇഇൗ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്  കകേരളത്തനിമല
കേചവടക്കസ്വാര എന്തസ മചയ്യുയ.  കസസ്വാക്കനിലുള്ള ഒസ്വാകരസ്വാ മഎറത്തനിമനയയ എയ.ആര.പനി.
ഹപ്രസനില്  നനിനയ  വസ്വാറസ  കുറചകവണയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കൂടനിവസ്വാങ്ങസ്വാനള്ളമതനസ
കകേരളത്തനിമല എത കേചവടക്കസ്വാരക്കസ അറനിയസ്വായ?  കേയ്യനിലുള്ള കസസ്വാക്കനില് എന്തസ്വാണസ
മചകയ്യണമതനസ അറനിയസ്വാനള്ള എമന്തങ്കെനിലുയ ഒരു ഡയറകന് ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പെനിമന
ഭസ്വാഗത്തുനനികനസ്വാ  ടസ്വാകസസ  വകുപ്പെനിമന  ഭസ്വാഗത്തുനനികനസ്വാ  ഉണസ്വായനിടനില.
വനിലക്കയറമത്തക്കുറനിചസ  എലസ്വാവരുയ  ആകവശപൂരവ്വമസ്വാണസ  സയസസ്വാരനിക്കുനതസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതനിനമുമ്പുയ  രൂകമസ്വായ  വനിലക്കയറമുണസ്വായനിരുന.   അരനിയമട
വനില  52-60  രൂപയസ്വായനി  വരദ്ധനിച.  അരനിയമട  വനില  വരദ്ധനിചസ്വാല്  അതനിനസ
അനബനമസ്വായനി  ഉപ്പെസ മുതല് കേരപ്പൂരയ വമരയള്ള  മുഴുവന് സസ്വാധനങ്ങളമടയയ വനില
വരദ്ധനിക്കുയ.  കേഴനിഞ്ഞ കകേരളപ്പെനിറവനിക്കസ കശഷയ സയസസ്വാനത്തസ ഏറവയ രൂകമസ്വായ
വനിലക്കയറമുണസ്വായതസ  ഇകപ്പെസ്വാള് മസ്വാതമസ്വാമണനസ  ആധനികേസ്വാരനികേമസ്വായ കേണക്കുകേളമട
പനിന്ബലത്തനില്  ഞസ്വാന്  പറയന.  അതനിമന  മസ്പീമതയസ്വാണസ  യസ്വാമതസ്വാരു
തയ്യസ്വാമറടുപ്പുമനിലസ്വാമതയയ  നനിയമനനിരമ്മസ്വാണ കേസ്വാരദങ്ങള് കൃതദമസ്വായനി  മചയ്യസ്വാമതയയ
ജേനി.എസസ.ടനി.  കകേരളത്തനില്  അടനികചല്പ്പെനിചതസ.  അതനിലൂമട  കൂടനികയസ്വാ,  കുറകചസ്വാ
നനികുതനി  വസ്വാങ്ങസ്വാനള്ള   സഇൗകേരദയ  കകേരളത്തനില്  മചയമകേസ്വാടുത്തു.  റസ്പീമടയനില്
മരചനനികനസ്വാ,  കഹസ്വാള്മസയനില് മരചനനികനസ്വാ ഇതുസയബനനിചസ യസ്വാമതസ്വാനമറനിയനില.
കകേരളത്തനില് എലസ്വാ നനിരമ്മസ്വാണ പ്രവരത്തനങ്ങളയ സ്തയഭനിച.  കനരമത്ത എഗനിമമനസ
വച കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകരക്കസ വരക്കസ  എങ്ങമനയസ്വാണസ   മകേസ്വാണകപസ്വാകകേണമതനറനിയനില.
അസറസ  മഡവലപ്മമനസ  ഫണനില്  നനിനള്ള  വരക്കസ  നടക്കുനനില.   കലസ്വാക്കല്
കബസ്വാഡനിയനിമല  കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകരക്കസ  ബനില്  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  പറ്റുനനില.  ബനില്
മകേസ്വാടുക്കുകമസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  എഴുതണയ.  എഗനിമമനസ  വചകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.
ബസ്വാധകേമസ്വാമണനസ മസ്വാതമസ്വാണസ  എഴുതനിയതസ.  എങ്ങമനയസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.-മയനസ
ആരക്കുമറനിയനില. നനിരമ്മസ്വാണ സസ്വാമഗനികേള്മക്കലസ്വായ വനില വരദ്ധനിച.  സയസസ്വാനത്തസ
വനികേസന സ്തയഭനമസ്വാണസ  ഉണസ്വായതസ.  രൂകമസ്വായ വനിലക്കയറയ, വനികേസന സ്തയഭനയ,
നനിരമ്മസ്വാണ  പ്രവൃത്തനികേള്  സ്തയഭനിചകതസ്വാമട  വലനിയ  ഒരു  വനിഭസ്വാഗയ   ആളകേള്ക്കസ
മതസ്വാഴനില്  നഷ്ടയ  എനനിങ്ങമനയള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയതനിലൂമട  ഉണസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.   വളമര  ശ്രദ്ധകയസ്വാടുകൂടനി  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിമലങ്കെനില് നസ്വാണദമപരുപ്പെമുണസ്വാകുമമനയ  മതസ്വാഴനില് അവസരങ്ങള്
നഷ്ടമപ്പെടുമമനയ  രൂകമസ്വായ  വനിലക്കയറയ   ഉണസ്വാകുമമനയ   ഞങ്ങള്  കനരമത്ത
സൂചനിപ്പെനിചതസ്വാണസ. 
387/2020
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ശ്രസ്പീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി: സര,  കകേരളത്തനിമന ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി  പല
സനരഭങ്ങളനിലുയ  വദക്തമസ്വായ  നനിലപസ്വാടുകേള്  സസസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
യനികലക്കസ  എത്തനിയനിട്ടുള്ളമതനസ  നസ്വായ  മസ്വാധദമങ്ങളനിലൂമടയയ  മറ്റുയ  കേണതസ്വാണസ.
കകേരളത്തനിനസ  തനതസ്വായനി  യസ്വാമതസ്വാനയ  മചയ്യസ്വാനനില.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശമന
കപ്പെസ്വാലുള്ള  ഒരസ്വാള്  സയസസ്വാരനിക്കുകമസ്വാള്,  രസ്വാഷസ്പീയമസ്വായനി  വദതദസ്ത  നനിലപസ്വാടസ
ഉണസ്വാകുമമങ്കെനിലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  എലസ്വാ  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുയ  ബസ്വാധകേമസ്വായനിട്ടുളള
കേസ്വാരദമസ്വാമണനസ നമുമക്കലസ്വാമറനിയസ്വായ. അങ്ങയമട പസ്വാരടനി ഭരനിക്കുന കേരണ്ണസ്വാടകേയനില്
ഇക്കസ്വാരദത്തനില് എമന്തങ്കെനിലുയ വദതദസ്തമസ്വായ നനിലപസ്വാടസ  സസസ്പീകേരനിചതസ്വായനി സഭയമട
ശ്രദ്ധയനില്മപ്പെടുത്തസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ? 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,   തസ്പീരചയസ്വായയ.  ഇന്തദയനിമല  27
നനിയമസഭകേളയ  ഇഇൗ ബനില്  പസ്വാസസ്വാക്കുകേയയ നനിയമയ വരുകമസ്വാഴുള്ള  കേസ്വാമയനിനകേള്
ആരയഭനിക്കുകേയയ  മചയതസ്വാണസ.   കേരണ്ണസ്വാടകേയനില്  വളമര  ശക്തമസ്വായ  കേസ്വാമയനിന്
നടക്കുനണസ.  കകേരളയ കപസ്വാലുള്ള ഒരു ഉപകഭസ്വാക്തൃ സയസസ്വാനത്തകല ഇതസ ഏറവയ
കൂടുതല്  കകേസ്വായപനികക്കറഡസ ആകുനതസ.  കകേരളയ ഒരു കേണ്സക്യൂമര കസറസ്വാണസ. നമുക്കസ
ഇത്തരയ  കേസ്വാരദങ്ങള്  ഫലപ്രദമസ്വായനി  മചയ്യസ്വാനള്ള  സയവനിധസ്വാനങ്ങളണസ.
നനിയമസഭയനില്  മകേസ്വാണവനസ  ചരച  മചയനിരുമനങ്കെനില്  ഉണസ്വാകുമസ്വായനിരുന
വദതദസ്വാസയ എതയസ്വാണസ?

ശ്രസ്പീ  .   ഹഹബനി ഇഇൗഡന്: സര, അരദ്ധരസ്വാതനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ ജേനി.എസസ.ടനി.
പ്രഖദസ്വാപനിചകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി. ക്കസ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ  നല്കേനിയ മഡഫനനിഷന്
Good  and  Simple  Tax  എനസ്വാണസ.  Bad  and  Complicated  Tax  -മന ഏറവയ
വലനിയ  ഉദസ്വാഹരണമസ്വാണസ  ഇമതനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  കതസ്വാനനതസ.  കകേരളത്തനില്
ആദദമസ്വായനി  എറണസ്വാകുളയ  ജേനിലയനില്  എമന  മണ്ഡലത്തനിമല  ജേനറല്
ആശുപതനിയനില്  7 കകേസ്വാടനി രൂപ  മുതല്മുടക്കനി   ലസ്പീനനിയര ആകനിലകററര (Linac)
മമഷനിനറനി  ഇയകപസ്വാരടസ  മചയ.  ആ  മമഷനിനറനിക്കസ  20  ശതമസ്വാനയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
ചുമത്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഹപ്രവറസ  ആശുപതനിയസ്വാമണങ്കെനില്  കകേസ്വാമഇൗണനിയഗസ
ഫസ്വാകര  ബസ്വാധകേമസ്വാകുനതുമകേസ്വാണസ  കുറചസ  തുകേ  തനിരനിമകേ  ലഭനിക്കുയ.  സരക്കസ്വാര
കമഖലയനില് സഇൗജേനദ ചനികേനിത നടത്തുന എറണസ്വാകുളയ ജേനറല് ആശുപതനിയനില്
ഇതുസയബനനിചസ  1  കകേസ്വാടനി   47  ലകയ  രൂപയസ്വാണസ  7  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട
എകേക്യുപ്മമനനിനസ  അധനികേമസ്വായനി  ചുമത്തനിരനിയനിക്കുനതസ.  ഓകരസ്വാ  ദനിവസയ  കപസ്വാരടനില്
ഇറക്കനിവചതനിനസ   മഡമകറജേസ മകേസ്വാടുകക്കണ സനിതനിവനികശഷവമുണസ.  ഗവണ്മമനസ
ഇതുകപസ്വാലുള്ള കേസ്വാരദങ്ങളനില്,  പ്രകതദകേനിചസ ആകരസ്വാഗദകമഖലയനികലയസ മമഷനിനറസ്പീസസ
ഇയകപസ്വാരടസ  മചയ്യുകമസ്വാള്   ഉണസ്വാകുന   വനിഷയങ്ങമളക്കുറനിചസ  സസ്വാകങ്കെതനികേമസ്വായനി
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പരനികശസ്വാധനിചനിട്ടുകണസ്വാ?  ഫസ്വാബനികേസ  ഉള്മപ്പെമടയള്ള  എലസ്വാ  ഖസ്വാദനി  ഉലനങ്ങള്ക്കുയ
5 ശതമസ്വാനമസ്വാണസ നനികുതനി. കകേരള ഗവണ്മമനയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനയ ഖസ്വാദനി  മപ്രസ്വാകമസ്വാടസ
മചയ്യുനതുയ  സബ്സനിഡനിയയ റനികബറ്റുയ  മകേസ്വാടുക്കുനതസ ലസ്വാഭത്തനിനകവണനിയല. ആ
ഒരു  വനിഷയയകപസ്വാലുയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനിമന  ഗഇൗരവമസ്വായനി  കബസ്വാധദമപ്പെടുത്തസ്വാന്
സസ്വാധനിചനിടനിമലനതസ അങ്ങയമട ശ്രദ്ധയനില്മപ്പെടനിട്ടുകണസ്വാ? 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  :  സര,  ചനികേനിതസ്വാ രയഗമത്തക്കുറനിചസ  പറഞ്ഞതസ
വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതനിനമുമസ  ചനികേനിതസ്വാ
രയഗമത്തക്കുറനിചസ  നമ്മുമട  അറനിവസ  എന്തസ്വായനിരുന?  ഹലഫസ  കസവനിയഗസ  ഡ്രഗ്സസ
മുഴുവന് ഒഴനിവസ്വാക്കനി. ജേസ്പീവന് രകസ്വാ മരുനകേള് ഒഴനിവസ്വാക്കനിയകതസ്വാമട  ചനികേനിതസ്വാ രയഗയ
മസയ്ഫസ്വായനി  എനസ്വാണസ  നസ്വായ  വനിശസസ്വാസനിചതസ.   എനസ്വാല്  ആശുപതനികേളമസ്വായനി
ബനമപ്പെട  എകേക്യുപ്മമനസസനിനസ  വനില  കൂടനി.  ഡയസ്വാലനിസനിസസ  മചയ്യുന
ഉപകേരണത്തനിമന  5 ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  12 ശതമസ്വാനമസ്വായയ  കപസസ കമക്കറനിനസ 5.5
ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  18  ശതമസ്വാനമസ്വായയ  കേദസ്വാന്സര  ചനികേനിതയമസ്വായനി  ബനമപ്പെട
ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുള്ള  നനികുതനി  7  ശതമസ്വാനത്തനില്  നനിനയ  12  ശതമസ്വാനമസ്വായയ
ഉയരന.   അതുമകേസ്വാണസ്വാണസ  അപ്രതസ്പീകനിതമസ്വായനി  മകേസ്വാചനിന്  കപസ്വാരടനില്ക്കനിടന
ഉപകേരണത്തനിനസ  1.5  കകേസ്വാടനികയസ്വാളയ  രൂപ  (20  ശതമസ്വാനയ)  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുകക്കണ
സനിതനിവനതസ.  18  ശതമസ്വാനയ  കേദസ്വാപസ കവണമമനസ  പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  അതനിമന
എതനിരത്തസ  പറഞ്ഞതസ  ആഡയബര  വസ്തുക്കളമട  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  ആഡയബര
വസ്തുക്കള്ക്കസ കവണമമങ്കെനില് മസസസ ഏരമപ്പെടുത്തസ്വാമസ്വായനിരുന.  5  വരഷയ  റവനക്യൂ
നഷ്ടയ  വരുത്തനിയ  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ  കകേസ്വാമന്കസഷന്
മകേസ്വാടുക്കുനതസ എവനിമട നനിനസ്വാണസ?  അവര ചനില മഎറങ്ങള്ക്കസ പുതനിയ മസസസ
ഇഇൗടസ്വാക്കനി  അതനില്  നനിനള്ള  വരുമസ്വാനയമകേസ്വാണസ്വാണസ  കകേസ്വാമന്കസഷന്
മകേസ്വാടുക്കുനതസ. അവനിമട വസ്പീണയ ഒരു ടസ്വാകകഷന് നടക്കുകേയസ്വാണസ. കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ
ജേനി.എസസ.ടനി.  ഏരമപ്പെടുത്തുനകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  ചനില   ഉപകഭസ്വാഗ  വസ്തുക്കള്ക്കസ  മസസസ
ഏരമപ്പെടുത്തനി,  അതനില് നനിനസ  സമസ്വാഹരനിക്കുന ഫണപകയസ്വാഗനിചസ്വാണസ  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനകേളമട  നഷ്ടയ  പരനിഹരനിക്കുനതസ.   അതനില്  യടനിഹലസസ  മചയ്യസ്വാത്ത
ഫണസ  കകേന്ദ്ര-സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനകേള്   വനിഭജേനിക്കുമമനസ  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  ഇഇൗ
വനിഭജേനമത്തക്കുറനിചസ ഇകപ്പെസ്വാഴുയ ഒരു കസ്വാരനിറനിയനില.  ഇന്കേയ ടസ്വാകസ കപസ്വാലുള്ള ഡയറകസ
ടസ്വാകസ  വനിഭജേനിക്കുനതനിനസ  ഫനിനസ്വാന്സസ  കേമ്മസ്പീഷനസ  ഒരു  കഫസ്വാരമുലയണസ.
ഇതുകപസ്വാമലയള്ള  ഫണസ  വസ്പീതയ  വയ്ക്കുനതനിനള്ള  കഫസ്വാരമുല  എന്തസ്വാമണനസ
വദക്തമസ്വാക്കനിയനിട്ടുകണസ്വാമയനസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  മറുപടനിയനില്  പറയമമനസ്വാണസ
ഞസ്വാന് കേരുതുനതസ.



516     കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ  8, 2017

ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡസ്വാ  .   ടനി  .  എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ): സര,
ഓകരസ്വാ  സയസസ്വാനത്തനിനയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  യനില്  നനിനള്ള  വനിഹനിതത്തനിമന
അടനിസസ്വാനത്തനിലസ്വായനിരനിക്കുയ  അകപ്പെസ്വാരഷന്  മചയ്യുനതസ.  ആശുപതനി
ഉപകേരണങ്ങള്ക്കസ കനരമത്തയണസ്വായനിരുന  5  ശതമസ്വാനയ നനികുതനിയനില് നനിനസ  12
ശതമസ്വാനമസ്വായനി ഉയരനതസ എങ്ങമനയസ്വാമണനസ്വാണസ ശ്രസ്പീ. വനി.ഡനി.  സതസ്പീശനയ, ശ്രസ്പീ.
ഹഹബനി ഇഇൗഡനയ  ഉനയനിച പ്രശ്നയ. കനരമത്ത ഉണസ്വായനിരുനതസ 5 ശതമസ്വാനയ വസ്വാറസ
നനികുതനിയസ്വാണസ.   അതനില്  embedded  ആയനി എഹകസസ  നനികുതനിയയ   സരവ്വസ്പീസസ
ടസ്വാകയ  വരുയ.  അതുകൂടനി  കനസ്വാക്കനി  കടസ്വാടല്  ടസ്വാകനിമനക്കസ്വാള്  തസ്വാഴനിയസ്വാണസ
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതസ.   എങ്ങമനയസ്വാണസ  ലസ്പീനനിയര ആകനിലകറററനിനസ   20  ശതമസ്വാനയ
നനികുതനി  വനമതനതസ  പ്രസക്തമസ്വായ  കചസ്വാദദമസ്വാണസ.  ലസ്പീനനിയര  ആകനിലകറററനിനസ
കബസനികേസ  ടസ്വാകയ  അഡസ്പീഷണല്  കേസയസസ  ഡക്യൂടനിയയ  ഉണസ്വായനിരുനതനില്
അഡസ്പീഷണല് കേസയസസ ഡക്യൂടനി ഒഴനിവസ്വാക്കനിമക്കസ്വാടുത്തനിരുന. എനസ്വാല് അഡസ്പീഷണല്
എഹകസസ  ഡക്യൂടനി  ഉണസ്വായനിരുനനിടത്തസ ജേനി.എസസ.ടനി.  കേടനവന. ഇറക്കുമതനി
മചയ്യുനവയസ   ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  നനിനയ  എകയപ്ഷന്  നല്കകേണനിവരുയ.  ഇഇൗ
എകയപ്ഷന് അടുത്ത കേഇൗണ്സനിലനില് ചരച മചയസ  കനടനിമയടുക്കണയ.  കനരമത്ത
അഡസ്പീഷണല്  കേസയസസ  ഡക്യൂടനി  ഉണസ്വായനിരുനതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.യനില്  ലയനിചകപ്പെസ്വാള്
ഇത്തരത്തനില് വരുമമനസ  ധസ്വാരണയണസ്വായനിരുനനില.  ആ  അപസ്വാകേത  തസ്പീരചയസ്വായയ
തനിരുകത്തണതസ്വാണസ. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  തസ്പീരചയസ്വായയ  അത്തരയ  ധസ്വാരസ്വാളയ
അപസ്വാകേതകേള്  ഉണസ.    ആഡയബര  വസ്തുക്കള്ക്കസ  നനികുതനി  ഇഇൗടസ്വാക്കുനതനില്
ആരക്കുയ എതനിരപ്പെനില.  പകക, നനിതദജേസ്പീവനിതവമസ്വായനി ബനമപ്പെട നനികതദസ്വാപകയസ്വാഗ
സസ്വാധനങ്ങളനിലുയ ആകരസ്വാഗദ രയഗത്തുയ നനിരമ്മസ്വാണ കമഖലയനിലുമമസ്വാമക്ക ഉണസ്വാകുനതസ
ഒരു  കസസ്വാഷദല്  ഇയപസ്വാക്ടുകൂടനി  നമ്മള്  ഒസ്വാഡനിറസ  മചകയ്യണതകല?  നനിരമ്മസ്വാണ
കമഖല  സ്തയഭനിചകേഴനിഞ്ഞസ്വാല്  അതനിമന  പ്രശ്നങ്ങളണസ്വാകുനതസ  സസ്വാധസ്വാരണ
കുടുയബങ്ങളനിലസ്വാണസ.  അതനിമനമയസ്വാരു  കസസ്വാഷദല്  ഇയപസ്വാക്ടുകൂടനിയണസ.  പല
മഎറത്തനിനയ നമ്മള് നനികുതനി ഇഇൗടസ്വാക്കുകമസ്വാള്, റസ്വാ-മമറസ്പീരനിയല്സനിമന നനികുതനിയയ
ഹഫനല് കപ്രസ്വാഡകനിമന നനികുതനിയയ വരദ്ധനിച, രണനിലുയ നനികുതനി വരദ്ധനിച ധസ്വാരസ്വാളയ
മഎറങ്ങളണസ.   അമതലസ്വായ  വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ.   പഞസസ്വാര,
കതയനില,  ധസ്വാനദങ്ങള്,  ഭകദ എണ്ണ,  കസസ്വാപ്പെസ തുടങ്ങനി വനില കുറയമമനസ സരക്കസ്വാര
പ്രഖദസ്വാപനിച  101  ഉത്പനങ്ങളണസ.  അതനില് പലതനിമനയയ വനില കുറഞ്ഞനിടനിമലന
മസ്വാതമല  നനിലവനിലുണസ്വായനിരുന  വനില  കയക്കസ്വാള്  കൂടനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കുറകയണ
വനിലയസ്വാണസ,പമക  കൂടനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഇകപ്പെസ്വാള്  കകേസ്വാഴനി  ഇറചനിയമസ്വായനി
ബനമപ്പെട്ടുണസ്വായ സയഭവങ്ങള് എലസ്വാവരക്കുമറനിയസ്വാമകലസ്വാ; 87 രൂപയസ്വായനി സരക്കസ്വാര
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പ്രഖദസ്വാപനിച.  87 രൂപയസ്വാണസ ആകകേണതസ എനപറഞ.  ആമരങ്കെനിലുയ 87 രൂപയസ
മകേസ്വാടുക്കസ്വാന് തയ്യസ്വാറസ്വാകയസ്വാ?  തയ്യസ്വാറസ്വായനില.   രണരസ്പീതനിയണസ.  ഒനസ  മനനഃപൂരവ്വമസ്വായനി
നനിലവനിലുള്ള  പ്രതനിസനനിമയ  മുതമലടുക്കുനതനിനകവണനി  മചയനിരനിക്കുന  ഒരു
കേചവടനസ്പീതനി ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുണസ.  അമതലസ്വാസലത്തുമുണസ.  നസ്വാടനിമല വമന്മേസ്വാരസ്വാണസ
കേചവടനസ്പീതനി  മചയനിരനിക്കുനതസ.  'പുര  കേത്തുകമസ്വാള്  വസ്വാഴ  മവട്ടുകേ'  എമനസ്വാരു
സമസ്പീപനയ കേചവടക്കസ്വാരുയ,  വലനിയ ബനിസനിനസുകേസ്വാരുയ,  മള്ടനി നസ്വാഷ്ണല് കേമനനിയയ
എടുത്തനിട്ടുണസ.  രണസ്വാമതസ  വനനിരനിക്കുനതസ  കേണ്ഫക്യൂഷനസ്വാണസ.  എന്തസ്വാണസ,
എങ്ങമനയസ്വാണസ  മകേസ്വാടുകക്കണതസ  എനള്ളതനിമനപ്പെറനി  ആളകേള്ക്കസ  സയശയമസ്വാണസ.
അതസ  തനിരുത്തമപ്പെകടണതുയ ആദദകത്തതസ  കേസ്വാരക്കശദകത്തസ്വാടുകൂടനി  കനരനികടണതുമസ്വാണസ.
കേചവടനസ്പീതനിമയ  കേസ്വാരക്കശദകത്തസ്വാടുകൂടനി  കനരനിടണയ.  കേസ്വാരണയ  രസ്വാജേദയ  ഒരു
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  നനികുതനി  പരനിഷ്കസ്വാരത്തനികലയസ  കപസ്വാകുന  സമയത്തസ  രസ്വാജേദമത്തയയ
ജേനങ്ങമളയയ  വഞനിക്കുന  തരത്തനിലുള്ള  സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിമന
ഉരുക്കുമുഷ്ടനികേള്മകേസ്വാണസ  കനരനിടണയ.  രണസ്വാമമത്ത  കേസ്വാരദത്തനിലുയ  നമുക്കസ
ഉത്തരവസ്വാദനിതസമുണസ.  കേസ്വാരണയ, ഒരു  സനിസയ  മസ്വാറുന  സമയത്തസ  ഗവണ്മമനസ
കേസ്വാമയനിന് നടത്തനി  എലസ്വാ  സയശയങ്ങള്ക്കുയ   അറുതനി  വരുത്തണയ.  അതസ
മുതമലടുക്കസ്വാന്  മറ്റുള്ളവമര  അനവദനിക്കസ്വാതനിരനിക്കണയ.  ഇഇൗ  രണസ  കേസ്വാരദങ്ങള്
മചയ്യുനതനിലുയ  ഗവണ്മമനസ  പരസ്വാജേയമപ്പെടതസ്വാണസ  ഇതയയ  രൂകമസ്വായ
വനിലക്കയറത്തനിനസ കേസ്വാരണയ.  

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര,  ഞസ്വാന്  ഇതനിമന  കവമറസ്വാരു  വശമസ്വാണസ
പറയനതസ.   പുതനിയ  കേരസ്വാറനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  കേസ്വാരഷനികകേസ്വാല്പ്പെനങ്ങള്
തസ്പീരുവ  ഇലസ്വാമത  ഇറക്കുമതനി  മചയ്യസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.   കുരുമുളകേസ  ഇകപ്പെസ്വാള്
ഇവനിമട ഇറക്കുമതനി മചയ്യുന.  കുരുമുളകേനിനസ ഇകപ്പെസ്വാള്ത്തമന വനിലയനില.  യസ്വാമതസ്വാരു
നനികുതനിയമനിലസ്വാമത  ഇറക്കുമതനി  മചയസ  ഇവനിടമത്ത  കുരുമുളകേസ്വാമണനസ  പറഞ്ഞസ
കേയറനി  അയയ്ക്കുകേയസ്വാണസ.   ഇതനികന്മേല്  ഒരു നനിയനണവയ  കകേന്ദ്രയ  വരുത്തുനനില.
സയസസ്വാന ഗവണ്മമനനിനയ ഒരു നനിയനണവമനിലസ്വാത്ത അവസ വരുന.  നനികുതനി
ചുമത്തസ്വാകനസ്വാ  എന്ട്രനി  ടസ്വാകസ   ചുമത്തസ്വാകനസ്വാ  യസ്വാമതസ്വാരു  അധനികേസ്വാരവമനിലസ്വാമത
വരുനതനിമന  ഫലമസ്വായനി  കേസ്വാരഷനികേ  കമഖലയനില്  വലസ്വാമത  പ്രതനിസനനി
സൃഷ്ടനിക്കമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഇഇൗ  നനികുതനി  സമ്പ്രദസ്വായയ  നനിലവനില്
വരുനതനിനമുമസ  സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനസ  ഇടമപടസ  വനിപണനിമയ  നനിയനനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയന  ചനില  കമഖലകേളണസ്വായനിരുന.  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെടതസ  കേസ്വാരഷനികേ
ഉല്പ്പെനങ്ങളമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  കമഖലയസ്വാണസ.  ആ  കമഖലയനില്  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനനിനസ  ഇടമപടസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ;  കേസ്വാരണയ ഓകരസ്വാ  സയസസ്വാനത്തുയ ഓകരസ്വാ
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കേസ്വാരഷനികേ  ഉല്പ്പെനങ്ങളസ്വാണസ  ഉല്പസ്വാദനിപ്പെനിക്കമപ്പെടുനതസ.  വലനിയ  ഹവവനിദ്ധദവയ
ഭൂമനിശസ്വാസപരമസ്വായ  പ്രകതദകേതകേളയ  കേസ്വാലസ്വാവസയമട  വദതദസ്വാസവമുള്ള  ഒരു
രസ്വാജേദമസ്വാണസ ഇന്ഡദ.   പല സയസസ്വാനങ്ങളനിലുയ ഏറവയ പ്രധസ്വാനമപ്പെട ധസ്വാനദവനിള
വദതദസ്തമസ്വാണസ.  ചനിലയനിടത്തസ  മനലസ ല്ല്  ആയനിരനിക്കസ്വായ,  മറ്റു  ചനിലയനിടത്തസ  കഗസ്വാതകമസ്വാ
നസ്വാളനികകേരകമസ്വാ  കചസ്വാളകമസ്വാ  ആയനിരനിക്കസ്വായ.  ഇഇൗമയസ്വാരു  വദതദസ്വാസയ  എലസ്വാ
സലത്തുമുള്ളതുമകേസ്വാണസ  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  കുറചകൂടനി  നനിയനനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയന
ഒരു  സയവനിധസ്വാനയ,  ഒരു  മമക്കസ്വാനനിസയ  ഇതനിനകേത്തുണസ്വാക്കസ്വാന്  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനസ  സമ്മരദ്ദേയ  മചലുത്തണയ.  അങ്ങസ  പ്രകേടനിപ്പെനിച  ഉത്കേണ്ഠ  വളമര
പ്രധസ്വാനമപ്പെടതസ്വാമണനസ  സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  ആഗഹനിക്കുന.   ഇവനിമട,  കനരമത്ത
നമ്മമളലസ്വാവരുയ  രസ്വാവനിമല  ചരച  മചയകപ്പെസ്വാള്  പറഞ്ഞ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  പ്രശ്നയ
സസ്വാധനങ്ങളമട  പഴയ  എയ.ആര.പനി.  അതുകപസ്വാമലതമന  വചനിരനിക്കുന,   വസ്വാറസ
ഉള്മപ്പെടുന എയ.ആര.പനി.യസ്വാണസ,  വസ്വാറസ കുറചനിടസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.  കചരത്തസ നമുക്കസ
സസ്വാധനയ  തകരണതസ,   വനില  മസ്വാറനി  സനിക്കര  ഒടനിക്കണയ  എനള്ള  നനിരകദ്ദേശയ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ,  ആരുയ അതസ മചയനിടനില.  അതസ വളമര പ്രധസ്വാനമപ്പെട തടനിപ്പെസ്വാണസ.
മൂന  തരത്തനില്  ടസ്വാകസ  ഈടസ്വാക്കുന.  ഒനസ  വസ്വാറസ  വസ്വാങ്ങനിക്കുന,  രണസ്വാമതസ,
ജേനി.എസസ.ടനി.  വസ്വാങ്ങനിക്കുന, മസപ്റയബര ആകുകമസ്വാള് ഇവരക്കസ ഇതനിമന ഇന്പുടസ
മക്രഡനിറസ കേനിട്ടുയ.  അകപ്പെസ്വാള് അവര വളമര സമനരസ്വാകുന.  സരക്കസ്വാരനിനസ വലനിയ
കസ്പീണമമസ്വാനയ ഉണസ്വാകുനനില.  സരക്കസ്വാരനിനയ കൃതദമസ്വായനി ജേനി.എസസ.ടനി. കേനിട്ടുന, ഒരു
ബുദ്ധനിമുട്ടുയ  ഉണസ്വാകുനനില.  പകക  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരസ്വാണസ  ഇഇൗ  ട്രനിപ്പെനിള്  ടസ്വാകകഷനസ
വനികധയമസ്വായനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  NESTLE  EVERYDAY  എനപറയനതസ
കകേരളത്തനില് ധസ്വാരസ്വാളയ വനിറഴനിയന ഒരു ഉല്പ്പെനമസ്വാണസ.  കനരമത്ത ഇഇൗ പസ്വാക്കറനിനസ
425  രൂപയസ്വായനിരുന വനിലയണസ്വായനിരുനതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതനിനസ മതസ്വാട്ടുമുമസ
അവര  449  രൂപയസ്വായനി  വനില  വരദ്ധനിപ്പെനിച.   അതസ്വായതസ  24  രൂപ  വരദ്ധനിപ്പെനിച.
ഇകപ്പെസ്വാള്   449  രൂപ  മവടനി  ജേനി.എസസ.ടനി.  കുറചതനിനകശഷയ  Now  at  430
എമനഴുതനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  പണസ  ഡനിസഇൗണസ  മസയനില്  നടത്തുനതു
കപസ്വാമലയസ്വാണസ.   ഡനിസഇൗണസ  മസയനില്  എനസ  പുറത്തസ  കബസ്വാരഡസ  വയ്ക്കുയ.   100
രൂപയമട  സസ്വാധനത്തനിനസ  150  രൂപ  വനില  ഇടതനിനകശഷയ  25  രൂപ ഡനിസഇൗണസ
മകേസ്വാടുക്കുയ.  ആ പരനിപസ്വാടനിയസ്വാണസ അവര മചയനിരനിക്കുനതസ.  പണസ വദസ്വാപകേമസ്വായനി
നമ്മുമട  നസ്വാടനില്  തുണനിക്കടകേളനില്  ഉള്മപ്പെമടയള്ള  സലങ്ങളനില്  നടനനിരുന
തടനിപ്പെസ്വാണസ.   ഡനിസഇൗണസ  ആമണനസ  കേരുതനി  ആളകേള് വസ്വാങ്ങസ്വാന് മചല്ലുയ.   100
രൂപയമട  സസ്വാധനത്തനിനസ  150  വനില  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതനില്നനിനസ  25  രൂപ
ഡനിസഇൗണസ  നല്കുയ.   ശരനിക്കുയ  25  രൂപ  നമ്മുമട  കേയ്യനില്നനിനസ  കൂടുതലസ്വാണസ
വസ്വാങ്ങുനതസ.  NESTLE  കപസ്വാലുള്ള മള്ടനിനസ്വാഷണല് കേമനനികേള്കപസ്വാലുയ ആളകേമള
കേബളനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  ശ്രമനിചനിടസ  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  ഇമതസ്വാനയ  പരനികശസ്വാധനിക്കസ്വാനള്ള
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യസ്വാമതസ്വാരു  സയവനിധസ്വാനവമുണസ്വാക്കസ്വാമത  ജേനങ്ങമള  ഇങ്ങമന  ചൂഷണയ
മചയ്യുനതനിനകവണനി  വനിട്ടുമകേസ്വാടുക്കുന  ഇഇൗ  സയവനിധസ്വാനമത്തയസ്വാണസ  ഞങ്ങള്
എതനിരത്തതസ.  അതുമകേസ്വാണസ്വാണസ അരദ്ധരസ്വാതനിയനിമല സസസ്വാതനദ പ്രഖദസ്വാപനത്തനിനസ
സമസ്വാനമസ്വാണസ  ഇമതനസ  പറഞ്ഞസ  പ്രധസ്വാനമനനി  പ്രസയഗനിക്കസ്വാന്  കപസ്വായകപ്പെസ്വാള്
ഞങ്ങള്  കപസ്വാകേസ്വാതനിരുനതസ.   എത  വലനിയ  ചൂഷണമസ്വാണസ  നടക്കുനതസ?   വസ്വാറസ
ഇഇൗടസ്വാക്കുനതുയ ജേനി.എസസ.ടനി.  വസ്വാങ്ങുനതുയ രണയകൂടനി  ഒരുമനിചസ  വസ്വാങ്ങുനതുയ വനില
കനരമത്ത കൂടനിയനിടുനതുമുള്മപ്പെമടയള്ള കേബളനിപ്പെനിക്കലുകേളസ്വാണസ നടക്കുനതസ.  അതുയ
മള്ടനിനസ്വാഷണല്  കേമനനികേള്  മുതല്  തസ്വാമഴത്തടനിലുള്ള  സസ്വാപനങ്ങള്വമര  ഇതസ
മചയ്യുകേയസ്വാണസ.   അതുകപസ്വാമലതമന  ഇകപ്പെസ്വാള്  കുപ്പെനിമവള്ളത്തനിമന  വനില  തസ്വാഴ.
എനനിട്ടുയ കനരമത്ത 20 രൂപയണസ്വായനിരുനതസ അതുകപസ്വാമലതമന നനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.
ജേനങ്ങള്ക്കസ യഥസ്വാരതത്തനില് കേനികടണ ലസ്വാഭയ കേചവടക്കസ്വാരുയ ഇടനനിലക്കസ്വാരുയകൂടനി
തടനിമയടുക്കുന ഒരു  സസ്വാഹചരദമസ്വാണസ നനിലവനിലുള്ളതസ.  കലസ്വാടറനിമയ സയബനനിചസ
അങ്ങസ  പറഞ.  അങ്ങസ  തമനയസ്വാണസ  അവനിമട  വസ്വാദനിചസ  നനികുതനി  28
ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനിയതസ.  അതനില്  ഞസ്വാന്  അപ്രസ്പീകഷദറസ  മചയ്യുന.  പകക  ഒരു
പ്രശ്നമുണസ.  നമ്മമളസ്വാരനിക്കലുയ  മതറസ്വായനി  വനിചസ്വാരനിക്കരുതസ,  28  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ
ഏരമപ്പെടുത്തനിയതുമകേസ്വാണസ  കലസ്വാടറനിക്കസ്വാര  വരനിമലന  അങ്ങയമട  ഒരു  പ്രസ്തസ്വാവന
ഞസ്വാന് കേണ. 28  ശതമസ്വാനയ ജേനി.എസസ.ടനി.യയ  52  ശതമസ്വാനയ സമ്മസ്വാനങ്ങളയ അവര
പ്രഖദസ്വാപനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ,  അതസ്വായതസ ഒരു കകേസ്വാടനി രൂപയമട ടനിക്കറസ  വനിറസ്വാല്  28
ലകയ രൂപ നനികുതനിയയ 52 ലകയരൂപ സമ്മസ്വാനങ്ങളയ കൂടനി 80 ലകയ രൂപയസ്വായനി.
20  ലകയ  രൂപയസ  അവരുമട  ഇന്ഫസ്വാസക്ചറുയ  അവരുമട  മചലവയ  വരുയ.
അകപ്പെസ്വാള് അവരക്കസ ഇതസ നടത്തസ്വാന് പറനില.  അതസ സതദമസ്വാണസ.  പകക അവര
മചയ്യുനതസ  അതസ്വാകണസ്വാ;  അവര  മചയ്യുനതസ  അതലകലസ്വാ.  അവമരസ്വാരനിക്കലുയ  28
ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  അടയസ്വാന്  കപസ്വാകുനനില.   അവര  മചയ്യുനതസ  ഒരു  കകേസ്വാടനി
രൂപയമട   ടനിക്കറസ  വനില്ക്കുന  കേണക്കസ  കേസ്വാണനിചസ  28  ലകയ  രൂപ  നനികുതനി
അടയ്ക്കുകേയയ 10 കകേസ്വാടനി രൂപയമടയയ 20 കകേസ്വാടനി രൂപയമടയയ ടനിക്കറസ വനില്ക്കുകേയയ
മചയ്യുയ.   അകപ്പെസ്വാള്  28  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന  പ്രശ്നത്തനില്നനിനസ  അവര
ഒഴനിവസ്വായനി.  പനിമന അവര ഒരനിക്കലുയ ഒരു കേസ്വാലത്തുയ 52  ശതമസ്വാനയ സമ്മസ്വാനങ്ങള്
നല്കേനിയനിട്ടുമനില.  അവര മചയ്യുനതസ ഗസ്വായബനിയഗസ്വാണസ.    100, 500, 2000, 5000
രൂപ  എനനിങ്ങമന  സമ്മസ്വാനയ  ലഭനിക്കുയ.  ഇടയനിടയസ  സമ്മസ്വാനയ  ലഭനിക്കുകമസ്വാള്
ആളകേള് വസ്പീണയ ടനിക്കമറടുക്കസ്വാന് പ്രകലസ്വാഭനിതരസ്വാകുയ.  അതസ്വാണകലസ്വാ ഗസ്വായബനിയഗനിമന
അടനിസസ്വാന സസസ്വാഭസ്വാവയ.  5 ലകയ,  50 ലകയ, ഒരു  കകേസ്വാടനി രൂപ തുടങ്ങനിയ വലനിയ
സമ്മസ്വാനങ്ങള്  അവരുമട  കുടുയബത്തനില്ത്തമനയള്ള  ആളകേള്ക്കസ്വാണസ
ലഭനിക്കസ്വാറുള്ളതസ.   പണസ  നമ്മള്  'കേമനനിക്കസ  അടനിച'മവനസ  പറയയ.  കേമനനിക്കസ
മസ്വാതമസ്വാണസ  അടനിക്കസ്വാറുള്ളതസ.   ഒരു കേസ്വാലത്തുയ അവര  20  ശതമസ്വാനത്തനില്കൂടുതല്
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സമ്മസ്വാനങ്ങള് വനിതരണയ മചയനിടനില.   ടസ്വാകസ അടയസ്വാമത  28  ശതമസ്വാനയ നനികുതനി
കൂടനിവചകേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  നമുക്കുണസ്വായ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേളലസ്വാമത  അവരക്കസ  അതനിമന
മറനികേടക്കസ്വാനള്ള  വനിദദകേളണസ.   അതുമകേസ്വാണസ  ഇഇൗമയസ്വാരു  കേസ്വാരദയമകേസ്വാണസ  മസ്വാതയ
കലസ്വാടറനിക്കസ്വാര  കകേരളത്തനികലയസ  വരസ്വാതനിരനിക്കനില  എനമസ്വാതയ  ഞസ്വാന്
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാമലതമന  കലസ്വാക്കല്  കബസ്വാഡനികേളമട  സനിതനി
മയന്തസ്വാണസ;  അവരുമട  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  വരുമസ്വാനമസ്വാരഗ്ഗയ  എനരഹടന്മമനസ
ടസ്വാകസ്വാണസ.  സനിനനിമസ്വാ  തനിയററുകേളനില്നനിനസ  കേനിട്ടുന  വരുമസ്വാനയ.  അതനിമന
അനന്തരഫലമമന്തസ്വാണസ,  കകേരളത്തനിമല  38  മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനികേളയ  നൂറുകേണക്കനിനസ
പഞസ്വായത്തുകേളയ   ഇഇൗ  മസ്വാസമത്ത  ശമളയ  നല്കേനിയനിടനില.  അടുത്ത  മസ്വാസവയ
ഇതുതമനയസ്വാണസ സനിതനി.  സരക്കസ്വാര,  കകേരളത്തനിമല മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനികേള്ക്കസ  365
കകേസ്വാടനി രൂപ മപന്ഷന് റസ്പീ-ഇയകബഴസമമനസ്വായനി മകേസ്വാടുക്കസ്വാനണസ.  ആ പണയ അവനിമട
കേടമസ്വായനി നനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.  അവര മകേസ്വാടുത്ത മപന്ഷനസ്വാണസ,  അതസ റസ്പീ-ഇയകബഴസ
മചയസ  അവരക്കസ  മകേസ്വാടുത്തനിടനില.  അതനിനപുറമമ  അവരക്കസ  കേനിട്ടുന  ഇഇൗ
എനരഹടന്മമനസ ടസ്വാകകൂടനി ഇലസ്വാതസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  സരക്കസ്വാര,  കലസ്വാക്കല് കബസ്വാഡനിയമസ്വായനി
ആകലസ്വാചനിചസ  എമന്തങ്കെനിലുമമസ്വാരു സയവനിധസ്വാനയ മചകയ്യണതകല;  മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനികേളമട
പ്രവരത്തനയ  സ്തയഭനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  8-ാം  തസ്പീയതനിയസ്വായനിട്ടുയ  ജേസ്പീവനക്കസ്വാരക്കസ
ശമളയ  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാമത  കലസ്വാക്കല്  കബസ്വാഡനികേള്  വലനിയ
പ്രതനിസനനിയനികലയസ  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.   ഞസ്വാന്  കനരമത്ത  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല
കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകസ  വരക്കുകേമളസ്വാനയ  നടക്കുനനില.  ഇഇൗ  കേണ്ഫക്യൂഷന്
നനിലവനിലുള്ളതുമകേസ്വാണസ ബനില്ലുകേള് പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിയനനില.  കേസ്വാരണയ, എഗനിമമനസ
വചതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതനിനമുമസ്വാണസ.   ബനില്  മകേസ്വാടുകക്കണതസ  ഇകപ്പെസ്വാഴസ്വാണസ.
ബനില്  മകേസ്വാടുക്കുകമസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.കൂടനി  കേസ്വാണനിക്കണയ.  പല  മുനനിസനിപ്പെല്
മസക്രടറനിമസ്വാരുയ  പറയനതസ  അവരുമട  കപ്രസ്വാഫനിറനില്നനിനസ  18  ശതമസ്വാനയ
അടയണമമനസ്വാണസ.   അങ്ങമനമയസ്വാരു കപ്രസ്വാഫനിറസ  ഈ കലസ്വാക്കല് കബസ്വാഡനികേളനില്
എവനിമടമയങ്കെനിലുയ കേസ്വാണുകമസ്വാ? കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകസ വരക്കുകേളനില് 18 ശതമസ്വാനയ കപ്രസ്വാഫനിറസ
ഉണസ്വാകുമമനസ  എനനിക്കസ  കതസ്വാനനനില.  അതുമകേസ്വാണസ  അവരുമട  വരുമസ്വാനത്തനില്
നനിനസ  18  ശതമസ്വാനയ എടുത്തുമകേസ്വാടുക്കണമമനസ പറയകമസ്വാള് ഇനനി വരസ്വാനനിരനിക്കുന
വരക്കുകേള്കൂടനി സ്തയഭനിക്കുന സനിതനിയണസ്വാകുയ.  

മനി  .   മചയരമസ്വാന് : പസ്പീസസ... 35 മനിനനിടസ്വാകുന. 

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന് : അങ്ങമന യസ്വാമതസ്വാരു ലനിമനികറഷനമനില. 

മനി  .    മചയരമസ്വാന് :  നമ്മള് ഇതനിനകേത്തസ ഒരു ധസ്വാരണയനില് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.

അതുമകേസ്വാണസ മചയറനികനസ്വാടസ സഹകേരനിക്കണയ.  പറഞ്ഞസ അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കൂ.
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ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  ഇതസ  പറഞ്ഞസ  തസ്പീരുകമസ്വാകഴ
അവസസ്വാനനിക്കുകേയള. 

മനി  .    മചയരമസ്വാന് :  അങ്ങമന  പറയരുതസ.  നമ്മള്  ധസ്വാരണയനിലസ്വായനിട്ടുണസ.
സഹകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ അയഗത്തനികനസ്വാടസ പറഞ്ഞതസ. 

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന് : XXXXXX *

മനി  .    മചയരമസ്വാന് :  മചയറനിനസ അതനികനതസ്വായ അധനികേസ്വാരമുണസ.  പകക ഞസ്വാന്
മചയറനിമന  അധനികേസ്വാരമുപകയസ്വാഗനിമചസ്വാനയ  പറഞ്ഞതല.  35  മനിനനിറസ്വായനി.
ഇതുകേഴനിഞ്ഞസ  ഡനിസഷന്  സസ്വാരടസ  മചകയ്യണതുണസ.  അതുമകേസ്വാണസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
അയഗയ സഹകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ ഞസ്വാന് പറഞ്ഞതസ. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര,  വനിലക്കയറയ,  മതറസ്വായ ബനിലനിയഗസ,  വനില
തനിരുത്തല്,  സനിക്കര  ഒടനിക്കസ്വാത്ത  വനിഷയങ്ങള്,  കേബളനിപ്പെനിക്കല്  തുടങ്ങനിയവ
സയബനനിചസ  ധസ്വാരസ്വാളയ  പരസ്വാതനികേള്  വരുനണസ.  ആ  പരസ്വാതനികേള്  സയസസ്വാന
തലത്തനില്  നമുമക്കങ്ങമന  അഡ്രസസ  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയയ  എനതനിമനക്കുറനിചസ
ഗഇൗരവമസ്വായനി  ആകലസ്വാചനിക്കണയ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  നസ്വാഷണല്  മലവലനില്  ഒരു  ആനനി
കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  മമക്കസ്വാനനിസയ  ഉണസ.  അതനിനസ  കസറസ  മലവല്  മസനറുകേളയ
ഉണസ്വായനിരനിക്കുമമനസ പറയന. നനിയമപരമസ്വായ പനിന്ബലയ അതനിനണസ്വാകുകമസ്വാ?  ഈ
നനിയമയ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്  ജേനങ്ങമള  മതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കുന,  ജേനങ്ങമള
കേബളനിപ്പെനിക്കുന,  അമനിത  ലസ്വാഭമുണസ്വാക്കനി  ജേനങ്ങമളയയ  സരക്കസ്വാരനിമനയയ
വഞനിക്കുന  ആളകേള്മക്കതനിരസ്വായനി നടപടനിമയടുക്കസ്വാനള്ള എന്തസ മമക്കസ്വാനനിസമസ്വാണസ
ഇതനിനകേത്തസ വരസ്വാന് കപസ്വാകുനതസ? കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനനിനസ മസ്വാതയ ഓപ്പെകററസ മചയ്യസ്വാന്
കേഴനിയമനസ്വാരു  കേസ്വാരദമസ്വാകണസ്വാ  അതസ?  അല.  ഇന്തദയനിമല  എലസ്വാ  ഗസ്വാമങ്ങളനിലുയ
നഗരങ്ങളനിലുയ  ഉണസ്വാകുന   വഞനയ്ക്കുയ   കേബളനിപ്പെനിക്കലനിനമമതനിമര
നടപടനിമയടുക്കസ്വാനള്ള മനറസ വരക്കസ   കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനനിനകണസ്വാ;  ഇല.  അകപ്പെസ്വാള്
സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനകേള്  തമന  ശനികണ  നടപടനികേള്  ഉള്മപ്പെമടയള്ള
കേസ്വാരദങ്ങള് മചകയ്യണനിവരുയ.  ഇകപ്പെസ്വാള് പസ്പീനല് മപ്രസ്വാവനിഷന്സുണസ.  ഇമതലസ്വായവചസ
നനിയമപരമസ്വായ  പനിന്ബലകത്തസ്വാടുകൂടനി  ഈ  കേബളനിപ്പെനിക്കലനിമനയയ  വഞനമയയയ
മറനികേടക്കസ്വാനള്ള എന്തസ സസ്വാധദതയസ്വാണസ നമ്മുമട മുമനിലുള്ളതസ?  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ
പസ്വാസസ്വാക്കനിയ  നനിയമങ്ങളനിമലസ്വാനയ  അതനിമനക്കുറനിചസ  വദക്തതയനില.  അകപ്പെസ്വാള്
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  തമനയസ്വാണസ  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുകക്കണതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലസ്വാണസ  പസ്വാരലമമനനികലസ്വാ  നനിയമസഭകേളനികലസ്വാ  നനിയമങ്ങള്  പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാനള്ള
തസ്പീരുമസ്വാനമമടുകക്കണതസ.  നനിലവനില്   നനികുതനി  മവടനിപ്പെസ  തടയസ്വാന്  കവണനിയള്ള

* പനിന്വലനിച.
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സയവനിധസ്വാനങ്ങളയ  അതനിനള്ള  ഏജേന്സനികേളയ   നമ്മുമട  നസ്വാടനിലുണകലസ്വാ.  അങ്ങസ
തമന  രസ്വാവനിമല  പറഞ  ലസ്പീഗല്  മമകട്രസ്വാളജേനി  ഡനിപ്പെസ്വാരടസമമനസ  കുറചസ
കകേസ്സുകേമളടുത്തുമവനസ. ലസ്പീഗല് മമകട്രസ്വാളജേനി ഡനിപ്പെസ്വാരടസമമനനിമനമക്കസ്വാണമസ്വാതയ ഇതസ
തടയസ്വാന് കേഴനിയനില.  മകേസ്വാകമഴദല് ടസ്വാകസസ അല ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത ജേനി.എസസ.ടനി.   ആ
സയവനിധസ്വാനത്തനിനസ  നനിലവനിലുള്ള  അധനികേസ്വാരങ്ങളയ  നനിയമപരമസ്വായ   പനിന്ബലവയ
ഉപകയസ്വാഗനിചസ  എതമസ്വാതയ  ഇതസ  തടയസ്വാന്  കേഴനിയയ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ
സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല രണസ മസ്വാസകത്തയസ  wait and see  ആകണസ്വാ?  രകണസ്വാ മൂകനസ്വാ
മസ്വാസകത്തയസ  wait  and see -യമട ഭസ്വാഗമസ്വായനി  സസ്വാധനങ്ങളമട വനില വരദ്ധനിചസ്വാല്
പനിമന  വനിലകുറയനതനിനസ   ബുദ്ധനിമുട്ടുണസ്വാകുമമനതുയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.
അതുകപസ്വാമല ജേനി.എസസ.ടനി.  ക്കുമുമസ  സനി.എസസ.ടനി.  മകേസ്വാടുത്തുവസ്വാങ്ങുന പരകചസനിനസ
വനില്പ്പെനയനില്  ഇന്പുടസ  മസറസ  ഓഫസ  കനരമത്ത  കേനിട്ടുമസ്വായനിരുനനില.  എനസ്വാല്
ഇകപ്പെസ്വാള് ജേനി.എസസ.ടനി.  വനകപ്പെസ്വാള് ആ തുകേ അങ്ങമനതമന നമുക്കസ മസറസ ഓഫസ
മചയസ കേനിട്ടുകേയസ്വാണസ.  എനനിട്ടുയ നമുക്കസ വനില കുറഞ്ഞനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനകപ്പെസ്വാള്
കകേന്ദ്ര  എഹകസസ  തസ്പീരുവ   ഇലസ്വാതസ്വായനി.  മസന്ട്രല്  എഹകസസ  ഡക്യൂടനിയള്ള
ഉത്പനങ്ങളസ്വാണകലസ്വാ  കകേരളത്തനില് ഏറവയ  കൂടുതല്  മചലവസ്വാകുനതസ. അകപ്പെസ്വാള്
യഥസ്വാരതത്തനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  വനില  കുറകയണ  സയസസ്വാനയ  കകേരളമസ്വാണസ.
പകക നമുക്കതനിമന ഗുണഫലമുണസ്വായനിടനില. അതുകപസ്വാലതമന എലസ്വാ മപന്ഡനിയഗസ
ഡനികകറഷന്സുയ വദസ്വാപസ്വാരനികേള് മപമടനസ സമരപ്പെനിക്കണയ, അമലങ്കെനില് ജേനി.എസസ.ടനി
വനസ്വാല്  കേണ്ഫക്യൂഷനണസ്വാകുയ  എനപറഞ്ഞസ  22-6-2017-നസ  നമ്മുമട
ഡനിപ്പെസ്വാരടസമമനസ ഒരു സരക്കുലര ഇറക്കനിയനിരുന.  പകക മപന്ഡനിയഗസ ഡനികകറഷന്
സമരപ്പെനിക്കണമമങ്കെനില്  കേമ്മസ്പീഷണറുമട  മുമനില്   വദസ്വാപസ്വാരനികേള്  സമരപ്പെനിചനിട്ടുള്ള
റനികടണുകേള്  റനിഹവസസ  മചയ്യസ്വാനള്ള  അനമതനി  നല്കേണമമമനസ്വാരു  ആവശദയ
അവരുമട  ഭസ്വാഗത്തുനനിനസ  വനനിട്ടുണസ.  അതുകൂടനി  പരനിഗണനിക്കണമമനസ
അഭദര തനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുകമസ്വാള്   നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തനിനസ
വരുമസ്വാന  നഷ്ടമുണസ്വാകുകമസ്വാ  ലസ്വാഭമസ്വായനിരനിക്കുകമസ്വാ  എനതനിമന  സയബനനിചസ
മുന്കൂറസ്വായനി  എമന്തങ്കെനിലുയ  പഠനങ്ങള്  നടത്തനിയനിട്ടുകണസ്വാ?  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്
വനനിടസ  38  ദനിവസമസ്വായനി.  ഒരു മസ്വാസമത്ത ടസ്വാകസ കേളകന് വനനിരനിക്കുന. അതനിമന
ഇയപസ്വാകസ  എന്തസ്വാണസ?  അമലങ്കെനില്  ദസ്പീരഘകേസ്വാലയ  നമുക്കസ  കനസ്വാക്കനിയനിരനികക്കണനി
വരുകമസ്വാ?  ഇയര  എന്ഡനിയഗസ  വമര  കനസ്വാക്കനിയനിരുനസ്വാല്  മസ്വാതകമ  വരുമസ്വാന
നഷ്ടമുണസ്വാകുകമസ്വാ  ലസ്വാഭമുണസ്വാകുകമസ്വാ എനസ പറയസ്വാന് കേഴനിയകേയള.  കേസ്വാരണയ,  ഇതസ
destination basic tax  ആണസ.  ഏറവയ അവസസ്വാന സമയത്തസ നല്കുന ടസ്വാകസ്വാണസ.
ആ  ടസ്വാകസ  last  recipient  മകേസ്വാടുക്കുന  ടസ്വാകസ്വാണസ.  മറസ  സയസസ്വാനങ്ങളനില്നനിനസ
വദതദസ്തമസ്വായനി  80-90  ശതമസ്വാനയ  കേണ്സക്യൂമര  ഉത്പനങ്ങളമട  മഡസനികനഷന്
കപസ്വായനിനസ്വാണസ  കകേരളയ.  വസ്വാറസ  വനകപ്പെസ്വാള്  വദതദസ്വാസമസ്വായനിരുന.  വസ്വാറസ  വന
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സമയത്തസ  ലസ്വാഭമുണസ്വാകകേണനിയനിരുനതസ  മസ്വാനഫസ്വാക്ചറനിയഗസ  കസറ്റുകേള്ക്കുയ,
നഷ്ടമുണസ്വാകകേണനിയനിരുനതസ  കേണ്സക്യൂമര  കസറ്റുകേള്ക്കുമസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
മഡസനികനഷന്  കബസനികേസ  ടസ്വാകസ്വായതുമകേസ്വാണസ  നമുക്കസ്വാണസ  കൂടുതലസ്വായനി
ലസ്വാഭമുണസ്വാകകേണതസ.  ശരനിക്കസ നഷ്ടപരനിഹസ്വാരയ മകേസ്വാടുകക്കണനിവരുനതസ മസ്വാനഫസ്വാക്ചറനിയഗസ
കസറ്റുകേള്ക്കസ്വാണസ.  പകക  ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത  അന്തരസ്പീകത്തനില്  നഷ്ടമസ്വായനിരനിക്കുകമസ്വാ
ലസ്വാഭമസ്വായനിരനിക്കുകമസ്വാ എനസ പറയസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത അവസയസ്വാണസ. അതസ സയബനനിച
സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരനിമന  നനിലപസ്വാടസ  എന്തസ്വാമണനസ  അങ്ങസ  വദക്തമസ്വാക്കണയ.
ആശയക്കുഴപ്പെയമകേസ്വാണസ ഉണസ്വാകുന നഷ്ടയ എങ്ങമന നനികേത്തസ്വാന് കേഴനിയമമനകൂടനി
ആകലസ്വാചനിക്കണയ.  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  അകതസ്വാറനിറനിക്കസ  വനില
നനിയനനിക്കസ്വാനള്ള പ്രശ്നമുണസ.  അസയസ്കൃത സസ്വാധനങ്ങളമട വനില,  ഉല്പ്പെസ്വാദനത്തനിനസ
ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന  മടകകസ്വാളജേനി,  അതുകപസ്വാമല  ഓകരസ്വാ  സസ്പീസണനിലുയ  ഉണസ്വാകുന
കവരനികയഷന്,  വനിപണനിയനിമല  മതരയ,  വനിതരണ  സയവനിധസ്വാനങ്ങള്  തുടങ്ങനിയ
കേസ്വാരദങ്ങമളലസ്വായ  വളമര  ഫ്ലേക്കചസറനിയഗസ്വാണസ. അകപ്പെസ്വാള്  ഏതസ  അകതസ്വാറനിറനി
ക്കസ്വായനിരനിക്കുയ  ഇതനിമന  ഹപ്രസസ  ഫനികസ  മചയ്യസ്വാനള്ള  അധനികേസ്വാരയ
ഉണസ്വാകുനമതനകൂടനി  അങ്ങസ  ആകലസ്വാചനിക്കണയ.  അതുകപസ്വാമല  ജേനി.എസസ.ടനി.യനില്
ഏറവയ അധനികേയ ബുദ്ധനിമുടസ  വരുനതസ  മചറുകേനിട കേചവടക്കസ്വാരക്കസ്വാണസ. 20  ലകയ
രൂപയനില്   കൂടുതല് കേചവടമുള്ളവര ഇകപ്പെസ്വാള് ടസ്വാകസ മനറസ വരക്കനില് വരുയ. കനരമത്ത
ഒനരകക്കസ്വാടനി  രൂപ  ആയനിരുന  മസന്ട്രല്  എഹകസസ  ഡക്യൂടനി  ലനിമനിറസ.
ഒനരകക്കസ്വാടനിയനില്  തസ്വാമഴയള്ള  ആളകേള്ക്കസ  മസന്ട്രല്  എഹകസസ  ഡക്യൂടനി
മകേസ്വാടുക്കണസ്വായനിരുന.  അവര അതനില്നനിനസ  exempted ആണസ.  പകക ജേനി.എസസ.ടനി.
വനകപ്പെസ്വാള്  20  ലകത്തനിനസ മസ്പീമതയള്ള ആളകേള് മുഴുവനയ ഈ മനറസ  വരക്കനില്
വരനികേയസ്വാണസ.  ഞസ്വാന്  അതനിമനസ്വാരു  ഉദസ്വാഹരണയ  പറയസ്വായ.  കലസ്വാക്കസ  ഉണസ്വാക്കുന
ആളകേള്  -  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാര  മചറുകേനിട  വദവസസ്വായമസ്വായനി  കലസ്വാക്കുണസ്വാക്കുനണസ.
കഗസ്വാദ്കറജേസ  കപസ്വാലുള്ള  വലനിയ  കേമനനികേളയ  കലസ്വാക്കുണസ്വാക്കുനണസ.  കനരമത്ത
മചറുകേനിട  വദവസസ്വായനികേളമട  ടസ്വാകസ   5  ശതമസ്വാനയ  വസ്വാറസ  മസ്വാതമസ്വായനിരുന.  വലനിയ
കേമനനികേള്ക്കസ  14  ശതമസ്വാനയ മസന്ട്രല് എഹകസസ ഡക്യൂടനിയയ  5  ശതമസ്വാനയ വസ്വാറ്റുയ
ഉള്മപ്പെമട 19 ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുന. ജേനി.എസസ.ടനി. വനകപ്പെസ്വാള് രണകൂടരക്കുയ ടസ്വാകസ 18
ശതമസ്വാനമസ്വായനി.  അകപ്പെസ്വാള്  മചറുകേനിട  വദവസസ്വായനി  കനരമത്ത  5  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ
മകേസ്വാടുത്തനിരുന  സസ്വാനത്തസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  18  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുകക്കണ
സനിതനിയനികലയസ വനനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഈ പസ്വാകറണ് കകേരളത്തനിമല  75  ശതമസ്വാനയ
മചറുകേനിട  വദവസസ്വായങ്ങമളയയ  ബസ്വാധനിചനിട്ടുണസ.  വലനിമയസ്വാരു അന്തരമസ്വാണസ  ഇവനിമട
വനനിരനിക്കുനതസ.  5  ശതമസ്വാനത്തനില്നനിനസ  18  ശതമസ്വാനത്തനികലയസ  ടസ്വാകസ  ജേമസ
മചയസ്വാല്  no  other  option,   to  close  down  the  factor,  അലസ്വാമത  കവമറ
വഴനിമയസ്വാനമനില.  5  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ  അടചമകേസ്വാണനിരുന  ഒരസ്വാള്  മപമടമനസ്വാരു
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സുപ്രഭസ്വാതത്തനില്  18  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുക്കണമമനസ  പറഞ്ഞസ്വാല്  കേടയമട
ഷടറനിടുകേയലസ്വാമത നനിവൃത്തനിയനില.  മസ്വാലപ്പെടക്കയ മപസ്വാട്ടുനതുകപസ്വാമല വദസ്വാപകേമസ്വായനി
നമ്മുമട  നസ്വാടനിമല  മചറുകേനിട  സയരയഭങ്ങള്,  വസ്പീട്ടുമുറത്തുയ,  കേസ്വാരമഷഡനിലുയ,  മചറനിയ
ഓലപ്പുരയണസ്വാക്കനി  മചയ്യുന  നനിരവധനി  മചറുകേനിട  സയരയഭങ്ങള്,  ലകക്കണക്കനിനസ
കുടുയബങ്ങളനില്  തസ്പീ  പുകേയ്ക്കുന  മചറനിയ  മചറനിയ  സയരയഭങ്ങമളലസ്വായ  തകേരനസ
തരനിപ്പെണമസ്വാകുന  ദുരനിതപൂരണ്ണമസ്വായ  സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകുമമനകൂടനി  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ആദദമത്ത  കേണ്ഫക്യൂഷന്  മസ്വാറനിക്കഴനിഞ്ഞസ  ആളകേമളലസ്വായ  ഇതസ  പഠനിചവരുകമസ്വാള്
അന്തനിമമസ്വായനി  സരക്കസ്വാരനിനസ  ലസ്വാഭമുണസ്വാകുയ.  പമക  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരക്കസ  ഭസ്പീമമസ്വായ
നഷ്ടമുണസ്വാക്കുന  തരത്തനിലസ്വാണസ  കേസ്വാരദങ്ങള്  കപസ്വാകുനതസ.  ജേസ്പീവനിക്കസ്വാന്
നനിവൃത്തനിയനിലസ്വാത്ത  സസ്വാഹചരദയ  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറനസ്വാളകേളസ്വായനി  അമലങ്കെനില്ത്തമന
നനിങ്ങളണസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ.  അരനിയള്മപ്പെമടയളള  സസ്വാധനങ്ങളമട  വനിലവരദ്ധനവസ
മകേസ്വാണസ  നനിവൃത്തനിയനില.  ഗവണ്മമനനിമന  സസ്വാനനിദ്ധദയ  കേസ്വാണുനനില.
കറഡനികയസ്വായനിലുയ ടനി.വനി.യനിലുമുളള പരസദയ സരക്കസ്വാര നനിങ്ങകളസ്വാമടസ്വാപ്പെമുമണനസ്വാണസ.
വനിലക്കയറയമകേസ്വാണസ  മപസ്വാറുതനിമുട്ടുന  പസ്വാവങ്ങളമടകൂമട  ഈ  സരക്കസ്വാരുകണസ്വാ?
വനിപണനിയനിലനിടമപടസ   വനില  കുറയസ്വാന്  സരക്കസ്വാരനിമന  സസ്വാനനിദ്ധദയ  ജേനങ്ങള്ക്കസ
അനഭവമപ്പെകടസ്വാ? അതനില് വനിഷമനിചനിരനിക്കുന സമയത്തസ്വാണസ ഇടനിത്തസ്പീകപസ്വാമല ഇതസ
വരുനതസ.   ഇടനിമവകടറവമന  പസ്വാമസ  കേടനിച  എനസ  പറഞ്ഞതുകപസ്വാമലയസ്വാണസ
കകേരളത്തനിമല  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരമന  ഇതസ  ബസ്വാധനിചനിരനിക്കുനതസ.  വളമര
പരനിതസ്വാപകേരമസ്വായ ഈ സസ്വാഹചരദത്തനില് നനിനസ സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരമന രകനിക്കസ്വാന്
ഗവണ്മമനയ  ധനകേസ്വാരദവകുപ്പുയ  ഭകദ  മപസ്വാതുവനിതരണ  വകുപ്പുമമലസ്വായ  എന്തസ്വാണസ
മചയ്യുനമതനസ  കകേരളയ  കനസ്വാക്കനി  നനില്ക്കുകേയസ്വാമണനമസ്വാതയ  സൂചനിപ്പെനിചമകേസ്വാണസ
നനിരസ്വാകേരണ പ്രകമയമത്ത പനിനണയ്ക്കുന.                                          

1.00 PM]

ശ്രസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവസ്വാകേരന്: സര, 2017-മല കകേരള ചരക്കുകസവന നനികുതനി ബനില്
മപസ്വാതുജേനസ്വാഭനിപ്രസ്വായയ  ആരസ്വായനതനിനസ്വായനി 15-9-2017  വമര  സരക്കുകലറസ
മചയ്യണമമന 1 (എ) നമര കഭദഗതനി ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    സസരസ്വാജേസ:  സര, 2017-മല കകേരള ചരക്കുകസവന നനികുതനി ബനില്
ഒരു മസലകസ കേമ്മനിറനിയമട പരനിഗണനയസ അയയണമമന 2 (ബനി) നമര കഭദഗതനി
ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ: സര,  സസസ്വാതനദത്തനിനകശഷയ  ഇന്തദയനില്
നനിലനനിനനിരുന  നനികുതനി  ഘടനയമട  സമൂലമസ്വായ  പരനിഷ്കസ്വാരമസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
മുകഖന  വനനിരനിക്കുനമതനസ  നമുക്കറനിയസ്വായ.  നമ്മുമട  ഭരണഘടന  കൃതദമസ്വായനി
നനികുതനി  ചുമത്തുനതനിനളള  അധനികേസ്വാരയ  കകേന്ദ്രത്തനിനയ  സയസസ്വാനത്തനിനയ
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വസ്പീതനിച  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  അമതലസ്വായ  എടുത്തുമസ്വാറനിമക്കസ്വാണസ്വാണസ  122-ാം
ഭരണഘടനസ്വാകഭദഗതനി  ബനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ  അവതരനിപ്പെനിചതുയ  ഇകപ്പെസ്വാള്
101-ാം കഭദഗതനിയസ്വായനി  നനിലവനില് വനതുയ.   എലസ്വാവരുയ പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല ഈ
നനിയമയ  ആശങ്കെകേളയ പ്രതസ്പീകകേളയ ഉയരത്തുന.  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട ആശങ്കെ,
ഫലപ്രദമസ്വായനി ഈ ചരചകേളനില് പലകപ്പെസ്വാഴുയ ഉയരനവരസ്വാതനിരുന കേസ്വാരദയ നമ്മുമട
മഫഡറല്  സയവനിധസ്വാനത്തനികനറ  കേനത്ത  ആഘസ്വാതമസ്വാണസ  ഇമതനതസ്വാണസ.
മഫഡറല് സയവനിധസ്വാനത്തനില് സയസസ്വാനത്തനിനസ അന്തസ്സുയ വനിലയയ നല്കേനിയനിരുന
പ്രധസ്വാന കേസ്വാരദയ നനിശ്ചനിത ഇനങ്ങളനില് നനികുതനി ചുമത്തുനതനിനസ സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ
നല്കേനിയനിരുന  അധനികേസ്വാരമസ്വാണസ.   അതസ  പൂരണ്ണമസ്വായയ   എടുത്തുകേളഞ  എന
മസ്വാതമല  സയസസ്വാനത്തനിമന  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരഷനികകേസ്വാല്പ്പെനങ്ങള്ക്കടക്കയ
വനിലയനിടനിഞ.   കചസ്വാകദദസ്വാത്തരകവളയനില് എമന കസ്നേഹനിതന് ശ്രസ്പീ. രസ്വാജു എബഹസ്വായ
ചൂണനിക്കസ്വാണനിചതുകപസ്വാമല,  റബ്ബറനിനസ  വനിലയനിടനിഞ്ഞസ്വാല്  സയസസ്വാനത്തനിനസ
ഒനയമചയ്യസ്വാനസ്വാകേസ്വാമത  നനിസഹസ്വായമസ്വായനി  നനില്കക്കണ  ഒരു  സനിതനിയസ്വാണസ
ഇനളളതസ.   ഇന്തദസ്വാ  ഗവണ്മമനസ  ഒപ്പുവചതുയ ഇനനി  ഒപ്പുവയസ്വാന് കപസ്വാകുനതുമസ്വായ
അന്തസ്വാരസ്വാഷ  ഉടമടനികേളമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  സയസസ്വാനങ്ങളനില്  ഉത്പസ്വാദനിപ്പെനിക്കുന
കേസ്വാരഷനികകേസ്വാത്പനങ്ങളനില്  പലതനിനയ  വനിലയനിടനിയസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ഇതനില്
സയസസ്വാന ഗവണ്മമനനിനസ  ഒരു തരത്തനിലുയ  ഇടമപടസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത നനിസഹസ്വായ
അവസയസ്വാണുണസ്വാവകേ. ബനി.മജേ.പനി.യയ ആര.എസസ.എസസ-ഉയ ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിക്കുന
അജേണയമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ഇതസ  ഒത്തുവസ്വായനികക്കണതുണസ.  ഇന്തദയമട  എലസ്വാ
തരത്തനിലുമുളള  ഹവവനിധദവയ  ഇലസ്വാതസ്വാക്കണമമനതസ്വാണസ  ആര.എസസ.എസസ.-മന
പ്രഖദസ്വാപനിത  അജേണ.  അവര  പല  ഘടങ്ങളനിലസ്വായനി  പറഞമകേസ്വാണനിരുനതുയ
അവരുമട ഗവണ്മമനസ അധനികേസ്വാരത്തനില് വനകശഷയ നടപ്പെസ്വാക്കനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുനതുമസ്വായ
കേസ്വാരദയ ഇതസ്വാണസ. നമ്മുമട ഹവവനിധദങ്ങള് ഇലസ്വാതസ്വാക്കനി ഒരുകപസ്വാമലയസ്വാക്കുകേ. അതസ
നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന് കവണനി അവരുമട മുനനില് വസ്പീണുകേനിടനിയ പന്തസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി. അതസ
അവര  ഒരു  തടസവമനിലസ്വാമത  കഗസ്വാള്  കപസ്വാസനികലക്കസ  അടനിച,  ആരുയ  അതനിമന
തടുക്കസ്വാനനിലസ്വായനിരുന.   അവരുമട  രസ്വാഷസ്പീയ  അജേണയസ  പനിനണ  നല്കുന  ഒരു
സസ്വാമത്തനികേ  അജേണകൂടനിയസ്വാണസ  ഈ  ഭരണഘടനസ്വാകഭദഗതനിമയനസ  നസ്വായ
മനസനിലസ്വാകക്കണതുണസ.  മഫഡറല്  സയവനിധസ്വാനത്തനിമന  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട
അന്തനഃസത്ത  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  നനികുതനി  ചുമത്തസ്വാനളള  അധനികേസ്വാരമസ്വായനിരുന.
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  വരുമസ്വാനയ  കൂടുയ  വരുമസ്വാന  കസസ്വാതസ്സുകേള്  കൂടുയ  എനളളതസ
ഒരുവശത്തസ  നനിലനനില്മക്കത്തമന  ഇന്തദമയകപ്പെസ്വാമല  ഹവവനിധദമസ്വാരന
രസ്വാജേദത്തനിനസ  ഒറയടനിക്കസ  രസ്വാഷസ്പീയ  അജേണയസ  സമസ്വാനമസ്വായ  സസ്വാമത്തനികേ  അജേണ
നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാനസ്വായനി  എനതസ  നമ്മള്  കേസ്വാണസ്വാതനിരുനകൂടസ്വാ.  മഫഡറല്
സയവനിധസ്വാനത്തനിമന മസ്വാഹസ്വാതദമത്തക്കുറനിചസ പറയന പ്രസ്വാകദശനികേ പസ്വാരടനികേമളസ്വാനയ
ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  ഒനയ  മനിണനിയനില.  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  എയ.  മസ്വാണനിമയകപ്പെസ്വാമലസ്വാരസ്വാള്
ഇതുസയബനനിച  പ്രകതദകേ  സകമ്മളനത്തനില്  ബസ്വാക്കനി  പ്രതനിപകങ്ങമളലസ്വായ
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ബഹനിഷ്കരനിചനിട്ടുയ  പമങ്കെടുത്തതസ  എന്തനിനസ്വാണസ?  ഇതുവമര  അവര  പറഞ്ഞനിരുന
മഫഡറല്  സയവനിധസ്വാനത്തനിമന  മഹതസവയ  സയസസ്വാനത്തനിമന  അധനികേസ്വാരങ്ങളയ
കേവരമനടുക്കുന  ഒരു  കേസ്വാരദമത്തപ്പെറനി  ഒരകരയകപസ്വാലുയ  മനിണസ്വാമത  രണസ്വായ
സസസ്വാതനദ പ്രഖദസ്വാപനയ  കപസ്വാമല നടന സകമ്മളനത്തനില്,  നനിരന്തരമസ്വായനി  കകേരള
സയസസ്വാനത്തനിമന അധനികേസ്വാരങ്ങമളയയ അവകേസ്വാശങ്ങമളയയ കുറനിചസ  പറഞ്ഞനിരുന
ശ്രസ്പീ.  മകേ.  എയ.  മസ്വാണനിമയകപ്പെസ്വാമലസ്വാരസ്വാള്  പമങ്കെടുത്തുമവനതസ  ലജ്ജസ്വാകേരമസ്വായ
കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  നനികുതനി  ഏകേസ്പീകേരണകത്തസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  വനിപണനി  ഏകേസ്പീകേരണവയ
നടക്കുകേയസ്വാണസ.  ഒരു വശത്തസ വലനിയ മുതലസ്വാളനിമസ്വാരക്കസ കുതനിചചസ്വാടത്തനിനസ നനികുതനി
ഏകേസ്പീകേരണയ സഹസ്വായനിക്കുകമസ്വാള് ദരനിദ്രരസ്വായ ഇന്തദയനിമല ജേനങ്ങള്ക്കസ  ഇതുമൂലയ
പ്രകയസ്വാജേനയ  ലഭനിക്കനിമലന  യസ്വാഥസ്വാരതദയ  നമ്മള്  കേസ്വാകണണതസ്വായനിട്ടുണസ.  ഒരു
പ്രധസ്വാനമപ്പെട കേസ്വാരദയ   ഇത്തരത്തനിലുളള പ്രധസ്വാനമപ്പെട  ഒരു നനികുതനി  പരനിഷ്കരണയ
കവണത തയ്യസ്വാമറടുപ്പുയ കബസ്വാധവത്ക്കരണവയ നടത്തസ്വാമത നടപ്പെസ്വാക്കനിമയനനള്ളതസ്വാണസ.
അതനിമന  ഫലമസ്വാണസ  വനിപണനിയനില്  ഇകപ്പെസ്വാള്  വനനിരനിക്കുന  വനിലക്കയറവയ
പ്രതനിസനനിയയ. പല രസ്വാജേദങ്ങളയ എതകയസ്വാ തയ്യസ്വാമറടുപ്പുകേള് നടത്തനിയകശഷമസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കനിയതസ.  പല  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  നനികുതനി  പരനിഷ്കരണയ
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ മകേസ്വാളളലസ്വാഭയ തടയനിടുനതനിനളള സമനിതനികേള് നനിലവനില്
വന.  അതനിനകവണനിയളള  നനിയമങ്ങള്  നനിലവനില്  വന.  അമതലസ്വായ
പലരസ്വാജേദങ്ങളയ  ഒരുകപസ്വാമല  നടപ്പെസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള്  നമ്മള്  പറയനതസ  ആനനി
മപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  അകതസ്വാറനിറനി  നനിലവനില്  വരുമമനസ്വാണസ.  നനിലവനില്  വകനസ്വാ?
എനസ  നനിലവനില്  വരുയ?   അതനിമന  നനിയമനനിരമ്മസ്വാണ  നടപടനികേള്  നടകനസ്വാ?
അതനിമന  ചടങ്ങള്  ഉണസ്വാക്കനികയസ്വാ?  ഇമതസ്വാനമനില.  ജേനങ്ങളനില്  ഒരു
കബസ്വാധവത്ക്കരണവയ  നടത്തസ്വാമത,  നനികുതനിയമട  പ്രതദസ്വാഘസ്വാതങ്ങള്  എന്തസ്വാണസ;
അതസ ഏമതലസ്വായ രസ്പീതനിയനില് ഏമതലസ്വായ കമഖലമയ ബസ്വാധനിക്കുനണസ;  കേചവടക്കസ്വാര
മകേസ്വാളളലസ്വാഭയ  എടുക്കുനതസ  തടയസ്വാന്  എന്തസ  നടപടനിമയടുക്കുമമനതനിമന
ക്കുറനിമചസ്വാനയ  ഒരു  തയ്യസ്വാമറടുപ്പുയ  പ്രചരണവയ  ഒരു  മുനറനിയനിപ്പുയ  നല്കേസ്വാമത
ജേനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെസ്വാക്കനിയമതനതസ്വാണസ ഏറവയ കഖദകേരമസ്വായ വസ്തുത.  

പ്രതനിപക  കനതസ്വാവസ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല):  സര,  ആനനി
കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  സമനിതനിമയനതസ  ഒരു   Draconian  Law-  ആയനി  മസ്വാറസ്വാന്
കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ നമമ്മ വളമര കദസ്വാഷകേരമസ്വായനി ബസ്വാധനിക്കസ്വാന് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.
അതനിമന  വനിശദസ്വായശങ്ങള്  പരനികശസ്വാധനിചസ്വാല്  നമ്മുമട  തസ്വാത്പരദങ്ങള്ക്കുയ
ഇന്തദയനിമല  ജേനങ്ങളമട  തസ്വാത്പരദങ്ങള്ക്കുയ  വനിരുദ്ധമസ്വായനി  കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേമള
സഹസ്വായനിക്കസ്വാനളള  സയവനിധസ്വാനമസ്വായനി  മസ്വാറുകേയസ്വാണസ  എനതസ  മനസനിലസ്വാകുയ.
ശ്രസ്പീ. മകേ. സുകരഷസ കുറുപ്പെസ  പ്രസയഗനിക്കുന കേസ്വാരദങ്ങമളലസ്വായ കഡസ്വാ. ടനി. എയ. കതസ്വാമസസ
ഐസകേനിമന  ഒനപറഞ  മനസനിലസ്വാക്കണയ.  അകദ്ദേഹയ  ശ്രസ്പീ.  അരുണ്
മജേയ്റനിലനിമയക്കസ്വാള് കുടുതല് ഇതനിനകവണനി വസ്വാദനിക്കുകേയസ്വാണസ. 
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പടനികേജേസ്വാതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനസ്വാക്ക  സമുദസ്വായകകമവയ  നനിയമവയ
സസ്വായസസ്വാരനികേവയ  പസ്വാരലമമനറനികേസ്വാരദവയ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    മകേ  .    ബസ്വാലന്  ):
ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ  എനതസ  കകേവലയ  ഒറമപ്പെട  നനിയമമസ്വായനിരുനനില.   ഇതനിമന
ഭസ്വാഗമസ്വായള്ള  101-ാംഭരണഘടനസ്വാ കഭദഗതനി പസ്വാരലമമനനില് മകേസ്വാണവന സമയത്തസ
മഷഡക്യൂള്  7-മല  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  അരഹതമപ്പെട  നനികുതനി  ചുമത്തസ്വാനളള
അധനികേസ്വാരയ  കകേന്ദ്രത്തനികലയ്മക്കടുത്ത  സമയത്തസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  പ്രതനിപക
കനതസ്വാവനിമന  പസ്വാരടനി  അവനിമട  അനസ  ഒരു  വനികയസ്വാജേനിപ്പുയ  കരഖമപ്പെടുത്തനിയനിടനില.
ജേനി.എസസ.ടനി.  യമട  മബയ്സസ  എന  പറയനതസ  101-ാംഭരണഘടനസ്വാ
കഭദഗതനിയസ്വാണസ.  എനമകേസ്വാണസ്വാണസ അകപ്പെസ്വാള് ഇമതസ്വാനയ പറയസ്വാതനിരുനതസ?

ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല:   ഞങ്ങള്  മകേസ്വാണവന  ജേനി.എസസ.ടനി.  ഇഇൗ
കഫസ്വാമനിലുള്ളതല.  അതസ ഞസ്വാന് എമന പ്രസയഗത്തനില് പറയസ്വായ.

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ:   ഒരു  പസ്വാരടനി  എനള്ള  നനിലയനില്  ഇതനിമന
ഏമതങ്കെനിലുയ കപസ്വാരസ്വായ്മകേള് കകേസ്വാണ്ഗസസ എകപ്പെസ്വാമഴങ്കെനിലുയ ചൂണനിക്കസ്വാണനികചസ്വാ? ഇല.
ഇകപ്പെസ്വാള്  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  അകതസ്വാറനിറനി  നനിലവനില്  വരരുമതനസ്വാകണസ്വാ
പ്രതനിപക കനതസ്വാവനിമന അഭനിപ്രസ്വായയ. 

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ മചനനിത്തല:  ആനനി കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ സമനിതനി എലസ്വാവമരയയ
കബസ്വാധദമപ്പെടുത്തനിമക്കസ്വാണസ്വായനിരനിക്കണയ.  അതസ  Draconian  Law  ആയനി മസ്വാറരുതസ.
അതസ അപകേടകേരമസ്വായ കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ:  ഇകപ്പെസ്വാള്  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനിമയന്തസ്വാണസ?
കേചവടക്കസ്വാര  എയ.ആര.പനി.-ക്കസ  മുകേളനില്  നനിരബസ്വാധയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ചുമത്തുന;
അമനിതവനില  ഇഇൗടസ്വാക്കുന.   അതനിനസ  തടയനിടസ്വാകനസ്വാ  പരനിഹസ്വാരയ  കേസ്വാണസ്വാകനസ്വാ
കേഴനിയനനില.

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്:  സര,  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരസ്വായ  പസ്വാവമപ്പെട
കേചവടക്കസ്വാരുമട  പ്രശ്നമല.  എയ.ആര.പനി.  കരഖമപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ  വസ്വാറസ
അടക്കമുള്ളതസ്വാണസ.  അവര കസസ്വാക്കസ മചയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ ട്രസ്വാന്സനിഷണല്
പനിരസ്പീഡനിലുണസ്വാകുന പ്രകതദകേതയസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  കൂടനി അവകരസ്വാടസ മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്
പറയകമസ്വാള്  ഇഇൗ  തുകേ  തനിരനിചകേനിട്ടുയ.  പകക  തനിരനിചകേനിട്ടുനതസ
മസ്വാനഫസ്വാകചറരക്കസ്വാണസ.  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരക്കസ കേനിടനില.  അങ്ങമന വരുനതുമകേസ്വാണസ
ജേനങ്ങള്ക്കസ  ഡബനിള്  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുകക്കണനി  വരുയ.   എയ.ആര.പനി.-ക്കു  മുകേളനില്
വരുന  അഡസ്പീഷണല്  ടസ്വാകസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  കപരനില്  മകേസ്വാടുകക്കണനി  വരുന.
അവനിമട  ഇവരമക്കമന്തങ്കെനിലുയ  മപ്രസ്വാടകന്  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുകമസ്വാ?  അങ്ങസ
അതനിമനക്കുറനിചസ ആകലസ്വാചനികചസ്വാ?
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ശ്രസ്പീ  .   മകേ  .   സുകരഷസ കുറുപ്പെസ: അക്കസ്വാരദങ്ങള്ക്കസ ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി മറുപടനി
പറയയ.   ഇവനിമട  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മകേ.  എയ.  മസ്വാണനി  ചൂണനിക്കസ്വാണനിചതുകപസ്വാമല
ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയ  എലസ്വാ  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  വനിലക്കയറമുണസ്വായനി;
പണമപ്പെരുപ്പെമുണസ്വായനി  എനള്ളതസ  വസ്തുതയസ്വാണസ.  ഇതസ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാമണ
നനിരനിമക്ക  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ  അതനിമനപ്പെറനി  കേണ്കസണ്ഡസ്വായനിരുനനില
എനളളതസ്വാണസ ഏറവയ കഖദകേരമസ്വായ വസ്തുത.  

(അദ്ധദകകവദനിയനില് മനി. മഡപക്യൂടനി സസ്പീക്കര)

ഇകപ്പെസ്വാള്  വനിലക്കയറമുണസ്വായനി.  നമ്മുമട  ഗവണ്മമനയ  നമ്മുമട
ധനകേസ്വാരദമനനിയമടക്കയ   ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ അകതസ്വാറനിറനി   നനിലവനില്
വരണമമനസ പറയന.  അതസ  എനസ നനിലവനില് വരുമമനസ അറനിയനില. അതനിനള്ള
അധനികേസ്വാരമമന്തസ്വാമണനസ അറനിയനില.   ഇഇൗ നനിയമയ നടപ്പെസ്വാക്കുനതനിമന ഭസ്വാഗമസ്വായനി
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ  ഇതനിമനക്കുറനിചസ  ആകലസ്വാചനിചനില  എനള്ളതസ്വാണസ  ഇഇൗ
നനിയമനനിരമ്മസ്വാണത്തനിമന  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കപസ്വാരസ്വായ്മകേളനില്  ഒനസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്
കകേരളത്തനില്  കഹസ്വാടലുകേള്  155  രൂപ  ഭകണത്തനിന  മുകേളനില്  26  രൂപയസ്വാണസ
മസന്ട്രല്  ജേനി.എസസ.ടനി.-യയ  കസറസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമസ്വായനി  ഇഇൗടസ്വാക്കുനതസ.  ചസ്വായ
കുടനിചസ്വാല്  26  രൂപ  കൂടുതല്  മകേസ്വാടുകക്കണ  കേസ്വാരദമമന്തസ്വാണസ?  ആരക്കസ്വാണസ
ഇഇൗ  നനികുതനി  മകേസ്വാടുകക്കണതസ?   ഇഇൗ  നസ്വാടനിമല  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരന  മുകേളനില്
ഇഇൗ നനികുതനി  വനസ  പതനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഓകസലനിയ കപസ്വാലുള്ള രസ്വാജേദങ്ങളനില്
ഫഡസ  ആനസ  ബസ്പീവകറജേസനിനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ഒഴനിവസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഭകണ
സസ്വാധനങ്ങള്ക്കുയ പസ്വാനസ്പീയങ്ങള്ക്കുയ യഥസ്വാരതത്തനില് ജേനി.എസസ.ടനി.  ചുമത്തരുതസ്വായനിരുന.
അതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  പരനിഗണനിചനില;  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ  കേണനില
എനള്ളതസ്വാണസ  ഏറവയ  വലനിയ  കപസ്വാരസ്വായ്മകേളനില്  ഒനസ.  ഇഇൗ  പുതനിയ
സയവനിധസ്വാനത്തനില്  വനില  കുറയസ്വാനള്ള  നടപടനികേമളടുക്കസ്വാന്  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനനിനസ പരനിമനിതനിയണസ.  നനികുതനി സയബനനിചസ ഏമതങ്കെനിലുയ തരത്തനിമലസ്വാരു
പ്രശ്നമുണസ്വായസ്വാല്  അതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കണയ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  ബസ്വാക്കനി  സയസസ്വാനങ്ങളമട  മുമനില്  കേദസ്വാമയനിന്
നടത്തണയ.  ഇനനി  മുഴുവന് സയസസ്വാനങ്ങള് ഒനനിചനനിനസ്വാലുയ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ
എതനിരക്കുകേയസ്വാമണങ്കെനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനനിമന  തസ്പീരുമസ്വാനയ  തമന നടപ്പെസ്വാക്കുയ.
നമ്മുമട സയസസ്വാനത്തനിമന റബ്ബരവനില കപസ്വാലുള്ള വനിഷയങ്ങള്ക്കടക്കയ ഏമതങ്കെനിലുയ
തരത്തനില്  പ്രശ്നങ്ങളണസ്വാകുകമസ്വാള്  സസതനമസ്വായനി  നമുക്കസ  ഒനയ  മചയ്യസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കസ്വാത്ത  അവസയസ്വാണസ  ഇഇൗ  നനിയമയമൂലയ  സയജേസ്വാതമസ്വായനിരനിക്കുനതസ.  ഇതസ
പരനിഹരനിക്കസ്വാനള്ള  അടനിയന്തര  നടപടനിയസ്വാണസ  എടുകക്കണതസ.  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനനിമന ഏതസ അധനികേസ്വാരമുപകയസ്വാഗനിചസ ഇതസ എങ്ങമന തടയസ്വാമമനതനിമന
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സയബനനിചസ   ഗവണ്മമനസ  പരനികശസ്വാധനിക്കണമമനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  പറയസ്വാനള്ളതസ.
കകേന്ദ്രമത്തമക്കസ്വാണസ  നടപടനിമയടുപ്പെനിക്കസ്വാന്  സമ്മരദ്ദേയ  മചലുത്തുകേയയ  കവണയ.
അകതസമയയ സയസസ്വാനത്തനിമന വരുമസ്വാനയ വരദ്ധനിക്കുനതനിനള്ള സസ്വാദ്ധദതകേളമണനസ്വാണസ
ധനകേസ്വാരദ  വനിദഗ്ധമസ്വാരടക്കയ  ഇതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  എലസ്വാവരുയ
ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കുനതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  എലസ്വാ  നനികുതനികേളയ  ഉള്മപ്പെടനിടനില.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനനിമന  കേസയസസ ഡക്യൂടനി നനിലനനില്ക്കുനണസ.  മദദയ,  മപകട്രസ്വാളനിയയ
ഉലനങ്ങള്  എനനിവയമട  ഉലസ്വാദനത്തനിമനയയ  വനിലനയമടയയകമലുള്ള  എമമകസസ
ഡക്യൂടനിയയ  വനിലന  നനികുതനിയയ  തുടരുനണസ.   മുഴുവന്  നനികുതനികേളയ  ഇതനിനകേത്തസ
ഉള്മക്കസ്വാള്ളനിചനിടനിമലനള്ള പ്രശ്നമുണസ.  പ്രധസ്വാനമപ്പെട ചനില വരുമസ്വാന കസസ്വാതസ്സുകേള്,
മപകട്രസ്വാളനിയയ  ഉലനങ്ങള്  വഴനിയള്ള  നനികുതനി  വരുമസ്വാനയ  എനനിവ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനനിനയ  അതുകപസ്വാമല  മദദത്തനിമനയയ  മറ്റുയ  വനിലന നനികുതനിയനില് കേനിട്ടുന
വരുമസ്വാനയ സയസസ്വാന ഗവണ്മമനകേള്ക്കുയ എനസ്വാണസ.  ഇമതലസ്വായ ജേനി.എസസ.ടനി.-ക്കസ
പുറത്തസ്വാണസ.  ഇനനി  ഇതസ  അകതപടനി  നനിലനനിരത്തസ്വാന്  കവണനിയള്ള  സമ്മരദ്ദേമസ്വാണസ
സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനനിനസ  മചയ്യസ്വാനള്ളതസ.   കേസ്വാരണയ  നനികുതനി  ചുമത്തസ്വാനള്ള
അവകശഷനിക്കുന അധനികേസ്വാരയ  ഇഇൗ ചനിലറ  കമഖലകേളനിലസ്വായനി  ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുന.
അതസ  സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനനിമന  ഏറവയ  വലനിയ  വരുമസ്വാന  കസസ്വാതസസ്വാ
മണനള്ളതസ  മനസനിലസ്വാക്കനിമക്കസ്വാണസ  അതനികന്മേലുള്ള  കേടനകേയറയ  മചറുക്കസ്വാനള്ള
ശക്തമസ്വായ  നനിലപസ്വാടസ്വാണസ  സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനസ  എടുകക്കണതസ.  അതുകപസ്വാമല
സയസസ്വാനത്തനിനസ  ഭൂനനികുതനി,  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന  നനികുതനി,  രജേനികസഷന്,
എമമകസസ എനനിങ്ങമനയള്ള കസസ്വാതസ്സുകേളയ നനിലനനില്ക്കുനമണനള്ളതസ നമ്മള്
ഓരകക്കണതസ്വായനിട്ടുണസ.  കസവന  കമഖലയനില്  നനിനയ  നമുക്കസ  വരുമസ്വാനയ
ലഭനിക്കുമമന ധസ്വാരണ പരമക്കയണസ. എനസ്വാല് 2012-13 സസ്വാമത്തനികേ വരഷയ കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്വാര സമസ്വാഹരനിച മമസ്വാത്തയ കസവന നനികുതനിയനില് 1.30% മസ്വാതമസ്വാണസ നമ്മുമട
കകേസ്വാണ്ട്രനിബക്യൂഷന്.    വദവസസ്വായ  ഉലസ്വാദനവമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  കേണ്സള്ടന്സനി,
ഇന്ഷസറന്സസ,  കപറനസ,  കട്രഡസ  മസ്വാരക്കസ,  ചരക്കസ  ഗതസ്വാഗതയ  ഇവയനില്
നനിനസ്വാണസ  കൂടുതല്  കസവനനനികുതനി  ലഭദമസ്വാകുനതസ.  ആ  കമഖലയനില്  നമ്മുമട
കകേസ്വാണ്ട്രനിബക്യൂഷന്   വളമര  കുറവസ്വാമണനളളതുമകേസ്വാണസ  കസവന  നനികുതനിയനില്
നനിനയ നമുക്കസ വലനിയ വരുമസ്വാനയ ലഭനിക്കസ്വാനനിടയനില.  കകേരളത്തനിനസ നഷ്ടമപ്പെട്ടുകപസ്വായ
വദവസസ്വായവത്കേരണത്തനിമന  മുകനറയ തനിരനിമകേപനിടനിക്കസ്വാനള്ള  അവസരയ
സയജേസ്വാതമസ്വായനിട്ടുണസ  എനള്ളതസ്വാണസ  ഏറവയ  ശുകഭസ്വാതരക്കമസ്വായ  മമറസ്വാരു  വസ്തുത.
അസയസ്കൃതവസ്തുക്കളയ  യനസസ്വാമഗനികേളയ  ഏമറക്കുമറ  മറസ  സയസസ്വാനങ്ങളനില്
ലഭനിക്കുന വനിലയസ കകേരളത്തനിലുയ ലഭദമസ്വാകുമമനതസ ശുകഭസ്വാതരക്കമസ്വായ കേസ്വാരദമസ്വാണസ.
ഇതസ  പ്രകയസ്വാജേനമപ്പെടുത്തനി  മചറുകേനിട,  ഇടത്തരയ  വദവസസ്വായങ്ങള്  മുകനറണയ.
ഇന്തദമയസ്വാടസ്വാമകേ ഉലനങ്ങള് വനിതരണയ മചയ്യസ്വാന് നമുക്കസ കേഴനിയയ.  അങ്ങമന ചനില
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അവസരങ്ങളമട  കേലവറ  ഇഇൗ  നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയമൂലയ  നമുക്കസ  തുറന
കേനിട്ടുനമണനള്ളതുയ  വസ്തുതയസ്വാണസ.  കനരമത്ത  പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല  ആശങ്കെകേളയ
പ്രതസ്പീകകേളമുള്ള ഒരു നനിയമമസ്വാണനിതസ.  ആശങ്കെമയനതസ ഇതസ നമ്മുമട മഫഡറല്
സയവനിധസ്വാനമത്ത  തകേരത്തു;  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  നനികുതനി  ചുമത്തസ്വാനള്ള  എലസ്വാ
പരമസ്വാധനികേസ്വാരങ്ങളയ  എടുത്തുകേളഞ.  അകതസമയയ  മറസ  പല  കമഖലയനിലുയ
പ്രകയസ്വാജേനയ  ലഭനിക്കുമമനള്ളതസ്വാണസ  പ്രതസ്പീക.   സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനയ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനയ  അടനിയന്തരമസ്വായനി  ശ്രദ്ധനികക്കണ  കേസ്വാരദയ,  വനിലക്കയറയ  തടയസ്വാനള്ള
ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  നടപടനികേമളടുക്കുകേ  എനള്ളതസ്വാണസ.  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനനിമന  പരനിമനിതനികേള്ക്കുള്ളനില്  നനിനമകേസ്വാണസ  വനിലക്കയറയ  തടയസ്വാന്
ശ്രമനിക്കുനകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനില്  ഇതനിനസ്വായനി  സമ്മരദ്ദേയ
മചലുത്തണമമനസ മസ്വാതയ പറഞമകേസ്വാണസ നനിരത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    സനി  .    കജേസ്വാസഫസ:  സര,  കകേന്ദ്രത്തനിമല  ബനി.മജേ.പനി.  ഗവണ്മമനസ
അധനികേസ്വാരകമറകശഷയ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുന  മതറസ്വായ  സസ്വാമത്തനികേ  നയങ്ങളമട
പടനികേയനിമല  മൂനസ്വാമകത്തതസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ
അധനികേസ്വാരകമറയടന് തമന പസ്വാനനിയഗസ  കേമ്മസ്പീഷന് നനിരത്തലസ്വാക്കുകേയയ ഇന്തദയമട
പഞവതര പദ്ധതനികേമള ഇലസ്വായ്മ മചയ്യുകേയയ മചയ.  അതനിനപകേരയ സയവനിധസ്വാനയ
എന്തസ്വാമണനസ ആകലസ്വാചനിക്കസ്വാമത  'നസ്പീതനി ആകയസ്വാഗസ'  മകേസ്വാണവനസ്വാണസ ഇന്തദയമട
സമദ്ഘടനമയ  തകേരത്തതസ.  നസ്പീതനി  ആകയസ്വാഗനിമന  മമവസസ  മചയരമസ്വാനസ്വായ
അരവനിനസ പനഗരനിയ രസ്വാജേനിവയ്ക്കുകേയയ മചയ.  ഏറവയ പ്രഗത്ഭരുയ വനിദഗ്ദ്ധരുമടങ്ങുന
പസ്വാനനിയഗസ കേമ്മസ്പീഷനനിമല അയഗങ്ങള് രസ്വാജേദത്തനിമന സമദ്ഘടനയസ ദനിശസ്വാകബസ്വാധയ
നല്കേനിയനിരുന.  ആ  പസ്വാനനിയഗനിമന  തകേരത്തു,   Demonetization  മകേസ്വാണവന.
500,  1000  രൂപയമട  കനസ്വാട്ടുകേള്  പനിന്വലനിച.  അവസസ്വാനയ  അചടനിച
കനസ്വാട്ടുകേമളക്കസ്വാള്  കൂടുതല്  മടങ്ങനി  വരനികേയയ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ  പറഞ്ഞ  എലസ്വാ
നദസ്വായസ്പീകേരണങ്ങളയ  പരസ്വാജേയമപ്പെടുകേയയ  മചയ.  കനസ്വാടസ  നനികരസ്വാധനയമൂലയ
സമദ്ഘടനയസ  കേടുത്ത  ആഘസ്വാതയ  ഉണസ്വാക്കനിയതലസ്വാമത  ഒരു  മമചവമുണസ്വായനില.
മൂനസ്വാമകത്തതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.യസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.യയ  കവണത  മുമനസ്വാരുക്കങ്ങളനിലസ്വാമത
നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതുമൂലമുളള  മകേടുതനികേള്  നമ്മള്  കനരനിട്ടുമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
സസ്വാമത്തനികേ  കേലണറനിമല  മസ്വാറമസ്വാണസ  ഇനനി  വരസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.  സസ്വാമത്തനികേ
കേലണര  ഏപ്രനില്-മസ്വാരചസ  എനളളതസ  മസ്വാറനി  ജേനവരനി-ഡനിസയബര  എനസ്വാക്കസ്വാന്
കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.   പരനിഷ്കസ്വാരയ  നലതസ്വാണസ.  അതനിനസ  കവണത  മുമനസ്വാരുക്കയ
ഉണസ്വാകേണയ,  കഹസ്വായ  വരക്കസ  മചയ്യണയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  സരജേനിക്കല്  മമസക്കസ്വാണസ.
1947  ആഗസസ  16-ാം  തസ്പീയതനി  പസ്വാരലമമനനില്  പണ്ഡനിറസ  ജേവഹരലസ്വാല്
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മനഹ്റുവനിമന  വനിഖദസ്വാതമസ്വായ  പ്രസയഗയ  Tryst  with  Destiny-യമട  വനികേലമസ്വായ
ആവരത്തനമസ്വാണസ  കേഴനിഞ്ഞ  ജൂണ്  30-ാം  തസ്പീയതനി  നടനതസ.  ഒരു  രസ്വാജേദയ,  ഒരു
നനികുതനി,  ഒരു കേകമസ്വാളയ എനതസ നല സങ്കെല്പ്പെമസ്വാണസ.  പമക,  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയതസ
ഏറവയ  വനികേലമസ്വായനിടസ്വാണസ.  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  പല  നനികുതനികേളയ  ജേനി.എസസ.ടനി.യമട
ambit-  നസ പുറത്തസ്വാണസ.  മപകട്രസ്വാള്,  ഡസ്പീസല്,  വനിമസ്വാന ഇനന നനികുതനികേള്,  മദദയ,
മമവദക്യുതനി, ഭൂമനി - മകേടനിട വനില്പ്പെനയമട രജേനികസഷനയ സസ്വാമസ ഡക്യൂടനിയയ, ഭൂനനികുതനി,
കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന നനികുതനി, മകേടനിട നനികുതനി, മതസ്വാഴനില് നനികുതനി തുടങ്ങനിയവമയസ്വാനയ
ഉള്മപ്പെടുത്തനിയനിടനില.   ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  നല വശങ്ങള് കേസ്വാണസ്വാമത കപസ്വാകുനനില.
മചക്കസ കപസ്വാസ്റ്റുകേളനില,  നനികുതനി ഘടന ഒകര രസ്പീതനിയനിലസ്വാക്കനി.  പതങ്ങളനില് വരുന
ചനില കലഖനങ്ങളമട തലമക്കടസ വസ്വായനിക്കസ്വായ. ജേനി.എസസ.ടനി.- നനിരമ്മസ്വാണ പ്രവൃത്തനികേള്
സ്തയഭനത്തനികലയസ,  ജേനി.എസസ.ടനി.  -അതനിരത്തനി  മചക്കസകപസ്വാസ്റ്റുകേള്  ഇലസ്വാതസ്വായകതസ്വാടു
കൂടനി   വസ്വാളയസ്വാര  -  കവലന്തസ്വാവളയ വഴനിയളള കേളളക്കടത്തസ വരദ്ധനിച,  ജേനി.എസസ.ടനി.-
ജേസ്പീവന്  രകസ്വാ  മരുനസ  വനില്പ്പെന  പ്രതനിസനനിയനില്,  മരുനസ  വനിപണനിയനില്
ആശയക്കുഴപ്പെയ,  അമക്യൂമസ്മനസ പസ്വാരക്കുകേള് പ്രതനിസനനിയനില്,  കകേസ്വാഴനിക്കസ ഇകപ്പെസ്വാഴുയ
കതസ്വാനനിയ വനില, ഭകണ വനില കൂടുമമനസ ഒടുവനില് ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി സമ്മതനിച,
പരസ്വാതനി  പ്രളയയ,  ആശയക്കുഴപ്പെയ.  ഇനയ  ഇക്കസ്വാരദങ്ങളനില്  യസ്വാമതസ്വാരു
വദക്തതയമനില.  എമമകസസ  ഡക്യൂടനി,  വസ്വാറസ,  കസവന  നനികുതനി  തുടങ്ങനിയ  മൂനസ
നനികുതനികേമള  ഒഴനിവസ്വാക്കനി  പകേരയ  ഏകേസ്പീകൃത  ജേനി.എസസ.ടനി.  മകേസ്വാണവരുകമസ്വാള്,
ഇനസ  കേചവടക്കസ്വാര  മചയ്യുനതസ  മൂനസ  നനികുതനിയമടങ്ങുന  എയ.ആര.പനി.
നനിലനനിരത്തനിമക്കസ്വാണസ  അതനിമന  മുകേളനിലസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വസ്വാങ്ങുനതസ.   ആനനി
കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  സയവനിധസ്വാനയ  ഉളളതുമകേസ്വാണസ  എന്തസ  മചയ്യസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.
നനിലവനിലുളള  എയ.ആര.പനി.  എമമകസസ  ഡക്യൂടനിയയ  വസ്വാറ്റുയ  സരവ്വസ്പീസസ  ടസ്വാകയ
അടങ്ങനിയതസ്വാണസ.  അതസ  ഏകേസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ  വനില  നനിശ്ചയനിചതനിനകശഷയ
അതനിനപുറകമ ജേനി.എസസ.ടനി. വസ്വാങ്ങനിക്കുകേയസ്വാണസ. അതസ തടയസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുനകണസ്വാ?
കേഴനിഞ്ഞ  48  ദനിവസമസ്വായനി  രൂകമസ്വായ  വനിലക്കയറ  മകേടുതനിയനില്
അകേമപ്പെടനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ജേനി.എസസ.ടനി.  വനസ്വാല്  വനില  കുറയയ,  നനികുതനി
കുറഞ്ഞതനിമന  ആനകൂലദയ  ജേനങ്ങള്ക്കസ  ലഭനിക്കുമമനസ്വാണസ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞതസ.
സസ്വാധസ്വാരണ  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന  100 ഉത്പനങ്ങളമട  പടനികേ  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പെസ
പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനിച.   അതനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിരക്കുകേളയ  നനിലവനിലുളള  നനിരക്കുയ
തമ്മനിലുളള  വദതദസ്വാസയ  കേസ്വാണനിചനിട്ടുണസ്വായനിരുന.   ആ  പരസദത്തനില്  പറയനതസ,
പതനിനസ്വാലര ശതമസ്വാനയ മുതല് അര ശതമസ്വാനയ വമര നനികുതനി കുറഞമവനസ്വാണസ. 100
ഉത്പനങ്ങളനില്  ഏമതങ്കെനിലുയ  ഒനനിമന  വനില  അങ്ങസ  അവകേസ്വാശമപ്പെടതുകപസ്വാമല
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കുറഞ്ഞനിട്ടുകണസ്വാ?  ഒരു  ഉത്പനത്തനിമനയയ  വനില  കുറഞ്ഞനിടനിമലനസ  മസ്വാതമല
വരദ്ധനിക്കുകേയസ്വാണസ  മചയതസ.  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  5-7-2017-ല്  എഴുതനിയ
കലഖനയ ഞസ്വാന് വസ്വായനിച. ഇനസ രസ്വാവനിമല അങ്ങസ സഭയനില് പറഞ്ഞതസ, ജേനി.എസസ.ടനി.
വനസ്വാല് വനില കുറയയ, കുറയണയ എനസ്വാണസ.  കേസ്വാരണയ, കനരകത്ത ഏതസ്വാണസ 40, 30
ശതമസ്വാനയ വമര ടസ്വാകസ വരുമസ്വായനിരുന. അവനിമടനനിനസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.യമട സസ്വാബസ
5,  12,  18  എന രസ്പീതനിയനില് വരുമമനസ  പറഞ്ഞതസ.   ഇനസ  യഥസ്വാരത അവസ
അങ്ങമനയസ്വാകണസ്വാ?  അങ്ങസ  രസ്വാവനിമല  പറഞ്ഞതസ,  നനികുതനി  ഘടനയ്മക്കതനിരസ്വായനി
സൂററനിമല  തുണനി  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്  സമരയ  മചയതുകപസ്വാമല  മചയ്യണമമനസ്വാണസ.
അങ്ങമയകപ്പെസ്വാലുളളവര പറകയണ കേസ്വാരദമസ്വാകണസ്വായനിതസ.  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ
പ്രസയഗനിചകപ്പെസ്വാള് മുമനസ്വാരുക്കമുണസ്വായനിടനിമലനസ പറഞ.  അക്കസ്വാരദത്തനില് അങ്ങുയ
പ്രതനിയസ്വാണസ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനയ  അങ്ങുയ  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  തയ്യസ്വാമറടുത്തനില.
കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭസ്വാ  സകമ്മളനയ  പനിരനിയന  സമയത്തസ  ബനില്  മകേസ്വാണവരസ്വാന്
പസ്വാടനിലസ്വായനിരുകനസ്വാ?  സഭയസ മുമനില് മറസ ബനിസനിനമസസ്വാനയ ഇലസ്വാമയനസ്വാണസ അനസ
മുഖദമനനി പറഞ്ഞതസ.  ഇന്തദയനില് ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനില് ചരച മചയ്യുന അവസസ്വാന
സയസസ്വാനയ  കകേരളമകല?  ഇഇൗ  വനിഷയയ  സഭയനില്  ചരച  മചയനിരുനമവങ്കെനില്
അകങ്ങയസ  കുകറ  കേസ്വാരദങ്ങള്  മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുമസ്വായനിരുന.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനസ്വാമണങ്കെനിലുയ അങ്ങസ്വാമണങ്കെനിലുയ വളമര ലസ്വാഘവ ബുദ്ധനികയസ്വാടുകൂടനി,  വണനി
കപസ്വായനിക്കഴനിഞ്ഞസ  മമകേ  കേസ്വാണനിക്കുനതുകപസ്വാമല  ഇകപ്പെസ്വാള്  ചരച  മചയ്യുകേയസ്വാണസ.
ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  ഇനനി  എന്തസ  മചയ്യസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.  ഇതസ  ഏതസ്വായസ്വാലുയ  ശരനിയസ്വായ
നടപടനിയസ്വായനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.  സമദ്ഘടനയനില്  ഉണസ്വാക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുന
ഗുരുതരമസ്വായ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉടമനമയസ്വാനയ  അവസസ്വാനനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുനനില.  ഇഇൗ
വനിലവരദ്ധനവസ ഒരു fait accompli ആയനി ക്കഴനിഞ്ഞസ്വാല് കേസ്വാഴ്ചക്കസ്വാരസ്വായനി നനില്ക്കസ്വാകന
സസ്വാധനിക്കൂ.  സമഗവയ  വനിശസ്വാലവമസ്വായനി  നനികുതനി  ഘടന  ചരച  മചയ്യുകമസ്വാള്
കകേന്ദ്രഗവണ്മമനയ അങ്ങുയ കവണത കഹസ്വായവരക്കസ മചയനിടനില. രസ്വാവനിമല പ്രതനിപക
കനതസ്വാവസ  പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല  അകങ്ങയസ  അരുണ്  മജേയ്റലനികയക്കസ്വാളയ
ആകവശമസ്വായനിരുന. അങ്ങയമട പ്രസ്തസ്വാവന വസ്വായനിചകനസ്വാക്കനിയസ്വാല് അറനിയസ്വായ, അങ്ങസ
വളമര  ആകവശപൂരവ്വയ  പനിനണച.   ജേനി.എസസ.ടനി.മയ  അനകൂലനിച  അങ്ങമയ
പ്രധസ്വാനമനനി  അഭനിനനനിക്കുകേയണസ്വായനി.  അങ്ങസ  നകരന്ദ്ര കമസ്വാഡനിയമട  അഭനിനനനയ
ഏറ്റുവസ്വാങ്ങനി. ജേനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനില് മമമറസ്വായ അങ്ങുകപസ്വാലുയ പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമസ്വായനി
ഉണസ്വാകകേണ  വനിഷയങ്ങള്  ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കസ്വാകനസ്വാ  പരനിഹസ്വാരമുണസ്വാക്കസ്വാകനസ്വാ
ശ്രമനിചനില.  എലസ്വാ  ഒരുക്കങ്ങളയ  പൂരത്തനിയസ്വാമയനസ  അങ്ങസ  ഇവനിമട  പറഞ.
ജേനി.എസസ.ടനി. -കകേരളയ പൂരണ്ണ സജ്ജയ, ജൂമമല 1-നസ നടപ്പെനിലസ്വാക്കുന ചരക്കസ കസവന
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നനികുതനി വരകവല്ക്കസ്വാന് കകേരളയ പൂരണ്ണ സജ്ജമസ്വാമണനസ ധനമനനി കഡസ്വാ. ടനി. എയ.
കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ  പറഞ,  ജേനി.എസസ.ടനി.യനികലയസ  മസ്വാറസ്വാന്  കകേരളയ  തയ്യസ്വാര  -
ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി.  എന്തസ  മുമനസ്വാരുക്കമസ്വാണസ  മചയതസ.  ഇനസ  കകേരളത്തനിമല
വദസ്വാപസ്വാരനികേളനില്  60  ശതമസ്വാനയ  ആളകേളയ  ജേനി.എസസ.ടനി.യനില്  രജേനിസര
മചയനിടനില.  വദസ്വാപസ്വാരനികേമളയയ  ജേനങ്ങമളയയ  കബസ്വാധവത്കേരനിചനില.  വനിപുലമസ്വായ
മുമനസ്വാരുക്കമുണസ്വായനിരുമനങ്കെനില്  ഇനസ  ഇഇൗ  ആശയക്കുഴപ്പെയ  ഉണസ്വാകേനിലസ്വായനിരുന.
അങ്ങയമട ഭസ്വാഗത്തുനനിനണസ്വായ ഗുരുതരമസ്വായ വസ്പീഴ്ച മറചവയസ്വാനസ്വാണസ ശ്രമനിക്കുനതസ.
സമരയ  മചയ്യസ്വാനസ്വാണസ  അങ്ങസ  പറയനതസ.  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിയയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനില് മമമറുമസ്വായ അങ്ങസ അപസ്വാകേതകേളയ വസ്പീഴ്ചകേളയ ചൂണനിക്കസ്വാണനിചമകേസ്വാണസ
പരനിഹസ്വാരമുണസ്വാക്കസ്വാന്  ശ്രമനികക്കണതസ്വായനിരുന.  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ
മമക്കസ്വാനനിസയ വരസ്വാന് കപസ്വാകുനമവനസ അങ്ങസ രസ്വാവനിമല പറഞ. എനസ്വാണസ വരസ്വാന്
കപസ്വാകുനതസ? 9-ാം തസ്പീയതനി കേഇൗണ്സനില് കൂടുനമവനസ പറഞ.  വനിലവരദ്ധനവയ
പുതനിയ  നനികുതനികേളയ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായതനിനകശഷയ  പരനിഹസ്വാരമുണസ്വാക്കസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കസ്വാത്ത  ഘടത്തനിലസ്വാണസ  ഇഇൗ  സയവനിധസ്വാനയ  ഉണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.
അതസ  സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനനിമന  വസ്പീഴ്ചയസ്വാണസ,  കുറചകൂടനി  ഗഇൗരവമസ്വായനി
കേസ്വാകണണതസ്വായനിരുന.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനയ  കകേരള  ഗവണ്മമനയ  കചരനസ
കകേരളത്തനിമല  സസ്വാധസ്വാരണ  ജേനങ്ങമള  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ  ഈ
നനിയമയമൂലയ  ജേനങ്ങള്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ  പരനിഹസ്വാരമുണസ്വാക്കസ്വാന്  കകേന്ദ്ര-
സയസസ്വാന സരക്കസ്വാരുകേള് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ  അഭദരതനിക്കുകേയസ്വാണസ. 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവസ്വാകേരന്:  സര,  ഞസ്വാന്  എമന  കസ്നേഹനിതന്മേസ്വാരുമടമയലസ്വായ
പ്രഭസ്വാഷണയ  ശ്രദ്ധകയസ്വാടുകൂടനി  കകേട്ടുമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വായനിരുന.  ഇതനിമന
ഉപജസ്വാതസ്വാവസ  ആരസ്വാണസ;  ഇഇൗ  കുഞ്ഞനിമന  അചന്  ആരസ്വാണസ;  ഇതസ  ആരുമട
കുഞ്ഞസ്വാണസ? ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി തമന അയഗസ്പീകേരനിക്കുനനില.  പ്രതനിപകയ തസ്പീമര
അയഗസ്പീകേരനിക്കുനനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.യനികലയസ  സൂകനിചകനസ്വാക്കനിയസ്വാല്  ശ്രസ്പീ.  പ്രണബസ
മുഖരജേനിയമടയയ   കകേസ്വാണ്ഗസനിമനയയ  മുഖയ  കേസ്വാണസ്വായ.  ഇതനിമനക്കസ്വാള്  കുറമറ
രസ്പീതനിയനിലുളള  ജേനി.എസസ.ടനി.യസ്വാണസ  ഇവനിമട  നനിങ്ങള്  മകേസ്വാണവനമതനസ
പറയകമസ്വാഴസ്വാണസ  ജേനങ്ങള്  അറനിയനതസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്വാഡനിയസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  അവകേസ്വാശനിമയനസ്വാണസ  നമ്മള്  പറയനതസ.  കകേന്ദ്രത്തനില്
അധനികേസ്വാരത്തനിലനിരനിക്കുന പ്രധസ്വാനമനനിയസ്വാണസ  ജൂണ്  30-ാംതസ്പീയതനി  അരദ്ധരസ്വാതനി
ഇങ്ങമനമയസ്വാരു  സയഭവത്തനിനസ  കനതൃതസയ  മകേസ്വാടുത്തതസ.  ഇന്തദയമട  ചരനിതത്തനില്
അരദ്ധരസ്വാതനികേള് വളമര പ്രധസ്വാനമപ്പെടതസ്വാണസ. Freedom at midnight, അതുകപസ്വാമല
GST  at  midnight  ആണസ.  രസ്വാജേദമത്ത  ഭരണസ്വാധനികേസ്വാരനികേള്  ജേനങ്ങളനില്  നനിനസ
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നനികുതനി   പനിരനിക്കുനതസ  എന്തനിനസ്വാമണനളളതനിനസ  സസ്വാമൂഹനികേ  പശ്ചസ്വാത്തലമുണസ.
ഞങ്ങള്ക്കസ  സരക്കുകലറസ  മചയനിരനിക്കുന  പുസ്തകേത്തനില്  നനിനസ  വസ്വായനിചതസ്വാണസ.
പഇൗരസ്വാണനികേ കേസ്വാലയ മുതല് 'മന'-മന കേസ്വാലയ മുതല് നനികുതനി പനിരനിക്കുനണസ.  നനികുതനി
പനിരനിവസ നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയതനില് കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ ഐസകേനിമന പൂരവ്വനികേരനില്
ഏറവയ  സമരതന്,  ചന്ദ്രഗുപ്തമഇൗരദമന  സസ്വാമത്തനികേ  ഉപകദഷ്ടസ്വാവസ്വായനിരുന
കേഇൗടനിലദനസ്വാണസ. അകദ്ദേഹയ നനികുതനിമയക്കുറനിചസ പറയനതസ  ''Kautilya was the first
world economist. The suggestions and strategy given by him are applicable
till today.  He was the Financial Advisor in Maurya Empire.  He gives the
following  opinion  on  levy  taxes''.  അതനിനസ  ഏഴസ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  പറഞ്ഞനിടസ
അകദ്ദേഹയ  പറയനതസ,  '' .The equilibrium of money can be possible if the…

taxes are more charged from richer section and use it for the development
of  weaker  section''.  രസ്വാജേദമത്ത  ഭരണസ്വാധനികേസ്വാരനികേള്  മകേസ്വാണവരുന  ഏമതസ്വാരു
സസ്വാമത്തനികേ  സമസ്പീപനത്തനികനയയ  അടനിത്തറ,  ആ  രസ്വാഷത്തനിമന  പസ്വാവമപ്പെട
ആളകേമള അമതങ്ങമന ബസ്വാധനിക്കുമമനള്ളതസ്വാണസ.  സസസ്വാതനദസ്വാനന്തര ഭസ്വാരതത്തനില്
ഭരണയ  എങ്ങമന  നടത്തണമമനസ  അറനിയസ്വാമത  അമരനസ  നനിന  ജേവഹരലസ്വാല്
മനഹ്റുവനിനസ മഹസ്വാതസ്വാഗസ്വാനനി മകേസ്വാടുത്ത ഉപകദശമസ്വാണനിതസ.  ''അങ്ങസ ഒനമകേസ്വാണയ
കപടനിക്കണ,  അങ്ങസ  ഏതസ  ഭരണപരനിഷ്കസ്വാരയ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാഴുയ  ഏതസ  നനിയമയ
മകേസ്വാണവരുകമസ്വാഴുയ  നമ്മുമട  രസ്വാജേദമത്ത  അരദ്ധനഗ്നേരസ്വായ,  പടനിണനിപ്പെസ്വാവങ്ങളസ്വായ
കൃഷനിക്കസ്വാരുമട  ചനിതയ  അങ്ങയമട  ഹൃദയത്തനില്  നനിറയണയ''  എനസ്വാണസ
മഹസ്വാതസ്വാഗസ്വാനനി  പറഞ്ഞതസ.  പകക   കകേസ്വാണ്ഗസ്സുകേസ്വാരമന  60  വരഷമത്ത
ഭരണത്തനില്  ഒരു  കൃഷനിക്കസ്വാരമനയയ  ചനിതയ  ഭരണസ്വാധനികേസ്വാരനിയമട
മനസനിലുണസ്വായനിമലനള്ളതസ  കവമറ അനഭവയ. 

ഇനനിവനിമട  അവതരനിപ്പെനിച   ബനിലനിമന  കപരസ   ജേനി.എസസ.ടനി.  (Goods  and
Services  Tax)   എനസ്വാണസ.  ഞസ്വാമനസ്വാരു  സസ്വാമത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധനല.   എനസ്വാലുയ
അനഭവത്തനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  പറയകേയസ്വാണസ,  ഇതസ  ആമര
സഹസ്വായനിക്കസ്വാനസ്വാണസ?  ഇതനിമല  ultimate aim  എനസ പറയനതസ  easy business
ആണസ.   കകേരളത്തനില്   big  monopoly  business  നടത്തുനതസ  ആരസ്വാണസ?
കകേരളത്തനില്  ഈ  ബനില്  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിമന  ഫലമസ്വായനി  പസസ  കപസ്വായനിനയ
ഹമനസസ കപസ്വായനിനയ ഉമണനസ്വാണസ എമന സുഹൃത്തുക്കമളലസ്വായ ഇവനിമട പറഞ്ഞതസ.
ഞസ്വാന്  ഹമനസസ  കപസ്വായനിനസ്വാണസ  കൂടുതലുയ  കേസ്വാണുനതസ.   ഇതസ  വളമര  കവഗയ
നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്  മുന്കേരുതലുകേമളടുത്തനിരുമനങ്കെനില്  ഇമതലസ്വായ  ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാമമനസ
പറയന  സുഹൃത്തുക്കകളസ്വാടസ  ഞസ്വാന്  കചസ്വാദനിക്കുന,  എനമകേസ്വാണസ  അകമരനിക്കയനില്
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ഇകപ്പെസ്വാഴുയ അതസ നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനില;  ഇതസ നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയ രസ്വാജേദങ്ങള് എനമകേസ്വാണസ
തകേരനകപസ്വായനി;  ഇതസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയ  രസ്വാജേദങ്ങളനില്  എനമകേസ്വാണസ
വനിലക്കയറമുണസ്വായനി?   എത  മുന്കേരുതലുമണങ്കെനിലുയ  രസ്വാജേദമത്ത  സസ്വാമത്തനികേ
ദരശനത്തനിമലസ്വാരു മസ്വാറയ വരണയ.  ഒരു കേദസ്വാപനിറലനിസസ  മമസ്വാകണസ്വാകപസ്വാളനി മഡവലപസ
മചയ്യുന  രസ്വാജേദങ്ങളനിലസ്വാണസ  ഇതസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയതസ.  കസസ്വാഷദലനിസസ
അകപ്രസ്വാചമണങ്കെനില് തസ്പീരചയസ്വായയ ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട വലനിയ പ്രശ്നമുണസ്വാകേനില.  ഇതസ
ആരക്കസ ബനിസനിനസസ മചയ്യസ്വാനസ്വാണസ?  നനികുതനി മകേസ്വാടുക്കുനതസ വരുമസ്വാനമുള്ളവരസ്വാണസ.
ഇന്തദയമട  നനിലവനിളനി  വരുമസ്വാനമനിലസ്വാത്തവരുമട  നനിലവനിളനിയസ്വാണസ.   ജേനി.എസസ.ടനി.
പസ്വാസസ്വായതുമകേസ്വാണസ  അതസ  പരനിഹരനിക്കമപ്പെടനില.   വനിലക്കയറയ  വരദ്ധനിക്കുമമനസ
ഭരണ  പ്രതനിപകമമലസ്വായ  ഒനനിചസ  പറയന.  വനിലക്കയറമുണസ.  രൂകമസ്വായ
വനിലക്കയറമുണസ്വായനിടസ  എതകയസ്വാ  വരഷങ്ങളസ്വായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷയ
മകേസ്വാണണസ്വായതല.  വനിലക്കയറയ  ഇനസ  നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തസ  ഒരു  ഹദനയദനിന
സയഭവമസ്വായനി.  ഒരു  ജേനറല്  ഫനികനസ്വാമനിനനസ്വായനി  വനമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ബനി.മജേ.പനി.-യമട  നയപരനിപസ്വാടനികേമളയയ  ജേനകദ്രസ്വാഹങ്ങമളയയ  ജേനവനിരുദ്ധ
നടപടനികേമളയയ  undemocratic  ആയനിട്ടുള്ള  ജേനസ്വാധനിപതദമത്ത  കേശസ്വാപ്പെസ
മചയ്യുനതനിമനക്കുറനിചയ നനിങ്ങള്മക്കസ്വാനയ പറയസ്വാനനില.   കേസ്വാരണയ നനിങ്ങളസ്വാണനിതസ
തുടങ്ങനിവചതസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  കകേള്ക്കുനതസ  പ്രസനിഡനസ  ഭരണമസ്വാമണനസ്വാണസ.
സയസസ്വാനത്തനിമന  വനിഭവങ്ങള്  ഹകേകേസ്വാരദയ  മചയ്യസ്വാനയ  അതനിനസ  നനികുതനി
നനിശ്ചയനിക്കസ്വാനയ  അതസ  പനിരനിമചടുക്കസ്വാനയ  അതുസയബനനിചസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാനമുള്ള
പരനിമനിതമസ്വായ  സസസ്വാതനദയ  കേവരമനടുക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ  ഭരണഘടനസ്വാ
വനിരുദ്ധമസ്വാണസ.  ഈ  ബനില്  ഇവനിമട  അവതരനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  കേസ്വാരണമമന്തസ്വാണസ?
ഇന്തദയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഭരണഘടന  അനസരനിചസ  നമ്മുമട  ബസ്വാധദതയസ്വാണസ.
മസന്ട്രല്  ആകനസരനിചസ  ഇവനിമടയയ  ഒരു  ആകസ  കവണമമനസ്വാണസ  ഇതനില്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ.  

വളമര  ഗുരുതരമസ്വായ  കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ  പലരുയ  ഇവനിമട  ചൂണനി
ക്കസ്വാണനിചനിരനിക്കുനതസ.  കകേരളത്തനിമന  സമദ്ഘടന  ഇകപ്പെസ്വാള്ത്തമന  വലസ്വാത്ത
അവസയനിലസ്വാണസ.  കസവന  നനികുതനി  വഴനി  കുകറ  പണയ  കകേരളത്തനില്
വനകചരുമമനള്ള  കനടമസ്വാണസ  ഈ  ബനിലനില്നനിനസ  നമുക്കസ  ആമകേ
പ്രതസ്പീകനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  അമതങ്ങമനയസ്വാണസ  കേനിട്ടുനമതനറനിയനില.   ഇനവമരയള്ള
അനഭവയവചസ  കനസ്വാക്കുകമസ്വാള്  ഏതസ  നനിയമയ  ഇന്തദയനില്   മകേസ്വാണവനസ്വാലുയ
കേറപ്ഷന്  ഫസ്പീയസ്വാണസ.  ഇവനിമട  അഴനിമതനി  നനികരസ്വാധന  നനിയമയ  ഉണകലസ്വാ.
ഭരണഘടന തമന  Anti-monopoly  ആണസ.  സമത്തസ കുനകൂടസ്വാന് പസ്വാടനിമലനസ
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ഭരണഘടനയനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണസ.  പകക  നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തസ  അദസ്വാനനിയയ
കകേസ്വാടസ്പീശസരന്മേസ്വാരുമുണസ്വായനി.  ഭരണഘടന  പ്രകേസ്വാരയ  അതസ  മതറസ്വാണസ.  സസത്തസ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കസ്വാന് പസ്വാടനിലസ്വാഞ്ഞനിട്ടുയ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച.  ഒരു  നടപടനിയമനില.  മുകകേഷസ
അയബസ്വാനനി, അനനില് അയബസ്വാനനി, അദസ്വാനനി ഇവരുമടമയലസ്വായ സസത്തസ നനിയനനിക്കസ്വാന്
ഭരണഘടനയനില്  വകുപ്പെനികല;  നനിയനനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയനകണസ്വാ?  മകേസ്വാള്ളലസ്വാഭ
മടനിക്കുനതസ  നനിയനനിക്കസ്വാന്  ഒരു  ട്രനിബക്യൂണല്  ഇവനിമട  വരുയ.  അകതസ്വാടുകൂടനി  ഈ
ബനിലനിനകേത്തുള്ള എലസ്വാ മകേടുതനികേളയ തസ്പീരുയ.  ഇമതസ്വാനയ വദക്തനിപരമസ്വായനി ഞസ്വാന്
വനിശസസനിക്കുനനില.   ഇന്തദയമടയയ  ജേനങ്ങളമടയയ  അനഭവങ്ങള്  അങ്ങമനയല.
ഈ നനിയമയവഴനി കകേരളത്തനിമന സമദ്ഘടനയനില് കൂടുതല് പ്രശ്നങ്ങള് ഉണസ്വാകേസ്വാന്
കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ടൂറനിസമത്ത ഇതസ എങ്ങമന ബസ്വാധനിക്കസ്വാന് കപസ്വാകുന.  അബ്കേസ്വാരനി
നയത്തനില് ഒരു മസ്വാറയ  വനസ്വാല് ടൂറനിസയ മഡവലപസ  മചയ്യുമമനസ്വാണസ വനിചസ്വാരനിചതസ.
ഇടനിത്തസ്പീ കപസ്വാമലയകല വനനിരനിക്കുനതസ. കഹസ്വാടലുകേളനില് കേയറസ്വാന് നനിവൃത്തനിയനിലസ്വാത്ത
ടസ്വാകസ്വാണസ വരുനതസ. ആയരകവ്വദ ഔഷധ നനിരമ്മസ്വാണമസ്വാണസ കകേരളത്തനിമന തനതസ്വായ
സസത്തസ. ഇനസ കലസ്വാകേത്തനിമന ശ്രദ്ധ പനിടനിചപറ്റുന ആയരകവ്വദത്തനിമനയയ വനിടുനനില.
അതുകപസ്വാമല കകേരളത്തനിമന നസ്വാണദവനിളകേളമട സനിതനി എന്തസ്വായനിരനിക്കുയ?  കതയനില,
റബ്ബര,  സുഗനദ്രവദങ്ങള്  എനനിവമകേസ്വാണസ്വാണസ  കകേരളയ  നനിലനനില്ക്കുനതസ.
അതനികന്മേല്   വദസ്വാപകേമസ്വായ  രസ്പീതനിയനില്  നനികുതനിഭസ്വാരയ  വരദ്ധനിപ്പെനിചസ്വാല്  എന്തസ
ആനകൂലദമസ്വാണസ  നമുക്കസ  കേനിടസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.  ജേനസയഖദയനില്  ഏറവയ
പനിനനിലസ്വാണസ  കകേരളയ.  ഗസ്വാരഹനികേ  ഉപകേരണങ്ങള്,  കേണ്സക്യൂമര  ഉലനങ്ങള്
എനനിവയമട പതനിനഞസ ശതമസ്വാനയ വനില്പ്പെന നടത്തുനതസ കകേരളത്തനിലസ്വാണസ. 

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്:  സര,  അങ്ങസ  വളമര  നല  നനിരകദ്ദേശമസ്വാണസ
വചതസ.   ജേനി.എസസ.ടനി. ബനില് ഒപ്പെനിടുനതനിനസ മുമസ  ഈ പറയന നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ കൂടനി
അതനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തനിമക്കസ്വാണസ  അമമനസമമനസ  വരുത്തസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിരുമനങ്കെനില്
നമുക്കസ  കൂടുതല്  പ്രകയസ്വാജേനമസ്വായനിരുന.  ഇകപ്പെസ്വാള്  വണനി  കപസ്വായനിക്കഴനിഞ്ഞതനിന
കശഷയ  പുറകേനില്നനിനസ  ഹകേ  കേസ്വാണനിക്കുകേയസ്വാണസ.  യഥസ്വാരതത്തനില്  ഈ  ബനില്
നമുക്കനിവനിമട  കനരമത്ത  ചരച  മചയ്യസ്വാമസ്വായനിരുന.  അങ്ങമന  ചരച
മചയനിരുനമവങ്കെനില്  കകേരള  മലജേനികസചറനിമന  മപസ്വാതുവസ്വായനിട്ടുള്ള  ഒപസ്പീനനിയന്
പറയസ്വാന്  കേഴനിയമസ്വായനിരുന.   ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിമല  അയഗയ  കൂടനിയസ്വായ
ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിമയ  മസങ്തന്  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയമസ്വായനിരുന.   ഇകപ്പെസ്വാള്
അമതലസ്വായ കപസ്വായനി.  പനിമനയള്ളതസ അവനിമട ഒപ്പെനിടതനിമന മറുവശമത്തക്കുറനിചള്ള
ആകലസ്വാചന  മസ്വാതമസ്വാണസ.  ആ  ആകലസ്വാചനയ്ക്കുയ  സമയയ  കപസ്വായനി  എനള്ളതസ്വാണസ.
കകേസ്വാടതനി അടചനിടസ ലസ്വാ കപസ്വായനിനസ പറയനതനിനസ തുലദമസ്വായനികപ്പെസ്വായനി.  
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ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവസ്വാകേരന്:  സര,  ഇനനിയനികപ്പെസ്വാള് നമ്മുമട മുമനില് റനിയസ്വാലനിറനികയ
അവകശഷനിക്കുനള.  ബനില് പസ്വാസസ്വായനി.  അതനിനനബനമസ്വായ ഒരു ബനില് നമുക്കസ
പസ്വാസസ്വാക്കനികയ പറ.   ഒളനികചസ്വാടസ്വാന് കേഴനിയനില.  

ശ്രസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്: സര, ഇതസ കനരമത്ത ആകേസ്വാമസ്വായനിരുന. 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവസ്വാകേരന്:   സര,   കകേരളത്തനിമന രസ്വാഷസ്പീയ സസ്വാഹചരദയ  വചസ
പല  കേസ്വാരദങ്ങളനിലുയ  കേസ്വാലതസ്വാമസമുണസ്വാകുയ.  ചനിലകപ്പെസ്വാള്  മസ്വാറനിവയ്കക്കണനിവരുയ,
ചനിലകപ്പെസ്വാള് പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനിമലനയ വരുയ.  അമതസ്വാനയ വലനിയ ക്രനിമനിനല്
കുറമമസ്വാനമല.  കകേരളത്തനില്  ഇതസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിമലങ്കെനില്  എന്തസ  മചയ്യുയ?
അതനികലയ്മക്കസ്വാനയ  ഇകപ്പെസ്വാള്  കപസ്വാകുനനില.  ഭരണഘടനസ്വാപരമസ്വായ  പ്രശ്നങ്ങള്
ഉണസ്വാകുയ. 

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഓരഡനിനന്സനിനപകേരയ
നനിയമസഭയനില് കനരമത്ത തമന ഈ ബനില് കപസസ മചയനിരുനമവങ്കെനില് നമുക്കസ
സമഗമസ്വാമയസ്വാരു  ചരച  നടത്തനി  നമ്മുമട  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  പൂരണ്ണമസ്വായയ  accept
മചയ്യനിപ്പെനിക്കുനതനിനള്ള  ശ്രമമമങ്കെനിലുയ  നടത്തസ്വാമസ്വായനിരുന.   അതനികനസ്വാടസ  അങ്ങസ
കയസ്വാജേനിക്കുനകണസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവസ്വാകേരന്:   സര,  ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണകനത സ  വളമര
മകനസ്വാഹരമസ്വായ  ഒരു  സസപ്നമസ്വാണസ.   നമ്മള്  ഇവനിമടനനിനസ  കുമറ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
കകേന്ദ്രത്തനികലയസ  അയചസ്വാല്  അതസ  ഉടന്  തമന  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമസ്വാഡനി  സസസ്വാഗതയ
മചയസ  കകേരളത്തനില്  നനിനയ  വന നനിരകദ്ദേശത്തനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  അമമനസ
മചയസ ബനില് പസ്വാസസ്വാക്കുമമനസ കേരുതുനകണസ്വാ; നനിങ്ങള്ക്കസ രസ്വാഷസ്പീയയ കവകണ;  ഇതസ
അവര  മകേസ്വാണവനതസ്വാണസ.  അവര  പല  സയസസ്വാനങ്ങമളയയ  പലതുയ
അടനികചല്പ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതസ്വാണസ നനിങ്ങള്ക്കസ മനസനിലസ്വാകേസ്വാത്തതസ. നമ്മള് എന്തസ
ആഹസ്വാരയ കേഴനിക്കണമമനസ തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുനതസ അവരസ്വാണസ. അതസ ബനി.മജേ.പനി. യമട
ഒരു  നയമസ്വാണസ.  എലസ്വായനിടത്തുയ  അവര മകേസ്വാല  നടത്തനിയനിടസ  മകേസ്വാല  നടത്തുനതസ
മറ്റുള്ളവരസ്വാമണനസ  നനിലവനിളനിക്കുകേയസ്വാണസ.   അതനിമന  കൂടത്തനില്  നനിങ്ങളയ  പങ്കെസ
കചരുകേയസ്വാണസ.  ഇന്തദന് ജേനസ്വാധനിപതദത്തനിമന ശവക്കലറ കതസ്വാണസ്വാനയ മകതതരതസയ
അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കസ്വാനമസ്വാണസ അവര ശ്രമനിക്കുനതസ.  അതനിനസ്വാവശദമസ്വായ സസ്വാമത്തനികേ
നയമസ്വാണനിതസ.  എലസ്വാവരുയ  ഡല്ഹനിമയ  കനസ്വാക്കനി  ഇരനിക്കണയ,  ഏതസ
സയസസ്വാനമസ്വായസ്വാലുയ  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമസ്വാഡനിയമട  മുന്പനില്  മുടനികന്മേല്  ഇഴയണയ.
ഇമലങ്കെനില്  അവര  പസ്വാഠയ  പഠനിപ്പെനിക്കുമമനതനിമന  സസ്വാമത്തനികേ  കരഖയസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.  എന രൂപത്തനില്  ഇവനിമട  മകേസ്വാണവനനിരനിക്കുനതസ.  അതസ  നനിങ്ങള്
മനസനിലസ്വാക്കസ്വാമത, ഇവനിമട കഡസ്വാ. ടനി.  എയ. കതസ്വാമസസ ഐസക്കനിനസ എകന്തസ്വാ കുഴപ്പെയ
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പറനികപ്പെസ്വായനി,  കനരമത്ത  ആമണങ്കെനില്  വളമര  കുശസ്വാലസ്വായനിടസ  പസ്വായസയ
കുടനിക്കസ്വാമസ്വായനിരുന..... ശ്രസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്, ഇത്തര യ കേസ്വാരദങ്ങള് ഇനനിയയ
ഉണസ്വാകുയ.  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമസ്വാഡനി  ഭരണയ  തുടരുകേയസ്വാമണങ്കെനില്  ഇതനിമനക്കസ്വാള്
ദുരന്തങ്ങള് നമ്മള് കനരനികടണനിവരുയ.  നനിങ്ങളകല ഇതനിനള്ള അവസരയ  അവരക്കസ
നല്കേനിയതസ?  10-60  മകേസ്വാലയ  രസ്വാജേദയ  ഭരനിച  നനിങ്ങള്  ബനി.മജേ.പനി.ക്കസ  പതനിമനടസ
കസറ്റുയ  ഇന്തദയയ തസ്പീമറഴുതനിയനിടസ  ഇവനിമട  വനനിരുനസ  ഇടതുപക പ്രസസ്വാനമസ്വാണസ
കുഴപ്പെമമനസ  പറയന.   നനിങ്ങമളസ്വാമക്ക  ഏതസ  കലസ്വാകേത്തസ്വാണസ  ജേസ്പീവനിക്കുനതസ;
ഇന്തദമയ ഇനനി എങ്ങമന തനിരനിചപനിടനിക്കുമമനതനിമനപ്പെറനി ആകലസ്വാചനിക്കൂ, നനിങ്ങളമട
വനിശസ്വാലമസ്വായ  വസ്വാതസ്വായനങ്ങള്  തുറനനിടൂ,  സങ്കുചനിതമസ്വായനി  ആകലസ്വാചനിക്കസ്വാതനിരനിക്കൂ,
കേമ്മക്യൂണനിസസ വനിരുദ്ധസസഭസ്വാവയ വനിടൂ.  അതനിമന കേസ്വാലയ കേഴനിഞ.  ജേനസ്വാധനിപതദത്തനിനയ
ഭരണഘടനയ്ക്കുയ  മകതതരതസത്തനിനയ  കവണനി  കയസ്വാജേനിമചസ്വാരു  നനിലപസ്വാടസ
ജേനി.എസസ.ടനി.യനിമലങ്കെനിലുയ  എടുക്കണയ.  അതനിന  കേനിടനിയ  അവസരയ
ഉപകയസ്വാഗനിക്കുനതനിന  പകേര യ,  കകേരള  ഗവണ്മമനനിമന  കുറയ  പറയകേയസ്വാണ സ.
ഇവനിമട വലനിയ വനിലക്കയറമസ്വാണസ, സരവ്വത കുഴപ്പെമസ്വാണ സ ഇന്തദ, തമനിഴസ്വാടസ, പഞസ്വാബസ,
ഉത്തരപ്രകദശസ,  ഡല്ഹനി  ഇവനിമടമയലസ്വായ  ഭദ്രയ,   എനസ്വാണസ.  ഈ  സമസ്പീപനമല
കവണതസ.  ഈ സസ്വാമത്തനികേ നയയ ബനി.മജേ.പനി.യമട നയമസ്വാണസ,  ഈ ജേനി.എസസ.ടനി.
ബനില ല്ല്നിമന കപരസ ബനി.മജേ.പനി. ബനില് എനസ്വാണസ.  

ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്:  സര,  മകതതരതസ  സസഭസ്വാവമുള്ള
ആളകേമളലസ്വാവരുയ കയസ്വാജേനിക്കണമമനസ അങ്ങസ പറഞ്ഞ ഒരു കപസ്വായനിനനികനസ്വാടസ ഞസ്വാന്
പൂരണ്ണമസ്വായയ  കയസ്വാജേനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ഞങ്ങള്  ശ്രസ്പീ.  സസ്പീതസ്വാറസ്വായ
മയച്ചൂരനിമയ  പസ്വാരലമമനനികലക്കസ  അയയസ്വാമമനസ  സമ്മതനിചതസ്വാണസ.   അതുകേണസ
ഓടനിയതസ്വാരസ്വാണസ;  ചരനിതപരമസ്വായനി മണത്തരയ പറനിമയനസ കുറചകൂടനി കേഴനിയകമസ്വാള്
അവര പറയയ. അതസ വദക്തമസ്വാമയസ്വാരു anti contest attitude ആണസ.  അതസ മസ്വാറസ്വാന്
കവണനി  അങ്ങുയ  അങ്ങയമട  പസ്വാരടനിയയ  ഏമറക്കുമറ  മസ്വാറനിയനിട്ടുണസ.  പമക
അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന കേഠനിനഹൃദയരസ്വായനിട്ടുള്ള ആളകേമള മസ്വാറസ്വാന് അങ്ങസ ശ്രമനിക്കുകമസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവസ്വാകേരന് :  സര,  കകേസ്വാണ്ഗസനിമന  അസനിതസയ  നഷ്ടമപ്പെട്ടു
മകേസ്വാണനിരനിക്കുനമവനള്ള  ശ്രസ്പീ.  ജേയറസ്വായ  രകമശനിമന  മറുപടനിയസ്വാണസ  ഇതനിനള്ള
മറുപടനിയസ്വായനി  എനനിക്കസ  നനിങ്ങകളസ്വാടസ  പറയസ്വാനള്ളതസ.  നനിങ്ങളമടമയലസ്വായ
സഇൗജേനദത്തനില്  ശ്രസ്പീ.  സസ്പീതസ്വാറസ്വായ  മയച്ചൂരനിമയ  വചസ  ഇന്തദസ്വാ  മഹസ്വാരസ്വാജേദമത്ത
മകതതരതസമമലസ്വായ  പുനനഃസയഘടനിപ്പെനിചസ,  നനിങ്ങള്  ഇങ്ങമനയകല  വനിളനിച
പറഞമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ;   അതസ  സസസ്പീകേരനിചനിരുനമവങ്കെനില്  എന്തസ്വാകുമസ്വായനിരുന
ഇവനിടമത്ത സനിതനി;    നനിങ്ങള് എമന്തലസ്വായ  പറയമസ്വായനിരുന?  നനിങ്ങളമട  ഈ
നക്കസ്വാപനിചസ്വാ  കവലമയസ്വാനയ നടക്കനില.  ഇരുട്ടുമകേസ്വാണസ ഓട അടയസ്വാന് കനസ്വാകക്കണ.
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ബനി.മജേ.പനി.മക്കതനിരസ്വായനി  അതനിരൂകമസ്വായ  ജേനകേസ്പീയ  പ്രകകസ്വാഭങ്ങളണസ്വാകേണയ.
ഇന്തദസ്വാ  മഹസ്വാരസ്വാജേദയ  ഒനനിചസ  ഇളകേണയ.  നനിങ്ങള്ക്കസ  ഇളക്കസ്വാന്  കേഴനിയകമസ്വാ;
നനിങ്ങളമട കനതസ്വാവനിമന മപരുവഴനിയനിലനിടസ  കേരനിങ്കെലസ ല്ല്  എറനി ഞ്ഞനിടസ  ഇന്തദയനില് ഒരു
ചലനവമുണസ്വായനില. എവനിമടയസ്വായനിരുന നനിങ്ങള്; ശ്രസ്പീ. പനിണറസ്വായനി വനിജേയമനതനിമര
കഘസ്വാരകഘസ്വാരയ  പ്രതനികഷധനിക്കുനവര അതനിമനതനിമര  കകേരളത്തനില്  പ്രതനികഷധയ
നടത്തസ്വാത്തതസ  എനമകേസ്വാണസ;  ഞങ്ങള്  പ്രതനികഷധനിച,  മതറസ്വാമണനയ  അങ്ങമന
മചയ്യസ്വാന്  പസ്വാടനിമലനയ  പറഞ.   കകേരളത്തനില്  നനിങ്ങള്  മനിണനികയസ്വാ,  എവനിമട
കപസ്വായനിരുന  കകേരളത്തനിമല  യത്തസ  കനതസ്വാക്കമളസ്വാമക്ക,  നനിങ്ങള്  ഇവനിമട  എന്തസ
മചയ.  ആ കേല്ലുമസ്വായനി പസ്വാരലമമനനില് കുമറ ആളകേള് കപസ്വായനി.  ഇതസ്വാണസ ഇവനിമട
നടക്കുനതസ.   ജേനി.എസസ.ടനി. ബനില് എനല നകരന്ദ്രകമസ്വാഡനി നനികുതനി ബനില് എനസ്വാണസ
ഞസ്വാന്  ഇതനിനസ  കപരനിടുനതസ.  ഈ  ബനില്  പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാന്  പസ്വാടനില.  പകക
ഭരണഘടനയനില് വനിശസസനിക്കുനതുമകേസ്വാണസ അതനിമന അനന്തരനടപടനികേമളനള്ള
നനിലയനില് ഇവനിമട  ഈ ബനില് പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാന്  നനിരബനനിതമസ്വായനി  തസ്പീരുകേയസ്വാണസ.
ഇതുമകേസ്വാണസ  വനിലക്കയറയ  ഉണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാമണനസ  എലസ്വാവരുയ  പറഞ.
ഇതസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയ  എലസ്വാ  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  വനിലക്കയറമുണസ്വായനിട്ടുണസ.  ഇതനിമന
ഫലമസ്വായനിട്ടുണസ്വാകുന ദുരന്തത്തനിനസ പരനിഹസ്വാരയ കേസ്വാണുനതനിന കവണനിയള്ള ജേനകേസ്പീയ
കപസ്വാരസ്വാടത്തനിനസ നനിങ്ങള് തയ്യസ്വാറസ്വാകേണമമനമസ്വാതയ പറഞമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന് എമന
വസ്വാക്കുകേള് അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന.  

മപ്രസ്വാഫ  .   ആബനിദസ ഹുഹസന് തങ്ങള്:  സര, ഇവനിമട അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന
ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനിലനിമനക്കുറനിചയ  അതനിമന  പ്രയസ്വാസങ്ങമളക്കുറനിചമമസ്വാമക്ക
ബഹുമസ്വാനദരസ്വായ  ഒടനവധനി  അയഗങ്ങള്  വളമര  വനിശദമസ്വായനി  വനിശകേലനയ
മചയ്യുകേയണസ്വായനി.   1990-കേളമട  തുടക്കത്തനില്  മപ്രസ്വാഫ.  രസ്വാജേ  മചലയ്യ
മചയരമസ്വാനസ്വായ  നനികുതനി  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മനിറനിയസ്വാണസ   പകരസ്വാകനനികുതനിയനികലക്കസ
ചരക്കുകേളയ  കസവനങ്ങളയ  മസ്വാറണമമനസ  ശനിപസ്വാരശ  മചയ്യുകേയയ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്
പ്രഖദസ്വാപനയ നടത്തുകേയയ മചയതസ.  കേസ്വാല് നൂറസ്വാണനികലമറ കേസ്വാലമസ്വായനി നമ്മള് അതസ
ചരച  മചയമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വായനിരുന.  2017  ജൂമമല  30-ാം  തസ്പീയതനി
അരദ്ധരസ്വാതനിയസ്വാണസ  ഇന്തദന്  പ്രധസ്വാനമനനി  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമസ്വാഡനി  അതസ
പസ്വാരലമമനനില് പ്രഖദസ്വാപനിചതസ. കലസ്വാകേത്തനിമന വനിവനിധ ഭസ്വാഗങ്ങളനില്, ഏകേകദശയ 160
രസ്വാജേദങ്ങളനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിട്ടുമണനസ  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയയ  1954-ല്
ഫസ്വാന്സനിലസ്വാണസ  ഇതസ  ആദദമസ്വായനി  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയമതനയ  ഇവനിമട  പറഞ.
നക്യൂസനിലസ്വാനസ  കപസ്വാലുള്ള  രസ്വാജേദങ്ങളനില്  അതസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള്
ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ഒമരസ്വാറ  നനികുതനിയസ്വാണസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളമതങ്കെനില്
ഇന്തദയനില്   ഏകേകദശയ  അഞസ  തരത്തനിലുളള  നനികുതനികേള് ചുമത്തമപ്പെടനിട്ടുമണന
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പ്രയസ്വാസകേരമസ്വായ  അവസസ്വാവനികശഷമസ്വാണുള്ളതസ.  നനികുതനി  വദവസയനില്
ഏകേസ്പീകൃതമസ്വായ  നയയ  മകേസ്വാണവരുനതനിനയ  ഒപ്പെയ  നനിലവനിലുള്ള  സങ്കെസ്പീരണ്ണതകേള്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനമസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  മകേസ്വാണവനനിട്ടുള്ളമതനസ്വാണസ  കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്വാര വനിശദസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ.  എനസ്വാല് ഒറ രസ്വാജേദയ, ഒറ നനികുതനി, ഒറ കേകമസ്വാളയ
എന നനികുതനി നയയ ഒരു അരദ്ധരസ്വാതനി ഇന്തദന് പ്രധസ്വാനമനനി പ്രഖദസ്വാപനിചതനിലൂമട
അതസ അടനികചല്പ്പെനിക്കുന പ്രയസ്വാസകേരമസ്വായ പ്രഹരമസ്വാണസ പനിനസ്പീടുള്ള നയങ്ങളനിലൂമട
മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയനതസ.  ഇന്തദ  ഒരു  മഫഡറല്  രസ്വാജേദമസ്വാണസ.  ഇവനിമട
ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  അയഗയ  ശ്രസ്പീ.  സനി.  ദനിവസ്വാകേരന്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല,  ഇഇൗ
മഫഡറല്  സയവനിധസ്വാനമത്ത  തകേരത്തുമകേസ്വാണസ  ഒരു  സസ്വാമത്തനികേമസ്വായ
അധനിനനികവശയ,  ഏകേസ്വാധനിപതദത്തനിലൂമട   സയസസ്വാനങ്ങളമട  അധനികേസ്വാരത്തനില്
കേടനകേയറസ്വാനള്ള  ഒരു  പ്രവണതയമട  ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാകണസ്വാ  ഇഇൗ  നനിയമയ
മകേസ്വാണവനനിരനിക്കുനമതനസ   സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.  ജേനി.എസസ.ടനി.  ആദദയ
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയതസ  ഫസ്വാന്സനിലസ്വാമണനസ  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിച.  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്  കകേന്ദ്രയ  പറഞ്ഞതസ  ഇതസ  നനികുതനികമഖലയനിമല  സരവ്വവദസ്വാധനി
നനിവസ്വാരനിണനിയസ്വാമണനസ്വാണസ.  സയസസ്വാനങ്ങളമട   ആവശദങ്ങള്  പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്
വനികേസനിത  രസ്വാജേദങ്ങമള  ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കുകേയസ്വാണുണസ്വായതസ.  എനസ്വാല്  ഇതനിമന
ഭസ്വാഗമസ്വായനി  നടക്കുന  പഠനങ്ങള്  വദക്തമസ്വാക്കുനതസ  ഒരു  രസ്വാജേദത്തനിമന
സസ്വാമത്തനികേവയ സസ്വാമൂഹനികേവയ ഭരണപരവയ ഭൂമനിശസ്വാസപരവമസ്വായ ഏകേസ്പീകൃത സസഭസ്വാവയ
ജേനി.എസസ.ടനി.യമട നയങ്ങള് വനിജേയനിക്കുനതനിനസ അതദന്തസ്വാകപകനിതമസ്വാമണനസ്വാണസ.
പകക ഇന്തദയനില്  അത്തരമുള്ള ഭഇൗതനികേ സസ്വാഹചരദങ്ങളല നനിലനനില്ക്കുനമതനസ
നമുക്കസ കേസ്വാണസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുയ.  ചരക്കസ കസവന നനികുതനി നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനില് നസ്പീതനി
ആകയസ്വാഗനിമന അയഗമസ്വായ സസ്വാമത്തനികേ വനിദഗ്ദ്ധന്  കഡസ്വാ.  ബനികബകേസ മഡബസ കറസ്വായസ
ആശങ്കെ  പ്രകേടനിപ്പെനിചതസ,  സമ്പൂരണ്ണ  ജേനി.എസസ.ടനി.യനില്  നനിനസ  ഇന്തദ  ഏമറ
അകേമലയസ്വാമണനയ  ഇഇൗ അടുത്ത കേസ്വാലമത്തസ്വാനയ  അങ്ങമന  ഒരു മസ്വാറത്തനികലയസ
ഇന്തദയസ എത്തസ്വാന് കേഴനിയനിമലനമസ്വാണസ അനസ അകദ്ദേഹയ സൂചനിപ്പെനിചതസ. പ്രശസ്തനസ്വായ
ഒരു ഫഞസ  എക്കകണസ്വാമനിസസ  ഹഗ കസസ്വാരമന്   പറയനതസ  “GST  is  a  good
economic reform but in India it's in a complicated manner which will lead
to  distortions  and  cheating”എനസ്വാണസ.  സമ്പൂരണ്ണ  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ള സലങ്ങളനില് ഒറ നനികുതനിയസ്വാണസ.  എനസ്വാല്  ഇവനിമട  ഏഴസ
തലങ്ങളനില്  നനികുതനിയണസ.  റവനക്യൂ സമസ്വാഹരണത്തനില്  സയസസ്വാനങ്ങള് തമ്മനില്
വലനിയ  അന്തരയ  നനിലനനില്ക്കുന  സസ്വാഹചരദത്തനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  വലനിയ
സസ്വാമത്തനികേ  അസമതസമുണസ്വാക്കസ്വാന്  കപ്രരനിപ്പെനിക്കനികലമയനസ  സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
ഇവനിമട പലരുയ സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല മപകട്രസ്വാളനിയയ,  ആല്ക്കകഹസ്വാള്, ഇലകനിസനിറനി
തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  കമഖലകേള്  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  പരനിധനിക്കസ  പുറത്തസ്വാണസ.  ഇതസ
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ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  ഉകദ്ദേശ  ശുദ്ധനിമയ  ഇലസ്വാതസ്വാക്കുമമനതസ  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വാണസ.
ഏകേകദശയ  നൂറനിയറുപകതസ്വാളയ  വനികദശ  രസ്വാജേദങ്ങള്  ഇതസ  പ്രസ്വാവരത്തനികേമസ്വാക്കനി
എനപറഞ്ഞസ  ഇവനിമട  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്,  ഇന്തദയനില്  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയ
ജേനി.എസസ.ടനി.  മറസ  രസ്വാജേദങ്ങളമസ്വായനി  തസ്വാരതമദമപ്പെടുത്തസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്ത  അവസസ്വാ
വനികശഷമുണസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ   ഇതസ  ഇന്തദന്  ജേനി.എസസ.ടനി.  മസ്വാതമസ്വായനി
ചുരുങ്ങനികപ്പെസ്വാകുന  അവസസ്വാവനികശഷമുണസ്വാകുയ. പഞസ്വാബസ കപസ്വാലുള്ള സയസസ്വാനത്തസ
നല്കേനിയ ഇളവകേള് സയസസ്വാനങ്ങള് തമ്മനിലുള്ള റവനക്യൂ അന്തരയ കൂടുതലസ്വാക്കുയ. മറസ
സയസസ്വാനങ്ങളനില് നനിനയ വദതദസ്തമസ്വായ നനികുതനിയനിളവകേള് ആ സയസസ്വാനത്തനിനസ
നല്കേനിയനിട്ടുമണനസ്വാണസ ഞസ്വാന്  മനസനിലസ്വാക്കുനതസ. 

ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ മഎസകേസ  ):
ഏതസ സയസസ്വാനയ? 

മപ്രസ്വാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുമമസന് തങ്ങള്:  പഞസ്വാബസ ആമണനസ്വാണസ എമന
ഓരമ്മ.  പഞസ്വാബനിനസ  നഷ്ടയ  നനികേത്തസ്വാന്  ആവശദമസ്വായ  ഇളവകേള്  നല്കുനതനിനസ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുമണനസ്വാണസ എനനിക്കസ മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞതസ.   അങ്ങമന
വരുകമസ്വാള്   സയസസ്വാനങ്ങള്  തമ്മനിലുള്ള  സസ്വാമത്തനികേ  അന്തരയ  വരദ്ധനിക്കുകേയയ
അതസ നമ്മുമട സയസസ്വാനമത്ത വലസ്വാമത ബസ്വാധനിക്കുകേയയ മചയ്യുയ.  ഉലസ്വാദന കമഖല
കകേന്ദ്രസ്പീകൃത സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുയ ഉപകഭസ്വാക്തൃ  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുയ കൂടുതല്  ലസ്വാഭയ
വരുമമമനസ്വാമക്ക നമ്മള് പറയന, സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ കകേരളയ അതനിമന  സസസ്വാഗതയ
മചയ്യുന.  നമ്മമളലസ്വാവരുയ  അതനിമന  ഗുണപരമസ്വായ  മസ്വാറമസ്വായനി   പറയന.
അകതസമയയ  കകേരളത്തനില്  വലനിയകതസ്വാതനില്  വനിലവരദ്ധനവണസ്വാക്കുനതനിമന
കേസ്വാരദങ്ങമളക്കറനിചസ ഇവനിമട പലരുയ സൂചനിപ്പെനിച.  ഞസ്വാന് അതസ ആവരത്തനിക്കുനനില.
ആ  ഒരു  തലമത്ത  എങ്ങമന  കനരനിടണമമനസ  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി ആകലസ്വാചനിക്കുമമനസ തമനയസ്വാണസ ഞസ്വാന് പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ.  ഇതനിമന
ഭസ്വാഗമസ്വായനി    സയസസ്വാനത്തസ   സസ്വാമൂഹനികേ  പദ്ധതനികേള്  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിനസ,
മവള്ളമപ്പെസ്വാക്കയ  കപസ്വാലുള്ള  അടനിയന്തര  സസ്വാഹചരദങ്ങള്  കനരനിടുനതനിനസ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനനിമന  ഭസ്വാഗത്തുനനിനസ  കേടുത്ത  മവല്ലുവനിളനി  കനരനികടണനിവരുമമനസ  ഞസ്വാന്
ആശങ്കെമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.  ആകരസ്വാഗദ  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസ  കമഖലയനിലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട
പ്രവരത്തനങ്ങമള എങ്ങമന പരനിമനിതമപ്പെടുത്തണമമനയ ഏതസ തരത്തനില് മുകനസ്വാടസ
മകേസ്വാണകപസ്വാകേണമമനയ  ഗവണ്മമനസ  ആകലസ്വാചനിചനിട്ടുകണസ്വാമയനസ  ഞസ്വാന്
സയശയനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇവനിമട ഒരു ജേനത, ഒരു ഭസ്വാഷ, ഒരു കവഷയ, ഒരു മതയ, ഒരു
രസ്പീതനി എന ഒരു ഫസ്വാസനിസസ പ്രവണതയനികലയസ കപസ്വാകുനതനിമന സൂചനയകല;  ഒരു
സസ്വാമത്തനികേ  അധനിനനികവശമസ്വായനി  ഇതസ  മസ്വാറനികല?  ഇവനിമട  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ
ധനകേസ്വാരദവകുപ്പുമനനി  കചസ്വാദദങ്ങള്ക്കസ  ഉത്തരയ  നല്കുന  കൂടത്തനിലുയ  പറഞ,
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മഫഡറല്  രസ്വാജേദമസ്വായ  ഇന്തദയനില്   നനിയമങ്ങള്  ഉണസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയനില.  മറനിചസ,
കേഇൗണ്സനിലനിമന  മുമസ്വാമകേ  അതു  സയബനനിച  പരസ്വാതനികേള്  പറയസ്വാകന
സസ്വാധനിക്കുകേയള  എനസ്വാണസ.  നമ്മുകടതസ്വായ  ആശങ്കെകേളമട  പുറത്തസ  നനിനസ
അതുസയബനനിച  പരസ്വാതനികേള്  കകേന്ദ്രത്തനിന  മുനനിലുയ  കേഇൗണ്സനിലനിമന  മുനനിലുയ
പറയന  തരത്തനികലയസ  മസ്വാറുകമസ്വാള്  സയസസ്വാനങ്ങമള   പ്രവനിശദകേളസ്വാക്കനി
മസ്വാറനി  കകേന്ദ്രത്തനിമന  കേസ്പീഴനില്  നനിലനനിരത്തുന  തരത്തനികലയസ  കകേന്ദ്രയ
മകേസ്വാണകപസ്വാകുനമവന  ഒരു  സയശയയ  ഇതനിമന  കപരനില്  ഉയരുകേയസ്വാണസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  സസ്വാമത്തനികേ  പ്രതദസ്വാഘസ്വാതങ്ങമളയയ  സസ്വാമൂഹനികേതമയയയ
ഇലസ്വാതസ്വാക്കുനതനിമനക്കുറനിചയ  സസ്വാമത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധനയ  കസസ്വാഷദലനിസസ  ആശയക്കസ്വാരനയ
കൂടനിയസ്വായ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  മനസനിലസ്വാക്കസ്വാമത  കപസ്വാകേനില.
സസ്വാമത്തനികേമസ്വായ വശങ്ങമളക്കുറനിചസ  ഇവനിമട ചരച മചയ്യുകേയയ ആശങ്കെമപ്പെടുകേയയ
മചയ്യുകമസ്വാള്  ഇതനിമന  കപരനില്  വലനിയ  മപസ്വാളനിറനിക്കല്  ഇയപസ്വാകസ  ഉണസ്വാകേസ്വാന്
സസ്വാധദതയകണസ്വാമയനസ  ഞസ്വാന്  സയശയനിക്കുന.  ഇതനിമന  എലസ്വാ  വശങ്ങളയ
ഇടത്തരയ  ആളകേളനികലയസ  എത്തുകമസ്വാള്  അതനിമന  തസ്വാമഴയള്ള  ദരനിദ്ര
വനിഭസ്വാഗങ്ങളനികലയസ  ഇതസ  എത്തസ്വാമത കപസ്വാകുകേയയ അതനിമന പ്രയസ്വാസങ്ങള് അവര
അനഭവനിക്കുകേയയ  രസ്വാജേദത്തസ  അസനലനിതസ്വാവസ  നനിലനനില്ക്കുകേയയ
അതനിനനസരനിചസ  തസ്പീവ്രവസ്വാദവയ  മറസ  സമരങ്ങള്  അടക്കമുള്ള  വലനിയ
പ്രകകസ്വാഭങ്ങളനികലയസ  രസ്വാജേദമത്ത മകേസ്വാണകപസ്വാകുകമസ്വാമയനസ  ഞസ്വാന് സയശയനിക്കുന.
ശ്രസ്പീ.  സനി.  ദനിവസ്വാകേരന്  കചസ്വാദനിചതുകപസ്വാമല,  ആ  പ്രവണതമയ  ഉള്ക്കസ്വാഴ്ച
കേണമകേസ്വാണസ്വാകണസ്വാ  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്രകമസ്വാദനിയമട  പ്രവരത്തനങ്ങളമസ്വായനി  മുകനസ്വാട്ടു
കപസ്വാകുന  ഇഇൗ  ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  നനിലപസ്വാമടനസ  സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
രസ്വാജേദമത്ത മരുനസ  ഉലസ്വാദകേമരയയ  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനവമരയയ  നനിയനനിക്കുനതസ
കദശസ്പീയ  ഏജേന്സനിയസ്വായ  എന്.പനി.പനി.എ.  ആണസ.   ഇവര   നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന
അടനിസസ്വാന  വനിലയമട  പനണസ  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനിയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ആയനി
ഏരമപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.   ഇരുപകത്തഴു  ശതമസ്വാനയ  മരുനകേള്ക്കസ  അഞസ
ശതമസ്വാനയ നനികുതനിയസ്വാണസ ഏരമപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.  ജേസ്പീവന്രകസ്വാ മരുനകേള്ക്കുയ
പ്രഷര,  ഷുഗര,  ഹൃദയസയബനമസ്വായ അസുഖങ്ങള്, മകേസ്വാളകസസ്വാള് തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുള്ള
മരുനകേള്ക്കസ   പനണസ  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനിയസ്വാണസ  ചുമത്തുനതസ.  അതുമകേസ്വാണസ
എലസ്വാ മരുനകേള്ക്കുയ അഞസ ശതമസ്വാനയ നനികുതനി എന രസ്പീതനിയനില് മകേസ്വാണവരസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കുകമസ്വാമയനസ പരനികശസ്വാധനിക്കണയ.  ഒരു  ഇന്തദന് പഇൗരമന ഒരു വരഷമത്ത
ശരസ്വാശരനി  മരുനപകയസ്വാഗയ  480  രൂപയസ്വാമണങ്കെനില്  കകേരളത്തനില്  അതസ  3900
രൂപയസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണതമന  കകേരളമത്ത  ബസ്വാധനിക്കുന  ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്
അങ്ങസ ശ്രദ്ധനിക്കുമമനസ ഞസ്വാന് പ്രതസ്പീകനിക്കുന.  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്
കകേന്ദ്രവയ സയസസ്വാനവയ വദതദസ്ത നനിരക്കനില്  ഇഇൗടസ്വാക്കുന നനികുതനി ഒറ ഘടത്തനില്
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പനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ  ഇതുമകേസ്വാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ.  ഇരുപതസ  ശതമസ്വാനകത്തസ്വാളയ
പ്രകമഹകരസ്വാഗനികേളള്ള കകേരളത്തനില് ഇവരക്കസ്വായനി നനിരകദ്ദേശനിക്കമപ്പെടുന മരുനകേളമട
നനികുതനി  അഞസ ശതമസ്വാനത്തനില് നനിനയ പതനിമനടസ ശതമസ്വാനമസ്വായനി ഉയരത്തനിയതസ
പ്രയസ്വാസകേരമസ്വാണസ.  ദരനിദ്രവനിഭസ്വാഗത്തനിമല  ജേനങ്ങളമട  കകമത്തനിനയ  ജേസ്പീവനിത
നനിലവസ്വാരയ  ഉയരത്തുനതനിനയ  സസയയമതസ്വാഴനില്  കേമണത്തനി  സുസനിരത
ഉണസ്വാക്കുനതനിനയ കവണനിയസ്വാരയഭനിച, നമ്മള് വലനിയ അഭനിമസ്വാനകത്തസ്വാടുകൂടനി പറയന
കുടുയബശ്രസ്പീക്കസ  വലനിയ  മസ്വാറങ്ങള്  സയഭവനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   കുടുയബശ്രസ്പീ
ഉലനങ്ങള്ക്കസ  അഞസ  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനിമയനതസ   പനണസ  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി.
കകേരളത്തനിമല  കുടുയബശ്രസ്പീമയ  ഇന്തദയനില്  തമന  മസ്വാതൃകേയസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുന
ഇഇൗ  സമയത്തസ  കുടുയബശ്രസ്പീ  ഉത്പനങ്ങള്ക്കസ  ചുമത്തനിയനിരനിക്കുന  നനികുതനി
ഒഴനിവസ്വാക്കമപ്പെകടണതസ്വാണസ.  മമലഫസ   ഇന്ഷസറന്സസ,  ആകരസ്വാഗദ  ഇന്ഷസറന്സസ,
വസ്വാഹന ഇന്ഷസറന്സസ, ദുരബല വനിഭസ്വാഗങ്ങള്ക്കുള്ള സസ്പീയ, കുടനികേള്ക്കസ ഉചക്കഞ്ഞനി,
മടകേസ സസ ബുക്കസ,  ദരനിദ്രവനിഭസ്വാഗങ്ങള്ക്കുയ വനികേലസ്വായഗരക്കുയ നല്കുന വസ്പീല്മചയറുകേള്
എനനിവയ്മക്കലസ്വായ നനികുതനി ഏരമപ്പെടുത്തനിയതസ  ആ വനിഭസ്വാഗങ്ങമള മുഖദധസ്വാരയനില്
നനിനയ  മസ്വാറനിനനിരത്തസ്വാനള്ള  കപ്രരണയസ്വാവകേയസ്വാണസ.  ഇവനിമട  എയ.ആര.പനി.യമട
കേസ്വാരദത്തനിലസ്വാണസ എലസ്വാവരുയ ആശങ്കെ പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയയ പ്രയസ്വാസങ്ങള് പറയകേയയ
മചയതസ. സയസസ്വാനമത്ത സരക്കസ്വാര വനില കൂടനിമയടുത്ത ബനില്ലുകേള് തനിരനിമകേ നനികുതനി
വകുപ്പെനിമന  ഏല്പ്പെനിക്കസ്വാന്  സസ്പീനനിയഗസ  കേമ്മനിറനി  പരനികശസ്വാധനിചസ  നടപടനി
മയടുകക്കണതസ്വാണസ.  എയ.ആര.പനി.കയക്കസ്വാള്  കൂടുതല്  വനിലയസ  വനിറസ്വാല്  നടപടനി
എടുക്കസ്വാന്  നനിയമമുണസ.   എയ.ആര.പനി.  കൂടനി  വനില  പ്രനിനസ  മചയസ്വാല്  ആരക്കസ
തടയസ്വാനസ്വാകുമമനസ ശ്രസ്പീ. വനി.ഡനി. സതസ്പീശന് ഇവനിമട കചസ്വാദനിച, അതനിനസ കേമ്മസ്പീഷനനില്
പരസ്വാതനി  മകേസ്വാടുക്കണമമനസ്വാണസ  പറയനതസ.  സസ്വാധസ്വാരണ  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കമള
സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ  അതസ  വളമര  പ്രയസ്വാസകേരമസ്വായ  അനഭവമുണസ്വാക്കുയ.
അതുമകേസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കുനതുമൂലയ സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരസ്വായ ജേനങ്ങള്ക്കുണസ്വാക്കുന
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനയ അവമര കബസ്വാധവത്കേരനിക്കുനതനിനയ ആവശദമസ്വായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ   അഭദരതനിചമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന് നനിരത്തുന. 

2.00 PM]

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി:  സര,  73,  74  ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനികേള്
മകേസ്വാണവനതസ  അധനികേസ്വാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണത്തനിമന  കേടയല്  കേത്തനി  വയലകല,
പഞസ്വായത്തുകേള്ക്കസ അധനികേസ്വാരയ മകേസ്വാടുത്തു. പഞസ്വായത്തുകേള്ക്കസ  ടസ്വാകസ ചുമത്തസ്വാനള്ള
അധനികേസ്വാരയ  വമര  ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനിയനിലൂമട  നല്കേനിയതസ്വാണസ.  അതസ
ഇകതസ്വാടുകൂടനി  ഇലസ്വാതസ്വാകുന  ഒരവസയനികലയസ്വാണസ  എത്തനിനനില്ക്കുനതസ.
അതുമസ്വാതമല, ഈ നനിയമയ  വനതനിനകശഷയ ഏറവമധനികേയ കദസ്വാഷയ അനഭവനിചതസ
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ഗസ്വാമസ്പീണ  കമഖലയയ  കേസ്വാരഷനികേ  കമഖലയമസ്വാമണനസ്വാണസ  എമന  വനിശസസ്വാസയ.
അതസ്വാണസ   അനഭവങ്ങള്  പറയനതസ.  മണ്മവടനിക്കുയ  അരനിവസ്വാള്  ഉള്മപ്പെമടയള്ള
സസ്വാധനങ്ങള്ക്കുയ  വനിലകൂടനി.   ട്രസ്വാകര,  ട്രനിലര,  രസ്വാസവളയ   എനനിവയസ  ടസ്വാകസ
ചുമത്തനിയകതസ്വാടുകൂടനി  അതനിനയ  വനില  കൂടുകേയണസ്വായനി.  കുടുയബശ്രസ്പീയമട
ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ വനില കൂടുതലസ്വാകേസ്വാന് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  സഹകേരണ കമഖലയനിമല
ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുയ  ഫസ്വാരകമഴസ  മപ്രസ്വാഡക്യൂസര  കേമനനികേളമട   ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുയ
വലനിയ  ഇളവസ  മകേസ്വാടുകക്കണതസ്വാണസ.   പകക  അവരക്കുയ  ടസ്വാകസ  ചുമത്തസ്വാന്
കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  അതുമസ്വാതമല,   കൃഷനിക്കസ  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന  മഷയ്ഡസ  മനറനിനസ
ഇതുവമര ടസ്വാകണസ്വായനിരുനനില.  അതനിനയ ടസ്വാകസ ഏരമപ്പെടുത്തനി.  കേള വരസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്
കൃഷനിക്കസ്വാര  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന  പസ്വാസനികേസ  ഷസ്പീറനിനസ  28  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ
ചുമത്തുകേയണസ്വായനി.  കപസ്വാളസ്പീഹഇൗസസ ഷസ്പീറനിനസ   28  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ  ഏരമപ്പെടുത്തനി.
അകപ്പെസ്വാള്  കൃഷനിക്കസ്വാരനസ  എങ്ങമന  കൃഷനി  മചയ്യസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.  ഇമതസ്വാമക്ക
കേസ്വാരഷനികേ  കമഖലയനിമല  പ്രതനിസനനിക്കസ്വാണസ  ആക്കയ  കൂടസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.
കൃഷനിക്കസ്വാമര  സഹസ്വായനിക്കുനതനിനകവണനിയസ്വാണസ  കൃഷനി  കേലദസ്വാണ്  മസസസ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനസ മകേസ്വാണവനതസ.  അതനില് നനിനസ ലഭനിക്കുന ഏകേകദശയ 15,000 കകേസ്വാടനി
രൂപ  കൃഷനിക്കസ്വാരുമട  മവല്ഫയറനിനസ്വാണസ  ഉപകയസ്വാഗനിചനിരുനതസ.  അതസ
കകേന്ദ്രഗവണ്മമനസ  ഉകപകനിച.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഓകരസ്വാ  ദനിവസവയ  കൃഷനിക്കസ്വാര
മരനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കൃഷനിക്കസ്വാരമന സഹസ്വായനിക്കസ്വാന് മകേസ്വാണവന  15,000
കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  മസസസ  എന  പദ്ധതനി  ഇലസ്വാതസ്വായനി.  മൂലദവരദ്ധനിത
ഉല്പ്പെനങ്ങളനികന്മേലുള്ള  ലസ്വാഭയ  കൃഷനിക്കസ്വാരനസ  മകേസ്വാടുക്കുമമനസ  ഇടതുപക
ജേനസ്വാധനിപതദമുനണനിയമട  പ്രകേടന  പതനികേയനിലുണസ്വായനിരുന.  അങ്ങമനമയസ്വാരു
ലസ്വാഭയ  കൃഷനിക്കസ്വാരനസ  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  അധനികേസ്വാരമനില.  അങ്ങമനയള്ള  അധനികേസ്വാര
മുമണനസ്വാണസ ഇനമല നടന മസമനിനസ്വാറനില് പറഞ്ഞതസ. എങ്ങമനയസ്വാണസ കേസ്വാരഷനികേ
കമഖലയനില്  കൃഷനിക്കസ്വാരമന  സഹസ്വായനിക്കുനതസ?  ഇകപ്പെസ്വാള്  കേനിഫ്ബനി  വന.
കേനിഫ്ബനിമയ  ഇതസ  ബസ്വാധനിക്കനികല;  കേനിഫ്ബനിയമട  പണയ  വരുനതനിമന
ബസ്വാധനിക്കനികല;  കേനിഫ്ബനിക്കുകവണനിയള്ള  പണയ  കേമണത്തസ്വാന്  കവണനി  ടസ്വാകസ
മകേസ്വാണവരസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുകമസ്വാ;  ഇതുയ  വളമര  ഗഇൗരവമസ്വായനി  ആകലസ്വാചനികക്കണ
വനിഷയമസ്വാണസ.  ആസ്തനിവനികേസന ഫണനിനയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരനികല;  അങ്ങമന എലസ്വാ
കമഖലയനിലുയ   പ്രതനിസനനിയസ്വാണസ.   ഇനമല  കഹസ്വാടലനില്  കപസ്വായകപ്പെസ്വാള്  ഒരു
കനരമത്ത ഭകണയ കേഴനിക്കസ്വാന്  18 ശതമസ്വാനമസ്വാണസ ടസ്വാകസ.  ചനില കമഖലകേളനില് ടസ്വാകസ
കൂടനിയനിരുനമവങ്കെനില് നമുക്കസ അതനിമന ഗുണയ ലഭനിക്കുമസ്വായനിരുന.  സസരണ്ണത്തനിമന
ടസ്വാകസ  നനിരക്കസ  5  ശതമസ്വാനയ   കൂടനിയനിരുനമവങ്കെനില്  കകേരളത്തനിനസ  എത  വലനിയ
വരുമസ്വാനമസ്വാകുമസ്വായനിരുന.  സസരണ്ണത്തനിനസ  നനികുതനി  കൂടസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനനില്  നനിനയ  വലനിയ  സമ്മരദ്ദേമുണസ്വാമയനസ്വാണസ  ഇനമല  നടന
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മസമനിനസ്വാറനില് പറഞ്ഞതസ. ഇതസ ആമര സഹസ്വായനിക്കസ്വാനസ്വാണസ; ഇവനിടമത്ത ബഹുരസ്വാഷ
കുത്തകേകേള്ക്കസ  സഇൗകേരദമുണസ്വാക്കുന  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  സയവനിധസ്വാനമസ്വാണസ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനസ  മകേസ്വാണവരുനതസ.  അവരുമട  തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങള്ക്കുയ  അവരുമട
ഉല്പ്പെനങ്ങളമട വദസ്വാപസ്വാരത്തനിനമസ്വാണസ ഈ നനിയമയ മകേസ്വാണവനനിരനിക്കുനതസ.  ഇനനി
വലനിമയസ്വാരപകേടയ  വരസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ,  ആര.സനി.ഇ.പനി.  കേരസ്വാര  ഒപ്പെനിടസ്വാനള്ള
തയ്യസ്വാമറടുപ്പെനിലസ്വാണസ.  എലസ്വാ  ടസ്വാകയ  ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  അകപ്പെസ്വാള്
ഇറക്കുമതനി  കുത്തമന  കൂടുയ.  ടസ്വാകനിലസ്വാമത  കുരുമുളകേസ  ഇറക്കുമതനി   മചയ്യുകമസ്വാള്
നമ്മുമട രസ്വാജേദത്തസ ബുദ്ധനിമുട്ടുണസ്വാകുയ. മലബസ്വാറനിമല കുരുമുളകേനിനസ്വാണസ കലസ്വാകേകത്തറവയ
കൂടുതല്   മസ്വാരക്കറ്റുള്ളതസ.  പണസ  കനികയസ്വാപസ്വാട്ര  ഉപകയസ്വാഗനിചനിരുനതസ  മലബസ്വാറനിമല
കുരുമുളകേസ്വാണസ  എനസ്വാണസ  പറയമപ്പെടുനതസ.  മലബസ്വാറനിമല  കുരുമുളകേനിനസ  വലനിയ
വനിലയസ്വാണുള്ളതസ.  വനിയറസനസ്വാമനില് നനിനയ സനികലസ്വാണനില് മകേസ്വാണവനസ ടസ്വാകനിലസ്വാമത
ഇറക്കുമതനി  മചയ്യസ്വാനയ   ഇവനിമടനനിനസ   കേയറ്റുമതനി  മചയ്യസ്വാനയ  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.
ഇവനിടമത്ത  കൃഷനിക്കസ്വാര  തകേരുകമസ്വാള്  നമുക്കസ  കനസ്വാക്കനി  നനില്ക്കസ്വാനലസ്വാമത
അതനിമനകമല്  ഒരു  നനിയനണയ  മകേസ്വാണവരസ്വാന്  യസ്വാമതസ്വാരു  അധനികേസ്വാരവമനില.
അതുകപസ്വാമല  ജേസ്വാതനി,  കേസ്വാപ്പെനി,  ഏലയ  എനനിവ  ഇറക്കുമതനി  മചയ്യുകമസ്വാള്  ഈ
കമഖലകേളയ   തകേരസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  അതനിനസ  യസ്വാമതസ്വാരു  തരത്തനിലുള്ള
നനിയനണവകമരമപ്പെടുത്തസ്വാന്  കസറസ  ഗവണ്മമനനിനസ  അധനികേസ്വാരമനിലസ്വാത്ത  ഒരു
സയവനിധസ്വാനത്തനിലസ്വാണസ നമ്മള് എത്തനിനനില്ക്കുനതസ.  ഇതനിമന എങ്ങമന കനരനിടണ
മമനസ  നമ്മമളലസ്വാവരുയ കൂടനിയസ്വാകലസ്വാചനികക്കണതസ്വാണസ.  വലസ്വാത്ത അപകേടത്തനികലയസ്വാണസ
കപസ്വാകുനതസ.  പസ്വാലുലനങ്ങളയ  യസ്വാമതസ്വാരു  നനിയനണവമനിലസ്വാമത  ഇറക്കുമതനി
മചയ്യസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ധസ്വാരസ്വാളയ  കുടുയബങ്ങള്  ഉപജേസ്പീവനയ  കേഴനിക്കുന
കമഖലയസ്വാണനിതസ.  രണസ പശുക്കമള വചസ്വാണസ കുടുയബങ്ങള് കേഴനിയനതസ.  ഇറക്കുമതനി
വരുനകതസ്വാടുകൂടനി ആ കുടുയബങ്ങള് വലനിയ തകേരചയനികലയസ കപസ്വാകുയ.   അതുമകേസ്വാണസ
കേസ്വാരഷനികേ  കമഖലയനില്  വരുന  ഇത്തരയ  പ്രശ്നങ്ങള്  വളമര  ഗഇൗരവമസ്വായനി
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി
ഉനയനിക്കണമമനയ കൃഷനിക്കസ്വാമര രകനിക്കസ്വാനള്ള സയവനിധസ്വാനങ്ങള് ഏരമപ്പെടുത്തണ
മമനമസ്വാണസ എനനിക്കസ ഈ അവസരത്തനില് അഭദരതനിക്കസ്വാനള്ളതസ. 

കഡസ്വാ  .    എന്  .    ജേയരസ്വാജേസ:  സര,  നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെസ്വാക്കനിയതനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനിട്ടുള്ള  ചരചയസ്വാണസ  ഇനസ  ഇവനിമട  നടക്കുനതസ.
ഒരുപകക ദസ്പീരഘകേസ്വാലയ  ചരച മചയ്യമപ്പെട  ഒരു നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയ ഇനസ  കകേരള
നനിയമസഭ  ചരച  മചയ്യുകമസ്വാള്  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല  കചസ്വാകദദസ്വാത്തരകവള
മുതല്  ഈ  നനിയമവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ   ഒകടമറ  ആശങ്കെകേള്  അന്തരസ്പീകത്തനില്
നനിലനനില്ക്കുനമവനതസ്വാണസ  യസ്വാഥസ്വാരതദയ. ഈ നനിയമമത്തക്കുറനിചസ ഇവനിമട ചരച
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മചയ്യുകമസ്വാള്   ഞസ്വാന്  പ്രതനിനനിധസ്വാനയ  മചയ്യുന  രസ്വാഷസ്പീയ  പ്രസസ്വാനയ  അതനിമന
ആവനിരഭസ്വാവകേസ്വാലത്തസ  മുകമസ്വാട്ടുവച  ഒരു  വലനിയ  ആശയമുണസ.  'സയതൃപ്തമസ്വായ
സയസസ്വാനങ്ങളയ  ശക്തമസ്വായ  കകേന്ദ്രവയ'  എമനസ്വാരു  മുദ്രസ്വാവസ്വാകേദയ  അനസ
ഉയരത്തനിയനിരുന.  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ നനിലവനിലുണസ്വായനിരുന നനികുതനി പനിരനിക്കസ്വാനള്ള
അവകേസ്വാശങ്ങള്  പൂരണ്ണമസ്വായനി  ഈ  നനിയമയ  മുകഖന  അപ്രതദകമസ്വാകുന  ഒരു
സസ്വാഹചരദമസ്വാണസ  ഉണസ്വായനിരനിക്കുനതസ.  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണമത്തക്കുറനിചസ  വളമര
ദസ്പീരഘമസ്വായനി സയസസ്വാരനിക്കുകേയയ കകേന്ദ്രസ്പീകൃതമസ്വായ സസഭസ്വാവത്തനികലയസ നമ്മുമട രസ്വാജേദയ
മസ്വാറനികപ്പെസ്വാകുകേയയ  മചയ്യുന  ഒരവസ  ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുമണനസ  പറയസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയനില.  സയസസ്വാന  ബഡ്ജേറ്റുകേളനില്  നമ്മുമട  നസ്വാടനിമന  പ്രസ്വാകദശനികേവയ
സസ്വാമൂഹദപരവമസ്വായനിട്ടുള്ള  അസനലനിതസ്വാവസകേമളസ്വാമക്ക  അഡ്രസസ  മചയ്യുവസ്വാനയ
അതനിനസ  ക്രനിയസ്വാതകേമസ്വായ  പരനിഹസ്വാരയ  കേസ്വാണസ്വാനമുള്ള  ഒകടമറ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്
പലകപ്പെസ്വാഴുയ ഉണസ്വാകേസ്വാറുണസ.  അതനിമനസ്വാമക്ക പല മസ്വാരഗ്ഗങ്ങളയ അവലയബനിക്കസ്വാറുണസ.
ഉദസ്വാഹരണമസ്വായനി  പരമരസ്വാഗതമസ്വായനി  ബസ്പീഡനി  കമഖലയനില്  പ്രവരത്തനിക്കുന
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേളമട  കേസ്വാരദമമടുക്കസ്വായ.  പുതനിയ  സയവനിധസ്വാനങ്ങള്  കേടനവരുകമസ്വാള്
അത്തരയ  മചറുകേനിട  സയവനിധസ്വാനങ്ങള്  ഇലസ്വാതസ്വായനി  കപസ്വാകുനമവനള്ളതസ  ഏറവയ
ദുനഃഖകേരമസ്വായ കേസ്വാരദമസ്വാണസ. അവമര സഹസ്വായനിക്കസ്വാന് കേഴനിയന നനിലപസ്വാടുകേമളടുക്കസ്വാന്
പലകപ്പെസ്വാഴുയ  നമുക്കസ  കേഴനിയനനില.  പമണസ്വാമക്ക  നമ്മുമട  നസ്വാടനിന്പുറങ്ങളനില്
സസരണ്ണപ്പെണനിക്കസ്വാരുമട  മചറനിയ  കേടകേളണസ്വായനിരുന.  അമതസ്വാമക്ക  നസ്വാടനിന്
പുറത്തനിമന  ഒരു  പ്രധസ്വാന  കേസ്വാഴ്ചകേളസ്വായനിരുന.  ഇനസ  അവനിമടമയലസ്വായ  വന്കേനിട
സസരണ്ണസ്വാഭരണ  കേടകേളസ്വായനി  മസ്വാറുകേയയ  മചറുകേനിട  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്  കേസ്വാലക്രകമണ
അപ്രതദകരസ്വാകുകേയയ മചയ്യുന കേസ്വാഴ്ചയസ്വാണസ   കേസ്വാണസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുനതസ.   അവമര
ആമരങ്കെനിലുയ  പറഞവനിടകതസ്വാ  ഈ  കമഖലയനില്  നനിനയ  ഭയമപ്പെടുത്തനി
ഓടനിചവനിടകതസ്വാ അല.  ഈ കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കസ്വാന് കേഴനിയസ്വാമത വനതുമൂലയ
ആ കമഖലയനില് നനിനസ മസ്വാറനികപ്പെസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ബസ്വാന്ഡഡസ മഎറയസനിനസ മസ്വാതമസ്വാണസ
യഥസ്വാരതത്തനില്  ഇന്പുടസ  മക്രഡനിറനിമന  പ്രകയസ്വാജേനയ  ലഭനിക്കുനതസ.  മചറുകേനിട
കൃഷനിക്കസ്വാരനില്  നനിനയ  വസ്വാങ്ങുന  ഉല്പ്പെനങ്ങള്കക്കസ്വാ  അസയസ്കൃത  വസ്തുക്കള്കക്കസ്വാ
ഭസ്വാവനിയനില് പ്രകയസ്വാജേനയ ലഭനിക്കസ്വാമത വരുകമസ്വാള് അതനിനസ്വാവശദമസ്വായ എമന്തസ്വാമക്ക
മുന്കേരുതലുകേള് സസസ്പീകേരനിചസ്വാലുയ  വരസ്വാന് കപസ്വാകുന ഏറവയ വലനിമയസ്വാരു അപകേടയ
ബസ്വാന്ഡഡസ  മഎറയസസ  ഇറക്കുന കുത്തകേ  കേമനനികേള് മസ്വാതയ  ഈ  കമഖലയനില്
നനിലനനില്ക്കസ്വാനള്ള  സസ്വാഹചരദങ്ങള്  ഭസ്വാവനിയനില്  നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തസ  സയജേസ്വാതമസ്വാകു
മമനള്ള  കേസ്വാരദത്തനില്  യസ്വാമതസ്വാരു  സയശയവമനില.  മചറുകേനിട  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്
ഉള്മപ്പെമടയള്ള ആളകേള്  ഈ രയഗത്തുനനിനസ  നനിഷ്ക്രമനിക്കസ്വാനള്ള സസ്വാഹചരദങ്ങള്
നമുക്കസ  തള്ളനിക്കളയസ്വാന്  കേഴനിയകേയനിമലനള്ളതസ്വാണസ  ഇതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ
സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാനസ്വാഗഹനിക്കുന  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  ഒരു  കേസ്വാരദയ.  നമ്മുമട  ടസ്വാകനിമന  പരനിധനി
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10  ലകയ രൂപയനില്നനിനയ  20  ലകയ രൂപയസ്വായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ.  കനരമത്ത
വസ്വാറസ  നനികുതനി അടചമകേസ്വാണനിരുന  ആളകേള്കപസ്വാലുയ അതനിമന അടനിസസ്വാനത്തനില്
ആ  രയഗത്തുനനിനയ  മസ്വാറുകേയസ്വാണസ  മചയ്യുനതസ. കേഴനിഞ്ഞ  പ്രസ്വാവശദയ  മസന്ട്രല്
ഗവണ്മമനനിമന  ടസ്വാകനിനത്തനില്  1900  കകേസ്വാടനി  രൂപയസ്വാണസ  നമ്മള്  പനിരനിചതസ.
അതനില്നനിനയ  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തനിനസ  ലഭനിചതസ  ഏകേകദശയ  1250  കകേസ്വാടനി
രൂപയസ്വാണസ.  ഈ  പുതനിയ  സയവനിധസ്വാനയ  കേടനവരുകമസ്വാള്  കൂടുതല്  നനികുതനി
പനിരനിക്കസ്വാനള്ള  സയവനിധസ്വാനങ്ങള്,  കൂടുതല്  സരവ്വസ്പീസസ  മസകറുകേള്  ഇതനിമന
പരനിധനിയനികലയസ  വരുകമസ്വാള്  കൂടുതല്  നനികുതനി  ലഭനിക്കുമമന  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ്വാണുള്ളതസ.
മുന്കേസ്വാലങ്ങളനിമല  അനഭവത്തനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  എതമസ്വാതയ  അതസ
പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമസ്വായനി നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിയമമന ഒരു ആശങ്കെ അതുമസ്വായനി ബനമപ്പെടസ
പങ്കുവയസ്വാന്   ഞസ്വാന്  ആഗഹനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ  നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  കേസ്വാണനിച
ജേസ്വാഗതക്കുറവസ  എടുത്തുപറയസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയനില.  ഏകേകദശയ  6-7
വരഷക്കസ്വാലമസ്വായനി ഇതസ ചരച മചയമവങ്കെനില്കപ്പെസ്വാലുയ,  കേണ്മവന്ഷണല് മസ്വാനസല്
സനിസത്തനില്  നനിനസ  ഒരു  fully  computerised  ആയള്ള  കസസ്വാഫസ മവയര
സനിസത്തനികലയസ മസ്വാറുന പ്രക്രനിയയസ്വാണനിതസ.  പകക ഇവനിമട ഇതസ നടപ്പെസ്വാക്കനിയതനിന
കശഷവയ  യഥസ്വാരതത്തനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  ഇന്കഫസ്വാസനിസനിമനയസ്വാണസ
ഏല്പ്പെനിചനിരനിക്കുനതസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഒരു  ട്രയല്  റണ്ണനിമന  അവസയനിലസ്വാണസ.
പൂരണ്ണമസ്വായയ  എകേക്യുപ്ഡസ്വായനിടനിമലനതസ്വാണസ  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദയ.  പല
കഫസ്വാമുകേളയ  അബ്സസ്വാകസ  രൂപത്തനില് ലഭനിക്കുനതനിനപ്പുറകത്തയസ  വളമര  കൃതദമസ്വായ
മുന്കേരുതല്  ഈ  കേസ്വാരദത്തനില്  എടുക്കസ്വാമത  കപസ്വായനി  എനള്ളതസ  ഏറവയ
പ്രധസ്വാനമപ്പെട ഒരു കേസ്വാരദമസ്വാണസ.   ഈ കമഖലയനില് നമ്മുമട പരമരസ്വാഗത വദവസസ്വായ
കമഖലകേമളയയ മചറുകേനിട  കേരഷകേമരയയ നനിലനനിരത്തസ്വാനസ്വാവശദമസ്വായ നനിലപസ്വാടുകേള്
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ  ഇവനിമട  പല  തവണ  ആവരത്തനിചതുകപസ്വാമല  ആനനി
കപ്രസ്വാഫനിറബനിലനിറനി കകസ്വാസസ  കപസ്വാലുള്ള വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കകസ്വാസസ  ഇതനിനകേത്തസ
ഉള്മപ്പെടുത്തസ്വാമത,  wait  and  see  എനള്ള  നനിലപസ്വാടസ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ
സസസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ  മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുകമസ്വാള്  നമുക്കറനിയസ്വായ,  'ഇരുളയ  മമമല
മവളനിചമസ്വായനി വരുയ'  എനപറഞ്ഞതുകപസ്വാമല കേസ്വാലക്രകമണ പുതനിയ എയ.ആര.പനി.-
കയസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യയ  കചരത്തസ  പുതനിയ  നനിരക്കുകേളനികലയസ  വനസ,  പനിമന
അതനിമനമയസ്വാരു  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  മസ്വാറനികപ്പെസ്വാകുമമനള്ളതസ്വാണസ.  ഞസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞയസ്വാഴ്ച
തനിരുവനന്തപുരത്തസ  വനകമസ്വാള്  ഇന്തദന്  കകേസ്വാഫനി  ഹഇൗസനില്  നസ്വാരങ്ങസ്വാ
മവള്ളത്തനിനസ  18  രൂപയസ്വായനിരുനതസ  ഇനസ  20  രൂപയസ്വായനി.  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ
ഇത്തരയ സയവനിധസ്വാനങ്ങകളസ്വാടസ സമരസമപ്പെട്ടുകപസ്വാകുന സമസ്പീപനയ പലകപ്പെസ്വാഴുയ നമ്മുമട
സസഭസ്വാവത്തനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വാകുകമസ്വാള്  അതനിനകേത്തുനനിനമകേസ്വാണസ  നമ്മമള
കബസ്വാധപൂരവ്വയ  ചൂഷണയ  മചയ്യസ്വാനള്ള  സസ്വാഹചരദങ്ങള്  തസ്പീരചയസ്വായമുണസ.  വലനിയ
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ആശയകത്തസ്വാടുകൂടനി  മകേസ്വാണവന  വളമര  ബൃഹത്തസ്വായ  ഈ  സയവനിധസ്വാനയ
അടനിസസ്വാനപരമസ്വായനി  നമ്മുമട  സസ്വാമൂഹദപരമസ്വായ  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടനിമന,  പ്രകതദകേനിചസ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  ഇനമല  നടന  മസമനിനസ്വാറനില്
സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല,  നമ്മുമട  സമൂഹത്തനിമല  സസ്വാമത്തനികേ  അന്തരങ്ങള്  കൂടുതല്
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  ഇടയസ്വാക്കുനതസ്വായ  ഒകടമറ  സയവനിധസ്വാനങ്ങള്  ഇതനിനകേത്തസ
അറനികഞ്ഞസ്വാ അറനിയസ്വാമതകയസ്വാ ഒളനിചനിരനിപ്പുമണനള്ളതസ തസ്പീരചയസ്വായയ കേസ്വാണസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയനില.  അതുമകേസ്വാണസ  ഈ നനിയമയ പ്രസ്വാബലദത്തനിലസ്വായനി മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുകമസ്വാള്
അതനിനസ്വാവശദമസ്വായ ജേസ്വാഗത തസ്പീരചയസ്വായയ ഉണസ്വാകേണമമനകൂടനി സൂചനിപ്പെനിചമകേസ്വാണസ
ഞസ്വാന് എമന വസ്വാക്കുകേള്  അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    സസരസ്വാജേസ  : സര,  ഒരു  രസ്വാജേദയ,  ഒരു  നനികുതനി  എന
ആകേരഷണസ്പീയമമനസ  കതസ്വാനന  ആശയയ  മുകമസ്വാട്ടുവചമകേസ്വാണസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
ഇകപ്പെസ്വാള്  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.  ഒരു  രസ്വാജേദയ  എനസ  ആലങ്കെസ്വാരനികേമസ്വായനി
പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്തമന കലസ്വാകേത്തനിമല മറസ  പല രസ്വാജേദങ്ങമളയയകപസ്വാമല ഏകേ ശനിലസ്വാ
നനിരമ്മനിതമസ്വായ  സസഭസ്വാവ  ഘടനകയസ്വാടുകൂടനിയ  ഒരു  രസ്വാജേദമല  നമ്മുകടതസ.
29  സയസസ്വാനങ്ങളയ  കകേന്ദ്ര  ഭരണ  പ്രകദശങ്ങളമമലസ്വായ  ഉള്മക്കസ്വാളന
ഹവവനിദ്ധദങ്ങളമട കേലവറയസ്വാണസ നമ്മുമട രസ്വാജേദയ.  ഒരുപമക കലസ്വാകേ ഭൂപടത്തനില്
അതനിനസ  സമസ്വാനമസ്വായ  മമറസ്വാരു  ഭൂപ്രകദശയ  നമുക്കസ  കേണപനിടനിക്കസ്വാനമസ്വാകേനില.
വദതദസ്തമസ്വായ  ഭസ്വാഷയയ  സയസസ്വാരവയ  വനിശസസ്വാസവയ  ഭകണരസ്പീതനികേളമമലസ്വായ
ഉള്മക്കസ്വാളനതസ്വാണസ  നമ്മുമട  രസ്വാജേദയ.  എനസ്വാല്  ഈ  ഹവവനിദ്ധദങ്ങമള
അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാത്ത  രസ്വാഷസ്പീയ  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ്വാണസ  സയഘപരനിവസ്വാര  എലസ്വാക്കസ്വാലത്തുയ
ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിചനിട്ടുള്ളതസ.  നമ്മുമട രസ്വാജേദമത്ത ഒരു മത റനിപ്പെബനിക്കസ്വാക്കനി മസ്വാറസ്വാനള്ള
ആസൂതനിതമസ്വായ  നസ്പീക്കയ  പതനിറസ്വാണകേളസ്വായനി  സയഘപരനിവസ്വാര  സയഘടനകേള്
നടത്തനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  എലസ്വാ ഹവവനിദ്ധദങ്ങമളയയ തകേരക്കസ്വാനയ നമ്മുമട
രസ്വാജേദത്തനിമന  സവനികശഷതകേമള  ഉള്മക്കസ്വാള്ളസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വാകേസ്വാമത  തങ്ങളമട
കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടുകേള്ക്കനസൃതമസ്വായ  ഒരു  നസ്വാടസ്വായനി  ഇന്തദമയ  മസ്വാറസ്വാനള്ള  നസ്പീക്കമസ്വാണസ
ഇക്കൂടരുമട കനതൃതസത്തനില് നടനവരുനതസ.  ഒമരസ്വാറ ഭസ്വാഷമയന കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ അവര
മുകനസ്വാട്ടുവയ്ക്കുനണസ.   

(അദ്ധദകകവദനിയനില് പസ്വാനല് ഓഫസ മചയരമസ്വാന് ശ്രസ്പീമതനി പനി. അയനിഷസ്വാ കപസ്വാറനി)

ഒരു  മതയ  എന  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ  സയഘപരനിവസ്വാര  മുകനസ്വാട്ടുവയ്ക്കുനണസ.   ഒമരസ്വാറ
വനിശസസ്വാസയ,  ഒകരമയസ്വാരു  ഭകണ  രസ്പീതനി  ഇമതലസ്വായ  ഇവരുമട  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടനിമന
ഭസ്വാഗമസ്വാണസ.  ഭകണത്തനിമന  കപരനില്  ആളകേള്  മകേസ്വാലമചയ്യമപ്പെടുന
കേസ്വാലത്തനിലൂമടയസ്വാണസ  നമ്മമളലസ്വായ  കേടനകപസ്വാകുനതസ.  ഈമയസ്വാരു  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ്വാണസ
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എലസ്വാ രയഗത്തുയ സയഘപരനിവസ്വാര വചപുലരത്തുനതസ. ഇകപ്പെസ്വാള് നസ്വായ ചരച മചയ്യുന
ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  കേസ്വാരദത്തനിലുയ  ഒരു  സസ്വാമത്തനികേ  പരനിഷ്കസ്വാരയ,  നനികുതനി
ഘടനയനിലുള്ള  പരനിഷ്കസ്വാരമമനതനിനപുറമമ  സയഘപരനിവസ്വാറനിമന  പ്രകതദകേമസ്വായ
രസ്വാഷസ്പീയ  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടുകൂടനി  പ്രതനിഫലനിപ്പെനിചമകേസ്വാണസ്വാണസ  ഈ  ഒരു  പരനിഷ്കസ്വാരയ
നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  അവര  ശ്രമനിക്കുനതസ.   സയഘപരനിവസ്വാറനിമന  രസ്വാഷസ്പീയ  അജേണകേമള
കചരത്തുവചമകേസ്വാണകവണയ  ഈ  നനികുതനി  ഘടനയനിമല  പരനിഷ്കസ്വാരമത്തയയ
കേസ്വാണസ്വാമനന  അഭനിപ്രസ്വായമസ്വാണസ  എനനിക്കുള്ളതസ.  പല  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെസ്വാക്കനിയതനിമനക്കുറനിചസ  നസ്വായ  ചരച  മചയ്യുന.  പകക,  കലസ്വാകേത്തനിമല  പല
രസ്വാജേദങ്ങളയ  ഇന്തദമയകപ്പെസ്വാമലയമലനസ  നസ്വായ  കേസ്വാണണയ.  നമ്മുകടതുകപസ്വാമല
ഹവവനിദ്ധദങ്ങളള്ള,  പ്രകതദകേതകേളള്ള  ഏതസ  രസ്വാജേദമസ്വാണസ  കലസ്വാകേത്തനിലുള്ളതസ.
ഇന്തദമയക്കുറനിചസ  എ.  എല്.  ബസ്വാഷസ്വായ  എഴുതനിയ  പുസ്തകേത്തനിമന  കപരുതമന
'The  Wonder  That  Was  India'  എനസ്വാണസ.  ആശ്ചരദജേനകേമസ്വായ
അവനിശസസനസ്പീയതകേളമട  ഒരു  സവനികശഷ  ഭൂമനിയസ്വാണസ  നമ്മുമട  രസ്വാജേദയ.  ഓകരസ്വാ
സയസസ്വാനത്തനിനയ  ഒസ്വാകരസ്വാ  രസ്വാജേദത്തനികനമതനതുകപസ്വാമല  ഹവവനിദ്ധദങ്ങളണസ.
രസ്വാജേദമത്ത  എലസ്വായനിടവയ  ഒകരകപസ്വാമലയസ്വാക്കനിത്തസ്പീരക്കുകേ  അപ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമസ്വാണസ.
അതസ  ജേനങ്ങള്ക്കസ  കദസ്വാഷകേരമസ്വായനി  ബസ്വാധനിക്കുനതുമസ്വാണസ.  കലസ്വാകേത്തനിമല  പല
രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കനിയതനിമനക്കുറനിചസ  പരസ്വാമരശനിക്കുകമസ്വാള്
അകമരനിക്കന്  ഐകേദനസ്വാടുകേളനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കനിയനിടനിമലനസ  നസ്വായ
കേസ്വാകണണതസ്വായനിട്ടുണസ.  നടപ്പെസ്വാക്കനിയ  രസ്വാജേദങ്ങളനില്തമന  നനികുതനിയമട  ഉയരന
കതസ്വാതസ  28  ശതമസ്വാനമസ്വായനി നനിരണ്ണയനിചനിട്ടുകണസ്വാ;  ഇതസ ആമരയസ്വാണസ സഹസ്വായനിക്കുകേ.
28  ശതമസ്വാനമമന  കേണക്കസ  ഇന്തദയനിമല  ദരനിദ്ര  മഹസ്വാഭൂരനിപകത്തനിനസ
ഗുണകേരമസ്വായനിട്ടുള്ളതസ്വാകണസ്വാ  എന  പരനികശസ്വാധന  അനനിവസ്വാരദമസ്വായനി  നടകത്തണ
തസ്വായനിട്ടുള്ളതസ്വാണസ.  പസ്വാരലമമനനിമന  മസന്ട്രല്  ഹസ്വാളനില്  അരദ്ധരസ്വാതനിയനില്
ജേനി.എസസ.ടനി.  പ്രഖദസ്വാപനയ നടക്കുകമസ്വാള് യഥസ്വാരതത്തനില് അവനിമട  നടനതസ  ഒരു
കേവരചയസ്വാണസ. ജേനി.എസസ.ടനി. പ്രഖദസ്വാപനത്തനിലൂമട ഒരു മകേസ്വാള്ളയസ്വാണസ നടനനിട്ടുള്ളതസ.
സയസസ്വാനങ്ങളമട  അധനികേസ്വാരമസ്വാണസ  അവനിമട  കേവരമനടുക്കമപ്പെടതസ.   ഏകേകദശയ
എലസ്വാ  കേവരചകേളയ  രസ്വാതനിയയ  അരദ്ധരസ്വാതനിയമമസ്വാമക്കയസ്വാണസ  നടക്കുകേ.  ഈ
കേവരചയയ  നടനതസ  അരദ്ധരസ്വാതനിയനിലസ്വാമണന  സമസ്വാനതയയ  അവനിമട  കേസ്വാണസ്വാന്
കേഴനിയയ.  ആ  മസന്ട്രല്  ഹസ്വാളനില്  ശ്രസ്പീ.  അമനിതസ  ഷസ്വാ  സനനിഹനിതനസ്വായനിരുന.
അകദ്ദേഹത്തനിനസ  അവനിമട  എന്തസ്വാണസ  കേസ്വാരദയ;  മതരമഞ്ഞടുക്കമപ്പെട  ഏമതങ്കെനിലുയ
ഒരു  സമനിതനിയനില്  അയഗമസ്വായനിട്ടുള്ള  ആളല  അകദ്ദേഹയ.  യഥസ്വാരതത്തനില്
സയഘപരനിവസ്വാറനിമന  ഒരു  ആകഘസ്വാഷമസ്വാണസ  പസ്വാരലമമനനിമന  മസന്ട്രല്  ഹസ്വാളനില്
നടനതസ.  ആ  ആകഘസ്വാഷത്തനിനസ  സസ്വാകദയ  വഹനിക്കസ്വാനയ  അനഗഹനിക്കസ്വാനയ  മുന്
കകേരള ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനികൂടനിയസ്വായ ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ പസ്വാലസ്വാ മമമര അവനിമട
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മചനമവനതുയ  അകദ്ദേഹത്തനിമന  രസ്വാഷസ്പീയ  പസ്വാരടനി  ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിക്കസ്വാന്  ശ്രമനിച,
തുടക്കകേസ്വാലമത്തസ്വാമക്ക പറഞ്ഞനിരുന കകേരളത്തനിമന പ്രകതദകേമസ്വായ അധനികേസ്വാരങ്ങമള
ക്കുറനിചയ  അവകേസ്വാശങ്ങമളക്കുറനിചമമസ്വാമക്കയസ്വാമണനതുയ  സസ്വാനരഭനികേമസ്വായനി  ഇവനിമട
 ഞസ്വാന്  ഓരക്കുകേയസ്വാണസ.  തസ്പീരചയസ്വായയ  അകദ്ദേഹമത്ത  ചരനിതയ  കുറവസ്വാളനിമയനസ
തമനയസ്വാകുയ  വനിലയനിരുത്തുകേമയനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  കതസ്വാനനതസ.  മഫഡറല്
സയവനിധസ്വാനത്തനിമന  കവരറുക്കുന  നടപടനിയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂമട  ഇകപ്പെസ്വാള്
യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.  സയസസ്വാനങ്ങളമട  അധനികേസ്വാരയ  കേവരമനടുക്കുകേയസ്വാണസ.
സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരനിമന  അധനികേസ്വാരങ്ങള്  ഓകരസ്വാനസ്വായനി  നഷ്ടമപ്പെടുനതനിമന
തുടക്കമസ്വായനി ഭയപ്പെസ്വാകടസ്വാമട ഇതനിമന കേസ്വാണണയ.  ഈ സയസസ്വാന നനിയമസഭയനില്
ഇനനി  അവതരനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുന  ബഡ്ജേറനിമന  പ്രസ്വാധസ്വാനദമമന്തസ്വാണസ;
ബഡ്ജേറനിമന  കേസ്വാതലസ്വായ  ഒരു  ഭസ്വാഗയ  ഇനനി  ഇലസ്വാമത  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  നമ്മുമട
സയസസ്വാനത്തനിമന,  സമദ്ഘടനയമട  സവനികശഷതകേമള  മുന്നനിരത്തനിമക്കസ്വാണസ
നനികുതനി  ഘടനയനില്  മസ്വാറയ  വരുത്തസ്വാനള്ള,  നനികുതനി  ചുമത്തസ്വാനള്ള  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനനിമന  അധനികേസ്വാരമസ്വാണസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  നഷ്ടമസ്വാകുനതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലനില്  നസ്വാലനില്മൂനസ  ഭൂരനിപകകത്തസ്വാടുകൂടനികവണയ  എമന്തങ്കെനിലുയ
തസ്പീരുമസ്വാനങ്ങളനില്   മസ്വാറയ  വരുകത്തണതസ.  എനപറഞ്ഞസ്വാല്  അതനിമന  അരതയ,
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിനസ  ഇക്കസ്വാരദത്തനിമലലസ്വായ  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കസ്വാന്
കേഴനിയമമനസ പറയനതസ,  പറയനതുകപസ്വാമല അത എളപ്പെമമലനതസ തമനയസ്വാണസ.
ഇവനിമട നഷ്ടപരനിഹസ്വാരമത്തക്കുറനിചസ  പറയന.  നഷ്ടയ വരുന സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ
കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  നഷ്ടപരനിഹസ്വാരയ  നല്കുമമനസ്വാണസ  പറയനതസ.  അകപ്പെസ്വാള്  നഷ്ടയ
വരുമമന കേസ്വാരദത്തനില് ഇകപ്പെസ്വാള് തമന തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  എനസ്വാല്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വസ്വാഗസ്വാനങ്ങള്  എവനിമടമയങ്കെനിലുയ  പസ്വാലനിക്കമപ്പെടനിട്ടുകണസ്വാമയന
ചരനിതപരമസ്വായ  പരനികശസ്വാധന  അനനിവസ്വാരദമസ്വാണസ.  കകേരളത്തനിമന  കേസ്വാരദത്തനില്
എന്തസ്വായസ്വാലുയ  പസ്വാലനിക്കമപ്പെടനിടനില.  ഇവനിമട  സയസസ്വാനത്തനിമന  അധനികേസ്വാര
പരനിധനിയനിലസ്വായനിരുന  വനില്പ്പെന  നനികുതനിയസ്വായനിരുന  സയസസ്വാനത്തനിമന
മുഖദവരുമസ്വാന  കസസ്വാതസസ.  1970-കേളനില്  പസ്വാരലമമനനിമല  ഒരു  നനിയമ
കഭദഗതനിയനിലൂമട വനില്പ്പെന നനികുതനി പടനികേയനിലുള്ള കുമറ ഇനങ്ങമള അഡസ്പീഷണല്
എഹകസസ  ഡക്യൂടനിയമട  പടനികേയനികലയസ  മസ്വാറനി.   അതസ  കകേന്ദ്രത്തനിമന  വരുമസ്വാന
കസസ്വാതസസ്വായനി മസ്വാറ്റുകേയസ്വാണസ മചയതസ.  ആ കഭദഗതനി വരുന സമയത്തസ പസ്വാരലമമനസ
പ്രകസ്തുബ്ധമസ്വാകുകേയയ  അതുമൂലയ  കകേരളത്തനിനസ  കൂടുതല്  നഷ്ടമുണസ്വാകുകേയയ  മചയ.
നഷ്ടപരനിഹസ്വാരയ  നല്കുമമനസ  അനമത്ത  പ്രധസ്വാനമനനി  ഇനനിരസ്വാ  ഗസ്വാനനി
പ്രഖദസ്വാപനിമചങ്കെനിലുയ  നസ്വാളനിതുവമര  ഒരു  രൂപ  കപസ്വാലുയ  നമുക്കസ  നഷ്ടപരനിഹസ്വാരമസ്വായനി
കേനിടനിയനിടനില.   1970-കേളനില്  തമനയസ്വാണസ  കകേന്ദ്ര വനില്പ്പെന നനിയമത്തനിമന  5-ാം
വകുപ്പെസ കകേന്ദ്ര സരക്കസ്വാര കഭദഗതനി മചയതസ.  കേയറ്റുമതനി സസ്വാധനങ്ങളമട അവസസ്വാന
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ഘടത്തനിമല  നനികുതനി  ഒഴനിവസ്വാക്കുമമനതസ്വായനിരുന  പ്രസ്തുത  കഭദഗതനി.  മലഞരക്കസ
കേയറ്റുമതനി,  സമുകദ്രസ്വാത്പന കേയറ്റുമതനി  തുടങ്ങനിയ രയഗങ്ങളനിമലലസ്വായ  കകേരളത്തനിനസ
230  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  നഷ്ടയ  ആ  നടപ്പുവരഷമുണസ്വാകുമമനസ്വാണസ  1977-ല്
കേണക്കസ്വാക്കനിയതസ.   അവനിമട  നഷ്ടപരനിഹസ്വാരത്തനിമന  വസ്വാഗസ്വാനമുണസ്വായനി.  ഒരു
രൂപ  കപസ്വാലുയ  നമുക്കസ  നഷ്ടപരനിഹസ്വാരയ  കേനിടനിയനിടനില.  വസ്വാഗസ്വാനങ്ങമളനതസ
പസ്വാലനിക്കസ്വാനള്ളതമലനയ  അതസ  തല്ക്കസ്വാലകത്തയ്ക്കുള്ള  പ്രതനികഷധയ
ശമനിപ്പെനിക്കസ്വാനള്ളതസ്വാമണനമസ്വാണസ  ഇന്തദന് പസ്വാരലമമനസ  നമ്മമള പഠനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതസ.
അതസ  ഈ  വസ്വാഗസ്വാനഘടത്തനിലുയ  നമുക്കസ  ഓരക്കസ്വാവനതസ്വാണസ.   മപസ്വാള്ളയസ്വായ  ഒരു
മുദ്രസ്വാവസ്വാകേദമസ്വാണസ  ഉയരത്തുനതസ.  ഒറ  നനികുതനിമയനസ  പറയകമസ്വാഴുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
എനപറയകമസ്വാഴുയ മപകട്രസ്വാളനിയയ ഉത്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ ജേനി.എസസ.ടനി.  ബസ്വാധകേമസ്വാകണസ്വാ;
മദദത്തനിനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബസ്വാധകേമസ്വാകണസ്വാ;  ഹവദക്യുതനിക്കസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
ബസ്വാധകേമസ്വാകണസ്വാ;  റനിയല്  എകസറസ  രയഗത്തസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബസ്വാധകേമസ്വാകണസ്വാ;
ഇമതലസ്വായ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനിമന  തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങമളയസ്വാണസ  സയരകനിക്കുനതസ.
ഇന്തദയനിമല  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരുമട  തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങമളകയസ്വാ  സയസസ്വാന
സരക്കസ്വാരുകേളമട  തസ്വാല്പ്പെരദമത്തകയസ്വാ  അല  സയരകനിക്കുനതസ.  ഇവനിമട
ഏകേപകസ്പീയമസ്വായ  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാരനിമന  അധനികേസ്വാരക്കവരചയമട  വരത്തമസ്വാന
വനിളനികപ്പെര  മസ്വാതമസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി-മയനസ  നമുക്കസ  മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയയ.
എമമകസസ-സരവ്വസ്പീസസ  നനികുതനികേള്  നനിരണ്ണയനിക്കസ്വാനള്ള  കകേന്ദ്ര  അധനികേസ്വാരയ
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  ലയനിപ്പെനിചമവങ്കെനിലുയ  കകേന്ദ്രത്തനിനസ  ഇനനിയയ  കേസയസസ  ഡക്യൂടനി
കപസ്വാലുള്ള പകരസ്വാക  നനികുതനികേളയ പ്രതദക നനികുതനികേളയ ഇനനിയയ ചുമത്തസ്വാനള്ള
വദവസയണസ.  എനപറഞ്ഞസ്വാല്  ഇനനിയയ  നനികുതനി  ചുമത്തസ്വാനള്ള  പരനിമനിതമസ്വായ
അവകേസ്വാശയ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനനിനസ  ഇകപ്പെസ്വാഴുമുണസ.  സയസസ്വാന ഗവണ്മമനകേള്ക്കസ
അതനിനള്ള  അധനികേസ്വാരമനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലുകേളനിലുയ  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനകേള്ക്കസ  കനരനിയ  വരദ്ധന  വരുത്തുനതനിനള്ള  അവകേസ്വാശമമങ്കെനിലുയ
ഉണസ്വാകേണമമന വസ്വാദയ കകേരളയ മുകനസ്വാട്ടുവചകപ്പെസ്വാള് നനിരഭസ്വാഗദവശസ്വാല് കകേസ്വാണ്ഗസസ
ഭരനിക്കുന സയസസ്വാനങ്ങള്കപസ്വാലുയ ആ നനിരകദ്ദേശമത്ത പനിനണയസ്വാന് തയ്യസ്വാറസ്വായനില.
എനപറഞ്ഞസ്വാല്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചരചകേള്  ഉയരനവരുന  സമയത്തസ
സയഘപരനിവസ്വാറനിമന  നനിലപസ്വാടനികനസ്വാടസ  കയസ്വാജേനിക്കുന  സമസ്പീപനമസ്വാണസ  കകേസ്വാണ്ഗസസ
ഭരനിക്കുന  സയസസ്വാനങ്ങളയ  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ളമതനസ  കേസ്വാണസ്വാന്  കേഴനിയയ.
ഇവനിമടമയലസ്വായ  നഷ്ടയ  വരുനതസ  സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.
വരുനകതസ്വാമട  കനടമുണസ്വാവമമനയ  വരുമസ്വാനയ  കൂടുമമനയ  വനില  കുറയമമനമസ്വാണസ
പ്രചരണമുണസ്വായതസ.  എനസ്വാല് യസ്വാഥസ്വാരതദമമന്തസ്വാണസ?  സസ്വാകങ്കെതനികേ പദങ്ങളമടയയ
ചസ്വാരട്ടുകേളമടയയ ഗസ്വാഫകേളമടയയ ശതമസ്വാനക്കണക്കുകേളമടയയ ധസ്വാരസ്വാളനിത്തയ മകേസ്വാണസ
യസ്വാഥസ്വാരതദങ്ങമള മറചവയസ്വാന് കേഴനിയനില.  ഇന്തദയനിമല സസ്വാധസ്വാരസ്വാണക്കസ്വാരന് ഇനസ
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അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന യസ്വാഥസ്വാരതദമമന്തസ്വാണസ?  രസ്വാജേദമമമസ്വാടുയ  സസ്വാധനങ്ങളമട  വനില
വരദ്ധനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  അകതസ്വാറനിറനി  മകേസ്വാള്ളലസ്വാഭയ
തടയനതനിനകവണനി രൂപസ്പീകേരനിചനിട്ടുമണനസ്വാണസ പറയനതസ.  അതനിമന നടപടനികേള്
ഫലപ്രദമമലനള്ളതനിമന  മതളനിവസ്വാണസ  ഇകപ്പെസ്വാള്   രൂകമസ്വായനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുന
വനിലക്കയറയ.  മുമനസ്വാരുക്കമത്തക്കുറനിചസ  ആ  ഘടത്തനിലസ്വാണസ  നമ്മള്  പറയനതസ.
മുമനസ്വാരുക്കയ  ഉണസ്വായനിരുമനങ്കെനില്  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങമളലസ്വായ  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയമസ്വായനിരുനമവനയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നമ്മുമട  രസ്വാജേദമത്ത  ജേനങ്ങള്ക്കസ
ഗുണകേരമസ്വായനി  മസ്വാറുമസ്വായനിരുന  എനമല  എമന  വസ്വാദയ.  മുമനസ്വാരുക്കയ
ഉണസ്വായനിരുമനങ്കെനില്  ഇങ്ങമനയള്ള  ചനില  കേസ്വാരദങ്ങളനിമലങ്കെനിലുയ  ഒരുപമക  കുറചസ
മമചമപ്പെട  സനിതനി  വരുമസ്വായനിരുനനിരനിക്കസ്വായ.  ആ  മുമനസ്വാരുക്കങ്ങള്ക്കുയ
തയ്യസ്വാറസ്വായനിടനില.  ഗുജേറസ്വാത്തനിമന  മുഖദമനനിയസ്വായനിരുന  സമയത്തസ  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര
കമസ്വാദനിക്കസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  അസസസ്പീകേസ്വാരദവയ   പ്രധസ്വാനമനനിയസ്വായകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.
സസസ്പീകേസ്വാരദമസ്വാവകേയമസ്വാണുണസ്വായതസ.  പ്രധസ്വാനമനനിയസ്വായകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.
സസസ്പീകേസ്വാരദമസ്വായതനിമന പനിനനിലുള്ള യസ്വാഥസ്വാരതദയ തനിരനിചറനിയസ്വാന് മമവകകേണതനിമന
കേസ്വാരദമനില.  ഇവനിമട നമ്മുമട മുനനില് യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായനി നനില്ക്കുനതസ ജേനി.എസസ.ടനി.
വനതനിനകശഷയ കകേരളത്തനിമന ഇമതങ്ങമനയസ്വാണസ  ബസ്വാധനിക്കുനതസ  എനതസ്വാണസ.
നമ്മുമട  മമപതൃകേ  സസത്തസ്വാണസ  ആയരകവ്വദയ.  കകേരളത്തനിമല  ആയരകവ്വദ
ഒഇൗഷധങ്ങളയ  ചനികേനിതയയ  കലസ്വാകേമമമസ്വാടുയ  പ്രസനിദ്ധമസ്വാണസ.  രണസ  ശതമസ്വാനയ
എമമകസസ  ഡക്യൂടനിയയ  അഞസ  ശതമസ്വാനയ  വസ്വാറ്റുയ  കചരനസ  ഏഴസ  ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുന
നനികുതനി  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനതനിനകശഷയ  12  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  മസ്വാറനി.  എത  വലനിയ
വനിലവരദ്ധനവസ്വാണസ ആയരകവ്വദ ഒഇൗഷധങ്ങള്ക്കുണസ്വാവകേ.  680 ആയരകവ്വദ മരുനസ
നനിരമ്മസ്വാണശസ്വാലകേളയ അവനിടങ്ങളനില് ഒരു ലകയ മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേളയ കജേസ്വാലനി മചയ്യുന.
ആയനിരയ  കകേസ്വാടനി  രൂപ  വനിറ്റുവരവള്ളതസ്വാണസ  കകേരളത്തനിമല  ആയരകവ്വദ  ഒഇൗഷധ
നനിരമ്മസ്വാണ  കമഖല.  അതനിമന  ജേനി.എസസ.ടനി.  എങ്ങമനയസ്വാണസ  ബസ്വാധനിക്കസ്വാന്
കപസ്വാകുനതസ.  ഇഇൗ  യസ്വാഥസ്വാരതദയ  നമ്മുമട  മുനനില്  നനില്ക്കുകമസ്വാള്തമന  ബസ്വാബസ്വാ
രസ്വായകദവനിമന  ആയരകവ്വദ  മരുനകേള്ക്കസ  പ്രകതദകേ  ഇളവമുണസ.   അതസ്വാണസ
സയഘപരനിവസ്വാര.   തങ്ങളമട  നനികനിപ്ത  തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങമള  സയരകനിചമകേസ്വാണസ്വാണസ
എലസ്വാ  നനിയമങ്ങളയ  നസ്പീക്കങ്ങളയ  നടത്തുനമതനസ  നസ്വായ  മനസനിലസ്വാക്കണയ.
തസ്പീവണനികേളനില്  നനിനയ  ലഭനിക്കുന  ഭകണത്തനിനസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  നനികുതനി
ഉണസ്വായനിരുനനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുകമസ്വാള്  12  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി
ചുമത്തമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.  മറയനില്കവ  കസഷനകേളനിമല  വസ്വാഹന  പസ്വാരക്കനിയഗസ,
വനിശ്രമമുറനിയമട വസ്വാടകേ,  പസ്വാഴല് ചസ്വാരജേസ,  പസ്വാഴല് സൂകനിക്കസ്വാനള്ള ചസ്വാരജേസ,  ഉയരന
കസ്വാസനികലയ്ക്കുള്ള  ടനിക്കറസ  നനിരക്കനില്കപ്പെസ്വാലുയ  വരദ്ധനവസ  കനരനികടണനി  വരുമമനസ്വാണസ
ഇകപ്പെസ്വാള്  വനിലയനിരുത്തമപ്പെടുനതസ.  മചമമനയനില്  നനിനള്ള  റനികപ്പെസ്വാരടനസരനിചസ
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കേദസ്വാനനില്  അടച  20  ലനിററനിമന  കുടനിമവള്ളത്തനിനസ  മുപ്പെതു  മുതല്  മുപ്പെത്തയഞ്ചു
രൂപവമര  ആയനിരുനതസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  നസ്വാല്പ്പെതു  മുതല്  നസ്വാല്പ്പെത്തനിയസ്വാറസ  രൂപ
വമരയസ്വായനി  വരദ്ധനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  നനിരമ്മസ്വാണയ പൂരത്തനിയസ്വായ ഫ്ലേസ്വാറ്റുകേളമട വനില
വന്കതസ്വാതനില്  വരദ്ധനിചതസ്വായനിടസ്വാണസ  മുയമമബയനില്  നനിനള്ള  വസ്വാരത്തകേള്
സൂചനിപ്പെനിക്കുനതസ.  നമ്മുമട നസ്വാടനില് സുപരനിചനിതമസ്വായനിട്ടുള്ള ഇന്തദന് കകേസ്വാഫനി ഹഇൗസസ
അടചപൂടസ്വാന് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട കകേരളത്തനിമല പ്രഥമ സയഭസ്വാവന
ഇന്തദന് കകേസ്വാഫനി ഹഇൗസനിനസ തസ്വാഴസ  വസ്പീഴുകേ എനതസ്വായനിരനിക്കുയ.  ഒമരസ്വാറ യണനിറസ്വായനി
കേണക്കസ്വാക്കുനതുമകേസ്വാണസ്വാണസ  അതസ.  മചറുകേനിട  വദവസസ്വായ  സയരയഭങ്ങമള
എമനകനയ്ക്കുമസ്വായനി  അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുനതനിനകവണനിയസ്വാണസ  ഇഇൗ  നയമമനസ  നസ്വായ
കേസ്വാകണണതസ്വായനിട്ടുണസ.  അസസസ്പീകേസ്വാരദമസ്വായ  ഒരു  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായനി  ജേനി.എസസ.ടനി.
നമ്മുമട മുനനില് നനില്ക്കുകേയസ്വാണസ, അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാനസ്വാവസ്വാത്തതസ്വാണസ, അസസസ്പീകേസ്വാരദമസ്വാണസ,
ദയസ്വാരഹനിതമസ്വായനി എതനിരകക്കണതസ്വാണസ, പകക അതസ യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായനി.  അതസ്വാണസ
ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത  സനിതനി.  സയസസ്വാനങ്ങളമട  അധനികേസ്വാരങ്ങമള  കേവരമനടുത്തു
മകേസ്വാണള്ള  ഇന്തദന്  ജേനസ്വാധനിപതദ  സങ്കെല്പ്പെങ്ങകളസ്വാടസ  നസ്പീതനി  പുലരത്തസ്വാത്ത
പരനിഷ്കസ്വാരമസ്വാണസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.  ഇന്തദയനിമല  മഹസ്വാഭൂരനിപകയ  വരുന
ജേനങ്ങമള  പ്രതനികൂലമസ്വായനി  ബസ്വാധനിക്കുനതസ്വാണനിതസ.  ഇഇൗ  യസ്വാഥസ്വാരതദങ്ങള്
തനിരനിചറനിഞമകേസ്വാണതമന  നമുക്കസ  ഒരനിക്കലുയ  പനിനണയസ്വാനസ്വാകേസ്വാത്ത
അസസസ്പീകേസ്വാരദമസ്വായ  നയവയ  പരനിഷ്കസ്വാരവമസ്വാണനിമതനസ  തനിരനിചറനിയകേയയ  ഇഇൗ
നസ്പീക്കത്തനിനസ  കനതൃതസയ  മകേസ്വാടുത്ത  ഗവണ്മമനനിമനയയ  സയഘപരനിവസ്വാറനിമനയയ
നനികനിപ്തമസ്വായ രസ്വാഷസ്പീയ തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങമളയയ ഹനിഡന് അജേണകയയയ മനസനിലസ്വാക്കനി
നനിലപസ്വാടസ  സസസ്പീകേരനികക്കണതുണസ,  മചറുത്തു  നനില്കക്കണതുണസ  എന  അഭനിപ്രസ്വായയ
ഇഇൗ ചരചയമട ഭസ്വാഗമസ്വായനി കരഖമപ്പെടുത്തുകേയസ്വാണസ.  

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ കജേക്കബസ:  സര,  ഇനസ  സഭയനില് ഉയരനവന മപസ്വാതുവസ്വായ
വനികേസ്വാരങ്ങളനിമലസ്വാനസ  കവണത  മുമനസ്വാരുക്കമനിലസ്വാമതയസ്വാണസ  ഇഇൗ  നനിയമയ
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയമതനതസ്വാണസ.  ഇഇൗ  കേസ്വാരദത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനയ  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനയ ഒകര രസ്പീതനിയസ്വാണസ പനിനടരനതസ. ഇഇൗ നനിയമയ ഒരു ഓരഡനിനന്സസ്വായനി
മകേസ്വാണവനതനിമനതനിമര ശക്തമസ്വായ പ്രതനികഷധയ ഞങ്ങള് കരഖമപ്പെടുത്തുകേയസ്വാണസ.
ഇവനിമട  ഉയരനവന  അഭനിപ്രസ്വായങ്ങള്  കക്രസ്വാഡസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ  ഇഇൗ  സഭയനില്
തമന  ഇമതസ്വാരു  ആകസ്വായനി  പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിരുനമവങ്കെനില്  വദതദസ്തമസ്വായ  മമറസ്വാരു
സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകുമസ്വായനിരുന.  ഇവനിമട  ഇനസ  ചൂണനിക്കസ്വാണനിച  എലസ്വാ
അവദക്തതകേളമടയയ  അടനിസസ്വാനയ  കവണത  ചരചകേളനിലസ്വാമത  ഇമതസ്വാരു
ഓരഡനിനന്സസ്വായനി  മകേസ്വാണവന എനള്ളതുതമനയസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാമല   മമറസ്വാരു
അഭനിപ്രസ്വായയ  വനതസ  സസ്വാധനങ്ങളമട  വനില  കുറയമമനയ  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരമന
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ജേസ്പീവനിതയ സുഗമമസ്വാകുയ എനള്ളതുമസ്വായനിരുന.  അതസ അസസ്വാനത്തസ്വാമണനതസ ഇഇൗ
ഒരു മസ്വാസയ പനിനനിടസ കേഴനിയകമസ്വാള് നമുക്കസ വദക്തമസ്വാകുന ഒനസ്വാണസ.  ഇവനിമട എലസ്വാ
കമഖലയനിലുയ  വനിലവരദ്ധനവണസ്വായനിട്ടുണസ.  കസവന കമഖലകേളനിലടക്കയ വലനിമയസ്വാരു
വരദ്ധനവസ  നമുക്കസ  കേസ്വാണസ്വാന്  കേഴനിയയ.  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരമന  സയബനനിചസ,
മമസ്വാമമബല്  റസ്പീചസ്വാരജേനിയഗസ  കസവനങ്ങള്,  ഇനരമനറസ  കസവനങ്ങള്,
നനികതദസ്വാപകയസ്വാഗ  സസ്വാധനങ്ങള്  തുടങ്ങനി  എലസ്വാ  കമഖലകേളനിലുയ  വനില
വരദ്ധനവണസ്വാകുയ.  രൂകമസ്വായ  വനിലക്കയറയ  നമ്മുമട  രസ്വാജേദയ  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്
കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ഏറവയ  ഒടുവനില് കേസ്വാണസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞതസ  ചനികേനിതസ്വാരയഗത്തുണസ്വായ
വരദ്ധനവസ്വാണസ.  ഇതുയ സസ്വാധസ്വാരസ്വാണക്കസ്വാരമന ബസ്വാധനിക്കുന പ്രശ്നമസ്വായനി മസ്വാറുകേയസ്വാണസ.
സരജേറനി  ഉള്മപ്പെമടയള്ള  കസവനങ്ങള്ക്കസ  വലനിയ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഫസ്പീസസ
ഇഇൗടസ്വാകക്കണനിവരുന സമസ്പീപനത്തനികലയസ ആശുപതനികേള് എത്തനികചരനനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
കകേസ്വാഴനിയനിറചനിയമട വനില വരദ്ധനിചമവനളളതസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വായകപ്പെസ്വാള്
ആദദയ ഉയരനവന ഒരു വനിവസ്വാദയ. കകേസ്വാഴനിയനിറചനിയമട വനില കുറയ്ക്കുനതനിനസ നനിശ്ചനിത
വനില  ഗവണ്മമനസ  നനിശ്ചയനിചകപ്പെസ്വാള്  അതസ  നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്
തയ്യസ്വാറസ്വാകുനനില.  അതനിനസ  അകദ്ദേഹയ  ഒരു അഭനിമുഖത്തനില് പറഞ്ഞതസ  ഒരു വലനിയ
കലസ്വാബനിയസ്വാണസ  ഇതനിന  പനിനനില്  പ്രവരത്തനിക്കുനമതനസ്വായനിരുന.  തമനിഴസ്വാടസ
കലസ്വാബനിക്കസ  അനസൃതമസ്വായനിടസ്വാണസ  ഇവനിടുമത്ത വദസ്വാപസ്വാരനികേള്  പ്രവരത്തനിക്കുനതസ.
അവരക്കസ  സസതനമസ്വായനി  പ്രവരത്തനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാത്ത  സസ്വാഹചരദമസ്വാണുള്ളതസ.
ഇതനിനസ  മറുതനമസ്വായനി  നമ്മുമട  സയസസ്വാനമത്ത  ഇറചനി  ഉല്പ്പെസ്വാദനത്തനില്
സസയയപരദസ്വാപ്തമസ്വാക്കസ്വാന്  കവണനി  ശ്രമനിക്കുനതസ  സസസ്വാഗതസ്വാരഹമസ്വായ  കേസ്വാരദയ
തമനയസ്വാണസ.  പകക  ഏമതലസ്വായ  കേസ്വാരദങ്ങളനില്  ഇതുകപസ്വാമല   ഗവണ്മമനനിനസ
ഇടമപടസ്വാന്  കേഴനിയമമനള്ളതസ നസ്വായ ചനിന്തനിക്കണയ.  ഇഇൗ കേസ്വാരദത്തനില് വലനിമയസ്വാരു
പരനിമനിതനി  ഗവണ്മമനനിനണസ.  വന്കേനിട  കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേള്ക്കസ്വാണസ  ഇതനിമന  വലനിയ
ഗുണയ കേനിടനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  എയ.ആര.പനി-കയക്കസ്വാള് കൂടുതല് വനിലമയടുത്തസ്വാല്
നമുക്കസ  നടപടനിമയടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയയ.  എനസ്വാല്  എയ.ആര.പനി-യനില്  കൂടനിയ  വനില
കരഖമപ്പെടുത്തനിയസ്വാല് ഒനയ മചയ്യസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത നനിസഹസ്വായമസ്വായ ഒരു സസ്വാഹചരദയ
ഇനസ നമ്മുമട മുനനിലുണസ. ഇവനിമട പറയനതസ സയസസ്വാന സരക്കസ്വാരനിമന വരുമസ്വാനയ
വരദ്ധനിക്കുമമനസ്വാണസ.  അമതസ്വാരു സയസസ്വാനമമന നനിലയനില് നമുക്കസ  സസസ്പീകേസ്വാരദവയ
പ്രതസ്പീകയസ  വകേ  നല്കുന  ഒനമസ്വാണസ.   ഭസ്വാവനിയനില്  ഇതസ  ഏതസ  രൂപത്തനില്
സയസസ്വാനമത്ത  ബസ്വാധനിക്കുമമനതസ  സയബനനിചസ  ആധനികേസ്വാരനികേമസ്വായനി  പറയവസ്വാന്
നമുക്കസ്വാരക്കുയ സസ്വാധനിക്കനില.  സരക്കസ്വാരനിമന വരുമസ്വാനയ വരദ്ധനിക്കുമമനസ പറയകമസ്വാള്
ആ നസ്വാണയത്തനിമന അടുത്ത വശമസ്വായ ജേനങ്ങള്ക്കസ  നദസ്വായമസ്വായ നനിലയനില് ഇഇൗ
നനികുതനിയനിളവനിമന ഗുണങ്ങള്  ലഭദമസ്വാകുനമവനസ ഉറപ്പുവരുത്തുവസ്വാന് സരക്കസ്വാരനിനസ
സസ്വാധനിക്കണമമനസ്വാണസ  പറയസ്വാനള്ളതസ.  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കള്   കകേരളത്തനില്  മസ്വാതമല
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ഇന്തദയനിലുയ കലസ്വാകേമത്തമസ്വാടുയ അസയഘടനിതരസ്വായനി നനില്ക്കുന ഒരു വനിഭസ്വാഗമസ്വാണസ.
ആ  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളസ്വാണസ  ഏറവയ  വലനിയ  ചൂഷണത്തനിനസ  ഇനസ  ഇരയസ്വായനി
മക്കസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  നനികുതനി  കുറയനതനിമന  ഗുണയ  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരനസ
ലഭനിക്കസ്വാമത  വരുകമസ്വാള്  അമനിത  ലസ്വാഭമമടുക്കുന  സസ്വാഹചരദങ്ങമള  കനരനിടസ്വാന്
കേഴനിയണയ.  അകതസ്വാറനിറനി,  സയസസ്വാന തലങ്ങളനില് സസ്പീനനിയഗസ കേമ്മനിറനികേള് എനനിവ
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  വനിഷയങ്ങള്  ഇതനില്  പ്രതനിപസ്വാദനിചനിട്ടുണസ.  പകക
സസ്പീനനിയഗസ  കേമ്മനിറനിയനികലയസ  പരസ്വാതനി  മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുന  ഒരു  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവസ
കരഖകേള് സഹനിതയ ഹസ്വാജേരസ്വാക്കണയ. കരഖ എനപറയനതസ ഒരു ബനിലസ്വായനിരനിക്കസ്വായ.
അതനില്ക്കൂടുതല് കരഖകേള് ഒരു സസ്വാധസ്വാരണ ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ പ്രസ്വാപദമസ്വായനിരനിക്കനില.
അവനിമട  എതമസ്വാതയ  ഒരു  ബനില്  വചസ  ഈ  എയ.എന്.സനി.-യ്മക്കതനിമര
പരസ്വാതനിയമസ്വായനി  കപസ്വാകേസ്വാന്  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ  കേഴനിയമമനതസ  നമ്മള്
ചനിന്തനികക്കണതസ്വാണസ.  പരസ്വാതനി  തസ്പീരപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  ലളനിതമസ്വാമയസ്വാരു  സയവനിധസ്വാനയ
തസ്പീരചയസ്വായയ നമുക്കസ ഉണസ്വാകകേണതുണസ.  ഈ പരസ്വാതനി പരനിഹസ്വാര സയവനിധസ്വാനങ്ങള്
നസ്പീണകപസ്വാകുന പ്രക്രനിയയസ്വാകേരുതസ.  പരസ്വാതനികേള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനസ്വായനി ഇകപ്പെസ്വാള്
നനിലവനിലുള്ള  ഏമതങ്കെനിലുമമസ്വാരു  അകതസ്വാറനിറനിക്കസ   അധനികേസ്വാരങ്ങള്  എയപവര
മചയ്യസ്വാമമമനസ്വാരു  മപ്രസ്വാവനിഷന്  ഈ  നനിയമത്തനില്ത്തമന  പ്രതനിപസ്വാദനിചനിട്ടുണസ.
അതുമകേസ്വാണസ  എനനിക്കസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ഗവണ്മമനനിമന  ശ്രദ്ധയനില്
മകേസ്വാണവരസ്വാനള്ളതസ,  പ്രകതദകേമസ്വായ  സസ്പീനനിയഗസ  കേമ്മനിറനികേളനികലയ്കക്കസ്വാ
അകതസ്വാറനിറനികേളനികലയ്കക്കസ്വാ കപസ്വാകേസ്വാമത  എന്.എഫസ.എസസ.എ.  പ്രകേസ്വാരയ ഇകപ്പെസ്വാള്
രസ്വാജേദമത്തസ്വാടസ്വാമകേ  എലസ്വാ  സയസസ്വാനങ്ങളനിലുയ  ജേനിലകേളനിലുയ  പരസ്വാതനി  പരനിഹസ്വാര
അകതസ്വാറനിറനികേള് നനിലവനില് വനനിട്ടുണസ.  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കള്ക്കസ ആ അകതസ്വാറനിറനികേമള
സമസ്പീപനിക്കസ്വാനള്ള  അവസരങ്ങളയ  സസ്വാഹചരദങ്ങളമമസ്വാരുക്കനിയസ്വാല്  കൂടുതല്
ലളനിതമസ്വായനി  വനിഷയങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കസ്വാനയ  ശക്തവയ  സസതനവമസ്വായ
അകതസ്വാറനിറനികേളസ്വായനി അവമയ മസ്വാറനിമയടുക്കസ്വാനയ കേഴനിയമമനസ സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാന് ഞസ്വാന്
ആഗഹനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഏതസ്വായസ്വാലുയ  ഈ  വനിഷയത്തനില്  മപസ്വാതുവസ്വായ
ചരചയണസ്വാകേസ്വാമത  ഒരു  നനിയമനനിരമ്മസ്വാണത്തനികലയസ,  ഓരഡനിനന്സസ  എന
നനിലയനികലയസ   കപസ്വായതനില്  ശക്തമസ്വായ  പ്രതനികഷധയ  ഞസ്വാന്  ഇവനിമട
കരഖമപ്പെടുത്തുന. 

ശ്രസ്പീ  .    രസ്വാജു  എബഹസ്വായ:  സര,  ജേനി.എസസ.ടനി.-മയ  സയബനനിചസ  വളമര
വനിശദമസ്വായ  ചരചകേള്  ഇവനിമട  നടത്തനിക്കഴനിഞ.  ഇതനിമന  പനിതൃതസമത്ത
സയബനനിചയ  കകേസ്വാണ്ഗസസ  നനിലപസ്വാടസ  സയബനനിചയ  ഒരു  കസറ്റുമമനസ
നടത്തുമമനസ്വാണസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  പ്രതനിപക  കനതസ്വാവസ  രസ്വാവനിമല  പറഞ്ഞതസ.
2006-07-മല കകേന്ദ്ര ബഡ്ജേറനിലസ്വാണസ ആദദമസ്വായനി ജേനി.എസസ.ടനി.-മയ സയബനനിച
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നനിരകദ്ദേശയ  സമരപ്പെനിചതസ.  അതുമകേസ്വാണസ  അതനിമന  പനിതൃതസമത്ത  സയബനനിചസ
കവമറമയങ്ങുയ  അകനസഷനിച  കപസ്വാകകേണതനിമലന  അഭനിപ്രസ്വായമസ്വാണസ
സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  ഇതനിമന  സയബനനിചസ  രസ്വാജേദത്തസ  ഉയരനവന  നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങളണസ.  ഇടതുപക പസ്വാരടനികേള് വളമര വദക്തമസ്വായനി ഇതനിമന കപസ്വാരസ്വായ്മകേള്
പ്രതനിപസ്വാദനിചമവനസ മസ്വാതമല, The Central Committee of the CPI(M) expresses
its  deep  concern  at  the  adverse  impact  of  the  Goods  and  Services  Tax
(GST). The GST has put new burdens on the common people, small and
tiny  enterprises,  traders  and  unorganized  sector  occupations.  Textiles,
beedi, pharmaceuticals, construction, transport, tailoring, small newspapers,
matches  and  fireworks  അങ്ങമന  കൃഷനിയടക്കയ  സമൂഹത്തനിമല  മചറുകേനിട
കമഖലകേമള  എങ്ങമനമയലസ്വായ  പ്രതനികൂലമസ്വായനി  ബസ്വാധനിക്കുമമന  കേസ്വാരദയ
ആധനികേസ്വാരനികേമസ്വായനി  പറഞ്ഞതസ  സനി.പനി.മഎ.(എയ.)  മസന്ട്രല്  കേമ്മനിറനിയസ്വാണസ.
ഇതുസയബനനിചസ  ഇനനി  നമുമക്കന്തസ  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയമമനള്ള  ആശങ്കെകേളസ്വാണസ
ഇവനിമട  വനനിട്ടുള്ളതസ.  പകക  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്   ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി നടത്തനിയ കപസ്വാരസ്വാടങ്ങളണസ. കേയര, കേശുവണനി എനനിവയമട
നനിരക്കസ  5  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞതസ,  കലസ്വാടറനിയമട  5  ശതമസ്വാനയ
12  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി  ഉയരത്തസ്വാമനടുത്ത  തസ്പീരുമസ്വാനയ  എനനിവമയസ്വാമക്ക   ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി നടത്തനിയ നല പരനിശ്രമങ്ങളമട ഭസ്വാഗമസ്വാണസ.

ബനി.മജേ.പനി.  കകേസ്വാണ്ഗസസ നയനിച പസ്വാതയനിലൂമടയസ്വാണസ കപസ്വായതസ.  ഇതനിമന
അടനിസസ്വാനയ മനസ്മൃതനി തമനയസ്വാണസ.  മനസ്മൃതനിയനില് ഒരു രസ്വാജേസ്വാവനിനസ  രസ്വാജേദമത്ത
നനികുതനി  നനിശ്ചയനിക്കസ്വാന്  സമ്പൂരണ്ണ  അധനികേസ്വാരമസ്വാണുള്ളതസ.  കകേന്ദ്രത്തനിനസ  എലസ്വാ
നനികുതനികേളയ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാനള്ള  അധനികേസ്വാരയ  മകേസ്വാടുത്തനിരനിക്കുന  എനതസ്വാണസ
മനസ്മൃതനിമയ  ആസദമസ്വാക്കനി  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദയ.
അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  തമനയസ്വാണസ  ആധുനനികേ  നനികുതനി  നനിരണ്ണയ  കേസ്വാരദങ്ങളനില്,
കേഇൗടനിലദമന  മസ്വാരഗ്ഗങ്ങള്,  ഉള്ളവനനില്  നനിമനടുത്തസ  പസ്വാവമപ്പെടവനസ  മകേസ്വാടുക്കുകേ
എന  നയയ.  അതസ  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്   ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  കേസ്വാരദത്തനില്  നമുക്കസ
കേഴനിഞ്ഞനില.  കേസ്വാരണയ  വന്കേനിടക്കസ്വാരക്കസ  ഏതസ്വാണസ  ഒരു  ലകയ  കകേസ്വാടനി
രൂപയനിലധനികേയ  കനടയ  ഇകപ്പെസ്വാള്ത്തമന  കേമണത്തസ്വാന്  കേഴനിയയ.  വന്കേനിട
വദസ്വാപസ്വാരനികേളമട കേസ്വാരദത്തനില് കകേസ്വാണ്ഗസസ എടുത്ത സമസ്പീപനവയ ഇതുതമനയസ്വാണസ.
വന്കേനിട  മസ്വാളകേമള  ഇന്തദയനികലയസ  പ്രതനിഷനിക്കസ്വാന്  കനരനിടസ  കനതൃതസയ
മകേസ്വാടുക്കുകേയസ്വാണസ  അവര  മചയതസ.  അതുവഴനി  ധസ്വാരസ്വാളയ  മചറുകേനിട  കേചവടക്കസ്വാര,
കഡസ്വാ.  എന്.  ജേയരസ്വാജേസ  അതസ  സൂചനിപ്പെനിച.  മചറുകേനിട  സസരണ്ണപ്പെണനിക്കസ്വാര  ഇനസ
നസ്വാമമസ്വാതമസ്വായനി,  അമലങ്കെനില്  ഇല  എനതമന  പറയസ്വായ.  അവനികടയസ  കേസ്വാരദങ്ങള്
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എത്തനിച.  ഒരു പരനിഷ്കൃത രസ്വാജേദത്തസ  നടപ്പെസ്വാക്കുന കേസ്വാരദങ്ങള് കലസ്വാകേമത്ത രണസ്വായ
ജേനസയഖദയള്ള  രസ്വാജേദത്തസ  നടപ്പെസ്വാക്കുകമസ്വാഴുണസ്വാകുന  പ്രശ്നങ്ങളസ്വാണസ  അതുമസ്വായനി
ബനമപ്പെടസ ഇവനിമട സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാന് കേഴനിയനതസ.  ഇവനിമട വന്കേനിടക്കസ്വാരുമട കനടയ
മസ്വാതമല,  ചനില  സയസസ്വാനങ്ങളമട  കനടയ  കൂടനിയണസ.  ആന്ധ്രയസ്വാമണങ്കെനിലുയ
മതലുങ്കെസ്വാനയസ്വാമണങ്കെനിലുയ  സനിമനസ  വഴനിയണസ്വാകുന  കനടയ  പ്രധസ്വാനമസ്വായയ  ആ
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുള്ള  കനടമസ്വായനി  മസ്വാറുന  എനള്ളതസ്വാണസ  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട
കേസ്വാരദയ.  ഇവനിമട  ചരച  മചയതു  കപസ്വാമലതമന  ഭരണഘടന  വനിഭസ്വാവന  മചയ്യുന
ശക്തമസ്വായ  കകേന്ദ്രയ,  ശക്തമസ്വായ  സയസസ്വാനയ,  ശ്രസ്പീ.  എയ.  സസരസ്വാജേസ  അടക്കമുള്ളവര
അതുസയബനനിചസ  ചരച  നടത്തനിയതുമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  അതനികലയസ  കപസ്വാകുനനില.
അങ്ങമനയള്ള  ഒരു  മഫഡറല്  സയവനിധസ്വാനത്തനിനസ  തുരങ്കെയ  വയ്ക്കുന  ഒരു
സമസ്പീപനമസ്വായനി  ഇതസ  മസ്വാറനിമയനള്ളതസ  ഏറവയ  ദഇൗരഭസ്വാഗദകേരമസ്വായ  കേസ്വാരദയ
തമനയസ്വാമണനസ  എടുത്തു  പറയസ്വാതനിരനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയനില.  ഇനമത്ത
കേണക്കനസരനിചസ  പ്രതനിവരഷയ  5,000,  8,000  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  നഷ്ടമസ്വാണസ
നമുക്കുണസ്വാകുനതസ.  രസ്വാവനിമല  കചസ്വാകദദസ്വാത്തരകവളയനില്  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനികയസ്വാടസ  ഞസ്വാന്  കചസ്വാദനിച,  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ  അകദ്ദേഹത്തനിമന
പ്രസയഗത്തനില്  സൂചനിപ്പെനിച  ഒരു  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  പ്രശ്നയ,  കകേരളത്തനിമല  കേസ്വാരഷനികേ
ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ വലനിയ വനിലയനിടനിവണസ്വാകുകമസ്വാള് നമ്മുമട സയസസ്വാന ഗവണ്മമനസ
ടസ്വാകസ  കുറച  മകേസ്വാടുക്കുയ.  പല  ഘടങ്ങളനിലുയ  മകേസ്വാടുത്തനിട്ടുണസ.  റബ്ബര  അതനിമനസ്വാരു
ഉദസ്വാഹരണമസ്വാണസ.  പകക  ഇനനി   നനികുതനി  ഘടനയനില്  അത്തരമമസ്വാരു  കുറവസ
വരുത്തണമമങ്കെനില്  നസ്വാലനില്മൂനസ  ഭൂരനിപകകത്തസ്വാടുകൂടനി  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്
പസ്വാസസ്വാക്കണയ.  ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത  ഇന്തദന്  രസ്വാഷസ്പീയ  പശ്ചസ്വാത്തലത്തനില്
അത്തരത്തനിലുമള്ളസ്വാരു ഡനിമസ്വാനസ അയഗസ്പീകേരനിക്കമപ്പെടുകമസ്വാ;  വളമര സങ്കെസ്പീരണ്ണമസ്വായ ഒരു
പ്രശ്നത്തനികലയസ  കകേരളത്തനിമല  കേസ്വാരഷനികേരയഗയ  കപസ്വാകുന.  ഇതനിനസ  പരനിഹസ്വാരയ
കേസ്വാണസ്വാനസ്വാവശദമസ്വായ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  തസ്പീരചയസ്വായയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്
ഉണസ്വാകേണയ. അതനിനസ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി നമലസ്വാരു പ്രവരത്തനയ
നടത്തണമമനസ്വാണസ എനനിക്കസ സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാനള്ളതസ.

മചറുകേനിട  കേചവടക്കസ്വാര  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങളസ്വാണസ  ഇവനിമട  എലസ്വാകപരുയ
പ്രതനിപസ്വാദനിചതസ.  അവരുമട പ്രശ്നങ്ങള് ഇവനിമട ചരച മചയതു മസ്വാതമല.  ഇതനിമന
സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ  ഏകേകദശയ  നസ്വാല്പ്പെത്തനികയഴസ  റനികടണുകേള്  മകേസ്വാടുക്കണയ.
37  റനികടണുകേള്  മകേസ്വാടുക്കണമമനസ  ചനിലര  പറയന.  അങ്ങമന  റനികടണുകേള്
മകേസ്വാടുക്കസ്വാന് അവരമക്കലസ്വായ ചസ്വാരകടഡസ അക്കഇൗണനമസ്വാമര ആശ്രയനികക്കണനിവരുയ.
ചസ്വാരകടഡസ അക്കഇൗണനമസ്വാരുമടയയ നനികുതനി കേണ്സള്ടനമസ്വാരുമടയയ ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത
കേണ്സള്ടനിയഗസ  ഫസ്പീസസ  15  ശതമസ്വാനയ  വരദ്ധനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഒരു  പ്രസ്വാഥമനികേ
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കേണക്കസ  വരുകമസ്വാള്ത്തമന  15,000  കകേസ്വാടനിയനികലമറ  രൂപയമട  വരുമസ്വാനയ
ചസ്വാരകടഡസ  അക്കഇൗണനമസ്വാരക്കസ  കപസ്വാകുയ.  പ്രധസ്വാനമസ്വായയ  കപസ്വാകുനതസ
മചറുകേനിടക്കസ്വാരുമട  കേയ്യനില്നനിനമസ്വാകുയ  എനള്ളതസ്വാണസ  യസ്വാഥസ്വാരതദയ.  കേസ്വാരണയ
വന്കേനിടക്കസ്വാരമക്കലസ്വായ  സനിരയ  സയവനിധസ്വാനങ്ങളണസ.  മചറുകേനിടക്കസ്വാര  കനരനിടുന
ഇത്തരയ  ഗുരുതര  പ്രശ്നങ്ങള്   പരനിഹരനിക്കസ്വാന്  നമുക്കസ  കേഴനിയണയ.
മകേടനിടങ്ങളമടകമല്  വനനിരനിക്കുന  12  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ.  അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയതമന
സസ്വാനനിററനി  നസ്വാപ്കേനിമനകപ്പെസ്വാലുയ  ആഡയബര  വസ്തുക്കളമട  പടനികേയനില്
ഉള്മപ്പെടുത്തനിയതനിമന  സയബനനിചസ  വലനിയ  ചരചകേള്  നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തസ
ഉയരനകേഴനിഞ.    സനിന്തറനിക്കസ  യസ്വാണനിനണസ്വായനിട്ടുള്ള  18  ശതമസ്വാനയ  വരദ്ധനവസ
സസ്പീകേള്  ധരനിക്കുന  സസ്വാരനികേളമട  വനിലമയയയ   ബസ്വാധനിക്കുമമനള്ള  കേസ്വാരദത്തനില്
യസ്വാമതസ്വാരു സയശയവമനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട കേസ്വാരദത്തനില്  ഇകപ്പെസ്വാള് കലസ്വാകേത്തനില്
ഏറവയ കൂടുതല് നനികുതനിയള്ള രസ്വാജേദമസ്വായനി  നമ്മുമട രസ്വാജേദയ  മസ്വാറനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.
യ.മകേ.-യനിലുയ ഫസ്വാന്സനിലുയ  20  ശതമസ്വാനയ ടസ്വാകസ്വാണുള്ളമതങ്കെനില്   നമ്മുമട ടസ്വാകസ
28 ശതമസ്വാനമസ്വാണസ എനതുസയബനനിചസ തസ്പീരചയസ്വായയ വളമര ഗഇൗരവമസ്വായ ചരചകേള്
ഉണസ്വാകകേണതസ  അനനിവസ്വാരദമസ്വാണസ.  ഇനസ  വലനിമയസ്വാരു  ശതമസ്വാനയ  ആളകേള്
ഓണ്മമലന് ബനിസനിനസസ രയഗത്തസ വനനിട്ടുണസ. പകക ഓണ്മമലന് വദസ്വാപസ്വാരത്തനിനസ
നനികുതനിയനില.  ഓണ്മമലനനില്  വസ്വാങ്ങസ്വാന്  കേഴനിയന  ആമകസസ്വാണനികനയയ  മറ്റുയ
സസ്വാധനങ്ങമളസ്വാമക്ക  നനികുതനിയനില്  നനിനസ  ഒഴനിവസ്വാക്കമപ്പെടുന.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടനിമലനതസ  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  ഒരു  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  പ്രശ്നമസ്വായനി
അവകശഷനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാലുളള  കപസ്വാരസ്വായ്മകേള്  എങ്ങമന  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയമമനളളതസ  വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.   അതനിനസ  മുന്കൂടനിയളള
ഒരുക്കങ്ങള്  ഉണസ്വാകേണയ.   ആകസലനിയയനില്  നടത്തനിയ  ഒരു  വരഷക്കസ്വാലമത്ത
ഒരുക്കങ്ങമളക്കുറനിചസ  ഇവനിമട ശ്രസ്പീ.  മകേ.  സുകരഷസ കുറുപ്പെസ   സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയണസ്വായനി,
അതസ  മചറനിയ  കേസ്വാരദമല.   അത്തരയ  ഒരുക്കങ്ങള്  ഉണസ്വാകേണയ,  ഒരുക്കങ്ങള്
ഉണസ്വാകേസ്വാത്തതുമകേസ്വാണസ  ഇനനി  5  വരഷയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉണസ്വാകുമമനസ്വാണസ  കകേന്ദ്ര
ധനകേസ്വാരദമനനി  പറഞ്ഞതസ.  മചറുകേനിടക്കസ്വാരക്കസ  രണമസ്വാസയ  മകേസ്വാടുത്തു.   അതസ
കുറചകൂടനി വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുമമനസ  പറഞ.  പകക വരുന  5  വരഷക്കസ്വാലയ അതനിമന
പ്രതനിഫലനമുണസ്വാകുയ.  കനസ്വാടസ  പനിന്വലനിക്കല്  നടനകപ്പെസ്വാള്  ഉണസ്വായ
പ്രതനിഫലനങ്ങളസ്വാണസ  ഇനസ  രസ്വാജേദമത്ത  കൃഷനിക്കസ്വാരുമട  മനഞനില്  ഏല്ക്കുന
മവടനിയണകേള്.  ബനി.മജേ.പനി.-ക്കസ  കവസ്വാടസ  മചയസ  കൃഷനിക്കസ്വാര ഉള്മപ്പെമടയളളവരുമട
മനഞനിലസ്വാണസ  മവടനിയണ ഏല്ക്കുനതസ.  നമ്മുമട  രസ്വാജേദമത്ത സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരക്കസ
തസ്വാങ്ങസ്വാന് കേഴനിയനതനിലുയ വലനിയ ഭസ്വാരയ അവര ഇനസ അനഭവനിക്കുന.  അതനിമന
ധസ്വാരസ്വാളയ  ഉദസ്വാഹരണങ്ങള്  ഇവനിമട  ചൂണനിക്കസ്വാടനി,  അതുമകേസ്വാണസ  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്
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വലനിയ  സമസ്പീപനമുണസ്വാകേണയ.  കേപ്പെല്  നസ്പീറനിലനിറക്കനിയകശഷയ  മപയനിനടനിക്കുനതു
കപസ്വാമലകയസ്വാ,  ഉടുപ്പെസ  കദഹത്തസ ഇടകശഷയ ഇസ്തനിരനിയനിടുനതുകപസ്വാമലകയസ്വാ ഉളള ഒരു
സമസ്പീപനമസ്വായനികപ്പെസ്വായനി  ദഇൗരഭസ്വാഗദവശസ്വാല്  ഇഇൗ  കേസ്വാരദങ്ങളനില്  വനമതനളളതസ
വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ  എവനിമടമയസ്വാമക്കയസ്വാകണസ്വാ
പരനിഷ്കസ്വാരങ്ങള് വരുകത്തണതസ അവനിമടമയസ്വാമക്ക കേസ്വാകലസ്വാചനിതമസ്വായ അനഭവങ്ങളമട
അടനിസസ്വാനത്തനില്  അത്തരയ  പരനിഷ്കസ്വാരങ്ങള്  ഉണസ്വാകേണയ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇതസ
നടപ്പെസ്വാക്കനിയനിടസ  കുറചസ  മസ്വാസങ്ങളസ്വായനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്വാഴുണസ്വായ
അനഭവങ്ങള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില്  ശ്രദ്ധകയസ്വാമട   പരനികശസ്വാധനിചമകേസ്വാണസ
ഇത്തരയ പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ പരനിഹസ്വാരയ കേസ്വാണണയ.

ആളകേള്  മകേസ്വാളളലസ്വാഭയ  എടുക്കുന  എനളളതസ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാണസ.
കേചവടക്കസ്വാര പറയനതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വന കേഴനിയകമസ്വാള് അവരക്കതസ  എങ്ങമന
മടക്കനിക്കനിട്ടുമമനറനിയനില എനസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ 400 രൂപയളള ഒരു മപയനിനനിനസ
അവര 28 %  വരദ്ധനവസ വസ്വാങ്ങുകേയസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാമല ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ വരദ്ധനിച
വനില  വസ്വാങ്ങുന  എനതസ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  ഒരു  പ്രശ്നമസ്വാണസ.  വനിലകുറചസ  മകേസ്വാടുത്തസ്വാല്
മടക്കനിക്കനിട്ടുനതസ  മചറുകേനിട  കേചവടക്കസ്വാരക്കസ്വാകണസ്വാ  ഉല്പ്പെസ്വാദകേരക്കസ്വാകണസ്വാ  എനതസ
വദക്തമല.   അവദക്തമസ്വായ ധസ്വാരസ്വാളയ  കേസ്വാരദങ്ങളണസ.  സസ്വാധസ്വാരണ ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കള്
മകേസ്വാളളയടനിക്കമപ്പെടസ്വാന്  പസ്വാടനില.  അവര  മകേസ്വാളളയടനിക്കമപ്പെടുന   എനളളതസ്വാണസ
ഇനളള  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  ഒരു  വസ്തുത.  അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയതമന  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂമട
പനിരനിമചടുക്കുന പണയ കൃതദമസ്വായനി ഗവണ്മമനനിനസ ലഭനിക്കണയ. അതുകപസ്വാമല ബനില്
വസ്വാങ്ങുകേ എമനസ്വാരു സയസസ്വാരയ കകേരളത്തനിലുയ ഇന്തദയനിലുമനില. കലസ്വാകേത്തനിമല എലസ്വാ
രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ ബനില്ലുണസ, ബനില് വസ്വാങ്ങസ്വാത്ത സയസസ്വാരമുളളതസ ഇന്തദയനില് മസ്വാതമസ്വാണസ.
അതുമകേസ്വാണസ  ഇതനിമല  കപസ്വാരസ്വായ്മകേള്  പരനിഹരനിക്കണയ.  അശസ്വാസസ്പീയമസ്വായനി
ജേനി.എസസ.ടനി  നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയ  കേസ്വാരദത്തനില്  ശക്തമസ്വായ  പ്രതനികഷധയ  കരഖമപ്പെടുത്തനി
മക്കസ്വാണസ ഞസ്വാന് എമന വസ്വാക്കുകേള് അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേസ്വാരജേസ:  സര,  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദമനനിയമട
പ്രസ്തസ്വാവനയയ നമ്മള് വസ്വായനിചസ  മനസനിലസ്വാക്കനിയതുമനസരനിചസ  കനസ്വാക്കുകമസ്വാള് ഇഇൗ
ചരചമകേസ്വാണസ  എമന്തങ്കെനിലുയ  ഗുണമുകണസ്വാ?  എമന്തങ്കെനിലുയ  മസ്വാറയ  വരുത്തസ്വാന് നമുക്കസ
കേഴനിയകമസ്വാ?  ഇനസ രസ്വാവനിമല മുതല് ഇഇൗ സഭയനിലനിരുനതസ ചരച മചയ്യുനതസ മവറുയ
കവസസ്വായനി മസ്വാറുന.  നമ്മുമട ഖജേനസ്വാവനില് നനിനസ  കേസ്വാശസ കപസ്വാകുന എനതലസ്വാമത
ഇഇൗ  ചരചമകേസ്വാണസ  എന്തസ്വാണസ  ഗുണയ?  ഞസ്വാന്  പറയകമസ്വാള്  മമറസ്വാനയ
വനിചസ്വാരനിക്കരുതസ.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ടനി. എയ. കതസ്വാമസസ മഎസകേസ, അങ്ങസ ശ്രസ്പീ. നകരന്ദ്ര
കമസ്വാദനികയക്കസ്വാള്  വലനിയ  ആകവശകത്തസ്വാമടയസ്വാണകലസ്വാ  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുനതസ;
എന്തസ്വാണസ  ഉകദ്ദേശദയ?  അങ്ങയമട  ആകവശയ  കേസ്വാണുകമസ്വാള്  എനനിക്കസ  അത്ഭുതയ
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കതസ്വാനന.  ജേനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെസ്വാക്കുനതനിനസ ശ്രസ്പീ. നകരര്രേന കമസ്വാദനി എനപറയന ആ
വരഗ്ഗസ്പീയ ഭസ്വാന്തകനക്കസ്വാള് ആകവശയ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ
കേസ്വാണനിക്കുകമസ്വാള്  എനനിക്കസ  സയശയയ  കതസ്വാനന.   അങ്ങസ  മനസനിലസ്വാക്കണയ,
മഎ.എ.എസസ.  കകേസ്വാചനിയഗസ  മസനര  തനിരുവനന്തപുരത്തുണസ.   മഎ.എ.എസസ.
കകേസ്വാചനിയഗസ  മസനറനില്  കകേസ്വാഴനിനസ  കചരുന  ഒരു  വനിദദസ്വാരതനി  7000  രൂപ
മകേസ്വാടുക്കണയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനതുമകേസ്വാണസ  അതനിമനകൂമട  900  രൂപകൂടനി  കൂടനി
7900 രൂപ മകേസ്വാടുക്കണയ. കഡസ്വാ.  കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ  മകേസ്വാടുക്കുകമസ്വാ?  ഇഇൗ രസ്വാജേദയ
എകങ്ങസ്വാടസ്വാണസ  കപസ്വാകുനതസ;  ഇഇൗ  രസ്വാജേദത്തസ  പസ്വാവമപ്പെടവനസ  ജേസ്പീവനിക്കകണ?
അദ്ധസസ്വാനനിക്കുനവനസ  ജേസ്പീവനിക്കകണ?  പ്രസ്വാകദശനികേ  പസ്വാരടനികേള്  പറയനതസ
ശരനിയസ്വാമണനതകല  സതദയ?  മഫഡറല്  സയവനിധസ്വാനയ  തമന  തകേരത്തസ
തരനിപ്പെണമസ്വാക്കനിയനികല;  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ   മഎസകേസ  ഒരു
കേമ്മക്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്വാരനസ്വാകണസ്വാ?  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ
മഎസകേസ   മസ്വാരകനിസസ-കേമ്മക്യൂണനിസസ  പസ്വാരടനിയമട  മസക്രകടറനിയറസ  മമമറകല?
ജേനി.എസസ.ടനി.  സയബനനിചസ  കേമ്മദണനിസസ  പസ്വാരടനി  ഓഫസ  ഇന്തദ  (മസ്വാരകനിസസ),
മസന്ട്രല് കേമ്മനിറനിയമട മറസലക്യൂഷനസ്വാണസ എമന കേയ്യനില് ഇരനിക്കുനതസ,  അതനില്
എന്തസ്വാണസ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ;  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ   മഎസകേസ   അതസ
വസ്വായനികചസ്വാ?  അതസ  വസ്വായനിചസ്വാല് എങ്ങമന ജേനി.എസസ.ടനി.-ക്കസ  അനകൂലമസ്വായനി  അങ്ങസ
സയസസ്വാരനിക്കുയ?  Date:  Wednesday,  July  26,  2017,  Resolution  on  GST  -
(Adopted at the Central Committee Meeting held on July 24  - 26, 2017)
ജൂമമലയനില്  നടത്തനിയ  മസന്ട്രല്  കേമ്മനിറനിയമട  പ്രകമയമസ്വാണസ,  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.
കതസ്വാമസസ   മഎസകേസ   വസ്വായനികചസ്വാ?  മരദസ്വാദയനിരുനനിമലങ്കെനില്  പസ്വാരടനിയനില്  നനിനയ
പുറത്തുകപസ്വാകുയ.  The  Central  Committee  of  the  CPI(M) expresses its deep
concern  at  the  adverse  impact  of  the  Goods  and  Services  Tax  (GST)
implemented  from  July  I,  2017.  The  GST  has  put  new  burdens  on  the
common people, small and tiny enterprises, traders and unorganized sector
occupations.  Industries  and  services  like  textile,  beedi,  pharmaceuticals,
construction, transport, tailoring, small newspapers, matches and fireworks
also  have  been  badly  affected;  agriculture  and  allied  sectors  are  also
impacted.   ബസ്വാക്കനി  വസ്വായനിചനിട്ടുണസ്വാകുമകലസ്വാ?  വളമര  വദക്തമസ്വായനി  കേമ്മക്യൂണനിസസ
പസ്വാരടനി ഓഫസ ഇന്തദ (മസ്വാരകനിസസ) മസന്ട്രല് കേമ്മനിറനി പസ്വാസസ്വാക്കനിയ പ്രകമയമസ്വാണനിതസ.
അധനികേയ  നസ്വാളസ്വായനില,  ജൂമമല  മസ്വാസയ  24  മുതല്  26  വമര  കൂടനിയ  കേമ്മനിറനി
പസ്വാസസ്വാക്കനിയ പ്രകമയമസ്വാണനിതസ. ആ കേമ്മനിറനി പറയന കേസ്വാരദയ അനസരനിചസ്വാമണങ്കെനില്
കഡസ്വാ. ടനി. എയ. കതസ്വാമസസ  മഎസക്കുയ ഇഇൗ ഗവണ്മമനയ എങ്ങമന മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുയ?
The  decisions of the  GST Council  must  be brought  under Parliamentary
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scrutiny and supervision.  എമന്തങ്കെനിലുയ മചയ്കതസ്വാ; എവനിമടമയങ്കെനിലുയ നടകനസ്വാ?
The GST Network (GSTN) should be brought under the coverage of the
CAG  and  the  RTI  Act.   ഇതസ  സനി.പനി.മഎ.  (എയ)-  മന മസന്ട്രല് കേമ്മനിറനി
പറയനതസ്വാണസ,  ഞസ്വാന്  പറയനതല.   The  Central  Committee  notes  the
different sections of the people have come out in protest and strikes have
taken  place  in  different  sectors  since  the  introduction  of  the  GST.  The
Central Committee calls upon all its Party units to organize, extend support
and actively participate in the protest actions and struggles to ensure that
the burdens imposed on different sections and sectors through the GST are
removed.   നനിങ്ങള്  മചയ്കതസ്വാ?  മസന്ട്രല്  കേമ്മനിറനിയസ്വാണസ  സമരയ  മചയ്യസ്വാന്
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ.  മസന്ട്രല്  കേമ്മനിറനി  എലസ്വാ  യണനിറനിനയ  നനിരകദ്ദേശയ
മകേസ്വാടുത്തനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ,  അമതസ്വാമക്ക  വചമകേസ്വാണസ  ഇവനിമട  വനസ  കനമര  ഇതസ
ഇയപനിമമനസ  മചയ്യസ്വാന്  ഇറങ്ങനിത്തനിരനിക്കുകേയസ്വാകണസ്വാ?  ഇതനിമന  നദസ്വായമമന്തസ്വാണസ?
കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ   മഎസകേസ  ഇവനിമട  കമ  പറയണയ.  മസ്വാരകനിസസ-
കേമ്മക്യൂണനിസസ പസ്വാരടനിമയ വഞനിക്കുന കേമക്യൂണനിസ്റ്റുകേസ്വാരനസ്വാണസ ധനകേസ്വാരദമനനി എന
പറയനതസ നമുക്കസ നസ്വാണകക്കടസ്വാണസ.  You are my friend,  മസ്വാരകനിസസ-കേമ്മക്യൂണനിസസ
പസ്വാരടനി  മസന്ട്രല്  കേമ്മനിറനിയമട  പ്രകമയമത്തകപ്പെസ്വാലുയ  അവഗണനിചമകേസ്വാണസ
കകേരളത്തനില് ഇഇൗ പ്രവരത്തനയ നടത്തുന കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ   മഎസകേസ
സമൂഹകത്തസ്വാടസ  മസ്വാനദത  കേസ്വാണനിക്കണയ.  ഇവനിമട  പസ്വാവമപ്പെടവനസ  ജേസ്പീവനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയസ്വാത്ത ബസ്വാദ്ധദതയണസ്വാക്കനിവചനിരനിക്കുന.  പ്രസ്വാകദശനികേ പസ്വാരടനികേളമട പ്രസക്തനി
കൂടുതല്  ശക്തനിമപ്പെടുന.   കകേന്ദ്രഗവണ്മമനനിമന  ഇഇൗ  ചൂഷണത്തനിമനതനിമര
ശക്തമസ്വായ  പ്രതനികരസ്വാധയ  എലസ്വാ  സയസസ്വാനങ്ങളനിലുയ  പ്രസ്വാകദശനികേ  പസ്വാരടനികേള്
ശക്തനിമപ്പെട്ടുമകേസ്വാണസ കനരനിടുന സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകേണമമനസ ഞസ്വാന് ആവശദമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    കജേസ്വായനി:  സര,  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട്ടുയ  അതസ
വനതനിനകശഷമുളള  പ്രശ്നങ്ങമള  സയബനനിചമസ്വാണസ  ബഹുമസ്വാനദരസ്വായ  അയഗങ്ങള്
ചരച  മചയമകേസ്വാണനിരനിക്കുനതസ.  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  പനി.സനി.  കജേസ്വാരജേസ  സനി.പനി.മഎ.
(എയ)  മസന്ട്രല് കേമ്മനിറനിയമട തസ്പീരുമസ്വാനവമസ്വായനി  ബനമപ്പെട കേസ്വാരദങ്ങള് ഇവനിമട
സൂചനിപ്പെനിച.  ശ്രസ്പീ.  രസ്വാജു  എബഹസ്വായ  സയസസ്വാരനിചകപ്പെസ്വാള്  പസ്വാരടനി  സനി.സനി.-യമട
പ്രസക്ത  ഭസ്വാഗങ്ങള്  സൂചനിപ്പെനിചതസ  അകദ്ദേഹയ  ശ്രദ്ധനിചനില.  ഇവനിമട  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനിമയ  ആക്രമനിക്കസ്വാന് കവണനിയളള ഒരു ശ്രമമസ്വാണസ  നടക്കുനതസ.  വളമര
കനരമത്തതമന,  2017  ജൂണ്  30-നസ  കകേരള  കേഇൗമുദനിയനില്  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനിയമട  ഒരു  കലഖനമുണസ്വായനിരുന.  അതനില്  'എനനിക്കസ  കതസ്വാനനതസ
ജേനി.എസസ.ടനി.മൂലയ  വനിലക്കയറമുണസ്വാകേസ്വാന്  സസ്വാധദതയനില,  വനില  കുറയസ്വാനയ
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കപസ്വാകുനനില,  എന വചസ്വാല് ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  നനികുതനി ഇളവനിമന കനടയ മുഴുവന്
കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേളമട  കപസ്വാക്കറനികലയസ്വായനിരനിക്കുയ  കപസ്വാകുകേ.  ഏതസ്വാണസ  ഒരുലകയ
കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  കനടമസ്വാണസ  കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേള്  ഇങ്ങമന  മമകേക്കലസ്വാക്കസ്വാന്
കപസ്വാകുനതസ,'  എനസ  വളമര  കനരമത്ത തമന സുവദക്തമസ്വായനി  തമന അഭനിപ്രസ്വായയ
പറഞ്ഞയസ്വാളസ്വാണസ കകേരളത്തനിന ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി. ഇമതസ്വാനയ
മനസനിലസ്വാക്കസ്വാമതയസ്വാണസ ഇകദ്ദേഹയ സയസസ്വാരനിക്കുനതസ.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേസ്വാരജേസ:   കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേള്  പണമുണസ്വാക്കുമമനസ
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ  കലഖനമമഴുതനിയതസ
മകേസ്വാണസ്വാകയസ്വാ;  87  രൂപയസ  കകേസ്വാഴനിമയ  മകേസ്വാടുക്കുമമനസ  പറമഞ്ഞങ്കെനിലുയ  അങ്ങമന
മകേസ്വാടുകത്തസ്വാ,  നമുക്കസ  കേനിടനികയസ്വാ?  പ്രസ്തസ്വാവന  നടത്തനിയനിടസ  കേസ്വാരദമനില,  പ്രസ്തസ്വാവന
സുഖമസ്വാണസ,  ആരക്കുയ  മകേസ്വാടുക്കസ്വായ,  കലഖനവമമഴുതസ്വായ.  പകക
പ്രസ്വാവരത്തനികേമസ്വാക്കുനതസ  എന്തസ്വാണസ;  ജേനങ്ങള്ക്കസ  അഫകസ  മചയ്യുനമതന്തസ്വാണസ,
അമതസ്വാമക്ക  ചരച  മചയ്യുകേയയ  അക്കസ്വാരദങ്ങളനില്  അഭനിപ്രസ്വായയ  പറയകേയയ
മചയ്യണയ.

ശ്രസ്പീ  .   വനി  .   കജേസ്വായനി:  പ്രസ്വാവത്തനികേമസ്വാക്കസ്വാനസ്വാണസ ഗവണ്മമനള്ളതസ. ഗവണ്മമനസ
അക്കസ്വാരദങ്ങള്  മചയമകേസ്വാളയ.  ഇവനിമട  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  സനി.  ദനിവസ്വാകേരന്
സയസസ്വാരനിചകപ്പെസ്വാള്  വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  ഒരു  കപസ്വായനിനസ  പറഞ.   ഇന്തദയനില്
സമസ്പീപകേസ്വാലത്തസ്വായനി വനനിട്ടുള്ള ചനില നനിലപസ്വാടുകേളയ നയങ്ങളയ തസ്പീരുമസ്വാനങ്ങളയ ഒരു
ഏകേസ്വാധനിപതദ  വദവസയനികലയസ  നമ്മുമട  രസ്വാജേദയ  കപസ്വാകുനകണസ്വാ  എന
കതസ്വാനലുണസ്വാക്കുനതസ്വായനി  അകദ്ദേഹയ സയശയയ പ്രകേടനിപ്പെനിച. രസ്വാജേദത്തസ 31 ശതമസ്വാനയ
കവസ്വാടസ  കനടനി  അധനികേസ്വാരത്തനില് വന ബനി.മജേ.പനി.  ഗവണ്മമനസ  നമ്മുമട രസ്വാജേദത്തസ
നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിവരുന നനിയമങ്ങള് പലതുയ,  ശ്രസ്പീ.  എയ.  സസരസ്വാജേസ സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല
അരദ്ധരസ്വാതനിയനിലസ്വാണസ  നനിലവനില്  വരുനതസ.  അരദ്ധരസ്വാതനിയനിമല  പകേല്
മകേസ്വാള്ളയസ്വാണസ  ഇന്തദയനില്  യഥസ്വാരതത്തനില്  നടക്കുനതസ.  കേഴനിഞ്ഞ  കനസ്വാട്ടു
നനികരസ്വാധനവമസ്വായനി ബനമപ്പെട വനിഷയങ്ങള് നമുക്കറനിയസ്വായ.  ഒരു അരദ്ധരസ്വാതനിയനില്
500-മനയയ  1000-മനയയ  കനസ്വാട്ടുകേള്  ഇന്തദയനില്  നനികരസ്വാധനിച.  അതനിമന
തനിക്തഫലങ്ങള്  ഇനയ  ജേനങ്ങള്  അനഭവനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കനസ്വാടസ  നനികരസ്വാധനിക്കുന,
ഇന്തദയമട പ്രധസ്വാനമനനി വനികദശകത്തയസ കപസ്വാകുന.  തനിരനിചവനകശഷയ ഇന്തദന്
പസ്വാരലമമനസ  കയസ്വാഗയ  കചരമനങ്കെനിലുയ  പസ്വാരലമമനനിമന  ഇന്തദന്  പ്രധസ്വാനമനനി
അഭനിസയകബസ്വാധന  മചയനില.  അദ്ധസസ്വാനനിചസ  കേനിടനിയ  പണയ  ബസ്വാങ്കെനിലനിടതസ
തനിരനിമചടുക്കസ്വാന്  കേക്യൂ  നനിനസ  ഇരുന്നൂറനിലധനികേയ  ആളകേള്  മരനിചതസ
കലസ്വാകേചരനിതത്തനില്  ആദദമസ്വായസ്വാണസ,  അങ്ങമനയള്ള  ഒരു  രസ്വാജേദമസ്വാണസ  ഇന്തദ.
ഇന്തദന്  ഭരണസ്വാധനികേസ്വാരനികേള്  അതനിനസ  മറുപടനി  പറയനനില.  കനസ്വാടസ  നനികരസ്വാധന
സമയത്തസ  ആശുപതനികേളനില്  കരസ്വാഗനികേള്ക്കസ  കപസ്വാകേസ്വാന്  കേഴനിയമസ്വായനിരുനനില.
ആശുപതനികേളനില് നനിനസ ഡനിസ്ചസ്വാരജേസ മകേസ്വാടുക്കസ്വാത്ത സനിതനിയമുണസ്വായനി.  ആളകേള്
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നരകേയസ്വാതന  അനഭവനിക്കുന  കേസ്വാലമസ്വായനിരുന.  കകേരളത്തനിമല  സഹകേരണ
കമഖലമയ  ഇലസ്വായ്മ  മചയ്യുനതനിനള്ള  പരനിശ്രമമുണസ്വായനി.  ഇനയ  സഹകേരണ
കമഖലയ്മക്കതനിമരയള്ള  പരനിശ്രമങ്ങള്  നടക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതനില്  നനിമനലസ്വായ
മമമലമമമല  ഇന്തദന്  ജേനത  കേരകേയറനി  വരുകമസ്വാഴസ്വാണസ  അടുത്ത  ഏകേസ്വാധനിപതദ
പ്രവണത നടപ്പെനിലസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇതനിമന പനിതൃതസയ ആരക്കസ എനതല പ്രശ്നയ.
നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തസ  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നനികുതനി  സമ്പ്രദസ്വായയ  മകേസ്വാണവന.  ഇതനിമന
ഭസ്വാഗമസ്വായനി രസ്വാജേദമത്ത ജേനങ്ങള്ക്കസ ഗുണയ ഉണസ്വാകുനകണസ്വാ ഇലകയസ്വാ എനതസ്വാണസ
ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  വനിഷയയ.  നനികുതനിയമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  സയസസ്വാനങ്ങള്
ക്കുണസ്വായനിരുന എലസ്വാ അധനികേസ്വാരങ്ങളയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ കേവരമനടുക്കുന ഒരു
സമസ്പീപനമസ്വാണസ  ഇവനിമട  സസസ്പീകേരനിക്കമപ്പെടനിട്ടുള്ളതസ.   കകേരളയ  ഒരു  ഉപകഭസ്വാക്തൃ
സയസസ്വാനമസ്വാണസ. ജേനി.എസസ.ടനി. യമട ഭസ്വാഗമസ്വായനി ഒരു ഉപകഭസ്വാക്തൃ സയസസ്വാനത്തസ ഒരു
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ  ഏതസ  രസ്പീതനിയനിലസ്വാണസ  പ്രതനികേരനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയകേമയനസ
ആകലസ്വാചനിക്കണയ.  അധനികേ  തുകേ  ഇഇൗടസ്വാക്കനിയസ്വാല്   ഏതു  രൂപത്തനില്  ഒരു
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-  യമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  കേസ്വാരദങ്ങള്  മചയ്യസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കുമമനതനിമന  സയബനനിചസ  വദക്തത  കവണയ.   ഇഇൗ  വനിഷയത്തനില്
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവസ  അറനിഞ്ഞനിരനികക്കണ കേസ്വാരദങ്ങള് സയബനനിചസ  മസ്വാതൃഭൂമനി  ദനിനപതയ
തുടരചയസ്വായനി  വസ്വാരത്തകേള്  മകേസ്വാടുക്കുനണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  പകേല്മകേസ്വാള്ള
അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കണയ  എനസ്വാവശദമപ്പെട്ടുമകേസ്വാണസ   മസ്വാതൃഭൂമനി  ഇതനിനകവണനി  ഒരു
മുഖപ്രസയഗയ തമനമയഴുതനി.  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരനസ്വായ ഒരു ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനില് നനിനയ
ഇഇൗടസ്വാക്കുന  മകേസ്വാള്ളലസ്വാഭത്തനിമനതനിരസ്വായനി  ഫലപ്രദമസ്വായ  ഒരു  വദവസയയ
ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനിലനിമലനള്ളതസ്വാണസ  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  വനിഷയയ.
നനിലവനിലുള്ള ചടങ്ങള് പ്രകേസ്വാരയ സയസസ്വാന തലത്തനില് രൂപസ്പീകൃതമസ്വാകുന സസ്പീനനിയഗസ
കേമ്മനിറനി  മുമസ്വാമകേ  കരഖസ്വാമൂലയ  അകപക  സമരപ്പെനിക്കുകേ  എനതസ്വാണസ  ഒരു
ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ  ആമകേ  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയനതസ.  ഇതനില്  ലസ്വാഭപ്രതനികരസ്വാധ
ചടപ്രകേസ്വാരമുള്ള നടപടനിക്രമയ പരനികശസ്വാധനിചസ്വാല്  ചുരുങ്ങനിയതസ ഒനര വരഷമമങ്കെനിലുയ
ഒരു പരസ്വാതനിയനില് തസ്പീരപ്പെസ കേല്പ്പെനിക്കുനതനിനസ്വായനി കവണനിവരുമമനസ്വാണസ കേസ്വാണുനതസ.
ഇവനിമട ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ പരസ്വാതനി നല്കുനതനിനസ വലനിയ നൂലസ്വാമസ്വാലകേളണസ. ആദദയ
പരസ്വാതനി സസ്പീനനിയഗസ കേമ്മനിറനിക്കസ  നല്കേണയ. അതനില് കേഴമ്പുമണങ്കെനില് നടപടനിക്കസ്വായനി
സസ്പീനനിയഗസ  കേമ്മനിറനി  അതസ  സസ്വാനനിയഗസ  കേമ്മനിറനിക്കസ   വനിടുയ.   അകപക പ്രഥമദൃഷ്ടദസ്വാ
നനിലനനില്ക്കുനതസ്വാമണങ്കെനില് സസ്വാനനിയഗസ  കേമ്മനിറനി  വനിശദ  പരനികശസ്വാധനയസ  സുരകസ്വാ
ഡയറകര  ജേനല്  (Director  General  of  Safe  Guards)  എന  അധനികേസ്വാരനിക്കസ
അയയണയ.  മൂനമസ്വാസയ  അകദ്ദേഹത്തനിനസ  ഇക്കസ്വാരദയ  പരനികശസ്വാധനിക്കസ്വാന്
കേസ്വാലസ്വാവധനിയണസ.  യഥസ്വാരതത്തനില് ഒരസ്വാള് എയ.ആര.പനി.കയക്കസ്വാള് കൂടനിയ വനിലയസ
സസ്വാധനങ്ങള്  വനിറസ്വാല്  നടപടനിക്കസ  നനിയമമുണസ.   എനസ്വാല്  ജേനി.എസസ.ടനി.  -യനിമല
മുഖദപ്രശ്നയ  ഇതല,  എയ.ആര.പനി.  കൂടനി  വനില  പ്രനിനസ  മചയസ്വാല്  ആരക്കസ  ഇതനിമന
തടയസ്വാന്  കേഴനിയമമനള്ളതസ്വാണസ.  കനരകത്ത  ശ്രസ്പീ.  വനി.ഡനി.  സതസ്പീശന്
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പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല  കേചവടക്കസ്വാര  എയ.ആര.പനി.-കയക്കസ്വാള്  കൂടനി  വനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.
അതനിമനതനിമര പരസ്വാതനി മകേസ്വാടുത്തസ്വാല് ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാവനിനസ ഏതസ മസ്വാരഗ്ഗത്തനിലൂമടയസ്വാണസ
പരനിഹസ്വാരയ  കേസ്വാണസ്വാന്  കേഴനിയകേ?  പരസ്വാതനി  മകേസ്വാടുത്തസ്വാല്  ഇതയയ  കേസ്വാലതസ്വാമസയ
കനരനിടുന  എനള്ളതസ്വാണസ  അതനികനക്കസ്വാള്  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  വസ്തുത.  ഇവനിമട
ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  എലസ്വാ  പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേ  കേസ്വാരദങ്ങളയ  നനിയനനിക്കുനതസ  കകേന്ദ്ര-
സയസസ്വാന സരക്കസ്വാരുകേള്ക്കസ  49  ശതമസ്വാനയ ഓഹരനിയയ മഎ.സനി.മഎ.സനി.ഐ.,
എചസ.ഡനി.എഫസ.സനി.  ബസ്വാങ്കെസ അടക്കമുള്ള സസകേസ്വാരദ ഏജേന്സനികേള്ക്കസ  51  ശതമസ്വാനയ
ഓഹരനിയമുള്ള  ജേനി.എസസ.ടനി.എന്.  എന  മമപ്രവറസ  ലനിമനിറഡസ  കേമനനിയസ്വാണസ.
മൂവസ്വായനിരയ  കകേസ്വാടനി  രൂപയസ്വാണസ  അഞ്ചു  വരഷയമകേസ്വാണസ  ഇവരക്കസ  മകേസ്വാടുകക്കണനി
വരുനതസ.   ഇഇൗ  വരഷയ  കകേന്ദ്ര  സയസസ്വാന  ഗവണ്മമനകേള്  550  കകേസ്വാടനി  രൂപ
നല്കണമമനസ്വാണസ  ഇതനിനകേത്തസ  പറയനതസ.  ഇതനിനപുറമമ  ഓകരസ്വാ
നനികുതനിദസ്വായകേനനില് നനിനയ  ഓകരസ്വാ മസ്വാസവയ റനികടണ് സമരപ്പെനിക്കുകമസ്വാള് 55 രൂപ
വചസ  ഇഇൗടസ്വാക്കുനമണനസ  നമ്മള്  മനസനിലസ്വാക്കണയ.   ഇവനിമട  യഥസ്വാരതത്തനില്
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  നനികുതനി  ഏകേസ്പീകേരണമല,  വനിപണനി  ഏകേസ്പീകേരണമസ്വാണസ
നടക്കുനതസ. കുത്തകേ മുതലസ്വാളനിമസ്വാരക്കസ്വാണസ ഇഇൗ നനികുതനി പരനിഷ്കസ്വാരയ മകേസ്വാണസ കൂടുതല്
കനടമുണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.  വന്കതസ്വാതനിലുള്ള  ഒരു  കുതനിച  ചസ്വാടത്തനിനസ  ഇതസ
അവമര സഹസ്വായനിക്കുയ.  ഇതുതമനയസ്വാണസ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി
തമന  കലഖനത്തനിലുയ  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതസ.   ഇന്തദയനിമല  ദരനിദ്ര  കേരഷകേരകക്കസ്വാ
മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്കക്കസ്വാ  ഇതുമകേസ്വാണസ  യസ്വാമതസ്വാരു  പ്രകയസ്വാജേനവയ  ഉണസ്വാകുനനി
മലനള്ളതസ്വാണസ യസ്വാഥസ്വാരതദയ.   മമറസ്വാരു പ്രധസ്വാനമപ്പെട കേസ്വാരദയ,  ഇനസ  മസ്വാരക്കറനില്
ആവശദത്തനിനസ  സസ്വാധനങ്ങള്  ലഭദമസ്വാകുനനിമലനള്ള  പ്രശ്നമുണസ.   ജേനി.എസസ.ടനി.
രജേനികസഷനനിലസ്വാത്ത ഇരുപതസ ലകത്തനില് തസ്വാമഴയള്ള മചറുകേനിട കേചവടക്കസ്വാരക്കസ
സമമപയരമസ്വാര  ചരക്കസ  നല്കസ്വാത്ത  സനിതനിവനികശഷമുണസ.   കഹസ്വാള്മസയനില്
കേചവടക്കസ്വാര  മചറുകേനിട  കേചവടക്കസ്വാരക്കുയ  സസ്വാധനങ്ങള്  നല്കുനനില.  അകപ്പെസ്വാള്
കേകമസ്വാളത്തനില്  ആവശദത്തനിനസ  സസ്വാധനയ  കേനിട്ടുനനിമലനമസ്വാതമല  പണയ
കൂടുതല് വസ്വാങ്ങുന എന അവസയമുണസ. പ്രകതദകേനിചസ കഹസ്വാടലുകേമള സയബനനിചസ
ഒരു  പരനികശസ്വാധന  നമുക്കസ  കവണതസ്വാണസ.  290  രൂപയസ  ബനില്  വനസ്വാല്  52  രൂപ
ടസ്വാകസ  എടുക്കുന  സമസ്പീപനയ  തനിരുവനന്തപുരമത്ത  ചനില  കഹസ്വാടലുകേളമസ്വായനി
ബനമപ്പെടസ  പതവസ്വാരത്ത  വനനിട്ടുണസ.  കഹസ്വാടലുകേള്  അമനിത  വനില
ഇഇൗടസ്വാക്കുന  സസ്വാഹചരദമുമണങ്കെനില്  അതനില്  ഇടമപകടണനിയനിരനിക്കുന.  ഇവനിമട
കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകരമസ്വാര വരക്കുകേള് ഏതസ്വാണസ ഉകപകനിചമടസ്വാണസ. രസ്വാവനിമല കചസ്വാദദത്തനിനസ
മറുപടനിയസ്വായനി  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതസ  കനരമത്ത  12%
ഉണസ്വായനിരുനതസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  18%  ആക്കനി മസ്വാറനിയനിട്ടുമണനസ്വാണസ.  കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകരമസ്വാര
ഇകപ്പെസ്വാള് വരക്കസ എടുക്കുനനില.  എയ.എല്.എ.-മസ്വാരുമട വരക്കുകേള് കപസ്വാലുയ മടന്ഡര
മചയനിടസ  എടുക്കസ്വാന്  വനിസമ്മതനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതനില്  അടനിയന്തരമസ്വായ  ഇടമപടല്
ഉണസ്വാകേണമമനസ അഭദരതനിചമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന് എമന വസ്വാക്കുകേള് നനിരത്തുന.  
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ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമസ്വാര:  സര,   ഇവനിമട   എലസ്വാ  അയഗങ്ങളയ
സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല,   ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  വളമര  ശക്തമസ്വായനി
ബനി.മജേ.പനി.  സരക്കസ്വാര  മകേസ്വാണവന  ജേനി.എസസ.ടനി.-ക്കുകവണനി   ബസ്വാറസ  മചയ്യുനതസ
കേണകപ്പെസ്വാള് എനനിക്കുയ അത്ഭുതമസ്വാണസ  കതസ്വാനനിയതസ.  അതകത്തസ്വാളയ കപസ്വാകേണകമസ്വാ
എനള്ളതസ്വാണസ എനനിക്കസ അങ്ങകയസ്വാടസ കചസ്വാദനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  അങ്ങയമട പരനിമനിതനിയയ
നനിസഹസ്വായസ്വാവസയയ   വദക്തമസ്വായനി  കബസ്വാധദമുള്ളവരസ്വാണസ  ഞങ്ങള്.  അകങ്ങയസ
ഇതനില്  അത്ഭുതയ  കേസ്വാണനിക്കസ്വാന്  കേഴനിയനിമലനളള  വദക്തമസ്വായ  ധസ്വാരണയയ
കബസ്വാധദവമമസ്വാമക്ക  ഞങ്ങള്ക്കുണസ.   അങ്ങമന  ആമണങ്കെനില്കപസ്വാലുയ  അങ്ങസ
ഇതനിനകേത്തസ  എടുക്കുന  അമനിതമസ്വായ  തസ്വാല്പ്പെരദയ,  അതസ്വായതസ  അങ്ങയമട  ചനില
കസറസമമനകേള്  വസ്വായനിചസ്വാല്  അങ്ങസ  എനമസ്വാതയ  നനിസഹസ്വായനസ്വാമണനസ
കബസ്വാധദമസ്വാകുയ. ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി പറയന വസ്വാക്കസ കകേസ്വാഴനി കേചവടക്കസ്വാരകപസ്വാലുയ
പസ്വാലനിക്കുനനിലകലസ്വാ  എനസ  പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്   നസ്വാലഞസ  കേമനനികേളണസ,  അവരസ്വാണസ
ഇതനിമന മുഴുവന് നനിയനനിക്കുനതസ,  ഭയങ്കെര നനികുതനി  മവടനിപ്പെസ്വാണസ,   നനികുതനിയമട
പകുതനി മസ്വാതകമ തരസ്വാറുള,  ഒനയ മചയ്യസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത അവസയസ്വാണസ എനസ്വാണസ
അങ്ങസ പറഞ്ഞതസ. 87 രൂപ എനസ പറഞ്ഞതസ കവണത ആകലസ്വാചനിക്കസ്വാമത പറഞ്ഞ
പ്രഖദസ്വാപനമസ്വായനിരുകനസ്വാ  എനതനിനസ   അല,  ഞങ്ങളമട  വകുപ്പെനിമന  കേണക്കസ്വാണസ,
103  രൂപയസ്വാണസ  കകേസ്വാഴനി  വനിറനിരുനതസ.  അതനില്നനിനസ  15  ശതമസ്വാനയ  കുറച
വനിലയസ്വാണസ  87  രൂപ  എനസ്വാണസ  അങ്ങസ  മറുപടനി  പറഞ്ഞതസ.  ഇമതസ്വാനയ
പ്രസ്വാവരത്തനികേമസ്വാക്കസ്വാന്  അകങ്ങയസ  കേഴനിയനനില.  അങ്ങയമട  പരനിമനിതനി
ഞങ്ങള്ക്കറനിയസ്വായ.  എനസ്വാല്   എനനിക്കസ   അതനിലുള്ള  അഭനിപ്രസ്വായ  വദതദസ്വാസയ,
ബനി.മജേ.പനി.  സരക്കസ്വാര മകേസ്വാണവന ജേനി.എസസ.ടനി.യമട ആശയയ വനതസ യ.പനി.എ.
സരക്കസ്വാരനിമന  കേസ്വാലത്തസ്വാണസ.   കകേസ്വാണ്ഗസസ  മകേസ്വാണവന  ബനില്ലുയ  ഇതുയ
തമ്മനില്  എന്തസ്വാണസ  വദതദസ്വാസമമനസ  അങ്ങസ  വളമര  പ്രകകേസ്വാപനിതനസ്വായനിടസ്വാണസ
പ്രതനിപകകനതസ്വാവനികനസ്വാടസ  കചസ്വാദനിചതസ.  യഥസ്വാരതത്തനില്  പ്രതനിപകകനതസ്വാകവസ്വാ
ഞങ്ങകളസ്വാ  ആരുമല  മറുപടനി  പറകയണതസ.  അതനിനസ  ഏറവയ  ശക്തമസ്വായനി  മറുപടനി
പറയസ്വാന്  കേഴനിയനതസ  അങ്ങയമട  പസ്വാരടനിയനിമല  കനതസ്വാക്കള്ക്കുതമനയസ്വാണസ.
ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല,  അസനിയദസ്വാസസ ഗുപ്ത,  എയപകവരഡസ
കേമ്മനിറനി  മചയരമസ്വാന്  ആയകപ്പെസ്വാഴസ്വാണസ  ഇതനിമനക്കുറനിചസ  ഏറവയ  വലനിയ  ചരച
നടനതസ.  ഞങ്ങള്  മപ്രസ്വാകപ്പെസ്വാസസ  മചയതനിമന  ഏറവയ  ശക്തമസ്വായനി  എതനിരത്തതസ
ഗുജേറസ്വാത്തുയ മദ്ധദപ്രകദശുമസ്വാമണനസ  അകദ്ദേഹയ പറയകേയണസ്വായനി.  കകേസ്വാണ്ഗസനിമന
കേസ്വാലത്തസ  അങ്ങയമട  പസ്വാരടനിയനിമല  കനതസ്വാവതമന  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി
ആയനിരുനകപ്പെസ്വാള്, എയപകവരഡസ കേമ്മനിറനിയനില് മചയരമസ്വാനസ്വായനിരുന സമയത്തസ്വാണസ
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അതസ  മകേസ്വാണവനതസ.   അകപ്പെസ്വാള്   കകേസ്വാണ്ഗസനിമന  കേസ്വാരദത്തനില്  എമന്തങ്കെനിലുയ
അഭനിപ്രസ്വായവദതദസ്വാസയ അനയ ഇനയ ഉമണങ്കെനില് അവരകല പറകയണതസ.  പകക
അങ്ങസ  അതനിനപ്പുറയ  പറയകേയസ്വാണസ.  ഇഇൗ  ബനില്ലുമസ്വായനി   ബനമപ്പെടസ   വലനിയ
അഭനിപ്രസ്വായ  വദതദസ്വാസയ  സനി.പനി.എയ.-നകേത്തുണസ്വായനി.  ഞസ്വാന്  അതനിമന
വനിശദസ്വായശങ്ങളനികലയസ  കേടക്കുനനില.  സനി.പനി.എയ.  കകേന്ദ്ര  കേമ്മനിറനി  എടുത്ത
നനിലപസ്വാടുകേമളക്കുറനിചസ്വാണസ  പറയനതസ.  സനി.പനി.എയ.  കകേന്ദ്ര കേമ്മനിറനി  നനിലപസ്വാടുകേള്
എടുത്തകപ്പെസ്വാമഴസ്വാമക്ക  അനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്   വളമര  ശക്തമസ്വായനി
ഇതനിമന  പനിനണയ്ക്കുകേയസ്വാണസ  മചയതസ.  കകേന്ദ്ര  കേമ്മനിറനിയമട  പ്രകമയയ  മസ്വാതമല,
അതനിമന  ഓകരസ്വാ  ഘടത്തനിലുയ  പ്രസ്തസ്വാവന  വനനിട്ടുണസ.  ഞങ്ങള്  ഇതനിനസ
സഹകേരനിക്കുനതനിനസ മുമസ പല കേസ്വാരദങ്ങളയ ചരച മചകയ്യണതുമണനസ സസ്പീതസ്വാറസ്വായ
മയച്ചൂരനി വളമര വദക്തമസ്വായനി ഡല്ഹനിയനില്  പതക്കസ്വാകരസ്വാടസ പറഞ. ആ ചരചയനിമല
ഏറവയ പ്രധസ്വാനമപ്പെട കേസ്വാരദയ,  യ.പനി.എ.  സരക്കസ്വാര ഇഇൗ ബനില് മകേസ്വാണവനകപ്പെസ്വാള്
ഗുജേറസ്വാത്തസ മുഖദമനനി ആയനിരുന ശ്രസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമസ്വാദനി ഏറവയ ശക്തമസ്വായനി ഇതനിമന
എതനിരത്തു  എനതസ്വാണസ.  എന്തസ  കേസ്വാരണത്തസ്വാലസ്വാണസ  അനസ  കകേസ്വാണ്ഗസസ
മകേസ്വാണവന  ജേനി.എസസ.ടനി.മയ  എതനിരത്തമതനസ  ഞങ്ങമള  കബസ്വാദ്ധദമപ്പെടുകത്തണ
ബസ്വാധദതയമണനസ  പറഞ്ഞതസ  സസ്പീതസ്വാറസ്വായ  മയച്ചൂരനിയസ്വാണസ.  കകേന്ദ്രത്തനിമല
സനി.പനി.എയ.  കനതസ്വാക്കള്ക്കസ  മുഴുവനയ  ഇതനിമനക്കുറനിചസ  വദക്തമസ്വായ
എതനിരഭനിപ്രസ്വായമുള്ളകപ്പെസ്വാള്  അങ്ങസ  ഇവനിമട   അനകൂലമസ്വായ  നനിലപസ്വാടസ  പല
ഘടങ്ങളനിലുയ എടുക്കുകേയണസ്വായനി.  അങ്ങസ ഇത്തരമമസ്വാരു  നനിലപസ്വാടസ എടുക്കുനതനിമന
കേസ്വാരദയ  എന്തസ്വാമണനസ്വാണസ  എലസ്വാവരുയ കചസ്വാദനിക്കുനതസ.   അങ്ങസ  കേസ്വാണുന  3,000
കകേസ്വാടനി  രൂപ എനള്ള വലനിയ സസപ്നമസ്വാണസ.   ഇടതുപക കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാകടസ്വാ,  ഇടതുപക
സമസ്പീപനകമസ്വാ,  ഇടതുപക  ബദകലസ്വാ  ഒനമനിലസ്വാത്ത  ബനി.മജേ.പനി.  മകേസ്വാണവന
ജേനി.എസസ.ടനി. നനിയമമത്ത  അനകൂലനിക്കുനതനിനളള കേസ്വാരണയ നമുക്കുയ  3,000 കകേസ്വാടനി
രൂപ എന്തസ്വായസ്വാലുയ കേനിട്ടുമമനതസ്വാണസ.  

(അദ്ധദകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

7,000 കകേസ്വാടനി രൂപയമട വരുമസ്വാനയ നമുക്കസ കേനിട്ടുകമസ്വാമയനസ കചസ്വാദനിക്കുകമസ്വാള്,
3,000 കകേസ്വാടനി രൂപമയങ്കെനിലുയ കേനിട്ടുമമനസ എനനിക്കസ ഉറപ്പെസ്വാമണനസ്വാണസ അങ്ങസ മറുപടനി
പറഞ്ഞതസ. എനസ്വാല് 3,000 കകേസ്വാടനി രൂപയയ കേനിടനിമലനസ ഞസ്വാന് പറയന.  നമ്മള്
ഒരു  കേണ്സക്യൂമര  കസറസ  ആണസ.  ആ  കേണ്സക്യൂമര  കസറനിനകേത്തസ  മറസ
സയസസ്വാനങ്ങളനില്നനിനയ  നമ്മള്  പരകചസസ  മചയ്യുകമസ്വാള്  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ
അതനിമന  ഗുണയ  നമുക്കസ  കേനിട്ടുമമനളളതസ്വാണസ.  പകക  അവനിമടയയ  അതതസ
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ ലഭദമസ്വാക്കസ്വാനള്ള കേസ്വാരദവയ ഇതനിനകേത്തുണസ.  ഉദസ്വാഹരണമസ്വായനി,
മചഹന അമലങ്കെനില് മുയഹബയനില്നനിനയ സസ്വാധനങ്ങള് വസ്വാങ്ങനിക്കുകേയസ്വാമണങ്കെനില്
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കേദസ്വാമസ  ഇന്  മചഹന  എനസ  വചസ്വാല്  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ  ആ  പണയ  ആ
സരക്കസ്വാരനിനസ കേനിട്ടുന സസ്വാഹചരദമുണസ എനസ്വാണസ പറയനതസ.  അങ്ങമന വരുകമസ്വാള്
3,000 കകേസ്വാടനി രൂപകപസ്വാലുയ അകങ്ങയസ കേനിടസ്വാത്ത സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകുയ. 3,000  കകേസ്വാടനി
രൂപയ്ക്കുകവണനി സനി.പനി.എയ.മന കപസ്വാമലയള്ള  ഒരു പസ്വാരടനി എക്കസ്വാലത്തുയ ശക്തമസ്വായനി
ബനി.മജേ.പനി.മയ കപസ്വാമലയള്ള പനിന്തനിരനിപ്പെന് നയങ്ങമള എതനിരക്കുന പസ്വാരടനി അകത
നനിലപസ്വാടസ  സസസ്പീകേരനിചകപ്പെസ്വാള് ഇനസ  അതനിശക്തമസ്വായനി  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്
പറയസ്വാന്  സസ്പീതസ്വാറസ്വായ  മയച്ചൂരനികയസ്വാ  പ്രകേസ്വാശസ  കേസ്വാരസ്വാകടസ്വാ  ഇല.  സനി.പനി.എയ.മന
പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചസ  കേസ്വാരദമസ്വായനി  കപസ്വാകുന  ഒരസ്വാള്  അങ്ങസ  മസ്വാതമസ്വാണസ.  അങ്ങസ
കകേന്ദ്ര  കേമ്മനിറനി  എടുക്കുന  എലസ്വാ  സമസ്പീപനത്തനിനയ  എതനിരസ്വായനി  അവനിമട
കപസ്വായനി  പറയനമവനസ  പറഞ്ഞസ്വാല്  അങ്ങസ  യഥസ്വാരതത്തനില്  ഇവനിടമത്ത
കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേള്ക്കുകവണനി  സയസസ്വാരനിക്കുകേയസ്വാമണനസ  പറകയണനി  വരുയ.  ഇവനിമട
ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജേസ്വാരജേസ  പറഞ്ഞ  പ്രകമയത്തനിലുയ  അതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ
സനി.പനി.എയ.-മന    കസറ്റുമമനനിലുയ പറഞ്ഞതസ,   'It is estimated that there will be
a revenue loss of atleast 1 lakh crore rupees for the Central and the State
Governments. This will be a bonanza for the corporates who are not willing
to pass on the benefit of the reduced rates to the consumers.'   എനസ്വാണസ.
പസ്വാവമപ്പെടവനസ  നനികുതനിയനിളവസ  മകേസ്വാടുക്കസ്വാമത  ഇതസ  മുഴുവന്  പനിടനിചവയ്ക്കുന
കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേള്ക്കസ   ഒരു  ഉതവകേസ്വാലമസ്വാമണനസ  സനി.പനി.എയ.  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന.
കകേസ്വാരപ്പെകററ്റുകേമള  പനിനണയ്ക്കുന  അകത  സമസ്പീപനമസ്വാണസ  അങ്ങയമട  ഭസ്വാഗത്തു
നനിനള്ളതസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാര  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന  കേസ്വാറുകേള്ക്കസ
50,000-60,000 രൂപ കുറവണസ. എനസ്വാല് ഒരു കകേസ്വാടനിയയ 80 ലകവമമസ്വാമക്ക വനില
വരുന  കേസ്വാറുകേള്ക്കസ  പത്തുലകയ  രൂപവമര  വനില  കുറയകേയസ്വാണസ.  ഇതസ
യഥസ്വാരതത്തനില് സമനന്മസ്വാമര മസ്വാതയ സഹസ്വായനിക്കസ്വാനള്ളതസ്വാണസ.   ഡയമണനിനസ
കേസ്വാല്  ശതമസ്വാനവയ   സസരണ്ണത്തനിനസ  മൂനസ  ശതമസ്വാനവയ  നനികുതനി  കുറച.  ഇതനിമന
ഗുണയ  ലഭനിക്കുനതസ  സമനന്മേസ്വാരക്കസ്വാണസ.  ഡസ്പീകമസ്വാണനിഹറ കസഷമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനി
കേറന്സനിയനിലുള്ള വനിശസസ്വാസയ നഷ്ടമപ്പെട്ടു. കേറന്സനി സൂകനിക്കുകേമയനതസ പണക്കസ്വാമര
സയബനനിചസ  ആശങ്കെയണസ്വാക്കുന  ഒനസ്വാണസ.  മസ്വാതമല,  2,000  രൂപയമട
കനസ്വാട്ടുകപസ്വാലുയ  പനിന്വലനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുനമവനസ്വാണസ  പറയനതസ.  അത്തരമമസ്വാരു
സസ്വാഹചരദത്തനില്  കേറന്സനിയമട  വനിശസസ്വാസദത  തകേരന  ഇഇൗ  സസ്വാഹചരദത്തനില്
പണക്കസ്വാരനസ അവമന പണയ സസരണ്ണത്തനിലൂമട നനികകപനിക്കസ്വാനള്ള ഒരു അവസരയ
കൂടനിയസ്വാണസ ഇതനിലൂമട ഒരുക്കുനതസ.  മഫഡറല് സയവനിധസ്വാനമത്തക്കുറനിചസ ഞങ്ങളമട
കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ  ശക്തമസ്വായ  സയസസ്വാനയ,  ശക്തമസ്വായ  കകേന്ദ്രയ  എനളളതസ്വാണസ.  എനസ്വാല്
നനിങ്ങളമട  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ  കനമര  മറനിചസ്വാണസ.  ശക്തമസ്വായ  കകേന്ദ്രകത്തക്കസ്വാള്  ശക്തമസ്വായ
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സയസസ്വാനയ  കവണമമനസ്വാണസ.  ഇടതുപക  കേസ്വാഴ്ചപ്പെസ്വാടസ്വാകണസ്വാ  ഇതനിനകേത്തുള്ളതസ?
നമുക്കസ  നനിലവനിലുള്ളതനിമന  75  ശതമസ്വാനയ  കവണയ.   എലസ്വാ  സയസസ്വാനങ്ങളയകൂടനി
ഒരുമനിചസ കചരനസ്വാല്കപ്പെസ്വാലുയ  66  ശതമസ്വാനയ മസ്വാതകമ ആകുകേയള.  കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാര
പറയസ്വാമത ഏമതങ്കെനിലുയ ഒരു നനിയമയ പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ?  ഇമതസ്വാക്ക നമുക്കസ
പരനിഹരനിക്കസ്വാമമനസ  അങ്ങസ  പറയകേയണസ്വായനി.  എവനിമടയസ്വാണസ  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കുനതസ?  ജേനി.എസസ.ടനി.യമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  അകതസ്വാറനിറനിയനില്കപ്പെസ്വായനി
എങ്ങമന പരനിഹരനിക്കസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുയ?  ഇവനിമട കുറചസ മുമസ സയസസ്വാരനിച ശ്രസ്പീ.  വനി.
കജേസ്വായനി  കുറചസ  കേണക്കുകേള്  മസ്വാതകമ  പറഞള.  അകതസ്വാറനിറനിയനില്  കപസ്വായസ്വാല്
മൂനമസ്വാസമമടുക്കുയ. അതസ കേഴനിഞ്ഞസ ഡയറകറുമട അടുത്തുവനസ്വാല് മൂനമസ്വാസമമടുക്കുയ.
അമതലസ്വായ കേഴനിഞ്ഞസ ഇതസ വരുകമസ്വാള്  രണരമക്കസ്വാലകത്തസ്വാളമമടുക്കുയ. 10 രൂപ ടസ്വാകസ
കൂടനിവസ്വാങ്ങനി  എനസ  ഒരു  പരസ്വാതനി  മകേസ്വാടുത്തസ്വാല്  ആ  പരസ്വാതനിക്കസ  തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വാകേസ്വാന്
എത  കേസ്വാലമമടുക്കുയ;  അങ്ങമനയള്ള  ഒരു  അകതസ്വാറനിറനിമയ  മസങ്തന്  മചയനിടസ
കേസ്വാരദമുകണസ്വാ?  സയസസ്വാനയ ഇതനിനകേത്തസ ഇടമപടണയ.  എതമസ്വാതയ ഇടമപടസ്വാന്
കേഴനിയമമനസ  കനസ്വാക്കണയ.  മഹസ്വാരസ്വാഷ  സരക്കസ്വാര  മചയസ  കേസ്വാരദങ്ങമളലസ്വായ
മചയ്യണമമനസ  പറയനനില.  തമനിഴസ നസ്വാടസ  സരക്കസ്വാര  എനരമടയനിന്മമനസ  ടസ്വാകനിനസ
പുറത്തസ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുത്തസ  കലസ്വാക്കല്  മസല്ഫസ  ഗവണ്മമനകേള്ക്കസ  ടസ്വാകസ
പനിരനിക്കസ്വാനള്ള  അധനികേസ്വാരയ  മകേസ്വാടുത്തു.  അമതസ്വാനയ  ഒരനിക്കലുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്
കേഴനിയനില.  കേസ്വാരണയ  ഇമതലസ്വായ  അമനിതമസ്വായ  വനിലക്കയറമുണസ്വാക്കുയ.  ജേനങ്ങള്ക്കസ
അതസ  പ്രസ്വാരസ്വാബ്ധമുണസ്വാക്കുയ.  മഹസ്വാരസ്വാഷ  സരക്കസ്വാര  കറസ്വാഡസ  ടസ്വാകസ  കൂടനി.  ആ
രസ്പീതനിയനിലലസ്വാമത  ശക്തമസ്വായ രസ്പീതനിയനില്  ഇതനിമലസ്വാരു  ഇടമപടല്  നടത്തനിമക്കസ്വാണസ
ഇഇൗ  വനിലക്കയറമത്ത  തടഞനനിരത്തണയ.  ഇഇൗ  ബനില്  വരുനകതസ്വാടുകൂടനി  എലസ്വാ
സസ്വാധനങ്ങള്ക്കുയ വനില കുറയമമനയ പസ്വാവമപ്പെടവനസ കനടമുണസ്വാകുമമനയ വനിചസ്വാരനിചസ
ജേനങ്ങള് വലനിയ പ്രതസ്പീകയനിലസ്വാണസ. ഒനനിനയ വനില കുറഞ്ഞനില. 87 രൂപയസ കകേസ്വാഴനി
വനിലണമമന  പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്   അലദനിവസകത്തയസ  നനിങ്ങള്  കകേസ്വാഴനി  കേഴനിക്കുനതസ
നനിരത്തനികക്കസ്വാള,  കുറചദനിവസയ  കേഴനിയകമസ്വാള് വനില തസ്വാകഴസ്വാടസ  വരുമമനസ  പറഞ.
അതലസ്വാത്ത  ചനില  മസ്വാരഗ്ഗങ്ങള്  കേമണത്തണയ.  വനിലമയ  പനിടനിചസ  നനിരത്തണയ.
പസ്വാവമപ്പെടവനസ ഇഇൗ ബനിലനിമന ഗുണയ ലഭദമസ്വാകേണമമങ്കെനില് സയസസ്വാന സരക്കസ്വാരനിനസ
കേഴനിയന കേസ്വാരദങ്ങള് മചയ്യണയ, എലസ്വാ കേസ്വാരദങ്ങളയ കേഴനിയനില. ഇതനിമന  പരനിമനിതനി
ഞസ്വാന്  കനരമത്ത  സൂചനിപ്പെനിച.  ഇതനില്  ഇടതുപക  സമസ്പീപനമമസ്വാനമനില.  പകക
ഇടതുപകമത്ത പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന അങ്ങസ ജേനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില് കപസ്വായനി
ശക്തമസ്വായനി  വസ്വാദനിക്കുകേയയ  3,000  കകേസ്വാടനി  രൂപയ്ക്കുകവണനി  നമ്മുമട  എലസ്വാ
തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങളയ  അങ്ങസ  പണയയ  വയ്ക്കുനമവനസ  വളമര  കവദനകയസ്വാടുകൂടനി
പറഞമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന് അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ. 
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ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര,  ഞസ്വാന്  സഭയനില്  സയസസ്വാരനിക്കുകമസ്വാള്
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മചയര  ഇടമപടല് നടത്തനിയകപ്പെസ്വാള്,  ഞസ്വാന് മചയര  XXXX  *

എനള്ള  വസ്വാചകേയ  പറയകേയണസ്വായനി.  ഞസ്വാന്  അതസ  കമസ്വാപണകത്തസ്വാടുകൂടനി
പനിന്വലനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഞസ്വാന് പറഞ്ഞതസ മതറസ്വാണസ.  അതസ  സഭയമട  decorum-നസ
കചരസ്വാത്ത രസ്പീതനിയനിലസ്വാണസ ഞസ്വാന് സയസസ്വാരനിചതസ. ഞസ്വാനതസ  പനിന്വലനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: നനനി.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    മകേ  .    സനി  .    മമ്മതസ കകേസ്വായ:  സര,  സയസസ്വാനത്തനിമന പരനിമനിതമസ്വായ
അധനികേസ്വാരത്തനിനള്ളനില്  നനിനമകേസ്വാണസ കകേരള സയസസ്വാനത്തനിമന തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങള്
ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിക്കസ്വാന് പരമസ്വാവധനി പരനിശ്രമനിചനിട്ടുള്ള കകേരള ചരക്കസ കസവന നനികുതനി
ബനിലനിമന ഞസ്വാന് സസസ്വാഗതയ മചയ്യുന.  അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാര ജൂണ്  30
അരദ്ധരസ്വാതനികയസ്വാടടുത്തസ  ഇരുടനിമന  മറവനില്  അവതരനിപ്പെനിച  ജേനി.എസസ.ടനി.
രസ്വാജേദത്തനിമന  മഫഡറല്  ഘടനമയത്തമന  തകേരക്കുനതസ്വായസ്വാണസ  കേസ്വാണസ്വാന്
കേഴനിയനതസ.  സസ്വാമത്തനികേമസ്വായനി  കകേന്ദ്രമത്ത  മസ്വാതയ  ആശ്രയനിചനനില്ക്കസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കുന പ്രവനിശദകേളസ്വാക്കനി സയസസ്വാനമത്തയസ്വാമകേ മസ്വാറനിമയടുത്തസ സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുള്ള
അധനികേസ്വാര അവകേസ്വാശങ്ങള്കപസ്വാലുയ കേവരമനടുക്കുനതനിനസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനിലൂമട
കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാര  മുതനിരനതസ.  ഉപകഭസ്വാക്തൃസയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  വലനിയ  ലസ്വാഭമമന
തരത്തനില്  മപരുപ്പെനിച  പ്രതസ്പീകകേള്  നനിലനനിരത്തുകമസ്വാഴുയ  സയസസ്വാനത്തനിമന
അധനികേസ്വാരങ്ങളനില് പരമപ്രധസ്വാനമമനസ പറയസ്വാവന സസ്വാമത്തനികേ അധനികേസ്വാരത്തനിമന
കേടയല്  തമനയസ്വാണസ കകേന്ദ്രയ കേത്തനിവചതസ.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങളയ
സങ്കെസ്പീരണ്ണതകേളയ  നനിലനനില്ക്കുകമസ്വാഴുയ  കകേന്ദ്രനനിയമയ  അനസരനിക്കസ്വാനയ
അതനിനനസരനിചസ  പ്രവരത്തനിക്കസ്വാനയ  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാര  ബസ്വാദ്ധദസമസ്വാണസ.
അതുമകേസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.യമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  നനിലവനില് വനനിട്ടുള്ള ആശങ്കെകേളയ
അപസ്വാകേതകേളയ  പരനിഹരനിക്കുവസ്വാന്  നനിരന്തരയ  ഇടമപടസ  സയസസ്വാനത്തനിനയ
ജേനങ്ങള്ക്കുയ  പരമസ്വാവധനി  ഗുണയ  ലഭദമസ്വാക്കസ്വാനള്ള  നടപടനികേള്  തുടരണയ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വായകതസ്വാമട നനിരവധനി കമഖലകേളനില് പുതുതസ്വായനി നനികുതനി ഭസ്വാരയ
ജേനങ്ങള്  അനഭവനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  മചറുകേനിട  സയരയഭകേര,  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്,
അസയഘടനിത കമഖലയനിമല  സയരയഭകേര, തുണനി വദവസസ്വായയ, മരുനസ നനിരമ്മസ്വാണയ,
ബസ്പീഡനി,  ഗതസ്വാഗതയ,  തയ്യല്,  മചറുകേനിട  പതങ്ങള്,  തസ്പീമപ്പെടനി  വദവസസ്വായയ  കൃഷനി
അനബന  കമഖലകേള്  എനനിവമയമയലസ്വായ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കദസ്വാഷകേരമസ്വായനി
ബസ്വാധനിക്കുയ.  സമൂഹത്തനില്  ഏറവയ  പരനിഗണന  അരഹനിക്കുന  വനിഭസ്വാഗത്തനില്

* പനിന്വലനിച.
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മപ്പെടവരസ്വാണസ അയഗപരനിമനിതര. അതുമകേസ്വാണതമന അവരക്കുള്ള ഉപകേരണങ്ങള്ക്കസ
നനികുതനി  ഉണസ്വായനിരുനനില.  എനസ്വാല്  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  അയഗപരനിമനിതരക്കുള്ള
ഉപകേരണങ്ങള്ക്കസ  അഞസ  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  നനിരകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതസ  കകേന്ദ്ര
സരക്കസ്വാരനിമന  മനഷദതസരഹനിതമസ്വായ  നടപടനിയസ്വായനി  മസ്വാതകമ  കേസ്വാണസ്വാന്  കേഴനിയ.
കഹസ്വാടല്  ഭകണത്തനിനസ  12-ഉയ  18-ഉയ  ശതമസ്വാനയ  നനിരക്കനില്  നനികുതനി
ഏരമപ്പെടുത്തനി.   ഇതസ  ഇന്തദയനിമല ജേനങ്ങളമട ആഹസ്വാരത്തനില് നനിനയ വനിഹനിതയ
കചസ്വാദനിക്കലസ്വാണസ.  ഏറവയ  കുറഞ്ഞ  വനിലയസ  വനിപണനിയനില്  ലഭദമസ്വാകുനവയസ്വാണസ
മമനകലസ്വാണ്  സസ്വാരനികേള്.  ഇന്തദയനിമല  ദരനിദ്ര  ജേനവനിഭസ്വാഗത്തനില്മപ്പെട  സസ്പീകേളസ്വാണസ
ഇത്തരയ സസ്വാരനികേള്  അധനികേവയ  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുനതസ.  പസ്വാവമപ്പെടവരക്കുകവണനി
സബ്സനിഡനി  ഉകപകനിക്കസ്വാന്   നസ്വാടനിമന  മുക്കനിലുയ  മൂലയനിലുയ  കപസ്വാസര  ഒടനിക്കുന
കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാര  മമനകലസ്വാണ്  സസ്വാരനികേള്ക്കസ  18  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനിയസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  മകേസ്വാണവനതസ.  സസ്വാനനിടറനി  നസ്വാപ്കേനിനകപസ്വാലുയ  12 ശതമസ്വാനയ
നനികുതനിയസ്വാണസ ചുമത്തനിയനിരനിക്കുനതസ.  ഇതസ കകേന്ദ്ര സരക്കസ്വാരനിമന സസ്പീ വനിരുദ്ധതയസ
മതളനിവസ്വാണസ.  സസ്പീ  സുരകയമട  കേസ്വാരദയ  വരുകമസ്വാള്  കകേരളത്തനിമന  കേസ്വാരദയ
പരസ്വാമരശനിക്കസ്വാമത  കപസ്വാകേസ്വാന് കേഴനിയനില.   കകേരളയ  ഇനസ  സസ്പീ  സുരകസ്വാ രയഗത്തുയ
വനനിതസ്വാശസ്വാക്തസ്പീകേരണ  രയഗത്തുയ  നല  മുകനറമസ്വാണസ  ഉണസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.
സസ്പീകേളമടയയ  കുടനികേളമടയയ  കകമത്തനിനസ്വായനി  പുതനിയ  വകുപ്പെസ  രൂപസ്പീകേരനിക്കുന.
സസ്പീകേള്മക്കതനിരസ്വായ  മചയനികേള്  ഉണസ്വാകുകമസ്വാള്  ഏതസ  ഉനതമനതനിമരയയ
ശക്തമസ്വായ  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില്  കേരശനമസ്വായ  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണസ്വാണസ   എല്.ഡനി.എഫസ.  സരക്കസ്വാര  മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുനതസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിമന ശ്രദ്ധയനില്മകേസ്വാണവനസ പരനിഹരനികക്കണ നനിരവധനി
പ്രശ്നങ്ങളണസ.  ഇതനില്  ചനില  കേസ്വാരദങ്ങള്  ഞസ്വാന്  ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില് കതങ്ങയ്ക്കുയ,  മകേസ്വാപ്രയ്ക്കുയ  5 ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന.
നനിലവനില്  നനികുതനിയണസ്വായനിരുനനില.  ഇതസ  മചറുകേനിട  നസ്വാളനികകേര  കൃഷനിക്കസ്വാമര
പ്രയസ്വാസത്തനിലസ്വാക്കുകേയയ മവളനിമചണ്ണയസ വനില ഉയരസ്വാന് കേസ്വാരണമസ്വാകുകേയയ മചയ്യുയ.
കൂടസ്വാമത മചറുകേനിടക്കസ്വാര ഉല്പ്പെസ്വാദനിപ്പെനിക്കുന ഉത്പനമസ്വായ മഎസനിനസ  5  ശതമസ്വാനയ
നനികുതനി  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന.  നനിരവധനി  സസ്പീ  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്  കജേസ്വാലനി  മചയ്യുന
മചറുകേനിട  വദവസസ്വായമസ്വായ  മമഴുകുതനിരനി  വദവസസ്വായത്തനിനസ  നനിലവനില്
നനികുതനിയണസ്വായനിരുനനില.   എനസ്വാല്  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  12  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി
നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന.  ഭകദസയസരണ  കമഖലയനില്  5  ശതമസ്വാനവയ  14.5
ശതമസ്വാനവയ  ഉണസ്വായനിരുനതസ  18-ഉയ  28-ഉയ  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്
നനിരകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന. പസ്വാക്കനിയഗസ മകേയ്സനിനസ ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന മനിനനി മമപവഡനിമന
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നനികുതനി 14.5 ശതമസ്വാനത്തനില് നനിനയ  28 ശതമസ്വാനമസ്വായനി ഉയരത്തനി. പുകേയനിലസ്വാത്ത
അടുപ്പെനിനസ 5 ശതമസ്വാനത്തനില് നനിനയ 12 ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി. പരനിസനിതനി മലനിനസ്പീകേരണയ
നനിയനനിക്കുനതനിനയ  റസ്പീമമസകനിയഗസ  കപ്രസ്വാതസ്വാഹനിപ്പെനിക്കുനതനിനയ  കവണനി
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  സസ്വാപ്പെനിയഗനിനയ  റസ്പീമമസക്കനിള്  മചയസ  പസ്വാസനികേസ
ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുമുളള  നനികുതനി  5 ശതമസ്വാനത്തനില്  നനിനയ  18  ശതമസ്വാനമസ്വായനി
ഉയരത്തനി.  മസ്വാലനിനദസയസരണ  പ്രവരത്തനത്തനില്  വലനിയ  പ്രശ്നവസ്തുവസ്വായ
പസ്വാസനികേസ  സസ്വാപ്പെനിനയ  റസ്പീമമസക്കനിള്  മചയസ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുയ  സസ്പീകറസ്വാ
നനികുതനിയസ്വാക്കുനതനിനളള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ കസസ്വാളസ്വാര
ഉല്പ്പെനങ്ങളമട നനികുതനി ഒരു ശതമസ്വാനത്തനില്നനിനയ 18 ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി. കസറനിമന
നനികുതനി 5 ശതമസ്വാനത്തനില് നനിനയ 12 ശതമസ്വാനമസ്വായയ വരദ്ധനിക്കുകേയണസ്വായനി. മമറസ്വാരു
മചറുകേനിട  വദവസസ്വായമസ്വായ  ഫരണനിചറനിമന  നനികുതനി  14.5  ശതമസ്വാനത്തനില്  നനിനസ
28 ശതമസ്വാനമസ്വായനി  ഉയരത്തനി.  ഇമതലസ്വായ  എഹകസസ  നനികുതനിയനിലസ്വാത്ത
വദവസസ്വായങ്ങളസ്വായനിരുന.  ഇഇൗ വനിഭസ്വാഗയ വദവസസ്വായനികേമള ഇതസ  വലനിയ കതസ്വാതനില്
ബസ്വാധനിക്കുകേയയ അതുവഴനി ബനിലനിലസ്വാത്ത വദസ്വാപസ്വാരയ വരദ്ധനിക്കുകേയയ മചയ്യുയ.  സനിമനസ
മകേസ്വാണസ  നനിരമ്മനിക്കുന  വസ്വാതനില്,  കേടള,  ജേനല്,  കഹസ്വാകളസ്വാബനികസ,  ഇനരകലസ്വാക്കസ
ഹടല്  മുതലസ്വായ ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ  5 ശതമസ്വാനത്തനില് നനിനയ  28  ശതമസ്വാനമസ്വായനി
ഉയരത്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   നനിരവധനി  മതസ്വാഴനിലവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കുന  ഇഇൗ
മതസ്വാഴനില് കമഖലമയ സയരകനിക്കസ്വാന് നടപടനിയണസ്വാകേണയ. ഇതുകൂടസ്വാമത  നനിരവധനി
മചറനിയ  വദവസസ്വായ  ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  ഉയരന  നനികുതനി
ചുമത്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   മമകേമകേസ്വാണണസ്വാക്കുന  കസസ്വാപ്പെസ  മുതലസ്വായ  നനിരവധനി
ഉല്പ്പെനങ്ങളമട നനിരമ്മസ്വാണവയ മതസ്വാഴനിലുയ ഇതുവഴനി നനിലചകപസ്വാകേസ്വാന് ഇടയസ്വാകുന.
നനിലവനില്  വനില്പ്പെന  നനികുതനിയയ  എമമകസസ  നനികുതനിയയ  ഉണസ്വായനിരുന
ഉല്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ  വനിലക്കുറവസ  ഉണസ്വാകുമമനതസ  ശരനിയസ്വാണസ.  എനസ്വാല്
നനികുതനിയനിലസ്വാത്തതുയ  5 ശതമസ്വാനയ  മസ്വാതയ  നനികുതനിയള്ളതുയ  എമമകസസ  നനികുതനി
ഇലസ്വാതനിരുനതുമസ്വായ  നനിരവധനി  വദവസസ്വായങ്ങളമട  പ്രതനിസനനി  വളമര
ഗഇൗരവമുള്ളതസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ഇതനിനസ  പരനിഹസ്വാരയ  കേസ്വാണസ്വാന്
നടപടനിയണസ്വാകേണയ. ഗവണ്മമനസ കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകരമസ്വാര വരദ്ധനിപ്പെനിച നനികുതനി കേസ്വാരണയ
മടണറനില്  പമങ്കെടുക്കസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വാകുനനില.  രണസ  കേസ്വാരണങ്ങളസ്വാണസ  അവര
ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കുനതസ.  ഒനസ തകദ്ദേശ സസ്വാപനങ്ങളനിമലയയ എയ.എല്.എ./എയ.പനി.
ഫണസ  വഴനിയളള   പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കുയ  മടണര  എകസസ  അനവദനിക്കുനനില.
മടണര  എകസസ  അനവദനിക്കസ്വാത്തതുമകേസ്വാണസ  ഉയരന  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുകക്കണനി
വരുകമസ്വാള്  ഇതസ  അവമര  ബസ്വാധനിക്കുമമനള്ളതസ്വാണസ  ഒരു  കേസ്വാരണയ.  മമറസ്വാനസ
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ബനിലനില് നനിനസ ടസ്വാകസ കേനിഴനിമചടുക്കുനതസ്വാണസ  പതനിവസ.  അതസ മസ്വാറനി ഇകപ്പെസ്വാള് ടസ്വാകസ
മുന്കൂടനി അടയണയ എനള്ള വദവസ വനനിരനിക്കുന.  ഇഇൗ വദവസ കേരസ്വാറുകേസ്വാമര
സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ   വലനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടുണസ്വാക്കുനതസ്വാണസ.  ടസ്വാകസ  കനരമത്ത
അടചസ്വാലുയ   അവരക്കസ   ബനിലസ ല്ല്  കേനിട്ടുനതസ  വളമര  തസ്വാമസനിചസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ
ബനിലനില് നനിനസ കേനിഴനിമചടുക്കുന സമ്പ്രദസ്വായയ പഴയതുകപസ്വാമല  ആക്കനിയനിമലങ്കെനില്
കേരസ്വാറുകേസ്വാരക്കസ അവരുമട പ്രവരത്തനയ മുകനസ്വാട്ടുമകേസ്വാണകപസ്വാകുവസ്വാന് വളമര പ്രയസ്വാസയ
ഉണസ്വാകുമമനസ  അങ്ങയമട  ശ്രദ്ധയനില്മപ്പെടുത്തുകേയസ്വാണസ.   ടസ്വാകസ  വരദ്ധനവസ
മകേസ്വാണണസ്വാകുന  അധനികേ  ബസ്വാദ്ധദത  എസനികമറനില്  ഉള്മപ്പെടുത്തുകേയയ  ടസ്വാകസ
പഴയതുകപസ്വാമല  ബനില്  തുകേയനില്  നനിനയ  കേനിഴനിമചടുക്കുനതനിനമുളള  നനിലപസ്വാടസ
സസസ്പീകേരനിക്കുകേയയ മചയ്യണയ.  അതുകപസ്വാമല    ചനില  വസ്തുക്കള്ക്കസ  12.5  ശതമസ്വാനയ
നനികുതനി  എനതസ  5  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി  കുറയ്ക്കുനതനിനസ്വാവശദമസ്വായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ബനില്  മകേസ്വാണവനസ  ചരച  മചയതസ  തസ്വാമസനിചസ  കപസ്വായതു
മകേസ്വാണസ്വാണസ  കുഴപ്പെയ  വനമതനസ  കതസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന  തരത്തനിലസ്വാണസ  ഇനസ
പ്രതനിപകത്തനിമന ഭസ്വാഗത്തുനനിനസ ചരച വനതസ.  ഇവനിമട ബഹുമസ്വാനമപ്പെട അയഗയ
കചസ്വാദനിചതുകപസ്വാമല  കനരമത്ത  28  സയസസ്വാനങ്ങളയ  വനിശദമസ്വായനി  ചരച
മചയതനിനകശഷമസ്വാണസ  അവര ബനില്  പസ്വാസസ്വാക്കനിയതസ.   എനസ്വാല്  ഇവമരസ്വാമക്ക
ചരച  മചയ  ബനില്   പസ്വാസസ്വാക്കനിയനിട്ടുയ  ഒരു  പ്രകയസ്വാജേനവയ  ഉണസ്വായനിടനില.  നമ്മള്
മസ്വാതയ  ഇവനിമട  കനരമത്ത  ചരച  മചയസ്വാല്  അങ്ങമനമയസ്വാരു  പ്രകയസ്വാജേനയ
ഉണസ്വാകേസ്വാനള്ള  സസ്വാദ്ധദത   ഉണസ്വായനിരുകനസ്വാ?  ഇന്തദയനിമല  ഒരു  സയസസ്വാനവയ
ആവശദമപ്പെടസ്വാത്ത തരത്തനില് കേശുവണനി, കേയര,   കലസ്വാടറനി തുടങ്ങനിയ  കേസ്വാരദങ്ങളനില്
വലനിയ   fight  നടത്തനി  കകേരളത്തനിനസ  മസ്വാതമല  ഇന്തദയനിമല  തമന  പ്രസ്തുത
കമഖലയനിലുളള നനിരവധനി ആളകേള്ക്കസ പ്രകയസ്വാജേനമുണസ്വാക്കുന  ധസ്വാരസ്വാളയ കേസ്വാരദങ്ങള്
മചയ  നമ്മുമട  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിമയ  അഭനിനനനിക്കസ്വാന്  ആരുയ  തയ്യസ്വാറസ്വായനില.
അതുമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  അകദ്ദേഹമത്ത  മുക്തകേണ്ഠയ  പ്രശയസനിക്കുന.  സസരണ്ണ
വദസ്വാപസ്വാരനികേള്ക്കസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  3  ശതമസ്വാനമസ്വാണസ  ടസ്വാകസ.  കനരമത്തയണസ്വായനിരുന
12 ശതമസ്വാനയ  എമമകസസ  നനികുതനി  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇലസ്വാത്തതുമകേസ്വാണസ  അവരക്കസ
ലസ്വാഭകേരമസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അതുമകേസ്വാണസ  ഇഇൗ  ടസ്വാകകൂടനി  ജേനങ്ങള്ക്കസ
തനിരനിചമകേസ്വാടുക്കുന നനിലയനികലയസ മസ്വാറസ്വാന് സസ്വാധനിചനിട്ടുണസ. അതുകപസ്വാമല  എമമകസസ
ഡക്യൂടനി മകേസ്വാടുത്തുമകേസ്വാണനിരുന എലസ്വാ വദവസസ്വായങ്ങളയ ലസ്വാഭകേരമസ്വായനി മസ്വാറനിയനിട്ടുണസ,
പലരുയ വനില കുറചനിട്ടുമുണസ. അതനിമനക്കുറനിചസ ഇവനിമട ചരച വനനിടനിമലനള്ളതസ്വാണസ
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദയ.  ഇതുകപസ്വാമലയളള  ധസ്വാരസ്വാളയ  വനിഷയങ്ങളമണങ്കെനിലുയ  സമയയ
കുറവസ്വായതനിനസ്വാല് ഞസ്വാന് നനിരത്തുന.   
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ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര: സര, ബഹുമസ്വാനമപ്പെട വനി.  മകേ. സനി.  മമ്മതസ കകേസ്വായ ശബയ
വളമര  കുറചസ  സയസസ്വാരനിചകപ്പെസ്വാള്  ശബത്തനിനസ  എമന്തങ്കെനിലുയ  പ്രശ്നമുമണനസ്വാണസ
ഞസ്വാന്  വനിചസ്വാരനിചതസ.  പകക  പ്രസയഗത്തനിമന  അവസസ്വാനയ  മനനിമയ  മുക്തകേണ്ഠയ
പ്രശയസനിക്കുന എനപറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള് വളമര നല ശബമസ്വായനിരുന. പ്രസയഗത്തനിമന
ആദദഭസ്വാഗങ്ങളനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  കപസ്വാരസ്വായ്മകേളയ  ഇതുമകേസ്വാണണസ്വാകുന
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേമളക്കുറനിചമസ്വാണസ  പറഞ്ഞതസ.  അതസ  പറയകമസ്വാള്  ശബയ  വളമര
കുറവസ്വായനിരുനമവങ്കെനിലുയ  പ്രസയഗത്തനിമന  അവസസ്വാനഭസ്വാഗമസ്വായകപ്പെസ്വാള്  ശബത്തനിനസ
യസ്വാമതസ്വാരു പ്രശ്നവമനിമലനസ മനസനിലസ്വായനി. 

ഇവനിമട  സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല  ഇന്തദയനില്  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  ബനില്
അവസസ്വാനമസ്വായനി  പസ്വാസസ്വാക്കുനതസ  കകേരളത്തനിലസ്വാണസ.  ഇന്തദയനിമല  ധനകേസ്വാരദ
മനനിമസ്വാരനില് ഏറവയ പ്രഗത്ഭനസ്വായ ധനകേസ്വാരദമനനിയസ്വാണസ കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ
മഎസകേസ  എനതമനയസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  വനിശസസനിക്കുനതസ.  മറസ
സയസസ്വാനങ്ങള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനില്  പസ്വാസസ്വാക്കനിയതനിനകശഷയ  അതനിമന
നക്യൂനതകേള്കൂടനി  മനസനിലസ്വാക്കനി  കകേരളത്തനില്   അവസസ്വാനയ  കുറമറ  രസ്പീതനിയനില്
പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാനള്ള  കബസ്വാധപൂരവ്വമസ്വായ  ശ്രമമസ്വാണസ  അകദ്ദേഹയ  നടത്തനിയമതനസ്വാണസ
ഞസ്വാന് മനസനിലസ്വാക്കുനതസ. എനസ്വാല് 211 കപജുള്ള ഇഇൗ ബനിലനില് ഒരു കകസ്വാസനിലസ്വാണസ
മസ്വാറയ  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ.  നനിരവചനത്തനില്  രണസ്വായ  വകുപ്പെനില്  121  മസ്വാതയ
നസ്പീക്കയ  മചയ.  അതസ  കേസ്വാശസ്പീരനിമന  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  പരനിധനിയനില്നനിനസ
ഒഴനിവസ്വാക്കനിയതസ്വാണസ. അതുകപസ്വാമല 173-ാം വകുപ്പെനിമല ചനില നനികുതനി നനിരകദ്ദേശങ്ങളയ
ഒഴനിവസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ.  മസയനില്സസ  ടസ്വാകസ  കപസ്വാമലയള്ള  ചനില  നനികുതനികേള്
എടുത്തുകേളഞ്ഞതസ  ഒഴനിവസ്വാക്കനി.  ബസ്വാക്കനിയള്ളതസ  കകേന്ദ്ര  നനിയമയ  അതുകപസ്വാമല
പകേരത്തനിവചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ,  ഒരു  മസ്വാറവയ  ഇതനില്  വരുത്തനിയനിടനില.  പനിമന
എന്തനിനസ്വാണസ  ബനില് മകേസ്വാണവരുനതനിനസ  ഇതയധനികേയ  തസ്വാമസമുണസ്വായതസ?  വളമര
പ്രഗത്ഭനസ്വായ കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ മഎസകേസ ഇതയധനികേയ പഠനിചനിട്ടുയ ഇതനില്
ഒരു മസ്വാറവയ വരുത്തസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനിമലനതസ അകദ്ദേഹത്തനിമനയയ ഗവണ്മമനനിമനയയ
നനിസഹസ്വായസ്വാവസമയയസ്വാണസ  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതസ.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജേസ്വാരജേസ
സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല നമുക്കസ  ഇതുസയബനനിചസ  ചരച മചയ്യസ്വായ.  നസ്വാടനിന്പുറങ്ങളനില്
തസ്പീരതയസ്വാത  കപസ്വാകുനവകരസ്വാടസ  നനിങ്ങള്ക്കസ  എലസ്വാവനിധ  മയഗളങ്ങളയ  കനരുന
മവനയ നനിങ്ങള് ഞങ്ങള്ക്കുകവണനി പ്രസ്വാരതനിക്കണമമനയ അവനിമട കപസ്വായസ്വാല് പല
കേസ്വാരദങ്ങളയ  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയമടമയനയ  ഒസദത്തസ  മചയ്യസ്വാറുണസ.  അതുകപസ്വാമല
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട മനനികയസ്വാടസ ഞങ്ങള്ക്കസ പറയസ്വാനള്ളതസ,  ഞങ്ങളമട കേസ്വാരദയ അങ്ങസ
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  കപസ്വായനി  നനസ്വായനി  പറയണയ  എനസ്വാണസ.  അവനിമട
കപസ്വായസ്വാല്  ചനിലകപ്പെസ്വാള്  പ്രസ്വാരതനയസ  ഫലമുണസ്വാകുയ.  അങ്ങസ  പല  തവണ
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പറഞ്ഞനിട്ടുണസ,  ചനില കേസ്വാരദങ്ങമളസ്വാമക്ക കനടസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുമുണസ.  ഇനനിയയ 4 മസ്വാസയ
കേഴനിഞ്ഞസ്വാല് കകേരളത്തനിമല പസ്വാവമപ്പെട ആളകേളമട കേസ്വാരദയ  ഒനകൂടനി ജേനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനിലനില് ഉനയനിക്കുമമനള്ള അങ്ങയമട അഭനിപ്രസ്വായത്തനിനസ മഎകേദദസ്വാരഢദയ
പ്രഖദസ്വാപനിക്കസ്വാമമനലസ്വാമത  ഇതനില്  പ്രകതദകേനിമചസ്വാനയ  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയമമനസ
കതസ്വാനനനില.  എനസ്വാല്  ചനിലമതലസ്വായ  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയസ്വാമതയമനില.  ഇതനില്
ജേനി.എസസ.ടനി.-യമസ്വായനി ബനമപ്പെടസ സയസസ്വാനത്തസ നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയ നടത്തുകമസ്വാള്
സമദസ വദവസമയയയ  ജേനസ്വാഭനിലസ്വാഷങ്ങമളയയ  ജേനനന്മേമയയയ  മുന്നനിരത്തനി
കവണ  രസ്പീതനിയനില്  കേസ്വാരദങ്ങള്  മചകയ്യണതുണസ.  ഗസ്വാന്ഡ്ഫസ്വാദറനിയഗസ  സരവസ്പീസസ
ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്നനിനസ ഒഴനിവസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ. അങ്ങസ കേഴനിഞ്ഞദനിവസയ മകനസ്വാരമയനില്
വന  ഒരു  വസ്വാരത്ത  സയഭമജേനകേമസ്വാമണനസ  പറയകേയണസ്വായനി.  യഥസ്വാരതത്തനില്
സയഭമജേനകേയതമനയസ്വാണസ  -  ഡയസ്വാലനിസനിസസ  മമഷസ്പീനകേള്ക്കുയ  കേദസ്വാന്സര
കരസ്വാഗനികേളമടയയ  ഹൃകദ്രസ്വാഗനികേളമടയയ  മരുനകേള്ക്കുയ  വനില  കൂടനി  എനളളതുയ
സയഭമജേനകേമസ്വാണസ.  കകേരളത്തനിമന  പ്രകതദകേ  സസ്വാഹചരദയ  കേണക്കനിമലടുത്തസ
ഇമതസ്വാഴനിവസ്വാക്കസ്വാന്  അങ്ങസ  വസ്വാദനികക്കണതസ്വായനിരുന.  അങ്ങസ  വസ്വാദനിചനിട്ടുകണസ്വാ  ഫലയ
കേനിടനിയനിട്ടുകണസ്വാമയനസ  എനനിക്കറനിയനില.  കകേരളത്തനില്  വൃക്കകരസ്വാഗനികേള്  വളമര
കൂടുതലസ്വാണസ.  നമ്മുമട  ജേസ്പീവനിതരസ്പീതനിയനില്  വനനിട്ടുള്ള  മസ്വാറങ്ങള്  മകേസ്വാണസ്വാകേസ്വായ
വൃക്കകരസ്വാഗനികേളമട എണ്ണയ കൂടുനതസ. അങ്ങമനയള്ള ആളകേമള സഹസ്വായനിക്കുനതനിന
കവണനി  പല  സലങ്ങളനിലുയ  ഗവണ്മമനനിമനക്കസ്വാള്  കൂടുതലസ്വായനി  സനദ്ധ
സയഘടനകേളസ്വാണസ  പ്രവരത്തനിക്കുനതസ.  ഞങ്ങമളസ്വാമക്ക  അയഗങ്ങളസ്വായള്ള  പല
സയഘടനകേളയ  സഇൗജേനദമസ്വായനി  ഡയസ്വാലനിസനിസസ  മസനറുകേള്  നടത്തുനണസ.
കലസ്വാകേത്തനില്  ഏറവയ  കൂടുതല്  മപയനിന്  ആനസ  പസ്വാലനികയറസ്പീവസ  മകേയര
കവസ്വാളനനിയരമസ്വാരുള്ളതസ  കകേരളത്തനിലസ്വാണസ.  അതസ  കകേരളത്തനിമന  സസ്വാമൂഹദ
വദവസയനില്  വനനിട്ടുള്ള  മപസ്വാതുനന്മേയമട  ഭസ്വാഗമസ്വാണസ.  ഒരസ്വാളനിനസ  വൃക്ക
മസ്വാറനിവയ്കക്കണനിവരുകമസ്വാള്  ഗവണ്മമനനിമന  സഹസ്വായത്തനിനസ്വായനി  കേസ്വാത്തു
നനില്ക്കസ്വാമത നസ്വാട്ടുകേസ്വാരുയ സനദ്ധസയഘടനകേളയ പനിരനിമവടുക്കുകേയസ്വാണസ മചയ്യുനതസ.
പകക  അവരക്കസ  ഇരുടടനിയസ്വാകുന  തരത്തനില്  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാണവനകപ്പെസ്വാള്  അങ്ങസ
അതനിമനതനിമര വസ്വാദനികക്കണതസ്വായനിരുന. എ.മകേ.ജേനി.-മയ അങ്ങസ സ്മരനികക്കണതസ്വായനിരുന.
ഏകേസ്വാകേനിയസ്വായനി  പഇൗരസ്വാവകേസ്വാശത്തനിനകവണനി  കപസ്വാരസ്വാടനിയ  എ.മകേ.ജേനി.-യമട
പസ്വാരടനിക്കസ്വാരനസ്വായ  അങ്ങസ  ഇഇൗ  ഫസ്വാസനിസസ  ശക്തനികേള്മക്കതനിമര
കപസ്വാരസ്വാടനിയനിരുമനങ്കെനില് ആ കപസ്വാരസ്വാട വനിജേയയ ഇന്തദയനിമല ജേനങ്ങള് എക്കസ്വാലവയ
സ്മരനിക്കുമസ്വായനിരുന. അങ്ങസ കലസ്വാടറനിയമട കേസ്വാരദത്തനില് മസ്വാതമസ്വാണസ കപസ്വാരസ്വാടനിയതസ്വായനി
ഞസ്വാന്  മനസനിലസ്വാക്കനിയതസ.  കലസ്വാടറനിയമട  കേസ്വാരദത്തനില്  അങ്ങസ  മുന്പുയ
തസ്വാല്പ്പെരദമമടുത്തനിരുന.  സയസസ്വാനത്തനിനസ വരുമസ്വാനമുണസ്വാകുന കേസ്വാരദമസ്വായതനിനസ്വാല്
അതസ  നല  കേസ്വാരദയതമനയസ്വാണസ.  കകേരളത്തനിമല  ജേനജേസ്പീവനിതമത്ത  വളമര
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പ്രതനികൂലമസ്വായനി  ബസ്വാധനിക്കുന  കേസ്വാരദമത്ത  സയബനനിചസ  ഗസ്വാന്ഡ്ഫസ്വാദറനിയഗസ
സരവസ്പീസസ എകയപ്ഷനനില് ഉള്മപ്പെടുത്തനി വസ്വാദനിചനിരുനമവങ്കെനില് കുമറകയമറ നനികുതനി
നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയമസ്വായനിരുനമവനസ്വാണസ  എമന  അഭനിപ്രസ്വായയ.
അതുകപസ്വാമല  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  കകേസ്വാകമസ്വാസനിഷന്  സസ്പീയ  ഓപ്റസ  മചയ്യസ്വാന്
അവസരമുണസ.  ഇതസ സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരസ്വായ കേചവടക്കസ്വാമര ഉകദ്ദേശനിചമകേസ്വാണസ്വാമണനസ
പറയമപ്പെടുന.  ഇഇൗ  സഇൗകേരദയ  അനരഹര  ഉപകയസ്വാഗനിചസ്വാല്  നനികുതനിയനിനത്തനില്
സരക്കസ്വാരനിനസ  വന്തുകേ  നഷ്ടമസ്വാകുയ.  അതസ  മനസനിലസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണസ്വാ?
കകേസ്വാകമസ്വാസനിഷന്  സസ്പീമനിമനതസ  പരമസ്വാവധനി  5  ശതമസ്വാനയ  മസ്വാതമസ്വാണസ.  ആളകേള്
നനികുതനി  തടനിപ്പെസ  നടത്തുനതനിനകവണനി  കബസ്വാധപൂരവമസ്വായനി  ഇങ്ങമനയള്ള
കകേസ്വാകമസ്വാസനിഷന്  സസ്പീമനില്  ഉള്മപ്പെടസ്വാല്  നനികുതനി  കചസ്വാരച  തടയനതനിനകവണനി
സയസസ്വാനയ എന്തസ മുന്കേരുതലസ്വാമണടുത്തനിട്ടുള്ളതസ.  അതുകപസ്വാമല നസ്വാഷണല് ആനനി
കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ ആകനിമനക്കുറനിചസ പലരുയ ഇവനിമട സൂചനിപ്പെനിച. കകേസ്വാഴനിയമട വനില
കൂടനിയകപ്പെസ്വാള് അങ്ങസ മസ്പീഡനിയകേളനില് പ്രതദകമപ്പെടസ കകേസ്വാഴനിയമട വനില കുറയണമമനസ
പറഞ.   വനില  കുറയമമനസ  പ്രതസ്പീകയണസ്വായനിരുന.  കകേരളത്തനിമന  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി  കകേസ്വാഴനിയമട  വനില  കുറയ്ക്കുനതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  പതസകമ്മളനയ
നടത്തനിയകപ്പെസ്വാള്  നടപടനിയണസ്വാകുമമനസ്വാണസ  വനിചസ്വാരനിചതസ.  എനസ്വാല്  പനിനസ്പീടസ
പറഞ്ഞതസ ഇനനി വനില കൂടരുമതനസ്വാണസ.  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ അവര നനിശ്ചയനിക്കുന വനിലയസ
കേചവടയ  നടക്കുകേയസ്വാണസ.  കകേരളത്തനില്  നനികുതനി  രയഗത്തസ  മസപ്റയബര  വമര
അരസ്വാജേകേതസമസ്വാണസ  നടക്കസ്വാന്കപസ്വാകുനതസ.  ഇഷ്ടമുള്ള  ടസ്വാകസ  ഇഷ്ടമുള്ള  ആളകേള്
പനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഒരു  ഇനമസനസ  കബസ്വാണമമഫഡസ  പരകചസരക്കസ  നല്കേനിയ
ബനിലനില് അധനികേമസ്വായനി  നനികുതനി  ചുമത്തനിയനിട്ടുമണങ്കെനില് അതസ  തനിരനിമകേ വസ്വാങ്ങസ്വാന്
വല വകുപ്പുമുകണസ്വാ?  നനികുതനി അടയസ്വാത്തവരനില്നനിനസ നനികുതനി വസ്വാങ്ങസ്വാന് വകുപ്പുണസ.
എനസ്വാല് ഒരു ഇനമസനസ കബസ്വാണമമഫഡസ പരകചസറനില്നനിനസ കബസ്വാധപൂരവമസ്വായനി
കേചവടക്കസ്വാര  തടനിമയടുത്ത  നനികുതനി  തനിരനിചമകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  കേഴനിയകമസ്വാ?
നനിരപരസ്വാധനികേളസ്വായ  ഉപകഭസ്വാക്തസ്വാക്കളമട  തസ്വാലരദയ  സയരകനിക്കുനതനില്  അങ്ങസ
ശ്രദ്ധനിക്കണമമനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  പറയസ്വാനള്ളതസ.  അതുകപസ്വാമല  ഇന്പുടസ  ടസ്വാകസ
മക്രഡനിറസ  സയവനിധസ്വാനത്തനിമന  കപസ്വാരസ്വായ്മകേമളക്കുറനിചസ  വനിശദമസ്വായ  പരനികശസ്വാധന
നടത്തനിയനിട്ടുകണസ്വാമയനസ എനനിക്കസ അറനിയനില. വനില്ക്കുന വദക്തനിയമടയയ വസ്വാങ്ങുന
വദക്തനിയമടയയ  ബനിലനില്  മപസ്വാരുത്തകക്കടുകേള്  വനസ്വാല്  ഇന്പുടസ  ടസ്വാകസ  മക്രഡനിറസ
സസ്വാധദമസ്വാവകേയനില.   സതദസനമസ്വായനി  നനികുതനി  മകേസ്വാടുത്ത  നനികുതനിദസ്വായകേമന
രകനിക്കുവസ്വാന്  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  എന്തസ  സസ്വാധദതയസ്വാണുള്ളതസ?  ഗള്ഫസ
മലയസ്വാളനികേളസ്വാണസ  കകേരളമത്തയയ  കകേരളത്തനിമല  ജേനങ്ങമളയയ  സസ്വാമത്തനികേമസ്വായനി
തസ്വാങ്ങനിനനിരത്തുനമതന  കേസ്വാരദത്തനില്  യസ്വാമതസ്വാരു  സയശയവമനില.  കകേരളത്തനിമന
വളരചയനില് അവര നല്കേനിയനിട്ടുള്ള സയഭസ്വാവനകേള് വനിസ്മരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയനില. ഗള്ഫസ
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രസ്വാജേദങ്ങളനില്നനിനസ  അവരുമട  കുടുയബങ്ങളനികലയസ  ആവശദമസ്വായ  സസ്വാധനങ്ങള്
കേസ്വാരകഗസ്വാ വഴനി അയയ്ക്കുനതനിനസ  ഇതുവമര ടസ്വാകസ  ഉണസ്വായനിരുനനില.  ഇകപ്പെസ്വാള് അതുയ
ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  പരനിധനിയനില്  വനനിട്ടുണസ.  നനികുതനി  ഏരമപ്പെടുത്തുകമസ്വാള്,
നനിരപരസ്വാധനികേളസ്വായ  ആളകേമള  നനികുതനിയനില്  നനിനയ  ഒഴനിവസ്വാക്കുനതനിമന
സയബനനിചയ വനില കുറയ്ക്കുനതനിമന സയബനനിചയ മവറുമമസ്വാരു സുവനികശഷ പ്രസയഗയ
നടത്തുകേയല  ഒരു  ഗവണ്മമനനിമന  ബസ്വാധദത.  നനികുതനി  കുറയണമമനസ
പറയനതനിനപ്പുറയ  നനികുതനി  കുറചസ്വാല്  അനധനികൃതമസ്വായനി  അധനികേ  നനികുതനി
വസ്വാങ്ങുനമണങ്കെനില്  അവരുമട  കപരനില്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാനയ  കേഴനിയണയ.
ശ്രസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമസ്വാര സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല,  ജേനി.എസസ.ടനി.  മകേസ്വാണസ ആമകേ
രകമപ്പെടനിട്ടുള്ളതസ  വന്കേനിട  കേമനനികേളസ്വാണസ.  വന്കേനിട കേസ്വാറുകേള്ക്കസ 10 ലകയ രൂപ
വമര  നനികുതനിയനിളവസ  ലഭനിച.  അകതസമയയ  10-15  രൂപയസ  ചസ്വായ  കുടനിക്കുന
സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരന് നനികുതനി  മകേസ്വാടുകക്കണനിവരുനതസ  വളമരയധനികേയ  നനിരഭസ്വാഗദകേരമസ്വാണസ.
ഇത്തരയ  ആളകേമള  നനികുതനിയനില്  നനിനയ  എകയപ്റസ  മചയ്യുന  കേസ്വാരദങ്ങള്
ഗഇൗരവമസ്വായനി  കേസ്വാണണയ.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  മനനി  ഇതനിമന  ഒറമപ്പെട  കേസ്വാരദമസ്വായനി
കേസ്വാണസ്വാമത ഇന്തദയനിമല  മുഴുവന്  ജേനങ്ങള്ക്കുയ പ്രതസ്പീക നല്കുന വനിധത്തനില്
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ശക്തമസ്വായ  കപസ്വാരസ്വാടയ  നടത്തസ്വാന്  അകങ്ങയസ
കേഴനിയണമമനസ  ആഗഹനിക്കുകേയയ ആശയസനിക്കുകേയയ മചയമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന് എമന
വസ്വാക്കുകേള് അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന.    

ശ്രസ്പീ  .    റനി  .    വനി  .    രസ്വാകജേഷസ:  സര,  മഫഡറല് വദവസയസ ഗുരുതരമസ്വായ കപസ്വാറല്
ഏല്പ്പെനിക്കുന  ജേനി.എസസ.ടനി.-മയ  സയബനനിചള്ള  ഒകടമറ  കേടുത്ത  ആശങ്കെകേള്
ഇവനിമട  ചരചയനില്  പമങ്കെടുത്ത  അയഗങ്ങള്  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയണസ്വായനി.
യഥസ്വാരതത്തനില് ജേനി.എസസ.ടനി.-ക്കസ എതനിരസ്വായയ ജേനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെനിലസ്വാക്കുന നകരന്ദ്ര
കമസ്വാഡനി  സരക്കസ്വാരനിമനതനിരസ്വായയ  ഭരണ-പ്രതനിപക  കഭദമകനദ  ഒറമക്കടസ്വായ
നനിലപസ്വാടസ്വാണസ  നസ്വായ  സസസ്പീകേരനികക്കണതസ.  അതനിമനതനിമര  ഏകേസസരത്തനിലുള്ള
പ്രതനികഷധമസ്വാണസ  യഥസ്വാരതത്തനില്  നമ്മള്  പ്രതസ്പീകനിക്കുനതസ.  ദഇൗരഭസ്വാഗദവശസ്വാല്
ജേനി.എസസ.ടനി.  എനസ്വാല്  മഎസകേസ  എസസ.ടനി.  എനസ  കതസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന  വനിധത്തനില്
ശുദ്ധ അസയബനമസ്വാണസ  പ്രതനിപകത്തുനനിനയ ഉയരനവനതസ.   ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശനയ  അതനിനകശഷയ  സയസസ്വാരനിച  ശ്രസ്പീ.  മകേ.  സനി.  കജേസ്വാസഫയ  ശ്രസ്പീ.  എയ.
ഉമ്മറുയ  എത  ലസ്വാഘവകത്തസ്വാമടയസ്വാണസ  ഇഇൗ  വനിഷയമത്തക്കുറനിചസ  സയസസ്വാരനിചതസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  ആരുമട  നയമസ്വാണസ;  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനസ  നയമസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.മയങ്കെനിലുയ അതസ നകരന്ദ്ര കമസ്വാഡനി ഗവണ്മമനനികനതല. നകരന്ദ്ര കമസ്വാഡനി
ഗവണ്മമനസ ഇഇൗ നയയ കൂടുതല് ഉഇൗകക്കസ്വാമട നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനമവകനയള. 1994-ല്
കകേസ്വാണ്ഗസസ  സരക്കസ്വാരനിന  കേസ്വാലത്തസ  നനികയസ്വാഗനിച  അമരനിഷസ  ബകനി  കേമ്മനിറനി
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റനികപ്പെസ്വാരടനിലസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  നനിരകദ്ദേശയ
ഉയരനവരുനതസ.   കകേസ്വാണ്ഗസസ  ഗവണ്മമനനിമന  പുതനിയ  സസ്വാമത്തനികേ  നയയ
നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്  ധൃതനി  കേസ്വാണനിചതസ
രണസ്വായ  യ.പനി.എ.  ഗവണ്മമനസ്വാണസ.  അതനിനസ  കനതൃതസയ  മകേസ്വാടുത്തതസ  ശ്രസ്പീ.  പനി.
ചനിദയബരയ  ആമണന കേസ്വാരദയ  ആരമക്കങ്കെനിലുയ  നനികഷധനിക്കസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാ?  ശ്രസ്പീ.
നകരന്ദ്ര  കമസ്വാഡനി  മുഖദമനനി  ആയനിരുന  ഘടത്തനില്  സയസസ്വാനത്തനിമന
അധനികേസ്വാരങ്ങള്  കേവരുനതസ്വാമണനസ  പറഞ്ഞസ  ജേനി.എസസ.ടനി.യമസ്വായനി  ബനമപ്പെട
കയസ്വാഗങ്ങളനില്  ബനി.മജേ.പനി.  മുഖദമനനിമസ്വാര  ജേനി.എസസ.ടനി.ക്കസ  എതനിരസ്വായ  നനിലപസ്വാടസ
സസസ്പീകേരനിച.  എനസ്വാല്  ബനി.മജേ.പനി.  അധനികേസ്വാരത്തനില്  വനകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്  തുടങ്ങനി.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനതനിമന  മുഴുവന്
ഉത്തരവസ്വാദനിതസവയ കഡസ്വാ. ടനി. എയ. കതസ്വാമസസ മഎസക്കനിലുയ പനിണറസ്വായനി സരക്കസ്വാരനിലുയ
മകേടനിവയസ്വാനള്ള  വൃഥസ്വാവദസ്വായസ്വാമമസ്വാണസ  പ്രതനിപകയ  നടത്തുനതസ.  യമതസ്വാരു
ലജ്ജയമനിലസ്വാമത   ഇത്തരയ  വസ്വാദഗതനികേള്  ഉനയനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഇഇൗ  നസ്വാടനിമല
ജേനങ്ങള് ഇമതലസ്വായ തനിരനിചറനിയമമനസ്വാണസ എനനിക്കസ സൂചനിപ്പെനിക്കസ്വാനള്ളതസ.  ഇവനിമട
ചരച മചയ്യമപ്പെകടണ വനിഷയമമന്തസ്വാണസ? ടസ്വാകസ എത ശതമസ്വാനയ എനതനിനപ്പുറയ ഒരു
സയസസ്വാനത്തനിമന അവകേസ്വാശങ്ങള് കേവരമനടുക്കുകേയസ്വാണസ മചയ്യുനതസ.  മഫഡറല്
സയവനിധസ്വാനത്തനിമന  കേടക്കല്  കേത്തനിവയ്ക്കുന  ഒരു  മസ്വാരകേമസ്വായ  നനിയമമസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.  കലസ്വാകേത്തനിമല ഏറവയ വലനിയ മഫഡറല് രസ്വാജേദയ അകമരനിക്കയസ്വാണസ.
നമ്മുമട  ഭരണഘടനയനില്  മഫഡറലനിസയ  യഥസ്വാരതത്തനില്  പകേരത്തനിയതസ
അകമരനിക്കയനില്  നനിനസ്വാണസ.  അകമരനിക്കയനില്  നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാത്ത  ഒരു  നനിയമയ
മൂലധനശക്തനികേള്ക്കുകവണനി നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്  പരസരയ മതരനിക്കുന രണസ രസ്വാഷസ്പീയ
പ്രസസ്വാനങ്ങളസ്വാണസ കകേസ്വാണ്ഗസ്സുയ ബനി.മജേ.പനി.യയ. ജേനി.എസസ.ടനി. നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്
സയസസ്വാനങ്ങളമട  അവകേസ്വാശങ്ങള്  ഇലസ്വാതസ്വാകുയ.  കേണ്സക്യൂമര  കസറസ  എന
നനിലയനില് തസ്വാലസ്വാലനികേമസ്വായ കനടങ്ങളണസ്വാകുമമങ്കെനിലുയ സയസസ്വാനത്തനിനസ നഷ്ടമസ്വാകുന
നനികുതനി ചുമത്തസ്വാനള്ള അധനികേസ്വാരവയ നനികുതനി സമസ്വാഹരണത്തനിമന സസ്വാദ്ധദതയനില്
വരുന  പരനിമനിതനിയമമലസ്വായ  ഗുരുതരമസ്വായ  വനിഷയങ്ങളസ്വാണസ.  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്
ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  പ്രതനിപക  കനതസ്വാവനിമന  അഭനിപ്രസ്വായമമന്തസ്വാണസ?  ഇവനിമട
സയസസ്വാരനിച  ഒരു  പ്രതനിപക  അയഗയകപസ്വാലുയ  സയസസ്വാനങ്ങളമട  അധനികേസ്വാരയ
കേവരുനതുമസ്വായനി   ബനമപ്പെട  വനിഷയയ  ഉനയനിചതസ്വായനി  കേണനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കുകമസ്വാള്  ഏതസ്വാണസ  1.5  ലകയ  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  നഷ്ടയ
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ  വരുമമനസ  പറയന.  ഇഇൗ  നഷ്ടയ  നസ്വാലസ  ഘടങ്ങളനിലസ്വായനി
നനികേത്തുമമനസ്വാണസ  കകേന്ദ്രയ  പറയനതസ.  നസ്വാലസ   ഘടത്തനിനപ്പുറമുണസ്വാകുന  നഷ്ടയ
ആരസ  നനികേത്തുമമന  കചസ്വാദദയ  ഉയരനവരനികേയസ്വാണസ.  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  കൂടുതല്
യണനിററനി  സസഭസ്വാവയ  കേസ്വാണനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസമസ്വാണസ
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കേരഷകേപ്രകകസ്വാഭയ   ഉയരനവനതസ.  അതനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  കേരഷകേരുമട  കേടയ
എഴുതനിത്തളനതുമസ്വായനി  ബനമപ്പെട  വനിഷയയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനിമന  മുനനില്
വനകപ്പെസ്വാള് കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ എത ധനിക്കസ്വാരപരമസ്വായ നനിലപസ്വാടസ്വാണസ സസസ്പീകേരനിചതസ.
സയസസ്വാന ഗവണ്മമനനിമന കേയ്യനില് പണമുമണങ്കെനില്  കേടയ എഴുതനിത്തള്ളസ്വാനസ്വാണസ
കകേന്ദ്രയ  പറഞ്ഞതസ.  പണത്തനിനകവണനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാരനികനസ്വാടസ  യസ്വാചനികക്കണ
അവസയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനകതസ്വാടുകൂടനി  ഉണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.
സസ്വാമത്തനികേമസ്വായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനിമന  കൂടുതല്  ആശ്രയനികക്കണനി  വരുന
സനിതനിവനികശഷയ  നമ്മുമട  നസ്വാടനില്  ഉണസ്വാകുന.  കകേസ്വാണ്ഗസസ  ഭരനിക്കുന
സയസസ്വാനങ്ങകളസ്വാടസ  കേസ്വാണനിച  നനിലപസ്വാടസ  അകങ്ങയറയ  വനികവചനപരമസ്വാണസ.
അതനിന   തനിക്തമസ്വായ  അനഭവങ്ങള്  ഏറ്റുവസ്വാകങ്ങണനിവന  സയസസ്വാനമസ്വാണസ
കകേരളയ.  കകേരളവയ  കകേന്ദ്രവയ  കകേസ്വാണ്ഗസസ  ഭരനിക്കുകമസ്വാള്കപ്പെസ്വാലുയ  കകേരളത്തനിനസ
നസ്പീതനി  ലഭനിചനിടനിമലനള്ളതസ  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വാണസ.  ബനി.മജേ.പനി.  ഗവണ്മമനനിമന
നനിലപസ്വാടനില്,   കൂടുതല്  ഏകേസ്വാധനിപതദ   പ്രവണത  കേസ്വാണനിക്കുകേയയ ഭരണഘടനസ്വാ
മൂലദങ്ങമള  മസ്വാനനിക്കസ്വാതനിരനിക്കുകേയയ  ഭരണഘടന  അടനിമറനിക്കമപ്പെടുകമസ്വാമയന
ആശങ്കെയയ  ശക്തനിമപ്പെട്ടുവരുന.  ഇത്തരയ  സസ്വാഹചരദത്തനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെനിലസ്വാക്കുനകതസ്വാടുകൂടനി ഉണസ്വാകുന അതസ്പീവ ഗുരുതരമസ്വായ സനിതനിവനികശഷയ നസ്വായ
ചരച  മചകയ്യണതസ്വാണസ.  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  പ്രതനിപകത്തനിമന  നനിലപസ്വാടസ
എന്തസ്വാമണനറനിയസ്വാന്  തസ്വാലരദമുണസ.  ഇവനിമട  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ
മഎസക്കനിമന  പരനിഹസനിക്കുന  ചനില  നനിലപസ്വാടുകേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയണസ്വായനി.
എനസ്വാല്  കകേരളമസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ഇതനിമനതനിമര  ശക്തമസ്വായനി
വസ്വാദനിചതസ.  സയസസ്വാനത്തനിമന  തസ്വാലരദങ്ങള്  സയരകനിക്കസ്വാന്  ഏറവയ  ശക്തമസ്വായ
നനിലപസ്വാമടടുത്തതസ  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ  മഎസക്കസ്വാമണനസ  പറഞ്ഞതസ
കേരണ്ണസ്വാടകേയനിമല  കകേസ്വാണ്ഗസസ ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനിയസ്വാണസ. 5  സയസസ്വാനങ്ങള്
ഭരനിക്കുനതസ  കകേസ്വാണ്ഗസസ്വാണസ.  കഡസ്വാ.  അസസ്പീയദസ്വാസസ  ഗുപ്ത,  എയപകവരഡസ  കേമ്മനിറനി
മചയരമസ്വാനസ്വായതനിമനക്കുറനിചസ  ശ്രസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില്  കുമസ്വാര  പറയകേയണസ്വായനി.
നനിങ്ങളമട ഗവണ്മമനനിമന കേസ്വാലത്തസ അനമത്ത ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനിയസ്വായനിരുന
ശ്രസ്പീ.  മകേ.  എയ.  മസ്വാണനി  ആയനിരുന  എയപകവരഡസ  കേമ്മനിറനി  മചയരമസ്വാന്.  അനസ
നനിങ്ങള്ക്കസ എനമചയ്യസ്വാന് കേഴനിഞ?  ഇനസ  ശ്രസ്പീ. മകേ.എയ. മസ്വാണനി സയസസ്വാരനിക്കുന
ഘടത്തനില്,  ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുള്ള  ആശങ്കെ  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്  എന്തസ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാനസ്വാണസ  ഉകദ്ദേശനിചമതനസ  പ്രതനിപകകനതസ്വാവസ  കചസ്വാദനിക്കുകേയണസ്വായനി.
അകദ്ദേഹയ ആ കചസ്വാദദത്തനില് നനിനസ  സമരതമസ്വായനി ഒഴനിഞമസ്വാറുകേയസ്വാണസ മചയതസ.
എയപകവരഡസ  കേമ്മനിറനി  മചയരമസ്വാനസ്വായനി  കകേസ്വാണ്ഗസസ  ഗവണ്മമനനിമല  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി  വനതുമകേസ്വാണസ  നയമത്ത  സസസ്വാധസ്പീനനിക്കസ്വാന്  കേഴനികഞ്ഞസ്വാ?  നയത്തനില്
മസ്വാറയ  വരുത്തസ്വാന്  പറ്റുകമസ്വാമയനസ  പ്രതനിപകയ  വനിശദസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതുകപസ്വാമല
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സയസസ്വാനത്തനിമന  അധനികേസ്വാരയ  ഒമനസ്വാനസ്വായനി  നഷ്ടമസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.
നനികുതനി  ഘടന പരനികശസ്വാധനിചസ്വാല്, 62  ശതമസ്വാനയ നനികുതനി ആയനിരുന കനരമത്ത
ഇഇൗടസ്വാക്കനിയനിരുനതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുകമസ്വാള് 62 ശതമസ്വാനയ നനികുതനിയനില് നനിനസ
കകേന്ദ്രത്തനിമന വനിഹനിതയ 83 ശതമസ്വാനമസ്വായനി ഉയരുകേയസ്വാണസ.  21  ശതമസ്വാനയ നനികുതനി
കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ കൂടുതലസ്വായനി പനിരനിക്കസ്വാന് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ. ആ സസ്വാഹചരദത്തനില്
എങ്ങമന  ഒരു  കസറസ  പസ്വാന്  ഡനിഹസന്  മചയ്യസ്വാന്  കേഴനിയയ?  സയസസ്വാനത്തനിനസ
സസ്വാമത്തനികേ അധനികേസ്വാരവയ ഉറവനിടവയ  ഇമലങ്കെനില്  സയസസ്വാനയ എനമചയ്യുമമന
കേസ്വാരദത്തനില്  മറുപടനി  പറയണയ.  ഇഇൗ  വനിഷയയ  ഗഇൗരവമസ്വായനി  അഡ്രസസ
മചകയ്യണതസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുകമസ്വാള്  സസന്തമസ്വായ  പസ്വാനനിയഗസ  കപസ്വാലുയ
സയസസ്വാനത്തനിനസ  നഷ്ടമസ്വാകേസ്വായ.  എന്തനിനയ  ഏതനിനയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്മമനനിമന
ആശ്രയനികക്കണനിവരുന  സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ  അതസ്പീവ
ഗുരുതരമസ്വായ  പ്രശ്നമസ്വാമണനസ  ചൂണനിക്കസ്വാണനിക്കസ്വാന്  ഞസ്വാന്  ആഗഹനിക്കുന.
കലസ്വാടറനിയമട വനിഷയത്തനില് മസ്വാതമല കകേരളയ ഇടമപടതസ. കഡസ്വാ. ടനി. എയ. കതസ്വാമസസ
മഎസകേസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനിമന  ഒരു സമര  കവദനിയസ്വാക്കനി   മസ്വാറനിയനിട്ടുണസ.
ഹപ്രവറസ  കലസ്വാടറനി  ചൂതസ്വാടത്തനില്മപ്പെടുത്തനി  ഗസ്വായബനിയഗസ  ടസ്വാകനിമന  പരനിധനിയനില്
മകേസ്വാണവനസ  28  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ  ചുമത്തസ്വാന്  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്
തസ്പീരുമസ്വാനമുണസ്വായതസ  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ  മഎസക്കനിമന  ശക്തമസ്വായ
ഇടമപടലനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാണസ.  കഹസ്വാടലുകേള്ക്കുയ  സസരണ്ണവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ
ബനിസറനിനയ  18  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ  ഏരമപ്പെടുത്തുകമസ്വാള്  ജുവല്സനിനസ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനസ  ശനിപസ്വാരശ  മചയതസ  1.5  ശതമസ്വാനയ  ടസ്വാകസ്വാണസ.  അതസ
5  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കസ്വാനസ്വാണസ കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ മഎസകേസ വസ്വാദനിചതസ.  ശക്തമസ്വായ
ഇടമപടല്മകേസ്വാണയ  ചനില  സയസസ്വാനങ്ങള്  കകേരളത്തനിമന  നനിലപസ്വാടനിമനസ്വാപ്പെയ
നനിനതുമകേസ്വാണയ അവസസ്വാനയ 3  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കസ്വാന് സസ്വാധനിച.  ടൂറനിസയ
മസകറനില് ഏറവയ കൂടുതല് സസ്വാധദതയള്ള സയസസ്വാനമസ്വാണസ കകേരളയ. കകേരളത്തനില്
7500  രൂപ  വമര  വസ്വാടകേയള്ള  കഹസ്വാടലുകേളമട  ടസ്വാകസ  28  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കസ്വാനസ്വാണസ
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ഉണസ്വായ   ധസ്വാരണ.  ആ  ധസ്വാരണ  മസ്വാറനിമറനിചസ  18
ശതമസ്വാനമസ്വായനി  കുറയസ്വാനനിടയസ്വാക്കനിയതസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിയമട
ശക്തമസ്വായ  ഇടമപടലനിമന  ഭസ്വാഗമസ്വായസ്വാണസ.  സസ്വാധദമസ്വായ  അതയയ  ഇടമപടല്
ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  നടത്തസ്വാന്  കകേരളത്തനിനസ  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ.  പകക,
നമുക്കറനിയസ്വായ  കകേസ്വാണ്ഗസസ  ഭരനിക്കുന  5  കസറ്റുകേളണസ.   ആ  ഗവണ്മമനകേള്
ഇക്കസ്വാരദത്തനിമലടുത്ത  നനിലപസ്വാമടന്തസ്വാണസ;  പഞസ്വാബസ,  ഹനിമസ്വാചല്  പ്രകദശസ,
കേരണ്ണസ്വാടകേ,  മനികസസ്വാറസ്വായ എനസ്പീ സയസസ്വാനങ്ങമളടുത്ത നനിലപസ്വാമടന്തസ്വാണസ;  നനിങ്ങള്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കണയ.  യഥസ്വാരതത്തനില് കകേന്ദ്ര സരക്കസ്വാര മകേസ്വാണവരുന ജേനി.എസസ.ടനി.
സയസസ്വാനങ്ങളമട  തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങള്ക്കുയ  ഇന്ഡദന്  ഭരണഘടനയ്ക്കുയ  എതനിരസ്വാണസ.
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നമ്മുമട  യഥസ്വാരത  മഫഡറലനിസമത്ത  തകേരക്കുനതസ്വാണസ.  അത്തരമമസ്വാരു
സസ്വാഹചരദത്തനില് നമ്മള് തസ്വാല്ക്കസ്വാലനികേമസ്വായ രസ്വാഷസ്പീയ ലസ്വാഭത്തനിനകവണനി കകേവലയ
വനിമരശനമുനയനിക്കുനതനിനപകേരയ ഒനനിചനനില്കക്കണ ഒരു സനരഭമസ്വാണനിതസ.  ആ
സനരഭത്തനില്  പരസരയ  ആകരസ്വാപണമുനയനിക്കുകേയല  കവണതസ.  എനനിക്കസ
ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ പ്രതനിപക കനതസ്വാവനികനസ്വാടസ കചസ്വാദനിക്കസ്വാനള്ളതസ, സയസസ്വാനത്തനിമന
അധനികേസ്വാരങ്ങള്  കേവരുന  വനിഷയവമസ്വായനി  ബനമപ്പെടസ  എന്തസ  നനിലപസ്വാടസ്വാണസ
കകേസ്വാണ്ഗസസ  സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുനമതനസ്വാണസ.  നസ്വാമള  ബനി.മജേ.പനി.  എന്തസ
നനിലപസ്വാമടടുക്കുമമനസ  നമുക്കസ  പറയസ്വാന് സസ്വാധനിക്കനില.  ഇകപ്പെസ്വാള് ഒരു കുടനിപ്പെകേയമട
കപരനില്  ഒരസ്വാള്  മകേസ്വാലമചയ്യമപ്പെടകപ്പെസ്വാള്  ഒരു  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരനിമന
പനിരനിചവനിടുമമനസ  പറയസ്വാന്  ഇന്ഡദന്  ഭരണയ  നനിയനനിക്കുന ആര.എസസ.എസസ.
തയ്യസ്വാറസ്വാവന  അസസ്വാധസ്വാരണമസ്വായ  ഒരു  സസ്വാഹചരദമുണസ്വാവകേയസ്വാണസ.  അത്തരമമസ്വാരു
സസ്വാഹചരദത്തനില്  കകേന്ദ്രത്തനിമന  കേയ്യനില്  സസ്വാമത്തനികേ  കസസ്വാതസനിമന  കുത്തകേ
മുഴുവന്  നനികനിപ്തമസ്വാകുകമസ്വാള്  ഉണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുന  അപകേടമമന്തസ്വായനിരനിക്കുയ;
നമ്മള്  കകേന്ദ്രത്തനിമന  മുനനില്  യസ്വാചനികക്കണനിവരുയ.  അങ്ങമന  യസ്വാചനികക്കണനി
വനസ്വാല്  ഇഇൗ മഫഡറല്  സനിസയ  ഇവനിമട  നനിലനനില്ക്കുകമസ്വാ;  നസ്വായ  ചനിന്തനികക്കണ
കേസ്വാരദമസ്വാണസ.    നമ്മുമട  രസ്വാജേദത്തനിമന  ഭരണഘടന  ഉറപ്പുനല്കുന  മഫഡറല്
മൂലദങ്ങള്  സയരകനിക്കസ്വാന്  നസ്വായ  ഒറമക്കടസ്വായനി  കപസ്വാരസ്വാകടണ  ഒരു  സനരഭമസ്വാണസ.
കകേസ്വാണ്ഗസസ   പസ്വാഠയ  പഠനിക്കനില,  നനിങ്ങളസ്വാണസ  കറഷന് സയവനിധസ്വാനയ  തകേരത്തതസ.
നനിങ്ങളസ്വാണസ  ആധസ്വാര  മകേസ്വാണവനതസ.   നനിങ്ങളസ്വാണസ  ആസനിയസ്വാന്  കേരസ്വാറനില്
ഒപ്പുവചതസ.  നനിങ്ങളസ്വാണസ  'വസ്വാറസ'  മകേസ്വാണവനതസ.   നനിങ്ങളസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
മകേസ്വാണവനതസ.  ഇഇൗ  രസ്വാജേദത്തനിമല  ജേനങ്ങമള  തകേരത്ത  എലസ്വാ  നയങ്ങളമടയയ
പനിതൃതസയ നനിങ്ങള്ക്കുമസ്വാതയ അവകേസ്വാശമപ്പെടതസ്വാണസ.  ആ നയങ്ങളസ്വാണസ ശക്തനികയസ്വാമട
ബനി.മജേ.പനി.  നടപ്പെസ്വാക്കുനതസ.  ഇഇൗ  കേസ്വാരദത്തനില്  നനിങ്ങള്ക്കസ  ഹവകേനിയ
കവളയനിമലങ്കെനിലുയ  വനികവകേമുണസ്വാകേണമമനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  പറയസ്വാനള്ളതസ.
നനിങ്ങളമട  നയങ്ങള് നനിങ്ങള് തനിരുത്തണയ.  നനിങ്ങള് ഇഇൗ രസ്വാജേദത്തനിമന യഥസ്വാരത
വസ്തുതകേള് കേണസ  ജേനങ്ങള്മക്കസ്വാപ്പെയ  നനില്ക്കസ്വാന്  തയ്യസ്വാറസ്വാകേണയ.   ഇതസ്വാണസ  ഒരു
രസ്വാജേദയ കനരനിടുന ഏറവയ വലനിയ പ്രശ്നയ.  സസന്തയ പസ്വാരടനിയമട ഏറവയ ഉനതനസ്വായ
കനതസ്വാവനിനസ  ഭസ്പീകേരമസ്വായ  അക്രമയ  കനരനികടണനിവനനിടസ  ഉപവസ്വാസമനിരനിക്കസ്വാന്
കകേരളത്തനിമല ഒരു യ.ഡനി.എഫസ.  കനതസ്വാവനിമനയയ നമ്മള് കേണനില.  ശ്രസ്പീ.  രസ്വാഹുല്
ഗസ്വാനനിക്കസ  കനമര  കേമലറനിയകേയസ്വാണസ.  തലനസ്വാരനിഴയസ്വാണസ  ഇന്ഡദന്
കകേസ്വാണ്ഗസനിമന ഏറവയ പ്രമുഖനസ്വായ കനതസ്വാവസ ശ്രസ്പീ. രസ്വാഹുല് ഗസ്വാനനി രകമപ്പെടതസ.
ആ  കേലസ ല്ല്  ശ്രസ്പീ.  രസ്വാഹുല്  ഗസ്വാനനിയമട  കനമര  മകേസ്വാണനിരുനമവങ്കെനില്
എന്തസ്വാകുമസ്വായനിരുന സനിതനി;  നമ്മളസ്വാകലസ്വാചനിക്കകണ?  ഇതയയ മപ്രസ്വാടകനള്ള, 'Z'
കേസ്വാറഗറനി  മപ്രസ്വാടകനള്ള ഇന്ഡദയനിമല  ഏറവയ  വലനിയ  പ്രതനിപക പസ്വാരടനിയമട
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കനതസ്വാവനിനകപസ്വാലുയ  നനിരഭയമസ്വായനി  ഇഇൗ രസ്വാജേദത്തസ  സഞരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയസ്വാത്ത ഒരു
സസ്വാഹചരദമുണസ്വാകുന.   ഇന്ഡദയമട  പ്രധസ്വാനമനനി  അതനില്  പ്രതനികേരനിചനിടനില.
കകേരളത്തനില്വന ശ്രസ്പീ.  അരുണ് മജേയ്റനിലനിയയ പ്രതനികേരനിചനിടനില.  അതനിമനതനിമര
പ്രതനികേരനിക്കസ്വാന്  കകേസ്വാണ്ഗസനിനസ  സമയമനില.   കകേരളത്തനിമലങ്ങമനമയങ്കെനിലുയ
ഇടതുപകമത്ത  പ്രതനിക്കൂടനിലസ്വാക്കസ്വാന്കവണനി  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചനില  മപസ്വാറസ്വാട്ടു
നസ്വാടകേങ്ങള്  നടത്തുന  നനിങ്ങളമട  നനിലപസ്വാടസ  നനിങ്ങള്  തനിരുത്തണയ.  നനിങ്ങള്
യഥസ്വാരത  വഴനിയനികലയസ  വരണയ  എനമസ്വാതയ  അഭദരതനിചമകേസ്വാണസ  സമ്മനിശ്ര
പ്രതനികേരണമുണസ്വാക്കുന,  ഗുണവയ  കദസ്വാഷവയ  സൃഷ്ടനിക്കുന  ജേനി.എസസ.ടനി.
അടനിസസ്വാനപരമസ്വായനി  ഇഇൗ  രസ്വാജേദത്തനിനസ  ഭസ്പീഷണനിയസ്വാമണന  കേസ്വാരദയ
സൂചനിപ്പെനിചമകേസ്വാണസ  ഒരു  സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരനിമന  ഭരണഘടനസ്വാ  ബസ്വാധദത
നനിറകവറ്റുനതനിനകവണനിയസ്വാണസ  ഇഇൗ  ബനില്  മകേസ്വാണവനതസ  എനതുമകേസ്വാണസ  ഇഇൗ
ബനിലനിമന പനിനണചമകേസ്വാണസ എമന വസ്വാക്കുകേള് ചുരുക്കുന.

പ്രതനിപകകനതസ്വാവസ  (  ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല  ):   സര,  'Tryst  with
Destiny'-  പണ്ഡനിറസ  ജേവഹരലസ്വാല്  മനഹ്റുവനിമന  ഏറവയ  വസ്വാചസ്വാലവയ  അരത
ഗയഭസ്പീരവമസ്വായ ഒരു പ്രസയഗമസ്വാണസ  1947  ആഗസസ  15-ാം തസ്പീയതനി പസ്വാരലമമനനിമന
മസന്ട്രല് ഹസ്വാളനില് നടനതസ.  അനസ അരദ്ധരസ്വാതനിയനില് നടന അതനിശക്തമസ്വായ ആ
പ്രസയഗമത്ത ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കുന നനിലയനില് ഇഇൗ  ജേനി.എസസ.ടനി.  ബനില്  പസ്വാസസ്വാക്കുന
നടപടനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ  സസസ്പീകേരനിചതസ  അനചനിതമസ്വായനികപ്പെസ്വായനി.   ചരനിതത്തനില്
ഒരനിക്കല് മസ്വാതകമ സസസ്വാതനദ ദനിനസ്വാകഘസ്വാഷ പരനിപസ്വാടനികേളയ ഒരു നസ്വാടസ  പുതുതസ്വായനി
സസസ്വാതനദത്തനികലയസ ആനയനിക്കുനതുമസ്വായ സയഭവയ ഉണസ്വാകേസ്വാറുള.  അതനിമന ഒരു
പകേരപ്പെസ  നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാനസ്വാണസ  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്വാദനി  ശ്രമനിചതസ.   GST  is  a  long
journey... 

മുഖദമനനി (  ശ്രസ്പീ  .   പനിണറസ്വായനി വനിജേയന്  ):  സര, സസസ്വാതനദ സമരത്തനില് ഒരു
പങ്കുയ  വഹനിക്കസ്വാത്ത  ഒരു  പ്രസസ്വാനയ  അങ്ങമനമയങ്കെനിലുയ  സസസ്വാതനദ
ദനിനമത്തക്കുറനിചസ ഓരക്കസ്വാന് ശ്രമനിചതസ്വായനിരനിക്കസ്വായ.

ശ്രസ്പീ  .   രകമശസ മചനനിത്തല: സര,  അതനിമന ഞസ്വാനയ പനിനണയ്ക്കുകേയസ്വാണസ.
മുഖദമനനി പറഞ്ഞതസ ശരനിയസ്വാണസ.  നമ്മുമട രസ്വാജേദത്തനിമന ഒരു long journey-യമട
ഒരു  stop  മസ്വാതമസ്വാണസ   ജേനി.എസസ.ടനി.   14  നസ്പീണ  വരഷങ്ങള്  നടത്തനിയ  ഒരു
യസ്വാതയമട  അവസസ്വാന  തസ്പീരുമസ്വാനമസ്വാണസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇഇൗ  ജേനി.എസസ.ടനി.യനിലൂമട
പുറത്തുവനനിരനിക്കുനതസ.  ഇവനിമട  ഒരു കേസ്വാരദയ  ഞസ്വാന് വദക്തമസ്വാക്കസ്വാനസ്വാഗഹനിക്കുന.
കകേസ്വാണ്ഗസസ  വനിചസ്വാരനിചനിരുനമവങ്കെനില്  ഇഇൗ  ജേനി.എസസ.ടനി.  രസ്വാജേദസഭയനില്
പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാതനിരനിക്കസ്വാമസ്വായനിരുന.  പകക,  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ
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വരണമമനസ്വാഗഹനിക്കുനവരസ്വാണസ,  ആഗഹനിചവരുമസ്വാണസ.  നമ്മുമട രസ്വാജേദത്തസ  'വസ്വാറസ',
'ജേനി.എസസ.ടനി.' എന രണസ നനികുതനി പരനിഷ്കരണങ്ങളസ്വാണസ അടുത്ത കേസ്വാലത്തുണസ്വായതസ.
അനമത്ത യ.പനി.എ. ഗവണ്മമനസ 'വസ്വാറസ' എത മകനസ്വാഹരമസ്വായസ്വാണസ നടപ്പെസ്വാക്കനിയതസ:
ഒരുതരത്തനിലുള്ള  പ്രതനിസനനിയമനിലസ്വാമത  നല  നനിലയനില്  നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  അനസ
സസ്വാധനിച.  ജേനി.എസസ.ടനി.  നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്മമനസ  സസസ്പീകേരനിച  ചനില
സമസ്പീപനങ്ങളസ്വാണസ  പ്രശ്നങ്ങള് കൂടുതലസ്വായനി ഉണസ്വാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-മയ
എതനിരത്തതസ ആരസ്വായനിരുന? ബനി.മജേ.പനി.-യയ ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമസ്വാദനിയമട ഗുജേറസ്വാത്തസ
ഗവണ്മമനയ,  മധദപ്രകദശസ  ഗവണ്മമനമസ്വായനിരുന.  അനവര  പറഞ്ഞ  അകത
വസ്വാദങ്ങളസ്വാണസ  ശ്രസ്പീ.  റനി.  വനി.  രസ്വാകജേഷസ  ഇനനികപ്പെസ്വാള്  ഇവനിമട  ഉനയനിചതസ.
ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്വാദനി  അനപറഞ്ഞ  അകത  കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ  അപ്പുറത്തുള്ള  പല
ആളകേളയ  ഉനയനിചതസ.  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്വാദനി  പ്രധസ്വാനമനനിയസ്വായകപ്പെസ്വാള്
അകദ്ദേഹത്തനിമന  അഭനിപ്രസ്വായയ  മസ്വാറനി.  പകക  കകേസ്വാണ്ഗസനിമന  അഭനിപ്രസ്വായയ
മസ്വാറനിയനില,  കഡസ്വാ.  മന്കമസ്വാഹന്  സനിയഗനിമന  അഭനിപ്രസ്വായവയ  മസ്വാറനിയനില.   കഡസ്വാ.
മന്കമസ്വാഹന്  സനിയഗനികനസ്വാടസ  പതപ്രവരത്തകേര  'നനിങ്ങള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ
മകേസ്വാണവനകപ്പെസ്വാള്  അതനിമന  ബനി.മജേ.പനി.  എതനിരത്തനികല;  ശ്രസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമസ്വാദനി
എതനിരത്തനികല പനിമന അമങ്ങനമകേസ്വാണസ്വാണസ ഇതനിമന അനകൂലനിക്കുനതസ'  എന
കചസ്വാദനിചകപ്പെസ്വാള് അകദ്ദേഹയ പറഞ, Let bygones be bygones.  We should not
assume  that  there  will  be  no  difficulties;   there  must  be  a  constructive
spirit.  There must be a co-operation between the Federal Government and
the State Government to resolve those outstanding issues.  കഡസ്വാ. മന്കമസ്വാഹന്
സനിയഗുയ  ഇന്ഡദന്  നസ്വാഷണല്  കകേസ്വാണ്ഗസുയ  എടുത്ത  സമസ്പീപനയ  ജേനി.എസസ.ടനി.
കവണമമനതമനയസ്വാണസ.  ഒരു സയശയവയ അക്കസ്വാരദത്തനിലനില.  ഒരു പുതനിയ ടസ്വാകസ
regime  വരനികേയസ്വാണസ.   നമ്മുമട  കലസ്വാകേത്തസ  ആദദമസ്വായനി  1954-ല്  ഫസ്വാന്സസ്വാണസ
ഇങ്ങമനമയസ്വാരു ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ  നടപ്പെസ്വാക്കനിയതസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  160  രസ്വാജേദങ്ങള്
കലസ്വാകേത്തസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമയ  നടപ്പെസ്വാക്കുനണസ.  2002-ല്  വന  മകേല്ക്കര
കേമ്മനിറനിയമട  ശനിപസ്വാരശയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമത്തനികലയസ  നമ്മമള
എത്തനിക്കുനതസ.  2006-മല  ബഡ്ജേറസ  പ്രസയഗത്തനില്  അനമത്ത  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി ശ്രസ്പീ. പനി. ചനിദയബരമസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.മയ സയബനനിചള്ള പരസ്വാമരശയ
നടത്തനിയതസ. പനിനസ്പീടസ വന ധനകേസ്വാരദമനനി ശ്രസ്പീ. യശസന്തസ സനിന്ഹ ഇക്കസ്വാരദത്തനില്
ചനില നസ്പീക്കങ്ങള് നടത്തനി.  2008-ല് സയസസ്വാന ധനകേസ്വാരദ മനനിമസ്വാരുമട ഉനതതല
കേമ്മനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിച.  ആ  കേമ്മനിറനിയമട  മചയരമസ്വാന്  വളമര  വരഷക്കസ്വാലയ
പശ്ചനിമബയഗസ്വാളനിമല  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിയസ്വായനിരുന,  പരനിണതപ്രജനയ
സസ്വാമത്തനികേ  വനിദഗ്ധനമസ്വായ  ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ  മുഖദമനനിക്കസ  അറനിയസ്വാവന
ശ്രസ്പീ.  അസസ്പീയ  ദസ്വാസ്ഗുപ്തയസ്വായനിരുന.  ആ  കേമ്മനിറനിയമട  റനികപ്പെസ്വാരടസ  2009-ല്
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നല്കുകേയണസ്വായനി.  2011-ല്  ശ്രസ്പീ.  പ്രണബസ  കുമസ്വാര  മുഖരജേനിയസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
ബനില്  പസ്വാരലമമനനില്  അവതരനിപ്പെനിചതസ.   അമതനമകേസ്വാണസ  നടനനില  എനസ
ഞസ്വാനനിവനിമട സൂചനിപ്പെനിച.  നമ്മുമട  indirect taxation-മന കേസ്വാരദത്തനില് ജേനി.എസസ.ടനി.
ഒരു  പുതനിയ  സമസ്പീപനമസ്വാണസ.  ഞങ്ങള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  മകേസ്വാണവരസ്വാനസ്വാഗഹനിചതസ
രസ്വാജേദത്തനിമന  നനികുതനി  ഘടനയനില്  വലനിമയസ്വാരു  മസ്വാറയ  ഉണസ്വാകേണമമനള്ള
ആഗഹത്തനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  തമനയസ്വായനിരുന.  കലസ്വാകേമത്ത  വനിവനിധ
രസ്വാജേദങ്ങളനില്  നടപ്പെസ്വാക്കനി  നല  നനിലയനില്  മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വായസ്വാല്  ഒരു  Tax  Reform
മകേസ്വാണവരുനതനില് ഒരു മതറ്റുമനില. ഞങ്ങള്ക്കതനില് യസ്വാമതസ്വാരു പശ്ചസ്വാത്തസ്വാപവമനില.
അതസ കവണമമനസ്വാണസ ഞങ്ങളമട ആഗഹയ.  ഇന്ഡദമയകപ്പെസ്വാമല പുകരസ്വാഗതനിയനില്
നനിനസ പുകരസ്വാഗതനിയനികലയസ ഒരു രസ്വാജേദയ കപസ്വാകുകമസ്വാള് ഏഷദയനിമല തമന ഏറവയ
പ്രബലമസ്വായ  രസ്വാജേദമസ്വായനി  ഇന്ഡദ  കുതനിചകേയറുകമസ്വാള്,  വനികദശ  മൂലധന
നനികകപങ്ങളയ  ഇഇൗസനി  ബനിസനിനസ്സുകേളയ  കൂടുതലസ്വായനി  നടകത്തണനിവരുകമസ്വാള്
നമ്മുമട  ജേനി.എസസ.ടനി.  കപസ്വാലുള്ള  സയവനിധസ്വാനങ്ങള്  കവണതസ  ആവശദമസ്വാമണനസ
വനിശസസനിക്കുന  ഒരു  പസ്വാരടനിയസ്വാണസ  എകനതസ.  ഇവനിമട  സയഭവനിചമതന്തസ്വാണസ?
കകേസ്വാണ്ഗസസ  ആഗഹനിചതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  18  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  കേദസ്വാപസ
മചയ്യണമമനള്ളതസ്വായനിരുന.   ഇഇൗ ഗവണ്മമനസ 28 ശതമസ്വാനമസ്വായനി കേദസ്വാപസ മചയ.
അതസ്വാണസ  ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുണസ്വായനിരനിക്കുന  ഒരു  അടനിസസ്വാന  വദതദസ്വാസയ.
ആകസലനിയയനില് 10%, നക്യൂസനിലനനില് 15%, ഹചനയനില് 17%, മബഹറനിനനില് 5%,
കേസ്വാനഡയനില് 15%, മദസ്വാന്മറനില് 3%, സനിങ്കെപ്പൂരനില് 7% എനനിങ്ങമനയസ്വാണസ നനിരക്കസ.
അകപ്പെസ്വാള്  പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേമസ്വായനി  18  ശതമസ്വാനത്തനില്  നനിരത്തസ്വാന്  കേഴനിയനനിടത്തസ്വാണസ
28  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  വനതസ.   നമ്മുമട  ധനകേസ്വാരദമനനി  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ
മഎസകേസ ഒരു ബദല് നനിരകദ്ദേശയ മുകനസ്വാട്ടുവച.  നക്യൂട്രല് കററസ 24 ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുന,
ഞസ്വാന് വസ്വായനിചതസ്വാണസ; മതറസ്വാമണങ്കെനില് അകങ്ങയസ തനിരുത്തസ്വാവനതസ്വാണസ.  ഇന്ഡദന്
നസ്വാഷണല് കകേസ്വാണ്ഗസസ മുകനസ്വാട്ടുവചതസ  18%  മതനിമയനള്ളതസ്വായനിരുന.  ഞങ്ങള്
ആ നനിലപസ്വാടനില് ഇകപ്പെസ്വാഴുയ ഉറചനനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.  അതസ്വായനിരുനമവങ്കെനില് നമുക്കസ
ഈ കേസ്വാരദത്തനില് കുറചകൂടനി സസ്വാവകേസ്വാശവയ സഇൗകേരദവയ ഈസനി ബനിസനിനസനിനള്ള
സസ്വാഹചരദവയ ഒരുക്കസ്വാന് കേഴനിയമസ്വായനിരുന. ആകസലനിയയനിലുയ കേസ്വാനഡയനിലുയ ഇതസ
നടപ്പെസ്വാക്കനിയതനിമന  ഫലമസ്വായനി  ഇന്കഫ്ലേഷന്  വളമര  കൂടനി.  സനിയഗപ്പൂരനിമന
ഇകക്കസ്വാണമനി തകേരന.  എനസ്വാല്  മകലഷദ,  ആഫനിക്ക എനസ്പീ രസ്വാജേദങ്ങള് ഒനര
വരഷയ  അവയരമനസസ  കേദസ്വാമയനിന്  നടത്തനിയതനിനകശഷമസ്വാണസ  ജേനി.എസസ.ടനി.
നടപ്പെസ്വാക്കനിയതസ.  അതുമകേസ്വാണസ ആ രസ്വാജേദങ്ങളനില് ഇതുകപസ്വാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളണസ്വായനില.
'വസ്വാറസ'  നടപ്പെസ്വാക്കനിയകപ്പെസ്വാള്  പ്രശ്നങ്ങളണസ്വാകേസ്വാതനിരുനതസ അതസ അവധസ്വാനതകയസ്വാടുകൂടനി
നടപ്പെസ്വാക്കനിയതുമകേസ്വാണസ്വാണസ.   ഇന്കഫ്ലേഷന്  തടയസ്വാനയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്നനിനള്ള
ആനകൂലദങ്ങള്  ജേനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കസ്വാനയ  എലസ്വാ  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ  ആനനി
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കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ അകതസ്വാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിരുന.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇവനിമടയയ
രൂപസ്പീകേരനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുന.  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ അകതസ്വാറനിറനിയമട
പ്രവരത്തനങ്ങമള കേണ്ണനിമലണ്ണമയസ്വാഴനിചസ നമുക്കസ കേസ്വാത്തനിരനികക്കണനിവരുയ.  കേസ്വാരണയ,
അതസ വലനിയകതസ്വാതനിലുള്ള പ്രതനിസനനികേളണസ്വാക്കസ്വാനള്ള സസ്വാധദതകേളണസ. അതനിമന
പ്രവരത്തനങ്ങമള ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനില് അയഗയ എന നനിലയനില്  ധനകേസ്വാരദ
വകുപ്പുമനനി  ജേസ്വാഗരൂകേമസ്വായനിത്തമന  പരനികശസ്വാധനികക്കണ  കേസ്വാരദമസ്വാണസ.  Draconian
നനിലയനില്  അതനിമന  പ്രവരത്തനങ്ങള്  മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകേസ്വാന്  പസ്വാടനില.  ജേനി.എസസ.ടനി.
കേഇൗണ്സനില്  എടുക്കുന  തസ്പീരുമസ്വാനയ  പസ്വാരലമമനനിമന  അറനിയനിക്കണയ.
പസ്വാരലമമനനിമന  സസ്വാങ്ഷന് കൂടനി  കവണയ  എനതസ്വാണസ  ഇന്ഡദന്  നസ്വാഷണല്
കകേസ്വാണ്ഗസസ  മുകനസ്വാട്ടുവച  മമറസ്വാരു  കേസ്വാരദയ.  പകക  അതസ  നനിരസ്വാകേരനിക്കമപ്പെട്ടു.
പസ്വാരലമമനനിമന സസ്വാങ്ഷന് ഇലസ്വാമതതമന എകനികേക്യൂടസ്പീവസ ഓരഡറനിലൂമട ഇറക്കസ്വാന്
കേഴനിയത്തക്ക നനിലയനികലയസ അതസ മസ്വാറുകേയണസ്വായനി. ഇനസ ഉയരനവരുന draconian
സമസ്പീപനമനിലസ്വാമത  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ
സമനിതനിയമട പ്രവരത്തനമസ്വാണസ നമ്മുമട രസ്വാജേദത്തനിനസ ഏറവയ ആവശദമസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.
ജേനി.എസസ.ടനി.  പരനിപൂരണ്ണമസ്വാമണനസ  ഞങ്ങള്  പറയനനില.  'It  is  imperfect  and
cannot  be  called as one  nation  and  one  tax,  as it  has seven  more  rates.
Congress will  press for reduction of tax and we are demanding for 18%
CAP'.-18  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  നനിലനനിരത്തണമമനള്ള  ആവശദത്തനില്  ഞങ്ങള്
ഉറചനനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാമലതമന  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെമടസ്വാരു  കേസ്വാരദയ,
നമ്മുമട  ജേനി.ഡനി.പനി.യമട  40-50%  ഇകപ്പെസ്വാള് ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  പരവക്യൂവനില് ഇല.
Petroleum, power, real estate etc..etc. അകപ്പെസ്വാള് ജേനി.ഡനി.പനി.യമട 40 ശതമസ്വാനയ
ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  പുറത്തസ  നനില്ക്കുനമവനള്ളതസ  ഗഇൗരവതരമസ്വായ ഒരു
കേസ്വാരദമസ്വാണസ.   ഇതല കകേസ്വാണ്ഗസസ വനിഭസ്വാവനയ മചയ ജേനി.എസസ.ടനി.   'G.S.T  with
seven rates.  Rates such as 0.25,  3,  5,  12,  18 and 40 possibly more
because of the discretion vested in the State Government how can be call
as a once nation and one tax'? ഇകപ്പെസ്വാള് നടപ്പെസ്വാക്കുനതസ കകേസ്വാണ്ഗസസ വനിഭസ്വാവനയ
മചയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  അല,  ഒരു    പ്രനിവക്യൂ  മസ്വാതമസ്വാണസ.  ഞങ്ങള്  ജേനങ്ങളമട
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള് പരനികശസ്വാധനിക്കുയ. We will work as a watch dog.  ഈ ഗവണ്മമനസ
ഇമതങ്ങമന  നടപ്പെസ്വാക്കുമമനള്ള  കേസ്വാരദയ  ഞങ്ങള്  ശ്രദ്ധസ്വാപൂരവ്വയ  കനസ്വാക്കുകേയസ്വാണസ.
മചറുകേനിട  വദസ്വാപസ്വാരനികേള്,  കേരഷകേര,  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്  എനനിവര  അനഭവനിക്കുന
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേമള  ഞങ്ങള്  നനിരസ്പീകനിച  മകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയതമന
ജേനി.എസസ.ടനി.-മയക്കുറനിചസ  വദസ്വാപകേ  പ്രചരണയ  സയഘടനിപ്പെനിക്കസ്വാന്  കകേസ്വാണ്ഗസസ
തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുണസ.  കേരഷകേര,  മതസ്വാഴനിലസ്വാളനികേള്,  മചറുകേനിട  വദവസസ്വായനികേള്
എനനിവരമക്കലസ്വാമുണസ്വാകുന പ്രശ്നങ്ങളയ അതസ പരനിഹരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയന മസ്വാരഗ്ഗങ്ങളയ
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സയബനനിചസ  ഞങ്ങള്  കദശവദസ്വാപകേമസ്വായ  അഭനിപ്രസ്വായങ്ങള്  കണനിച
മകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ. നമ്മുമട ഉകദദസ്വാഗസന്മേസ്വാരുയ ബനിസനിനസ്സുകേസ്വാരുയ unprepared
or under prepared ആമണനള്ള കേസ്വാരദയ ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനിക്കസ
നനികഷധനിക്കസ്വാന് കേഴനിയനിലകലസ്വാ?  Unprepared  ഉയ  under prepared  ഉയ ആയനിട്ടുള്ള
ഒരു  സയവനിധസ്വാനമസ്വാണസ  ഇനസ  ഏറവയ  വലനിയ  പ്രശ്നമുണസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുനതസ.
അതുമകേസ്വാണസ്വാണസ  ആറുമസ്വാസമത്ത  അമലങ്കെനില്  മൂനമസ്വാസമത്തമയങ്കെനിലുയ
മമസ്വാറകടസ്വാറനിയയ  ഇതനില്  പ്രഖദസ്വാപനിക്കണമമനസ  ഞസ്വാന്  ആവശദമപ്പെടതസ.   മസ്വാകനിമയ
റസ്പീമടയനില്  ഹപ്രസനിമന  സയബനനിചയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-മയ  സയബനനിചമുള്ള
പ്രശ്നങ്ങമളക്കുറനിചസ പരനികശസ്വാധന നടത്തസ്വാനയ ജേനങ്ങമള കബസ്വാധവല്ക്കരനിക്കസ്വാനമുള്ള
നടപടനികേള് ഉണസ്വാകകേണതസ്വായനിട്ടുണസ.  ശ്രസ്പീ.  പ്രണബസ കുമസ്വാര മുഖരജേനിയയ ശ്രസ്പീ.  പനി.
ചനിദയബരവയ  വനിഭസ്വാവനയ  മചയ,  കഡസ്വാ.  മന്കമസ്വാഹന്സനിയഗസ  ആഗഹനിച  ഒരു
ജേനി.എസസ.ടനി.  നനിയമമല  നടപ്പെസ്വാക്കുനതസ.  അതനിമന അരതയ ഞങ്ങള് ഇതനികനസ്വാടസ
പൂരണ്ണമസ്വായനി വനികയസ്വാജേനിക്കുന എനള്ളതല.   ഇതനിമനമയസ്വാരു തുടക്കമസ്വായനി മസ്വാതകമ
ഞങ്ങള് കേസ്വാണുനള.  ശ്രസ്പീ. അരുണ് ജേയ്റസ ലനി പസ്വാരലമമനനില് പറമഞ്ഞസ്വാരുവസ്വാകേദയ
ഞസ്വാനനിവനിമട  ഒസ്വാരക്കുന.  എലസ്വാ  റനികഫസ്വായസുയ  disruptive  ആകുയ.  ശ്രസ്പീ.  അരുണ്
ജേയ്റസ ലനി നല പ്രനിപ്പെയരമനസസ നടത്തനിയനില.  ജേനങ്ങമള  കബസ്വാധവല്ക്കരനിക്കസ്വാനള്ള
സമയയ കേമണത്തനിയനില.  ഒരു ദനിവസത്തനിനള്ളനില് 30 ബനിലദണ് ഇന്കവസ്വായനിസസസ
കപ്രസ്വാസസസ  മചകയ്യണനിവരുമമനസ  അകദ്ദേഹയ  തമന  പറഞ.  ഇതയയ  ഭസ്പീമമസ്വായ
ഇന്കവസ്വായനിസുകേള്  കപ്രസ്വാസസസ  മചയ്യണമമങ്കെനില്  എടുക്കുന  സമയമമതയസ്വാണസ?
നമ്മുമട  രസ്വാജേദമത്ത  സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  നമടലസ്വായ
ജേനി.എസസ.ടനി.  മനറസ വരക്കസ  കപസ്വാലുയ  ഇതുവമര ശരനിയസ്വായനിടനിലസ്വാമയനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.-
യമട  സനി.ഇ.ഒ.  ആയ  ശ്രസ്പീ.  നവസ്പീന്  കുമസ്വാര  പറയന.   ഈ  കേസ്വാരദത്തനില്
പസ്വാരശസവത്ക്കരനിക്കമപ്പെടവരുമടയയ പസ്വാവമപ്പെടവരുമടയയ കേസ്വാരദത്തനില് ജേനി.എസസ.ടനി.
അവഗണന  കേസ്വാടനിമയനള്ള  പരസ്വാതനി  എനനിക്കുണസ.  മതദമത്തസ്വാഴനിലസ്വാളനികേളമട
മതദബനന  ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുള്ള  ജേനി.എസസ.ടനി.  5  മുതല്  18  വമര
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയണസ്വായനി.  വനികേലസ്വായഗരക്കുള്ള ജേനി.എസസ.ടനി. 18  മുതല്  28  ശതമസ്വാനയ
വമരമയനള്ളതസ ശ്രസ്പീ.  രസ്വാഹുല് ഗസ്വാനനി ഇടമപടകശഷയ   5  ശതമസ്വാനമസ്വായനി കുറച.
വനികേലസ്വായഗരസ്വായനിട്ടുള്ള  ആളകേമള  സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ  ആ  5  ശതമസ്വാനവയ
കൂടുതലസ്വാണസ.  ഡയസ്വാലനിസനിസസ,  ബഡസ  മടസസ,  എകസകറ,  അള്ട്രസ്വാ  സഇൗണസ  സസ്വാന്
എനനിവയമട  ജേനി.എസസ.ടനി.  12  മുതല്  18  ശതമസ്വാനയ  വമരയസ്വാണസ.
ആയരകവദത്തനിലുള്ള ജേനി.എസസ.ടനി.-യയ കകേരളമത്ത ഗുരുതരമസ്വായനി ബസ്വാധനിക്കുമനസ്വാരു
കേസ്വാരദമസ്വാണസ. അടുത്ത ജേനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനിലനില് അങ്ങസ അതസ ഉനയനിക്കണമമനസ
ഞസ്വാന്  അഭദര തനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇവനിമട  പരമരസ്വാഗത  മതസ്വാഴനില്  കമഖലയനിലുയ
അകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയതമന  സസ്വാനനിററനി  നസ്വാപ്കേനിനകേള്ക്കുകപസ്വാലുയ  അധനികേ  നനികുതനി
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ഏരമപ്പെടുത്തനിമയതനിമനതനിമര  സസ്പീ  സയഘടനകേള്  ഇകപ്പെസ്വാള്
സമരത്തനിനനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുന.  കേള്ളപ്പെണത്തനിമന  ഉറവനിടമസ്വായ  റനിയല്  എകസറസ
ഇതനില്നനിനയ ഒഴനിവസ്വാക്കനിയനിരനിക്കുന.   40-50 ശതമസ്വാനയ ജേനി.ഡനി.പനി.യനില് വരുന
ഇനനങ്ങമളയയ മറ്റുയ ഒഴനിവസ്വാക്കനിയതുമകേസ്വാണസ ഇതനിമന യഥസ്വാരതത്തനിലുള്ള ശക്തനി
കചസ്വാരനകപസ്വായനിരനിക്കുന എനള്ളതസ്വാണസ യസ്വാഥസ്വാരതദയ.  ഇവനിമട സനി.പനി.എയ.-മന
മസന്ട്രല് കേമ്മനിറനിയമട പ്രകമയമത്തക്കുറനിചസ  ഞസ്വാന് ആവരത്തനിക്കുനനില. പസ്വാരടനിക്കസ
പസ്വാരടനിയമട  നനിലപസ്വാടുണസ്വാകുയ.  കകേരളത്തനിമല  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിക്കസ
കകേരളത്തനിമന തസ്വാല്പ്പെരദങ്ങള് സയരകനിക്കസ്വാനള്ള ബസ്വാധദതയമുണസ. ഒരു ഉപകഭസ്വാക്തൃ
സയസസ്വാനമമന  നനിലയനില്  കകേരളത്തനിനസ  മൂവസ്വായനിരയ  മുതല്  അയ്യസ്വായനിരയ  കകേസ്വാടനി
രൂപയമട  അധനികേ  നനികുതനി  വരുമസ്വാനയ  ലഭനിക്കസ്വാന്  കപസ്വാകുന  ഒരവസരയ  ഒരു
ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിയയ  കവമണനവയനില.  ഞസ്വാന്  കഡസ്വാ.  ടനി.  എയ.  കതസ്വാമസസ
ഐസക്കനിമന   മചറുതസ്വാക്കനി  കേസ്വാണനിക്കസ്വാന്   പറഞ്ഞതല.  ജേനി.എസസ.ടനി.-മയ
സയബനനിചസ  അകദ്ദേഹത്തനിമന  പസ്വാരടനി  മസന്ട്രല്  കേമ്മനിറനി  പസ്വാസസ്വാക്കനിയ
പ്രകമയമത്തപ്പെറനി  ഞസ്വാന്   പറഞമവനമസ്വാതകമയള.  ഇവനിമട  വനിലക്കയറമുണസ.
വനിലക്കയറയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  മകേസ്വാണണസ്വായതല.   ജേനി.എസസ.ടനി.  വരുനതനിനമുമസ
ഇവനിടമത്ത അരനിയമട വനില 50 മുതല് 55 രൂപ വമരയസ്വായനിരുന. നനികതദസ്വാപകയസ്വാഗ
സസ്വാധനങ്ങളമട വനിലക്കയറമുണസ്വായനിരുന. ജേനി.എസസ.ടനി. വനകതസ്വാടുകൂടനി കൂനനിന്കമല്
കുരു  എന  നനിലയനില്  വനിലക്കയറയ  ക്രമസ്വാതസ്പീതമസ്വായനി  വരദ്ധനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുന.
പസ്വാവങ്ങളമട  കുടുയബ  ബഡ്ജേറ്റുകേള്  തസ്വാളയമതറ്റുന.  സനിരവരുമസ്വാനക്കസ്വാരസ്വായ
സരക്കസ്വാര  ഉകദദസ്വാഗസരുമട  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  വരദ്ധനിക്കുന.  അങ്ങമന
വനിലക്കയറയമകേസ്വാണസ  ജേനങ്ങള്  പ്രയസ്വാസമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.  വനിലക്കയറമത്ത
നനിയനനിക്കസ്വാന്  നമുക്കസ  എന്തസ  മചയ്യസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ;  അതസ  ഈ  ഗവണ്മമനസ
ആകലസ്വാചനികക്കണ കേസ്വാരദമസ്വാണസ.   കലസ്വാടറനിയമട കേസ്വാരദത്തനില്  28  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കസ്വാന്
മുന്കേമയ്യടുത്ത  ധനകേസ്വാരദമനനിമയ  ഞസ്വാന്  അഭനിനനനിക്കുന.  പകക
28  ശതമസ്വാനമസ്വാമണങ്കെനിലുയ  സസ്വാനനിയസ്വാകഗസ്വാ മസ്വാരടനിനസ  മനികസസ്വാറസ്വായ  വഴനി  കകേരളത്തനില്
കലസ്വാടറനി  ടനിക്കറസ  വനില്ക്കസ്വാന്  കേഴനിയമമനസ  പറയകമസ്വാള്  how  much  profit  is
getting out  of this. അതുമകേസ്വാണസ 28 ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനിയതുമകേസ്വാണസ സസ്വാനനിയസ്വാകഗസ്വാ
മസ്വാരടനിന്  വരസ്വാതനിരനിക്കനില,  വരസ്വാന്  ശ്രമനിക്കുയ.  മനികസസ്വാറസ്വായ  ഗവണ്മമനസ  ആ
കേസ്വാരദത്തനില്  അന്തസസ  കേസ്വാണനിച.  അവനിടമത്ത  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ,
ഞങ്ങള് ഇനനി അവനിമട കലസ്വാടറനി  വനില്ക്കുനനിലസ്വാമയനസ.  അകപ്പെസ്വാള് നമ്മള് വളമര
ജേസ്വാഗരൂകേരസ്വായനിരനിക്കണയ.  നമ്മുമട  രസ്വാജേദമത്തസ്വാടസ്വാമകേ  ഒരു  നനിയമയ  വനനിരനിക്കുന.
ഈ  നനിയമമമലസ്വായ  മതറസ്വാമണനള്ള   ധസ്വാരണ  നമുക്കസ  കവണ,  അതസ  ശരനിയമല.
പകക,  ആ  നനിയമത്തനിമന  pitfalls മനസനിലസ്വാക്കനി  സയസസ്വാനത്തനിമനയയ
രസ്വാജേദത്തനിമനയയ  ജേനങ്ങളമടയയ  തസ്വാല്പ്പെരദയ  ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിചമകേസ്വാണസ
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പ്രവരത്തനിക്കസ്വാന് നമുക്കസ കേഴനിയണയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  ഒരു പുതനിയ അനഭവമസ്വാണസ.  ആ
അനഭവത്തനിമന  മവളനിചത്തനില്  ഒരു  പുതനിയ  tax  regime  വരനികേയസ്വാണസ.
ജേനി.എസസ.ടനി. കേഇൗണ്സനില് എലസ്വായ കേണ്മസന്സകസസ്വാടുകൂടനിയസ്വാണസ തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുന
മതനസ്വാണസ  എനനിക്കസ  കതസ്വാനനതസ.  18  കയസ്വാഗങ്ങള്  നടന.  ആയനിരക്കണക്കനിനസ
ഉത്പനങ്ങളമട  വനിലയനില്  ടസ്വാകസ  നനിരണ്ണയനിച.  അതനിനകേമത്തസ്വാനയ  ഒരു
വഴക്കുമുണസ്വായനില. ഇവമരലസ്വാവരുയ കേണ്മസന്സകസസ്വാടുകൂടനിയസ്വാണസ മചയതസ. That is
a  good  practice.  Confrontation  അല  consensus  ആണസ  ഈ  കേസ്വാരദത്തനില്
സസസ്പീകേരനിച  സമസ്പീപനയ.  അതസ  തസ്പീരചയസ്വായയ  രസ്വാജേദത്തനിനസ  ഗുണകേരമസ്വാണസ.  ഇവനിമട
കവസ്വാടനിയഗസ പസ്വാകറണുണസ.  പകക ആ കവസ്വാടനിയഗസ പസ്വാകറമണസ്വാനയ  18  കയസ്വാഗങ്ങളനിലുയ
ആരുയ  സസസ്പീകേരനിചതസ്വായനി  കേണനില.  That  is  a  good  sign.  രസ്വാജേദത്തനിമന
പുകരസ്വാഗതനിയമട പസ്വാതയനിമല ഒരു നസ്വാഴനികേക്കലസ്വായനി മസ്വാറസ്വാന് കപസ്വാകുന ഈ പുതനിയ
tax  regime-ലുണസ്വാകുന  കുറവകേളയ  കുറങ്ങളയ  പരനിഹരനിചയ  ജേനങ്ങമള
കബസ്വാധവല്ക്കരനിചയ  പരമസ്വാവധനി  സയസസ്വാന  തസ്വാല്പ്പെരദയ  സയരകനിചമകേസ്വാണയ
മുകനസ്വാടസ  കപസ്വാകേസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കമട  എനമസ്വാതയ  പറഞമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  എമന
വസ്വാക്കുകേള് നനിരത്തുന.  

4.00 PM]

ധനകേസ്വാരദവയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (  കഡസ്വാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ  ): സര,
സഭയനിമല  ചരചയനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.-മയക്കുറനിചസ  ഏകേകേണ്ഠമസ്വായനി  മൂന
വനിമരശനങ്ങള് ഉയരനവരനികേയണസ്വായനി. ഒനസ്വാമകത്തതസ പുതനിയ നനിയമയ സയസസ്വാന
സരക്കസ്വാരുകേളമട  നനികുതനി  അധനികേസ്വാരങ്ങമള  കേവരുനമവനളളതസ്വാണസ.  ഒരു
മസ്വാസത്തനിനനിടയനില് അക്കസ്വാരദയ നനിരണ്ണസ്വായകേമസ്വായനി നമുക്കസ കബസ്വാധദമപ്പെടുകേയയ മചയ.
മതമറനസ  കബസ്വാധദമുളളതുയ  ജേനങ്ങള്  വളമരയധനികേയ  ആഗഹനിക്കുനതുമസ്വായ
കേസ്വാരദങ്ങളനില്കപ്പെസ്വാലുയ നമുക്കസ തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കസ്വാന് കേഴനിയനില. അവനിമട കപസ്വായനി ചരച
മചകയ്യണനിവരുയ.   ഉണക്കമസ്പീനനിനസ  നനികുതനി  പസ്വാടനില,  കേസ്വാരണയ  അതനിമന  റവനക്യൂ
ഇയപസ്വാകസ വളമര മചറുതസ്വാണസ.  പകക  അതസ നമുക്കസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാന് കേഴനിയനില.
പല കേസ്വാരദങ്ങളനിലുയ  നമുക്കസ  ഹദനയദനിനയ ഇതസ  കബസ്വാധദമപ്പെടുകേയസ്വാണസ.  മനിക്കവസ്വാറുയ
എലസ്വാവരുമടയയ അഭനിപ്രസ്വായയ സസ്വാധനങ്ങളമട വനില കുറഞ്ഞനില,  കൂടനിമയനതസ്വാണസ.
അതുയ  വളമര  ശരനിയസ്വാണസ,  നമ്മുമട  അനഭവത്തനിലുളളതസ്വാണതസ.   നനികുതനി  ഭസ്വാരയ
കുറഞ്ഞസ്വാലുയ  വനില  കൂടുന  എനതസ്വാണസ  യസ്വാഥസ്വാരതദയ.  മമറലസ്വാ  രസ്വാജേദങ്ങളനിലുയ
നടനതുകപസ്വാമല ഇന്തദയനിലുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനികുതനി  സമ്പ്രദസ്വായയ  ആദദഘടത്തനില്
വനില കുറയസ്വാന് കപസ്വാകുനനില  എനസ വളമര വദക്തമസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഭസ്വാവനിയനില്
ദസ്പീരഘനസ്വാളനില്  വനിലകുറയ്ക്കുനതനിന  കവണനിയളള  നടപടനികേള്  കബസ്വാധപൂരവ്വയ
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അതസ  സസസ്പീകേരനികക്കണ  കേസ്വാരദമനിമലനസ  വസ്വാദനിക്കുനവരുമുണസ.
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മൂനസ്വാമകത്തതസ, ഇതസ മചറുകേനിട കമഖലയനില് സവനികശഷമസ്വായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണസ്വാക്കുന
എനതസ്വാണസ. പ്രകതദകേനിചസ തസ്വാരതകമദന ഉയരന ജേനി.എസസ.ടനി. വരനികേയയ എഹകസസ
നനികുതനിയനിലസ്വാതനിരുന ചനില  ഇനയ  വദവസസ്വായങ്ങള്ക്കസ  ഗഇൗരവമസ്വായളള  പ്രശ്നങ്ങളയ
പ്രതനിസനനികേളയ  സൃഷ്ടനിക്കുകേയയ  മചയ്യുന.   ഈ  മൂനസ  കേസ്വാരദങ്ങള്  സഭയനിമല
മപസ്വാതുവസ്വായ  അഭനിപ്രസ്വായമസ്വായനി  ഉയരനവനനിട്ടുണസ.  അതസ  പൂരണ്ണമസ്വായയ  ശരനിയസ്വായ
വനിമരശനമസ്വാണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  മസ്വാസയ  തമന  ഇതസ  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിചസ  ചരച
മചയ  കവണമസ്വായനിരുന  നടപ്പെസ്വാകക്കണമതനസ  ഇവനിമട  എലസ്വാ  അയഗങ്ങളയ
പറയകേയണസ്വായനി.  ആ വനിമരശനമത്ത ഞസ്വാന് ഉള്മക്കസ്വാളളകേയസ്വാണസ. അതനിമനസ്വാനയ
തരക്കമനില.  പകക  ഒരു  മസ്വാസത്തനിമന  അനഭവത്തനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്
പരനികശസ്വാധനിക്കുകമസ്വാഴസ്വാണസ  ഈ  വനിമരശനങ്ങള്  വരുനതസ,  അനസ്വായനിരുമനങ്കെനില്
ഇതുകപസ്വാലുമുണസ്വാകേനിലസ്വായനിരുന.  അതസ്വാണസ യസ്വാഥസ്വാരതദയ.  വളമര അഭനിമസ്വാനകത്തസ്വാമട
പറയസ്വായ,  ഒരു  മസ്വാപ്പെകപകയമനില.  ഒരു  മസ്വാസയ  മുമസ  ഈ  പറയന  മൂനസ
പ്രശ്നങ്ങളയ  ഇതുകൂടസ്വാമതയളള  പ്രശ്നങ്ങളയ  പരസദമസ്വായനി  പ്രസയഗനിക്കുകേ  മസ്വാതമല
എഴുതുകേയയ മചയനിട്ടുളള ഒരസ്വാളസ്വാണസ ഞസ്വാന്.  ഇതയയ പ്രശ്നമുളള നനികുതനിയസ്വാമണങ്കെനില്
എന്തനിനസ്വാണസ  ഇതസ  നടപ്പെസ്വാക്കനിയമതന  കചസ്വാദദമസ്വാകുയ  ഉടന്  വരുനതസ.  ഈ
സരക്കസ്വാര  അധനികേസ്വാരത്തനില്  വനകപ്പെസ്വാകഴയ്ക്കുയ  കലസ്വാകേസ സഭയനില്  ഇഇൗ  നനിയമയ
പസ്വാസസ്വായനിക്കഴനിഞ്ഞനിരുന.  രസ്വാജേദസഭയനില്  മസ്വാതകമ  ഭരണഘടനസ്വാകഭദഗതനി
പസ്വാസസ്വാക്കസ്വാനണസ്വായനിരുനളള.  ആ നനിയമത്തനില് മചറനിയ വദതദസ്വാസങ്ങള് മസ്വാതകമ
പസ്വാസസ്വാക്കുനതനിനകവണനി വനനിട്ടുളള.  ഇതനിമന മഫയനിയവരക്കുയ കേസ്വാരദങ്ങളമമസ്വാമക്ക
തസ്പീരുമസ്വാനനിചകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  കകേരളത്തനിമല  ധനകേസ്വാരദ  വകുപ്പുമനനിയമട
മുനനിലുളള  കചസ്വാദദയ   അനനിവസ്വാരദമസ്വായനി  പസ്വാരലമമനസ  പസ്വാസസ്വാക്കനിയ  നനിയമത്തനില്
ആദരശത്തനിലുളള  വനിമരശനമസ്വായനിരനിക്കുകേയസ്വാകണസ്വാ,  കകേരള  സയസസ്വാനത്തനിനയ
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുയ  കൂടുതല്  അനകൂലമസ്വായ  രസ്പീതനിയനികലക്കസ  ഈ  നനിയമ
നനിരമ്മസ്വാണയ  നടപ്പെസ്വാക്കുനതനിനകവണനി  മുന്കേമയ്യടുക്കുകേയസ്വാകണസ്വാ  കവണതസ  അകതസ്വാ
നടപ്പെസ്വാക്കുകമസ്വാള്  ജേനങ്ങള്ക്കസ  കൂടുതല്  അനകൂലമസ്വായ  നനികുതനി  സമ്പ്രദസ്വായമസ്വാക്കനി
മസ്വാറ്റുനതനിനസ്വായനി മുന്കേമയ്യടുക്കുകേയസ്വാകണസ്വാ കവണതസ.  തസ്പീരുമസ്വാനനിചതസ രണസ്വാമകത്തതസ
കവണമമനളളതസ്വാണസ.  ഈ  വനിമരശനങ്ങമളസ്വാമക്ക  ഇനനിയയ  പറയയ,  അമതസ്വാനയ
പുതനിയ കേസ്വാരദങ്ങളല.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജേസ്വാരജേസ അധനികേമമസ്വാനയ കവവലസ്വാതനിമപ്പെടണ.
ശ്രസ്പീ.  അസസ്പീയ  ദസ്വാസ്ഗുപ്ത  എയപകവരഡസ  കേമ്മനിറനിയമട  മചയരമസ്വാനസ്വായനിട്ടുമണങ്കെനില്
അതസ പസ്വാരടനി തസ്പീരുമസ്വാനനിചതനിമന അടനിസസ്വാനത്തനില് തമനയസ്വാണസ.  പസ്വാരലമമനനില്
ഇടതുപകസ്വായഗങ്ങള്  ബനിലനിമന  എതനിരമത്തങ്കെനിലുയ  എതനിരത്തസ  കവസ്വാടസ
മചയനിടനിമലങ്കെനില് അതുയ പസ്വാരടനി തസ്പീരുമസ്വാനനിചനിട്ടുതമനയസ്വാണസ. ഇവനിമട ഇത്തരത്തനില്
ഈ  വനിമരശനങ്ങള്  പറഞമകേസ്വാണതമന  നനികുതനിയനില്  മസ്വാറയ  വരുത്തുനതനിനസ
ഞസ്വാന്  ഇടമപടനിട്ടുമണങ്കെനില്  അതുയ  പസ്വാരടനിയമട  അയഗസ്പീകേസ്വാരകത്തസ്വാടു
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കൂടനിത്തമനയസ്വാണസ.  ഇകപ്പെസ്വാള് ഒരു മസ്വാസയ പനിനനിടുകമസ്വാള് അതനിനസ ഇത്തരത്തനിലുളള
പ്രസ്വാകയസ്വാഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങളണസ,  എതനിരകക്കണതുമണനസ  പസ്വാരടനി  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുന.
ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജേസ്വാരജേനിനസ  എന്തനിനസ്വാണസ  ഇക്കസ്വാരദത്തനില്  ഇത  കവവലസ്വാതനി.
അതനിരുകേവനിഞ്ഞ കവവലസ്വാതനി കവണ.  ഓകരസ്വാ പ്രശ്നത്തനികലയ്ക്കുയ ഞസ്വാന് കേടനവരസ്വായ.
കകേരളയ  ഇടമപടസ  എമന്തസ്വാമക്ക  മസ്വാറങ്ങള്  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേഇൗണ്സനിലനില്  ഈ
നനിയമത്തനിമന  നടത്തനിപ്പെനില്  വരുത്തസ്വാന്  കേഴനിഞ  എനളളതസ്വാണസ
പരനികശസ്വാധനിക്കസ്വാനളളതസ.  അതനില്  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെടതസ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട
പ്രതനിപക  കനതസ്വാവസ  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  ശസ്വാഠദയ  പനിടനിക്കുന,  കൂടുതല്  സങ്കെസ്പീരണ്ണമസ്വായ
ബഹുമുഖ  നനികുതനി  എനളള  സങ്കെല്പ്പെയ  മകേസ്വാണല  എതനിരക്കുനതസ.   മകേല്ക്കര
കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെസ്വാരടനില്   ഒരു  നനികുതനിയല.  ബനി.മജേ.പനി.-യമട  ശ്രസ്പീ.  അരവനിനസ
സുബഹ്മണദയ  പറഞ്ഞതസ  മൂനസ  ശതമസ്വാനമസ്വാണസ. കകേസ്വാണ്ഗസസ  18  ശതമസ്വാനത്തനില്
കേദസ്വാപസ  മചയ്യുനതനിനളള  നനിലപസ്വാടസ്വാമണടുത്തതസ.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  പ്രതനിപക
കനതസ്വാവനികനസ്വാടസ  കചസ്വാദനിക്കുകേയസ്വാണസ,  40-50  ശതമസ്വാനയ  വമരയണസ്വായനിരുന
നനികുതനികേമളസ്വാമക്ക,  കൂടുതല്  നനികുതനിയണസ്വായനിരുന  ഉത്പനങ്ങള്മക്കസ്വാമക്ക,
എലസ്വാ  ആഡയബര  വസ്തുക്കള്ക്കുയ,  എലസ്വാ  കേണ്സക്യൂമര  മപ്രസ്വാഡകസസനിനയ  30
ശതമസ്വാനമസ്വാണസ  ശരസ്വാശരനി  നനികുതനി.  ആഡയബരക്കസ്വാറനിമനസ്വാമക്ക  40-50  ശതമസ്വാനയ
നനികുതനി  വരുയ.  അതസ  18  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  കേദസ്വാപസ  മചയകേഴനിഞ്ഞസ്വാല്  ആരക്കസ്വാണസ
ഗുണയ.  അകതസമയയ  കകേരളമമടുത്ത  നനിലപസ്വാടസ  24  ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുനതസ
ഉയരത്തണമമനസ്വാണസ.  ആഡയബര  വസ്തുക്കള്ക്കുളള  നനികുതനി  24-ല്  നനിരത്തസ്വാന്
പസ്വാടനിമലനയ അതസ  30  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കണമമനമസ്വാണസ  ഞസ്വാന് പറഞ്ഞതസ.  എനനിടസ
ആറസ  ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുന  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരുപകയസ്വാഗനിക്കുന  നനികതദസ്വാപകയസ്വാഗ
സസ്വാധനങ്ങളമട  നനികുതനി  അഞസ  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി  ചുരുക്കണയ.   അവശദവസ്തുക്കള്,
പ്രസ്വാഥമനികേ  ഉത്പനങ്ങള്  മുഴുവന്  നനികുതനിരഹനിതമസ്വാക്കണയ.  അങ്ങമനയസ്വാണസ
നനിങ്ങള്  വനിഭസ്വാവന  മചയ്യസ്വാത്ത  പൂജേദയ  കററസ  വനതസ.  ഇനസ  ഇന്തദയനില്
ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന 45 ശതമസ്വാനയ ഉത്പനങ്ങള്ക്കുയ  സസ്പീകറസ്വാ കററസ്വാണസ. 24-ല് നനിനസ
28  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി  ഉയരത്തനി.  ഇവനിമട  കക്രസ്വാസസ  സബ്സനിഡനിയമണങ്കെനില് വകചസ്വാ.
ആറനില് നനിനസ അഞസ്വാക്കനി ചുരുക്കനികയസ്വാ. അങ്ങമനയസ്വാണസ കകേരളയ ഈ നനികുതനിമയ
ജേനങ്ങള്ക്കസ  കൂടുതല്  ഉപകേസ്വാരപ്രദമസ്വായ  രസ്പീതനിയനില്  മസ്വാറനിത്തസ്പീരക്കസ്വാന്  ശ്രമനിചതസ.
അങ്ങസ അതസ ഇകപ്പെസ്വാഴുയ തനിരനിചറനിയസ്വാത്തതനില് എനനിക്കസ വലനിയ അത്ഭുതമുണസ.  ഞസ്വാന്
ശ്രസ്പീ.  ജേയറസ്വായ രകമശനികനസ്വാടസ  കചസ്വാദനിച,  നനിങ്ങള് പറയനതനിനപ്പുറയ ഒരു റനിഗസസ്പീവസ
ടസ്വാകസ  സനിസയ  ഉണസ.  അങ്ങസ  പറഞ  ആകസലനിയയനില്  തസ്വാഴ്ന്ന  നനികുതനി   പത്തസ
ശതമസ്വാനമസ്വാമണനസ.  ഇവനിമട ഒന്പതസ ശതമസ്വാനമസ്വാണസ തസ്വാഴ്ന്ന  നനികുതനി.  എലസ്വാത്തനിനയ
വളമര  എളപ്പെയ,  ലളനിതയ.  ആഡയബരക്കസ്വാറനിനയ  അരനിക്കുയ  ഒകര  നനികുതനി
ഏരമപ്പെടുത്തുനതസ എന്തസ നസ്പീതനിവചസ്വാണസ അങ്ങസ അയഗസ്പീകേരനിക്കുനതസ?
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പ്രതനിപകകനതസ്വാവസ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശസ  മചനനിത്തല  ):  സര,  ആഡയബര  കേസ്വാര
മസ്വാതമലകലസ്വാ.  അങ്ങുയ  ശ്രസ്പീ.  അരുണ്  ജേയ്റസ ലനിയയ  പറയനതസ  തമ്മനില്  ഒരു
വദതദസ്വാസവമനില.  ശ്രസ്പീ.  ജേയ്റസ ലനി  28  ശതമസ്വാനയ  പറയന.  അങ്ങസ  24  ശതമസ്വാനയ
പറയന.  ആഡയബര കേസ്വാറനിനസ മസ്വാതമല കവമറ എതകയസ്വാ ഉത്പ്പെനങ്ങള്ക്കസ ഈ
നനികുതനി വന കചരുനണസ. 

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ മഎസകേസ:  സര,  ആഡയബര കേസ്വാര മസ്വാതമല, അതസ
ഞസ്വാന് ഫനിഗകററസ്പീവസ്വായനി പറഞ്ഞതസ്വാണസ.   ടനി.വനി.,  ഫനിഡ്ജേസ  തുടങ്ങനിയ കേണ്സക്യൂമര
ഡക്യൂറബനിള്മസലസ്വായ പടനിണനി പസ്വാവങ്ങളലകലസ്വാ ഉപകയസ്വാഗനിക്കുനതസ.  

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   മകേ  .   ബഷസ്പീര:  സര, ഫനിഡ്ജുയ ടനി.വനി.-യമനിലസ്വാത്ത വസ്പീടുകണസ്വാ; ഏതസ
കേസ്വാലഘടത്തനിലസ്വാണസ  നനിങ്ങള്  ജേസ്പീവനിക്കുനതസ?   ഫനിഡ്ജുയ  മമഗനറുയ  ടനി.വനി.
യമമലസ്വായ തമനിഴസ നസ്വാടനില് സഇൗജേനദമസ്വായനി മകേസ്വാടുത്തനികല.  എവനിമടയസ്വാണസ ഇമതസ്വാനയ
ഇലസ്വാത്തതസ?

കഡസ്വാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ:  സര, ഇതസ ഏറവയ വലനിയ പണക്കസ്വാരന്
മസ്വാതയ  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുനതല.  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇടത്തരക്കസ്വാരനികലയ്ക്കുകൂടനി  വരുനണസ.
പകക,  ഒരു  കനരമത്ത  ഭകണത്തനിനസ  വകേയനിലസ്വാത്ത  40  ശതമസ്വാനയ  ജേനങ്ങള്
ഇന്തദയനിലുണസ.  അവര  കേഴനിക്കുന  ഭകണ  സസ്വാധനങ്ങള്ക്കസ  നനികുതനി  ഒഴനിവസ
നല്കുകേയയ  6-ല്  നനിനസ  5  ആക്കുകേയയ  മചയ്യകണസ്വാ;  റവനക്യൂ  നക്യൂട്രല്  കററസ
അവസസ്വാനയ  വരണമകലസ്വാ.  മുകേളനില്  നനിനസ  കുറയ്ക്കുകേയസ്വാമണങ്കെനില്  തസ്വാമഴയള്ളതസ
കൂടണയ.   അതസ്വാണസ  അങ്ങസ  പറഞ്ഞ  10  ശതമസ്വാനയ,  തസ്വാമഴയള്ളതനിമനലസ്വായ
10  ശതമസ്വാനയ,  മുകേളനില്  നനില്ക്കുന  എലസ്വാത്തനിനയ  10  ശതമസ്വാനയ.   അതസ
റനിഗസസ്പീവസ്വാണസ.  രസ്വാവനിമല അങ്ങസ പറഞ്ഞ റനിഗസസ്പീവസ  ടസ്വാകസ  സനിസത്തനിമന ഏറവയ
നല ഉദസ്വാഹരണമസ്വാണതസ. എനമകേസ്വാണസ്വാണസ പസ്വാശ്ചസ്വാതദരസ്വാജേദങ്ങളനിമല ജേനി.എസസ.ടനി.-
യനില് തസ്വാഴ്ന്ന നനികുതനി വയസ്വാന് പറ്റുനതസ; കേസ്വാരണയ അവരുമട നനികുതനി വരുമസ്വാനത്തനിമന
70-80  ശതമസ്വാനയ  വമര  ഡയറകസ  ടസ്വാകനില്  നനിനസ്വാണസ.  എനസ്വാല്  ഇന്തദയനില്
അങ്ങമനയല.  ഇന്തദയനില്  നമ്മുമട  നനികുതനി  വരുമസ്വാനത്തനിമന  70  ശതമസ്വാനവയ
ഇവനിമട  നനിനസ്വാണസ.  അതസ  10  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനി  കുറയ്ക്കുകേ  എനപറഞ്ഞസ്വാല്  ഇനസ
ഇന്തദയനിമല  ടസ്വാകസ  ജേനി.ഡനി.പനി.  കറകഷദസ്വാ  18  ശതമസ്വാനമസ്വാണസ.  ബസ്വാക്കനി
രസ്വാജേദങ്ങളനിമലലസ്വായ  25-35  ശതമസ്വാനയ  വമരയസ്വാണസ.  കലസ്വാകേത്തസ  ഏറവയ  തസ്വാഴ്ന്ന
ടസ്വാകസ  ജേനി.ഡനി.പനി.  കറകഷദസ്വായള്ള  രസ്വാജേദങ്ങളനിമലസ്വാനസ  ഇന്തദയസ്വാണസ.  ഇതസ
കുറചസ്വാല്പ്പെനിമന  കകേന്ദ്ര-സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരുകേള്ക്കസ  വരുമസ്വാനമമനണസ;
എങ്ങമനയസ്വാണസ കകമപ്രവരത്തനങ്ങള് നടത്തുനതസ?
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ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   സനി  .   കജേസ്വാരജേസ:  അങ്ങസ പറഞ്ഞമതലസ്വായ ഞസ്വാന് സമ്മതനിക്കുകേയസ്വാണസ.
ജേനി.ഡനി.പനി.-യനില്  3000  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട  അധനികേ  വരുമസ്വാനയ
ഇവനിമടയണസ്വാകുമമനസ്വാണസ പറയനതസ. ഇതസ സമനരനില് നനിനള്ളതസ മസ്വാതമസ്വാകണസ്വാ;
ബസ്പീഡനി  വലനിക്കുന  ധരമ്മക്കസ്വാരനനില്  നനിനള്മപ്പെമട  ടസ്വാകസ  ഇഇൗടസ്വാക്കുകേയകല.
സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായനി  3000  കകേസ്വാടനി  രൂപയമട അധനികേ വരുമസ്വാനയ എനപറയകമസ്വാള്
അതനിവനിടമത്ത  പസ്വാവമപ്പെടവമനകപ്പെസ്വാലുയ  ബസ്വാധനിക്കുനതസ്വാമണനള്ള  വസ്തുതയനില്
അങ്ങസ  എന്തനിനസ്വാണസ  തരക്കനിക്കുനതസ.   മമറസ്വാനസ  വനിദദസ്വാഭദസ്വാസയ,  കുഞങ്ങള്ക്കസ
വനിദദസ്വാഭദസ്വാസയ  മകേസ്വാടുക്കകണ.   എവനിമടമയങ്കെനിലുയ  ടക്യൂഷനസ  കപസ്വായസ്വാല്  ടക്യൂഷന്
ഫസ്പീസനിനസ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുക്കണമമനസ  പറഞ്ഞസ്വാല്  അതസ  എവനിമടകപ്പെസ്വായനി  നനില്ക്കുയ.
മഎ.എ.എസസ. കകേസ്വാചനിയഗനിനസ 7000 രൂപയസ്വാണസ ഫസ്പീസസ.  അവനിമടമചനസ അഡനിഷന്
എടുത്തകപ്പെസ്വാള്  7000  രൂപ  ഫസ്പീസുയ  സരവ്വസ്പീസസ  ടസ്വാകസ്വായനി  980  രൂപയയ  എടുത്തു.
അകപ്പെസ്വാള് അത്തരയ കേസ്വാരദങ്ങളനിമലങ്കെനിലുയ അകങ്ങയസ കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനസ നയത്തനില്
നനിനസ വദതദസ്തമസ്വായ നയയ സസസ്പീകേരനിക്കസ്വാന് പസ്വാടനികല.

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ:  അടനിസസ്വാനപരമസ്വായ  വദതദസ്വാസമത്ത
ക്കുറനിചകല ആദദയ പറഞതുടങ്ങനിയതസ.  ഇനനിയനികപ്പെസ്വാള് നനിങ്ങള് പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല
പറഞ്ഞസ്വാകല  നനിങ്ങള്ക്കസ  കബസ്വാധദമസ്വാകുമവങ്കെനില്  അങ്ങമനയയ  പറയസ്വായ.  ആ
അഭനിപ്രസ്വായ  വദതദസ്വാസയ  പറഞകേഴനിഞ.  എനനിടസ  അതനിമന  ചടക്കൂടനില്  ആ
വനിമരശനങ്ങള്  വചമകേസ്വാണസ  ഇഇൗ  പുതനിയ  നനികുതനി  സയവനിധസ്വാനയ  എങ്ങമന
സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കുയ  ജേനങ്ങള്ക്കുയ  കൂടുതല്  ഉപകേസ്വാരപ്രദമസ്വായ  രസ്പീതനിയനില്
നടപ്പെസ്വാക്കസ്വാമമനള്ളതസ്വാണസ.  കകേരളത്തനിനസ  കൂടുതല് വരുമസ്വാനയ കേനിട്ടുയ.  അതസ  ബസ്പീഡനി
വലനിക്കുനവനനില്  നനിനകപസ്വാലുയ  ഇഇൗടസ്വാക്കനിയനിടകല  എനസ്വാണസ  കചസ്വാദനിക്കുനതസ;
ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  അങ്ങമനയകല.  പസ്വാവമപ്പെടവനനില്  നനിനസ  പനിരനിക്കുനതസ  നനികുതനിയകല.
പകക ഇഇൗ വരദ്ധനവസ വരുനതസ അവനിമട നനിനല.  അവനിമടയസ്വാണസ  നനിങ്ങള്ക്കസ
അറനിയസ്വാത്തതസ.  കകേരളത്തനില്  കൂടുതല്  നനികുതനി  പനിരനിക്കുനതുമകേസ്വാണല,  മറനിചസ
മുന്കേസ്വാലങ്ങളനില്  നമ്മുമട  സയസസ്വാനകത്തയസ  എനചരക്കസ  വനസ്വാലുയ  അതനിനസ  മറസ
സയസസ്വാനങ്ങളനില് മകേസ്വാടുത്ത നനികുതനി കകേരളത്തനിനസ  കേനിടനില.   ഇനനി  മുതല് അതസ
ലഭനിക്കുയ.  കകേരളത്തനിലുള്ളവര  80  ശതമസ്വാനയ ഉലനങ്ങളയ മറസ  സയസസ്വാനങ്ങളനില്
നനിനസ വസ്വാങ്ങനിക്കുനതുമകേസ്വാണസ അവനിമട മകേസ്വാടുത്ത നനികുതനി മുഴുവന് മഎ.ജേനി.എസസ.ടനി.
ആയനി നമുക്കസ ലഭനിക്കുനതുമകേസ്വാണസ്വാണസ ഇഇൗ വരദ്ധനവസ വരുനതസ. കസവന നനികുതനി
ഇനത്തനില്  നമുക്കസ  ലഭനിക്കുന  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതയ  1.5  ശതമസ്വാനയ  മസ്വാതമസ്വാമണനസ
ശ്രസ്പീ.  മകേ.  സുകരഷസ  കുറുപ്പെസ  പറയകേയണസ്വായനി.  അതനിനസ  കേസ്വാരദമമന്തസ്വാണസ?
ഏതസ  ബസ്വാങ്കെനിമന  മഹഡ്കേസസ്വാരകടഴസ്വാണസ  കകേരളത്തനിലുള്ളതസ;  മുയമമബയനിലകല
ഉള്ളതസ.  അവനിമടയസ്വാണസ  നനികുതനി  മകേസ്വാടുക്കുനതസ.  മമസ്വാമമബല്  കേമനനികേള്
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എവനിമടയസ്വാണുള്ളതസ;  ഓണ്മമലന്  കട്രഡനിയഗസ,  അതനിമന  കസസ്വാകറജുയ
മഹഡസ കേസസ്വാരകടഴ്സുയ  ബസ്വായഗ്ലൂരനിലകല.  ഇതുവമര  അവനികടയസ്വാണസ  ആ  നനികുതനി
കപസ്വായനിമക്കസ്വാണനിരുനതസ.   ഇനനി  മുതല്  കകേരളത്തനികലയസ്വാണസ  ആ  ഫനിനസ്വാന്ഷദല്
സരവ്വസ്പീസസ  വരുനമതങ്കെനില്  കകേരളത്തനിനസ  ആ  വനിഹനിതയ  കേനിട്ടുയ.  പുതുതസ്വായനി
പനിരനിക്കുന നനികുതനിയല. ഇതകയമറ സരവ്വസ്പീസസ പ്രധസ്വാനമസ്വായ സയസസ്വാനമസ്വായനിട്ടുയ 1.5
ശതമസ്വാനയ  മസ്വാതയ  ലഭനിചമകേസ്വാണനിരുന  കകേരളത്തനിനസ  അതസ  4-5  ശതമസ്വാനമസ്വായനി
വരദ്ധനിചസ്വാല്  അത്ഭുതമപ്പെടസ്വാനനില.  ഓണ്മമലനസ്വായനി  ഒരു  പുസ്തകേയ  അമലങ്കെനില്
പസ്വാകക്കജേസ  ഇവനിമടയസ്വാണസ  വരുനമതങ്കെനില്  നമുക്കസ്വായനിരനിക്കുയ  അതനിമന  നനികുതനി
ലഭനിക്കുകേ.   ഇതസ്വാണസ  കകേരളത്തനിനസ  ഗുണകേരമസ്വായനി  വരുനതസ.  അലസ്വാമത
കകേരളത്തനിമല ജേനങ്ങളനില്നനിനസ  3000  കകേസ്വാടനി രൂപ പനിഴനിമഞ്ഞടുക്കുന പ്രശ്നമനില.
ഒനസ്വാമമത്ത വദതദസ്വാസയ ഇതസ്വാണസ.  ആ  18  ശതമസ്വാനയ കേദസ്വാപനിമന എതനിരത്തതനിനസ
I  plead  guilty  of  that.  കേസ്വാരണയ  അതസ  ഭയങ്കെര  ഡനിസനിബക്യൂഷണലനി
റനിഗസസ്പീവസ്വായനിട്ടുള്ള  ടസ്വാകസ  സനിസമസ്വായനിരനിക്കുയ.  നനിങ്ങള്  ഏതസ  പ്രസ്വാഥമനികേ  നനികുതനി
മടകസറസബുക്കസ  വസ്വായനിചസ്വാലുയ  തുടങ്ങുനതസ  എലസ്വാവരനില്  നനിനയ  തുലദമസ്വായനി  നനികുതനി
പനിരനിക്കുന  കപസ്വാള്  ടസ്വാകനിമനതനിരസ്വായ  വനിമരശനയ  വചനിടസ്വാണസ.  അതുകപസ്വാമലയള്ള
ഒരു ഏരപ്പെസ്വാടസ്വാണനിതസ.  പസ്വാവമപ്പെടവരക്കസ കൂടുതല് ഇളവസ  നല്കുകേ,  പണക്കസ്വാരനനില്
നനിനയ  കുറചസ  കൂടുതല്  നനികുതനി  പനിരനിക്കസ്വാന്  കനസ്വാക്കുകേ.  അങ്ങമനമയസ്വാരു
സയവനിധസ്വാനത്തനികലയസ്വാണസ  കപസ്വായതസ.  രണസ്വാമകത്തതസ,  എങ്ങമനയസ്വാണസ  ഇതസ
അഡനിനനികസറസ  മചകയ്യണതസ.  കകേന്ദ്രവമുണസ,  സയസസ്വാനവമുണസ  -  വലനിയ
തരക്കമസ്വായനിരുന.  കകേരളയ,  പശ്ചനിമബയഗസ്വാള്,  തമനിഴസ നസ്വാടസ  എലസ്വാവരുയകൂടനി  എടുത്ത
നനിലപസ്വാടസ പ്രകേസ്വാരയ ചരക്കനിമന അടനിസസ്വാനത്തനില്  1.5  കകേസ്വാടനി രൂപയസ തസ്വാമഴയള്ള
90 ശതമസ്വാനയ നനികുതനിദസ്വായകേരുയ സയസസ്വാനത്തനിമന നനിയനണത്തനിന് കേസ്പീഴനിലസ്വാണസ
എനതസ്വാണസ.   ഇതസ  മചറുതല.  പുതുതസ്വായനി  രജേനിസര  മചയ്യമപ്പെടുനതസ  മസ്വാതമസ്വാണസ
50:50  ആയനി  കപസ്വാകുനതസ.  രണസ  കേസ്വാരദങ്ങള്ക്കസ്വായനി  ശ്രമനിച,  പകക  നടനനില.
അതുകൂടനി  പറയസ്വായ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില്  60  ശതമസ്വാനയ  സയസസ്വാനത്തനിനയ
40  ശതമസ്വാനയ  കകേന്ദ്രത്തനിനമസ്വാണസ.  ഇകപ്പെസ്വാള്  50:50  ആണസ.  ഇതനില്
തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കസ്വാന് കേഴനിഞ്ഞനിരുനനില.  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കണമമങ്കെനില്  75  ശതമസ്വാനയ
കവസ്വാടസ  കവണയ.  15  സയസസ്വാനങ്ങമള  കൂമട  നനിരത്തനിയസ്വാല്  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കനില.  കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭസ്വാ മതരമഞ്ഞടുപ്പെസ   കേഴനിഞ്ഞസ യ.പനി.-യനിലടക്കയ
ജേയനിച വനകേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്വാഴസ്വാണസ  തസ്പീരുമസ്വാനത്തനികലയസ  എത്തനിയതസ.  പനിമന നമ്മള്
എതനിരത്തനിടസ  കേസ്വാരദമനില.   മമറസ്വാനസ,  കകേരളത്തനിമന  ഇകപ്പെസ്വാഴമത്ത  ഡനിമസ്വാനസ
നനിരക്കനില് ഒരു മസ്വാറവയ വരുത്തസ്വാന് പസ്വാടനിമലനള്ളതകല.  നമ്മള് ഡനിമസ്വാനസ  മചയ
സയസസ്വാനത്തനിമന  എസസ.ജേനി.എസസ.ടനി.  അതസ  മമറസ്വാരു  സയസസ്വാനമത്തയയ
ബസ്വാധനിക്കുനതല,  നമ്മുമട  സയസസ്വാനത്തസ  പനിരനിക്കുനതസ്വാണസ.  അതനിമനസ്വാരു കറഞസ
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കവണയ.  12  ശതമസ്വാനയ നനികുതനി,  അതസ  10  ആകേസ്വായ  14  ആകേസ്വായ,  അമലങ്കെനില്  11
ആകേസ്വായ  13  ആകേസ്വായ.  അകപ്പെസ്വാള്  നമ്മുമട  നനികുതനി  അധനികേസ്വാരയ  പൂരണ്ണമസ്വായയ
നഷ്ടമപ്പെടുനനില.  അതുയ തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കസ്വാന് പറനിയനിരുനനില.  സയസസ്വാന നനിയമസഭസ്വാ
മതരമഞ്ഞടുപ്പെസ  കേഴനിഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  മസ്വാറനിവന  രസ്വാഷസ്പീയ  ബലസ്വാബലത്തനിമന
അടനിസസ്വാനത്തനിലസ്വാണസ  അവനിമട  തസ്പീരുമസ്വാനത്തനികലയസ  കപസ്വാകേസ്വാന്  കേഴനിയനതസ.
അങ്ങമനമയസ്വാരു  പരനിമനിതനിയണസ.  രസ്വാഷസ്പീയബലയ  മസ്വാറനി,  നമ്മള്  കുറചതുമകേസ്വാണസ
കേസ്വാരദമനില.  അവനിമടമയസ്വാരു  സമവസ്വായത്തനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്  നമുക്കസ
കപസ്വാകകേണനി വരുയ.  മൂനസ്വാമകത്തതസ,  മഡസനികനഷന് പ്രനിന്സനിപ്പെനിള്.  ചരക്കുകേളമട
മഡസനികനഷന്  എവനിമടയസ്വാകണസ്വാ  അവനിമടയസ്വാണസ  നനികുതനി  എനപറയനതസ
എളപ്പെമസ്വാണസ.  ചരക്കനിമന  നസ്പീക്കയ  കേസ്വാണസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.  എനസ്വാല്
കസവനയ  അങ്ങമനയല.   എവനിമടയസ്വാണസ  കസവനയ?  ഒരസ്വാള്  മപയനിനനില്
വരുന.  അതനിമന  സരവ്വസ്പീസസ  ചസ്വാരജേസ  അയസ്വാള്  കേയറുന സയസസ്വാനത്തനിനസ്വാകണസ്വാ
ഇറങ്ങുന  സയസസ്വാനത്തനിനസ്വാകണസ്വാ....,  എങ്കെനില്  പകുതനി  പകുതനി.  ഏതസ്വായസ്വാലുയ
എയരമമലന്സനിമന  ആസസ്വാനയ  എവനിമട  എനള്ളതല.  എയബസ്വാരക്കസ  മചയ്യുന
സയസസ്വാനത്തനിനസ അവനിമട നനിനയ വരുനതനിനസ കേനിട്ടുയ.  ഇവനിമട നനിനസ എയബസ്വാരക്കസ
മചയ്യുകമസ്വാള്  ഇവനിമട  കേനിട്ടുയ.  ഫനിനസ്വാന്ഷദല്  സരവ്വസ്പീസനിലടക്കയ  മഡസനികനഷന്
പ്രനിന്സനിപ്പെള്  മകേസ്വാണവരസ്വാനസ്വായനി  കേഠനിനമസ്വായ  പ്രയത്നമസ്വാണസ  നടത്തനിയതസ.
ഉകദദസ്വാഗസര  ഓകരസ്വാ  ഇനയ  കേസ്വാരദത്തനില്  തരക്കനിചയ  വസ്വാശനിപനിടനിചയ  എതനിരത്തുയ
തസ്വാല്ക്കസ്വാലനികേമസ്വായനി  കൂട്ടുപനിടനിക്കസ്വാന്  പറ്റുനവമര  കൂട്ടുപനിടനിചമസ്വാണസ  മഡസനികനഷന്
പ്രനിന്സനിപ്പെള്  നമുക്കസ  അയഗസ്പീകേരനിമചടുക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിചതസ.  അങ്ങസ  ഒരു  കേസ്വാരദയ
പറഞ്ഞതനില് സങ്കെടമുണസ.  ഇതസ മഎഡനിയല് ജേനി.എസസ.ടനി.  അലസ്വാമയനസ്വാണസ അങ്ങസ
പറഞ്ഞതസ.   അതനിനസ  രണസ  കേസ്വാരണങ്ങളസ്വാണസ.  ഒനസ,  ഒകര  നനിരക്കല,  അക്കസ്വാരദയ
പറഞകേഴനിഞ.  രണസ,  എണ്ണ,  ഭൂനനികുതനി,  റനിയല് എകസറസ,  സസ്വാമസ ഡക്യൂടനി,  മദദയ
തുടങ്ങനിയവമയലസ്വായ  ജേനി.എസസ.ടനി.ക്കസ  അകേത്തസ  വകരണതകലമയനസ്വാണസ.  സസ്വാമസ
ഡക്യൂടനി  ജേനി.എസസ.ടനി.യനില്  മകേസ്വാണവരുനതനിമന  എതനിരത്തസ  കതസ്വാല്പ്പെനിചതസ്വാണസ
കകേരളത്തനിമന വനിജേയമമനസ പറയനതസ.  ഭരണഘടന കഭദഗതനി മചയ്യസ്വാന് എനനിക്കസ
പറനില.  ഇനനിയളളതസ  തനിരനിചപനിടനിക്കണമമന അഭനിപ്രസ്വായയ  ഉയരനകപ്പെസ്വാള്  ഞസ്വാന്
സമ്മതനിചനില,  ചരച  മചയ്യസ്വാന്  പറനിമലനസ  പറഞ.  കുറചസ  സയസസ്വാനങ്ങള്
ഇവനിമടയനിരുനമകേസ്വാണസ  ഇക്കസ്വാരദയ  ചരച  മചയ്യനില,  കേസ്വാരണയ  ഇതസ  ഭരണഘടനസ്വാ
വനിരുദ്ധമസ്വാണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  മസഷനനില്,  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  innocuous  ആയനിട്ടുളള
ഒരു  നനിരകദ്ദേശയ  മകേസ്വാണവന.  മപകട്രസ്വാള്,  മമറസ്വാരു  സയസസ്വാനത്തുനനിനസ
വസ്വാങ്ങുകേയസ്വാമണങ്കെനില് അതനിനസ ഇന്പുടസ ടസ്വാകസ മക്രഡനിറസ  മകേസ്വാടുക്കസ്വായ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-
യമട ഭസ്വാഗമല.  അങ്ങമന വനസ്വാല് കകേരളത്തനിമല കേമനനികേള് തമനിഴസ്വാടനില്നനിനയ
തമനിഴസ്വാടനിമല കേമനനികേള് കകേരളത്തനില്നനിനയ വസ്വാങ്ങനിക്കുയ. നമുക്കസ നനികുതനി കേനിടനില.
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ശക്തമസ്വായ  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുത്തതനിമന  ഫലമസ്വായനി  മപകട്രസ്വാള്  ജേനി.എസസ.ടനി.-ക്കസ
പുറത്തസ്വായനി. അഞസ വരഷയ കേഴനിഞ്ഞസ കനസ്വാക്കസ്വാമമനസ്വാണസ പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ. അങ്ങസ
പറഞ്ഞ നനിലപസ്വാടനിമന അരതയ എന്തസ്വാണസ?  ഇകപ്പെസ്വാള് ബസ്വാക്കനിയളള പരനിമനിതമസ്വായ
അധനികേസ്വാരവയ  കൂടനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാര  സയസസ്വാനങ്ങളനില്  നനിനയ  എടുത്തുമസ്വാറണ
മമനസ്വാകണസ്വാ?  ലസ്വാനസ  ടസ്വാകസ,  കമസ്വാകടസ്വാര  മവഹനിക്കനിള്  ടസ്വാകസ,  സസ്വാമസ  ഡക്യൂടനി,  മദദയ,
മപകട്രസ്വാള്  തുടങ്ങനിയ പരനിമനിതമസ്വായ അധനികേസ്വാരയ മസ്വാതകമ സയസസ്വാനത്തനിനളള. ഇഇൗ
അധനികേസ്വാരയകൂടനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ  ഏല്പ്പെനിചമകേസ്വാടുക്കണമമനസ  പറയനതസ  ശരനിയല.
ആ  കമസ്വാഡലനില്  നനിനസ  വദതദസ്തമസ്വായ  ഒനസ്വാണസ  കകേരള  സരക്കസ്വാര  ഇകപ്പെസ്വാള്
ഉയരത്തനിപ്പെനിടനിക്കുനതസ. അങ്ങസ പറഞ്ഞ എലസ്വാ കേസ്വാരദങ്ങമളയയ എതനിരക്കുനമവനല
പറയനതസ.  വളമര  ശരനിയസ്വായനിട്ടുളള  രസ്പീതനിയനില് കേസ്വാരദങ്ങള് ചൂണനിക്കസ്വാണനിചനിട്ടുണസ.
പല  നനിരക്കുകേളനിലുയ  ഇനനിയയ  മസ്വാറയ  വരുകത്തണതുണസ.  പല  നനിരക്കുകേളയ
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതസ  നമുക്കസ  പ്രയസ്വാസയ  ഉണസ്വാക്കുന  രസ്പീതനിയനിലസ്വാണസ.  പകക,
പ്രയസ്വാസമത്തക്കുറനിചസ  തസ്പീരപ്പെസ  പറയനതനിനമുമസ  കുറചകൂടനി  ആഴത്തനില്
മനസനിലസ്വാക്കണമമന അഭദരതന എനനിക്കുണസ. ഇകപ്പെസ്വാഴുളള നനികുതനി നനിരക്കസ മസ്വാതയ
കേണക്കനിമലടുത്തസ്വാല്  മതനി.  ട്രസ്വാകറനിമന  നനികുതനി  12  ശതമസ്വാനമസ്വാണസ.  കനരമത്ത
എമമകസസ  നനികുതനി  മസ്വാതയ  12  ശതമസ്വാനയ  ഉണസ്വായനിരുന.  അതനിമന  മമറലുയ
മറ്റുയ  വസ്വാങ്ങനിചകപ്പെസ്വാള്  അതനിനസ  വസ്വാറസ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുത്തനിട്ടുണസ.  ട്രസ്വാകര  അവനിമട
നനിനസ  മകേസ്വാണവരുനതനിനസ  നസ്വാലസ  ശതമസ്വാനയ  ഇനര  കസറസ  ടസ്വാകസ  മകേസ്വാടുക്കണയ.
Freightനസ  സരവ്വസ്പീസസ  ടസ്വാകമണങ്കെനില്  രണസ  ശതമസ്വാനയ  മകേസ്വാടുക്കണയ.  കനരമത്ത
24  ശതമസ്വാനമസ്വായനിരുന  embedded  tax  ഇകപ്പെസ്വാള്  12  ശതമസ്വാനമസ്വായനി
ചുരുങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയകല?  നമ്മമളലസ്വായ മഹഡസ മമലന് കററസ വചസ്വാണസ കനസ്വാക്കുനതസ.
ഇകപ്പെസ്വാഴുളള  ജേനി.എസസ.ടനി.  18  ശതമസ്വാനയ  ആണസ,  വസ്വാറസ്വാമണങ്കെനില്  14
ശതമസ്വാനമകലയളള എനസ്വാണസ പറയനതസ.  എനസ്വാല് കനരകത്ത 14  ശതമസ്വാനയ വസ്വാറസ
വനതസ,  ഞസ്വാന്  ഇഇൗ  പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല,  മറസ  സയസസ്വാനത്തസ  നനിനസ്വാമണങ്കെനില്
അവനിമട  ഇഇൗ  സസ്വാധനയ  ഉത്പസ്വാദനിപ്പെനിച  ഫസ്വാകറനി  ഉടമസന്  മകേസ്വാടുത്ത  വസ്വാറസ
നനികുതനി  -  5  ശതമസ്വാനയ,  എമമകസസ  നനികുതനി  -12  ശതമസ്വാനയ,   സനി.എസസ.ടനി.  -4
ശതമസ്വാനയ,  സരവ്വസ്പീസസ  ടസ്വാകസ-  രണസ  ശതമസ്വാനയ  ഇതനില്  നനിനകല  18  ശതമസ്വാനയ
നനികുതനി വരുനതസ.  

ശ്രസ്പീ  .    മകേ  .    കൃഷ്ണന് കുടനി :  സര, അഗനിക്കള്ചര പരപ്പെസസ പറഞ്ഞസ്വാല് ടസ്വാകനില്
നനിനസ ഒഴനിവസ്വാക്കനി മകേസ്വാടുത്തനിരുന.

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ :  സര,  ട്രസ്വാകറനിനസ  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ
നനികുതനിയസ്വാണസ മകേസ്വാടുക്കുനതസ.  കനരമത്ത ട്രസ്വാകറനിനസ സയസസ്വാന വസ്വാറസ ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാന്
പറ്റുമസ്വായനിരുന.  അതസ  ഒഴനിവസ്വാക്കനിയസ്വാലുയ  ബസ്വാക്കനി  നനികുതനി   embedded  ആയനിടസ
അതനിലുണസ.   
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജേസ്വാരജേസ :  സര,  ധനകേസ്വാരദ വകുപ്പുമനനി സയസസ്വാരനിചകപ്പെസ്വാള്
മഡസനികനഷന് കപസ്വായനിനനിലസ്വാണസ  ടസ്വാമകനസ  പറഞ.  റബ്ബറനിമന മഡസനികനഷന്
കപസ്വായനിമനനസ പറയനതസ മപരുമസ്വാവൂരസ്വാണസ. അവനിമടയസ്വാണസ കപ്രസ്വാസസസ മചയ്യുനതസ.
റബ്ബറനികന്മേല്  28  ശതമസ്വാനയ നനികുതനി നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ബഹുമസ്വാനദനസ്വായ
ധനകേസ്വാരദവകുപ്പുമനനി  നനിശ്ചയനിചസ്വാല്  ആ  നനികുതനി  ഒഴനിവസ്വാക്കസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.
അമലങ്കെനില് റബ്ബര കമഖല തകേരസ്വാന് കപസ്വാവകേയസ്വാണസ.  

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  മഎസകേസ :  സര,  ഞസ്വാന്  അതനികലയസ  വരസ്വായ.
ഇവനിമട  നടന  ഭൂരനിപക  വനിമരശനങ്ങളയ  മുന്കേസ്വാല  നനികുതനിഭസ്വാരയ
എന്തസ്വാമണനളളതനിമന  അടനിസസ്വാനമസ്വാക്കനിയസ്വാണസ.  നമ്മുമട  കേണ്ണനില്മപ്പെടുനതസ
മസ്വാതമല നനികുതനി ഭസ്വാരയ.  പസ്വാരടനിയമട മസന്ട്രല് കേമ്മനിറനി പ്രകമയയ വസ്വായനിചകപ്പെസ്വാള്
ഏതസ്വാണസ ഒരു ലകയ കകേസ്വാടനി രൂപമയനസ പറഞ്ഞകലസ്വാ;  ആ  ലകയ കകേസ്വാടനി രൂപ
എവനിമട  നനിനസ്വാണസ?   ആദദവരഷയ  ഉണസ്വാകേസ്വാന്  കപസ്വാകുന  നനികുതനി  കുറവനിമന
ഫലമസ്വായനി  കകേന്ദ്ര-സയസസ്വാന  സരക്കസ്വാരുകേള്ക്കസ  വരസ്വാന്  കപസ്വാകുന  നഷ്ടമസ്വാണസ
പറയനതസ.  ഇവനിമട  പറഞ്ഞ  പല  ഉത്പനങ്ങള്ക്കുയ  ഫനിഷനിയഗസ,  കറസ്വാഡസ,  മനറസ
തുടങ്ങനിയവയസ ഇതയയ നനികുതനികവണകമസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര :  സര,  കേദസ്വാന്സറനിനളള  മരുനകേള്,  ഹൃകദ്രസ്വാഗവമസ്വായനി
ബനമപ്പെട  മമഷനിനറനികേള്   തുടങ്ങനിയവയമട  വനിലയനില്  എമന്തങ്കെനിലുയ  മചയ്യസ്വാന്
സസ്വാധനിക്കുകമസ്വാ?

കഡസ്വാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ : സര, കകേരള സരക്കസ്വാര ഏതസ്വാണസ രണസ
ഡസന്  കേസ്വാരദങ്ങളനില്  നനികുതനി  കുറയണമമനസ  ശക്തമസ്വായനി  കകേന്ദ്രത്തനിനസ
എഴുതനിമകേസ്വാടുത്തനിട്ടുണസ.  9-ാം തസ്പീയതനി നടക്കുന ചരചയനില് വരുനതസ്വാണസ. നനിങ്ങള്
ഇവനിമട ഉനയനിച ഏതസ്വാണസ എലസ്വാ ഉത്പനങ്ങളയ അതനില്മപ്പെടുനതസ്വാണസ.  

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര,  കനരമത്തയണസ്വായനിരുന  ടസ്വാകകേള്
പ്രതദകമസ്വായനി വരുനതുമകേസ്വാണസ കൂടുതലസ്വായനി കതസ്വാനനമവനസ്വാണസ അങ്ങസ ഇവനിമട
പറഞ്ഞതസ.  സനിമനസ,  കേമനി  ഉള്മപ്പെമടയളള  എലസ്വാ  നനിരമ്മസ്വാണ  സസ്വാമഗനികേളമടയയ
വനില  20  ശതമസ്വാനമസ്വാണസ  വരദ്ധനിചനിരനിക്കുനതസ.  സസസ്വാഭസ്വാവനികേമസ്വായയ  സസ്വാധസ്വാരണ
മനഷദന്  വനിചസ്വാരനിക്കുനതസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനതുമകേസ്വാണസ്വാണസ  വനില
വരദ്ധനിചമതനസ്വാണസ.  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട  ഫലമസ്വായനി  വനിലകുറചനിട്ടുമണങ്കെനിലുയ
ഉകദ്ദേശനിചഫലയ  അവനിമട  വനനിടനില.  അഗനിക്കള്ചറല്  കപ്രസ്വാഡകസസനിമന  പ്രശ്നവയ
അതുകപസ്വാമലയസ്വാണസ.  മഫരടനിമമലസറനിമന  നനികുതനി  12  ശതമസ്വാനത്തനില്  നനിനസ
അഞസ ശതമസ്വാനമസ്വായനി കുറച. മപസനിമമസഡ്സനിനസ ജേനി.എസസ.ടനി. 28 ശതമസ്വാനമസ്വാണസ.
ട്രസ്വാകറനിനസ  12  ശതമസ്വാനവയ  അതനിമന  മസയര  പസ്വാരടസസനിനസ  28  ശതമസ്വാനവമസ്വാണസ
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നനികുതനി. യഥസ്വാരതത്തനില് വനില വരദ്ധനിച. മമഫനല് കപ്രസ്വാഡകസ ആളകേളമട കേയ്യനില്
എത്തുകമസ്വാഴസ്വാണസ ടസ്വാകസ വസ്വാങ്ങനിക്കുനതസ. മമഫനല് കപ്രസ്വാഡകസ എത്തുകമസ്വാള് ഇതനിനസ
മുമ്പുണസ്വായനിരുനതനികനക്കസ്വാള്  20  മുതല്  30  ശതമസ്വാനയ  വനില  ഇത്തരയ
സസ്വാധനങ്ങള്ക്കസ  വരദ്ധനിചതസ്വാണസ  സയശയത്തനിനളള  കേസ്വാരണയ.  അതനിനസ
കസ്വാരനിഫനികക്കഷന് കവണതസ്വാണസ.

കഡസ്വാ  .   ടനി  .   എയ  .   കതസ്വാമസസ മഎസകേസ : സര, ഞസ്വാന് ഒരു കകേസസ്വാണസ പറഞ്ഞതസ.
വളത്തനിനസ  നനികുതനി  പൂജേദയ  ആക്കനിയസ്വാലുയ  വളയ  ഉത്പസ്വാദനത്തനിനസ്വാവശദമസ്വായ
മകേമനിക്കല്സസ  12  ശതമസ്വാനയ  നനികുതനി  മകേസ്വാടുത്തസ്വാണസ  വസ്വാങ്ങനിചനിട്ടുളളതസ.   ഫനിഷസ
മനറനിമന നനികുതനി പൂജേദമസ്വാക്കനിയസ്വാലുയ ഫനിഷസ മനറനിനസ മമനകലസ്വാണ് വസ്വാങ്ങനിക്കുകമസ്വാള്
നനികുതനി 18 ശതമസ്വാനമസ്വാണസ. അതനില് നനികുതനി വചനിമലങ്കെനിലുയ ഫനിഷസ മനറനില് നനികുതനി
embedded  ആണസ.  നനികുതനി വചനിമലങ്കെനില് ഇറക്കുമതനിയമട കമല്  countervailing
duty  വയസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കനില.  മഫരടനിമമലസറനിനകമല്  5  ശതമസ്വാനകമസ്വാ
12  ശതമസ്വാനകമസ്വാ  നനികുതനി  embedded  ആയനി  മകേസ്വാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  അകത
സമയത്തസ മഫരടനിമമലസറനിനകമല് നനികുതനിയനിലസ്വാമയനളളതുമകേസ്വാണസ ഇറക്കുമതനിയമട
കമല്  countervailing duty  വയസ്വാന് പറനില.  അകപ്പെസ്വാള് സയഭവനിക്കസ്വാന് കപസ്വാകുനതസ
ഇറക്കുമതനി  ഡക്യൂടനിയനിലസ്വാമത  ഇന്തദയനികലയസ  മഫരടനിമമലസര  വരുയ.  ഇവനിമട
ഉത്പസ്വാദനിപ്പെനിക്കുന  മഫരടനിമമലസറനിമന  റസ്വാ  മമറസ്പീരനിയലനിനസ  ടസ്വാകസ  embedded
ആയനി  നനില്മക്ക  നമ്മള്  uncompetitive ആകുയ.  ഇതസ  തമനയസ്വാണസ
ഫനിഷസ  മനറനിനമുളളതസ.  ഇങ്ങമനയളള  സങ്കെസ്പീരണ്ണതകേള്  കേണക്കനിമലടുത്തസ
പരനികശസ്വാധനികക്കണതുണസ.  അങ്ങമന പരനികശസ്വാധനിചതനിനകശഷയ  18  ഉത്പനങ്ങള്,
ഉദസ്വാഹരണത്തനിനസ  ഹഇൗസസ  കബസ്വാടനില്  ഉപകയസ്വാഗനിക്കുന  ഇന്പുടസ  ഡസ്പീസലസ്വാണസ.
അതനിനസ  ഇന്പുടസ  ടസ്വാകസ  മക്രഡനിറസ  കേനിടനില.  അവര  മസ്പീന്  ഉള്മപ്പെമടയളള  ഭകണ
സസ്വാധനങ്ങള് വസ്വാങ്ങുനതസ അണ് രജേനികസഡസ വദസ്വാപസ്വാരനികേളനില് നനിനസ്വാണസ,  അവനിമട
നനികുതനി  പൂജേദമസ്വാണസ.  ക്രൂയനിസസ  ഷനിപ്പുകേളനികലതുകപസ്വാമല   ഹഇൗസസ  കബസ്വാട്ടുകേള്ക്കസ
5 ശതമസ്വാനയ നനികുതനിയസ്വാക്കണയ എനളളതസ്വാണസ കകേരളത്തനിമന ഡനിമസ്വാനസ. അക്കസ്വാരദയ
നമ്മള് ചരച മചയനിടനില. ഇങ്ങമന ഓകരസ്വാ കകേസ്സുയ എടുത്തസ  ഓകരസ്വാകനസ്വാകരസ്വാനസ്വായനി
മറുപടനി  പറയനനില.  അവമയലസ്വായ  വളമര  സസ്വാധുവസ്വായ  കേസ്വാരദങ്ങളസ്വാണസ.
അതുസയബനനിചസ  കകേന്ദ്ര  സരക്കസ്വാരനിമന  ശ്രദ്ധയനില്മപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണസ.  വരുന
ദനിവസങ്ങളനില് അതുസയബനനിച ചരചകേള് നടക്കുയ. 

ട്രസ്വാന്സനിഷന് പനിരസ്പീഡനില് പ്രശ്നങ്ങള് ഏമറയണസ.  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശന് കചസ്വാദനിച  works  contract-മന പ്രശ്നമുണസ.  12  ശതമസ്വാനമസ്വായനി  കുറഞ.
30 വമരയളളതനിമനലസ്വായ  കനരമത്തയളളതസ  മതനി.  അതനിനകശഷമുളളതനിനസ
5 ശതമസ്വാനയ കകേസ്വാമഇൗണനിയഗസ ആണസ. 7 ശതമസ്വാനയ കൂടുതല് നനികുതനി കവണയ, പകക
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മകേസ്വാടുക്കനില.  ഇനനിയനികപ്പെസ്വാള് മചയ്യസ്വാന് കപസ്വാകുനതസ,  എസനികമറനിമല ഇന്പുടസ  ടസ്വാകസ
മക്രഡനിറസ  ബനില്ലുമണങ്കെനില്  മകയനിയ  മചയ്യസ്വാന്  സസ്വാധനിക്കുയ.  അതുമകേസ്വാണസ  ടസ്വാകസ
ഡനിപ്പെസ്വാരട്ടുമമനസ/ബനമപ്പെട  ഡനിപ്പെസ്വാരട്ടുമമനസ  പരനികശസ്വാധനിചതനിനകശഷയ  ഓകരസ്വാ
ഇനത്തനിനയ  എസനികമറനികനക്കസ്വാള്  എത കൂടുതല് മകേസ്വാടുക്കണമമനസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിചസ
ഓരഡര  ഇറക്കണയ.  ഇഇൗ  മഷഡക്യൂള്  തമന  പുതനിയതസ്വായനി  ഇറക്കുനതനിനയ
ബസ്വാധകേമസ്വായനിരനിക്കുയ.

ശ്രസ്പീ  .    കമസ്വാന്സസ  കജേസ്വാസഫസ:  സര,  1-7-2017-നമുമസ  എഗനിമമനസ  വച
വരക്കുകേള്  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇയപനിമമനസ  മചയ്യുകമസ്വാള്  8  ശതമസ്വാനത്തനിന  വദതദസ്വാസയ
വരുന.  ഇതസ  വലനിയ  കേണ്ഫക്യൂഷനസ്വായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇമതങ്ങമന
പരനിഹരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയയ?

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  ഐസകേസ:  സര,  അതനില്  കേണ്ഫക്യൂഷനനില.
കകേസ്വാണ്ട്രസ്വാകരമസ്വാരുമസ്വായനി  ചരച  മചയകപ്പെസ്വാള്  അവര  ഈ  തതസയ
അയഗസ്പീകേരനിചകേഴനിഞ.  അമതലസ്വായ  ജേനി.എസസ.ടനി.  നനികുതനിയമട  കേസ്പീഴനിലസ്വാണസ.
ഇനനിമുതല്  12  ശതമസ്വാനയ  വചള്ള  നനികുതനിയല.  എനസ്വാല്  അവര  എസനികമറനില്
5 ശതമസ്വാനയ കൂടനിയനിട്ടുണസ. അകപ്പെസ്വാള് 7 ശതമസ്വാനയ ബസ്വാക്കനിയണസ.  അതനില് ഇന്പുടസ
മക്രഡനിറസ കേനിട്ടുയ. അതസ എതമയനസ ഒരുമനിചനിരുനസ ചരച മചയസ തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുകമസ്വാള്
എസനികമറസ തുകേ 4 ശതമസ്വാനയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണമമനസ പറഞ്ഞസ്വാല്  അതസ വരദ്ധനിപ്പെനിചസ
മകേസ്വാടുക്കുയ.  

ശ്രസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര:  സര,  കലസ്വാക്കല് കബസ്വാഡനികേള്ക്കസ  Entertainment  tax-ല്
വരുന നഷ്ടയ  പരനിഹരനിക്കസ്വാനള്ള നനിരകദ്ദേശങ്ങളകണസ്വാ? 

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  ഐസകേസ:  സര,  കലസ്വാക്കല്  കബസ്വാഡനികേളമട
Entertainment  Tax  -മന  സയബനനിചസ  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  exaggerate
മചയസ  കേണമവനസ്വാണസ  ഞസ്വാന്  മനസനിലസ്വാക്കുനതസ.  കകേരളത്തനിമല  എലസ്വാ
തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സസ്വാപനങ്ങളമടയയ  കകേസ്വാരപ്പെകറഷനകേളമടയയ  ആമകേ
Entertainment  Tax  30-40 കകേസ്വാടനി  രൂപയസ്വാണുള്ളതസ.   അതസ പനിരനിക്കമണനസ്വാണസ
ധസ്വാരണയസ്വായനിട്ടുള്ളതസ.  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ  അതസ  പനിരനിക്കസ്വാന്  അവകേസ്വാശമുണസ.  പനിരനിച
കേഴനിഞ്ഞസ്വാല്  തനികയററനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി  വലനിയ  കതസ്വാതനില്  വരദ്ധനിക്കുയ.
അതനിനപകേരയ  കേഴനിഞ്ഞ വരഷയ എതയസ്വാകണസ്വാ കേനിടനിയതസ അതനിമന 15 ശതമസ്വാനയ
കൂടുതല് ഇനനിമുതല് ഓകരസ്വാ വരഷവയ വരദ്ധനിപ്പെനിചസ നല്കുയ.   ഈ നസ്വാലസ വരഷമത്ത
അനഭവയ വചമകേസ്വാണസ, ഇനനി വരസ്വാന് കപസ്വാകുന കസറസ ഫനിനസ്വാന്സസ കേമ്മസ്പീഷന് ഇനനി
ഭസ്വാവനിയനില്  എങ്ങമന  കവണമമനസ  തസ്പീരുമസ്വാനനിക്കുനതനിനസ  ഒരു  കഫസ്വാരമുല  വയ്ക്കുയ.
ഇതസ്വാണസ  തകദ്ദേശസസയയഭരണ വകുപ്പുമസ്വായനി സരക്കസ്വാര ആകലസ്വാചനിചസ ഈ സഭയനില്
പ്രഖദസ്വാപനിചനിട്ടുള്ള നയയ.  
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ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:   സര,  ഇതനിമല  കേണ്ഫക്യൂഷന്  ഇകപ്പെസ്വാഴുയ
നനിലനനില്ക്കുകേയസ്വാണസ.   ഇകപ്പെസ്വാള്  തമനിഴസ്വാടനില്  ഈ  ടസ്വാകസ  പനിരനിക്കുനണസ.  അങ്ങസ
പറഞ്ഞതുകപസ്വാമല  ഇതസ  രണനികനയയ  കൂടനി  ഭസ്വാരയ  സസ്വാധസ്വാരണ  കേണ്സക്യൂമരക്കസ
തസ്വാങ്ങസ്വാന് കേഴനിയനില.  പകക ഇതസ പനിരനിചസ എനസ, എകപ്പെസ്വാള് മകേസ്വാടുക്കുമമനസ ധസ്വാരണ
കവണയ.  ഞസ്വാന്  exaggerate  മചയസ  പറഞ്ഞതല.   നനിലവനില്  അവര  മകേസ്വാടുത്ത
365  കകേസ്വാടനി  രൂപ  റസ്പീ-ഇയകബഴസ  മചയസ  മകേസ്വാടുക്കസ്വാനണസ.   ഇകപ്പെസ്വാള്തമന അവര
വലസ്വാത്ത പ്രതനിസനനിയനിലസ്വാണസ.  ആ സമയത്തസ്വാണസ അവരക്കസ ലഭനിചമകേസ്വാണനിരുന
കൃതദമസ്വായ  വരുമസ്വാനയ ഇലസ്വാതസ്വാകുനതസ.  സയസസ്വാനമത്ത 38 മുനനിസനിപ്പെസ്വാലനിറനികേളനില്
ഈ  മസ്വാസയ  ശമളയ  മകേസ്വാടുത്തനിടനില.  അതസ  അടനിയന്തരമസ്വായനി  പരനിഹരനിക്കസ്വാനള്ള
നടപടനി കവണയ.  

കഡസ്വാ  .    ടനി  .    എയ  .    കതസ്വാമസസ  ഐസകേസ:  സര,  അടനിയന്തരമസ്വായനി
പരനിഹരനിക്കസ്വാനള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിചവരനികേയസ്വാണസ.  കേഴനിഞ്ഞ  മസ്വാസയ
ഫനിനസ്വാന്സസ,  തകദ്ദേശസസയയഭരണയ  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളനിമല  ഉകദദസ്വാഗസര
ഒരുമനിചനിരുനസ അതനിമനസ്വാരു കഫസ്വാരമുല തയ്യസ്വാറസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ.  365 കകേസ്വാടനി രൂപ ഈ
ഒരു വരഷകത്തതസ  മസ്വാതമല.  കേഴനിഞ്ഞ ഏഴസ,  എടസ  വരഷകത്തതസ്വാണസ.  ഇനനി  അതസ
അങ്ങമന  കപസ്വാകേസ്വാന്  കേഴനിയനില,   അതസ  പൂരണ്ണമസ്വായയ  മസറനില്  മചകയ്യണതുണസ.
അതനിനസ  എങ്ങമന  മപന്ഷന്  ഫണണസ്വാക്കസ്വാന്  കേഴനിയയ  തുടങ്ങനിയ  കേസ്വാരദങ്ങമള
സയബനനിചസ നടന ചരചയമട അടനിസസ്വാനത്തനില് തകദ്ദേശസസയയഭരണ വകുപ്പെസ ഒരു
കേരടസ മപ്രസ്വാകപ്പെസ്വാസല് തയ്യസ്വാറസ്വാക്കുകേയസ്വാണസ. അതസ ഈ മസ്വാസയ തമന തയ്യസ്വാറസ്വാകുമമനസ
കേരുതുന.  അതസ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുനകതസ്വാമട ഈ മസ്വാസകമസ്വാ  അടുത്ത മസ്വാസകമസ്വാ  ആ
പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയയ.   

അതുകപസ്വാമല  കലസ്വാടറനിയമട  കേസ്വാരദയ  എലസ്വാവരക്കുയ  അറനിയസ്വാവനതസ്വാണസ.
അതുമകേസ്വാണസ  അതനിമനക്കുറനിചസ  കൂടുതമലസ്വാനയ  പറയനനില.  ശ്രസ്പീ.  രകമശസ
മചനനിത്തലയമട  സമസ്പീപനവയ  കേണ്സകസ്പീവസ  അകപ്രസ്വാചയ  പൂരണ്ണമസ്വായനി
അയഗസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണതമന  പറയസ്വായ,   ഡ്രസ്വാകക്കസ്വാണനിയന് സമസ്പീപനയ  കവണയ.
ഇതനില്  ശക്തമസ്വായ  നടപടനിമയടുക്കണമമനസ  കേഇൗണ്സനിലനില്  പറയകമസ്വാള്
ഡ്രസ്വാകക്കസ്വാണനിയന്  മസമപ്പെടുക്കസ്വാന്  പസ്വാടനിമലനസ്വാണസ  ചനില  സയസസ്വാനങ്ങള്
പറയനതസ.  ഹലസന്സസ  രസ്വാജേസ  നയവയ  മസ്വാരക്കറസ  ഇനരമവന്ഷനയ  മറ്റുയ  വസ്പീണയ
നനിങ്ങള്   തനിരനിചമകേസ്വാണവരനികേയസ്വാമണനസ  പറഞ്ഞസ  ചനില  സയസസ്വാനങ്ങള്
എതനിരത്തുമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇങ്ങമനയള്ള  എതനിരപ്പുകേളയ  തരക്കങ്ങളയ
ഉള്ളകപ്പെസ്വാള് അങ്ങുകൂടനി ഇഇൗ ഡ്രസ്വാകക്കസ്വാണനിയന് സമസ്പീപനയ കവമണനസ പറഞ്ഞസ്വാല്
എങ്ങമന  ശരനിയസ്വാകുയ.  ആനനി  കപ്രസ്വാഫനിറനിയറനിയഗസ  കകസ്വാസനിമന  അടനിസസ്വാനത്തനില്
കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാര  ശക്തമസ്വായ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണമമനസ്വാണസ  പറകയണതസ.  Wait
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and seeഅകപ്രസ്വാചസ പസ്വാടനിമലനസ  കകേരളയ ഒരുമനിമചസ്വാരു നനിലപസ്വാമടടുക്കണയ.  അവര
അതസ  കകേള്ക്കണമമനല.  ഇതനിനസ  ഇകപ്പെസ്വാള്   നടപടനിമയടുക്കണമമനസ
കകേരളകത്തസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  നനിനസ  പറയസ്വാന്  ഇനമത്ത  ഐഡനികയസ്വാളജേനിക്കല്
അറസകമസ്വാസനിയറനില്  ഒരു സയസസ്വാനവമനില.  ഐഡനികയസ്വാളജേനിക്കല്  മപ്രഡനികന്സസ
ഇകപ്പെസ്വാള്  നനിലവനിലനില.  ശ്രസ്പീ.  സുശസ്പീല് കമസ്വാദനി  ഇകപ്പെസ്വാള് ആ മപസ്വാസനിഷമനടുത്തു.
എനസ്വാല്  അങ്ങമന  കവണമമനയ  പറഞ്ഞസ  മറ്റുള്ള  ബനി.മജേ.പനി.  സയസസ്വാനങ്ങള്
തയ്യസ്വാറസ്വായനില. വദസ്വാവസസ്വായനികേമസ്വായനി ഉയരന മഹസ്വാരസ്വാഷ, ഗുജേറസ്വാത്തസ, തമനിഴസ്വാടസ എനസ്പീ
സയസസ്വാനങ്ങളയ  തയ്യസ്വാറല.  അകതസമയയ  പനിനസ്വാക്കയ  നനില്ക്കുന  ബസ്പീഹസ്വാര
കകേരളകത്തസ്വാമടസ്വാപ്പെയ നനിനസ ഇകപ്പെസ്വാള് കവണമമനസ പറയന. It  is a constructive
approach.  I  fully  appreciated.  ആരുയ  പൂരണ്ണമസ്വായനി  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന  ഒരു
നനിലപസ്വാകടസ്വാ  നനിയമകമസ്വാ  അല  ഇതസ.   ഭരണഘടനസ്വാ  കഭദഗതനികേളമട
അടനിസസ്വാനത്തനില്  സയസസ്വാനത്തനിനസ കൂടുതല് കശ്രയസരവയ ജേനങ്ങള്ക്കസ കൂടുതല്
പ്രയസ്വാസമുണസ്വാക്കസ്വാത്ത രസ്പീതനിയനിലുയ വളമര ഭയഗനിയസ്വായനി ഇമതങ്ങമന നടപ്പെനിലസ്വാക്കസ്വാന്
കേഴനിയമമനസ  ഒരുമനിചനനിനസ   ആകലസ്വാചനിക്കുകേയസ്വാണസ  കവണതസ.  അങ്ങമനമയസ്വാരു
സമസ്പീപനയ  ബഹുമസ്വാനമപ്പെട  പ്രതനിപക  കനതസ്വാവനില്നനിനമുണസ്വായതനില്   വലനിയ
നനനിയണസ. 

നമ്മുമട  സയസസ്വാനവമസ്വായനി  യസ്വാമതസ്വാരു  ബനവമനിലസ്വാത്ത  നസ്വാഗസ്വാലസ്വാനനിന
കവണനിയളള  പ്രകതദകേ  നനിയമവയ  മഹസ്വാരസ്വാഷ  സരക്കസ്വാരനിനകവണനിയളള
കേഇൗണ്സനിലനിമന  കേസ്വാരദവമമസ്വാമക്ക  ഇതനില്  മറഫര  മചയനിരനിക്കുനമവനയ
അവനിമടനനിനളള  ഇന്പുടസ  മക്രഡനിറസ   ഇവനിമട  മകേസ്വാടുകക്കണനി  വരുമമനയ
അവരുമസ്വായനി  ബനയ  സസ്വാപനികക്കണനിവരുമമനമസ്വാണസ  മസ്വാണനി  സസ്വാര  പറഞ്ഞതസ.
അമതസ്വാമക്ക  സയബനനിചസ  സബ്ജകസ  കേമ്മനിറനിയനില്  വനിശദമസ്വായനി  ചരച  മചയസ
തസ്പീരുമസ്വാനമമടുക്കസ്വായ. എതകത്തസ്വാളയ മസ്വാറസ്വാന് പറ്റുമമനസ എനനിക്കസ അറനിയനില.  എങ്കെനിലുയ
തുറന  മനകസസ്വാമട  ഈ  പ്രശ്നങ്ങമള  സമസ്പീപനിക്കസ്വാന്  സരക്കസ്വാര  തയ്യസ്വാറസ്വാണസ.
അതുമകേസ്വാണസ  2017-മല  കകേരള  ചരക്കു  കസവന  നനികുതനി  ബനില്  സബ്ജകസ
കേമ്മനിറനിയമട  പരനിഗണനയസ  അയയണമമന  പ്രകമയയ  പസ്വാസസ്വാക്കനിത്തരണമമനസ
അഭദരതനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: ശ്രസ്പീ. മകേ. എയ. മസ്വാണനി അവതരനിപ്പെനിച നനിരസ്വാകേരണ പ്രകമയയ സഭ
നനിരസ്വാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവസ്വാകേരന് :  അങ്ങയമട  1(എ)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസസ
മചയ്യുനകണസ്വാ? 

ശ്രസ്പീ  .   സനി  .   ദനിവസ്വാകേരന്  : സര, ഞസ്വാന് പ്രസസ മചയ്യുനനില.
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മനി  .    സസ്പീക്കര  :  ശ്രസ്പീ.  സനി.  ദനിവസ്വാകേരന് അവതരനിപ്പെനിച  1(എ)  നമര കഭദഗതനി
സഭയമട അനമതനികയസ്വാമട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ.  എയ.  സസരസ്വാജേസ,  അങ്ങയമട  2(ബനി)  നമര  കഭദഗതനി  പ്രസസ
മചയ്യുനകണസ്വാ? 

ശ്രസ്പീ  .   എയ  .   സസരസ്വാജേസ  : സര, ഞസ്വാന് പ്രസസ മചയ്യുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശ്രസ്പീ.  എയ.  സസരസ്വാജേസ  അവതരനിപ്പെനിച  2(ബനി)  നമര കഭദഗതനി
സഭയമട അനമതനികയസ്വാമട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2017-മല കകേരള ചരക്കു കസവന നനികുതനി ബനില് സസ്വാമത്തനികേ കേസ്വാരദങ്ങള്
സയബനനിച VIII-ാം നമര സബ്ജകസ കേമ്മനിറനിയമട പരനിഗണനയസ അയയണമമന
പ്രകമയമത്ത 

അനകൂലനിക്കുനവര........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര........

പ്രകമയയ സഭ അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന. 

ബനില് സബ്ജകസ കേമ്മനിറനിയമട പരനിഗണനയസ അയയ്ക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര : ഒരു  ബനില്കൂടനി എടുക്കസ്വാനണസ.  അതനില് ഒരു മചറനിയ കകസ്വാസസ
മസ്വാതകമയളള.   ദസ്പീരഘമസ്വായ ചരചകേമളസ്വാനമനിലസ്വാമത  അതസ പസ്വാസസ്വാക്കണമമനസ്വാണസ
ഇനലമത്ത ബനി.എ.സനി.-യനില് ധസ്വാരണയസ്വായതസ.

(ii) 2017-  മല കകേരള കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന നനികുതനി ചുമത്തല്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില്

മനി  .    സസ്പീക്കര  : ബഹുമസ്വാനമപ്പെട ഗതസ്വാഗത വകുപ്പുമനനി ശ്രസ്പീ.  കതസ്വാമസസ ചസ്വാണനി,
അകങ്ങയസ  2017-മല  കകേരള  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല്  (കഭദഗതനി)
ബനില്   അവതരനിപ്പെനിക്കസ്വാവനതസ്വാണസ.  ഓരഡനിനന്സസ പ്രഖദസ്വാപനിചമകേസ്വാണസ സതസര
നനിയനനിരമ്മസ്വാണയ  നടത്തുവസ്വാനണസ്വായ  സസ്വാഹചരദയ  വനിശദസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണള്ള
കസറ്റുമമനയ കമശപ്പുറത്തസ വയ്കക്കണതസ്വാണസ. 

ഗതസ്വാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    കതസ്വാമസസ  ചസ്വാണനി):  സര,  2017-മല  കകേരള
കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന നനികുതനി ചുമത്തല്  (കഭദഗതനി)  ബനില് ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
ഓരഡനിനന്സസ പ്രഖദസ്വാപനിചമകേസ്വാണസ സതസര നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയ നടത്തുവസ്വാനണസ്വായ
സസ്വാഹചരദയ വനിശദസ്പീകേരനിചമകേസ്വാണള്ള കസറ്റുമമനയ ഞസ്വാന് കമശപ്പുറത്തസ വയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.
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ഗതസ്വാഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രസ്പീ  .    കതസ്വാമസസ  ചസ്വാണനി  ):  സര,  2017-മല  കകേരള
കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്  മരസ്വാമത്തുയ  ഗതസ്വാഗതവയ
വസ്വാരത്തസ്വാവനിനനിമയവയ  സയബനനിച  സബ്ജകസ  കേമ്മനിറനി  V-മന  പരനിഗണനയസ
അയയണമമന പ്രകമയയ ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ജേലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രസ്പീ  .   മസ്വാതക്യു ടനി  .   കതസ്വാമസസ): സര, ഞസ്വാന് പ്രകമയമത്ത
പനിന്തസ്വാങ്ങുന.

മനി  .  സസ്പീക്കര: ശ്രസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനിക്കുകവണനി ശ്രസ്പീ. ടനി.  വനി. ഇബസ്വാഹനിയ, അകങ്ങയസ
2017-മല കകേരള കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന നനികുതനി ചുമത്തല്  (കഭദഗതനി)  ഓരഡനിനന്സസ
നനിരസ്വാകേരനിക്കണമമന പ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചസ സയസസ്വാരനിക്കസ്വാവനതസ്വാണസ.  

ശ്രസ്പീ.  സനി.  മമ്മൂടനിക്കുകവണനി  ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .     ഇബസ്വാഹനിയ:  Sir,  I  move  that
“This House resolves to disapprove The Kerala Motor Vehicles Taxation
(Amendment) Ordinance, 2017 (Ordinance No. 12 of 2017)”.

ഇതുയ  ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  വമനസ്വാരു  അമമനസമമനസ്വാണസ.
ഇതനികനസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  വകരണ   കുമറകയമറ  കേസ്വാരദങ്ങളണസ്വായനിരുന.  കകേരളത്തനിമല
കുരുതനിക്കളമസ്വായനി  മസ്വാറനിമക്കസ്വാണനിരനിക്കുന  കറസ്വാഡുകേളനില് ദനിവസയപ്രതനി ജേസ്പീവനകേള്
മപസ്വാലനിഞമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇതസ അതദസ്വാവശദമസ്വായനി മചകയ്യണ ബനിസനിനസസ
ആമണങ്കെനില്കപ്പെസ്വാലുയ അതനികനസ്വാമടസ്വാപ്പെയ ഇതുമസ്വായനി ബനമപ്പെട കുറചസ കഭദഗതനികേളയ
കൂടനി  കവണനിയനിരുന.  ദസ്പീരഘമസ്വായ  ചരചകേമളസ്വാനമനിലസ്വാമത  പസ്വാസസ്വാക്കണമമന
ധസ്വാരണയള്ളതുമകേസ്വാണസ ഞസ്വാന് വളമര നസ്പീടനിമക്കസ്വാണകപസ്വാകുനനില.   ഇക്കസ്വാരദങ്ങമള
സയബനനിചസ ഞസ്വാന് ചനില ഡസ്വാറസ്വാകേള് കേളകസ മചയവചനിരുന.  

മനി  .   സസ്പീക്കര:  അമതലസ്വായ സബ്ജകസ കേമ്മനിറനിക്കസ ഹകേമസ്വാറസ്വായ.

ശ്രസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബസ്വാഹനിയ:  സര,  എങ്കെനിലുയ ഒന രണസ കേസ്വാരദങ്ങള് പറഞ്ഞസ
ഞസ്വാന്  അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കസ്വായ.  ട്രസ്വാഫനികേസ  നനിയമങ്ങള്  അനസരനിക്കസ്വാമത
മുകനസ്വാട്ടുകപസ്വാകുനതുമകേസ്വാണസ  ദനിനയപ്രതനി  അപകേടങ്ങളണസ്വാകുകേയയ  കേഇൗമസ്വാര
പ്രസ്വായക്കസ്വാരസ്വായ കുടനികേള് മരനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുകേയമസ്വാണസ. മനിനനിഞ്ഞസ്വാനസ മലപ്പുറത്തുള്ള
ഒരു എയ.വനി.ഐ.-ക്കസ മകേസ്വാടുത്ത മൂവനി കേദസ്വാമറ ഉപകയസ്വാഗനിചസ സരക്കസ്വാരനിനസ ഹഫന്
ആയനി മുപ്പെത്തനിമയടസ ലകയ രൂപ കേനിടനിമയനള്ള വസ്വാരത്തയണസ്വായനിരുന.  നനിലമ്പൂര
ഏരനിയയനില്  ട്രസ്വാഫനികേസ  നനിയമങ്ങള്  വയകലറസ  മചയമകേസ്വാണള്ള  അപകേടങ്ങള്
വളമരയധനികേയ  കുറഞ.   ഇങ്ങമനയള്ള  ഒടനവധനി  കേസ്വാരദങ്ങള്  ഇതനിനകേത്തസ
വകരണതസ്വായനിരുന. മസ്വാതമല ആവശദത്തനിനള്ള സസ്വാഫയ ആര.ടനി. ഓഫസ്പീസുകേളമനില.
എമന മണ്ഡലത്തനിമല മകേസ്വാകണസ്വാടനി,  തസ്വാലൂക്കസ്വായനി ഉയരത്തമപ്പെടനിട്ടുകപസ്വാലുയ അവനിമട
ഒരു  ആര.ടനി.  ഓഫസ്പീസസ  ഉണസ്വായനിടനില.   അടനിയന്തരമസ്വായനി  മകേസ്വാകണസ്വാടനിയനില്  ഒരു
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ആര.ടനി.ഓഫസ്പീസസ  സസ്വാപനിക്കുകേയയ  ആവശദമസ്വായ  സസ്വാഫനിമന  നനിയമനിക്കസ്വാനമുള്ള
നടപടനികൂടനി ഇകതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ ഉണസ്വാകകേണനിയനിരനിക്കുന. ഈ കഭഭഗതനി നനിരസ്വാകേരനിക്കുന
കതസ്വാമടസ്വാപ്പെയ  അതദസ്വാവശദമസ്വായനി  ഇങ്ങമനയള്ള  ചനില  അമമനസമമനസ  കൂടനി
ഇതനിനകേത്തസ മകേസ്വാണവരസ്വാന് ഹവകേസ്വാമത മനനി മുകനസ്വാട്ടുവരണമമനസ അഭദരതനിച
മകേസ്വാണസ ഞസ്വാന് അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന.

കഡസ്വാ  .    എന്  .    ജേയരസ്വാജേസ:  സര,  ഞസ്വാന് നനിരസ്വാകേരണപ്രകമയമത്ത പനിന്തസ്വാങ്ങുന.
കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹനങ്ങള്ക്കസ വസ്വാറസ നനിയമയ നനിലവനിലുണസ്വായനിരുനകപ്പെസ്വാള് ഉണസ്വായനിരുന
മസന്ട്രല് എഹകസസ ഡക്യൂടനി ഒഴനിവസ്വാക്കനിമക്കസ്വാണസ ജേനി.എസസ.ടനി.-യനില് അതസ ഏതസ്വാണസ
28  ശതമസ്വാനമസ്വാക്കനിയനിട്ടുണസ.  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹനങ്ങമള  സയബനനിചനിടകത്തസ്വാളയ
മസ്വാനക്യുഫസ്വാക്ചകറഴനിനസ  ഇതനിമന  ലസ്വാഭയ  കേനിട്ടുനമണങ്കെനിലുയ  സസ്വാധസ്വാരണ
ഗുണകഭസ്വാക്തസ്വാക്കള്ക്കസ  അതനിമന  പ്രകയസ്വാജേനയ  കേനിട്ടുനനിമലനതസ്വാണസ  ഏറവയ
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.  വനതനിനകശഷയ  മകഹന്ദ്ര  കേമനനി
വസ്വാഹനങ്ങളമട വനില കുറചനിട്ടുണസ.   പകക അവര കവമറ ചനില അകസറസ്പീസനിമന
കപരു പറഞ്ഞസ ഇകപ്പെസ്വാഴുയ പഴയ വനിലയനില്തമന നനില്ക്കുമനസ്വാരു അവസയസ്വാണസ
കേസ്വാണസ്വാന് സസ്വാധനിക്കുനതസ.  ഇതസ  pass on  മചയ്യസ്വാന് കേഴനിയകമസ്വാമയനതസ്വാണസ ഏറവയ
പ്രധസ്വാനമപ്പെട  കേസ്വാരദയ.  എയ.ആര.പനി.  കേണ്കട്രസ്വാള്  കബസ്വാരഡസ  നനിലവനില് വരുമമനസ
പറയമനങ്കെനിലുയ  അമതസ്വാനയ  നനിലവനില്  വരസ്വാനള്ള  സസ്വാഹചരദങ്ങളനില.   കകേന്ദ്ര
ഗവണ്മമനസ  വലനിയ  വസ്വാഹനങ്ങള്ക്കസ  മസസസ  ഏരമപ്പെടുത്തുന  കേസ്വാരദമത്തപ്പെറനി
ഇനമത്ത പതത്തനില് സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണസ.  ഇമതസ്വാരു ദുനഃസൂചനയസ്വാമണന കേസ്വാരദത്തനില്
സയശയമനില.  കകേന്ദ്രയ വനിചസ്വാരനിക്കുനതുകപസ്വാമല സയസസ്വാനങ്ങള്ക്കസ മകേസ്വാടുക്കസ്വാനള്ള
നനികുതനിയനിലുണസ്വാകുന  കുറവസ  പരനിഹരനിക്കസ്വാന്  ഈ  സയവനിധസ്വാനത്തനിലൂമട
പൂരണ്ണമസ്വായയ  കേഴനിയകേയനിമലനതനിമന  തുടക്കങ്ങള്  ആരയഭനിചകേഴനിഞ.  അതു
മകേസ്വാണതമന  ഭസ്വാവനിയനില്  ജേനി.എസസ.ടനി.  കേടനവരുന  സസ്വാഹചരദത്തനില്  പല
കമഖലകേളമസ്വായനി   ബനമപ്പെടസ  കൂടുതല്  മസസ്സുകേള്  ഉണസ്വാകേസ്വാനള്ള  സസ്വാധദതകേള്
വനിസ്മരനിക്കസ്വാന് കേഴനിയകേയനില. വസ്വാഹനങ്ങള് ഉള്മപ്പെമടയള്ള കേസ്വാരദങ്ങളനില് കൃതദമസ്വായ
റസ്പീവസ്വാലക്യൂകവഷന് സഡനി ഉണസ്വാകേണയ.  സസ്വാധസ്വാരണക്കസ്വാരക്കസ ഇതനിമന പ്രകയസ്വാജേനയ
ലഭദമസ്വാക്കസ്വാനള്ള നടപടനികേളനികലയസ  കപസ്വാകുനനിമലങ്കെനില് ഈ പുതനിയ സയവനിധസ്വാനയ
മകേസ്വാകണസ്വാ  പുതനിയ  കഭദഗതനി  മകേസ്വാകണസ്വാ  കേസ്വാരദമസ്വായ  പ്രകയസ്വാജേനയ  നമുക്കസ
ഉണസ്വാകുകേയനില.  ഞസ്വാന് കനരമത്ത സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല വളമര കൃതദമസ്വായ ജേസ്വാഗത
ഇക്കസ്വാരദത്തനിലുണസ്വാകേണമമനമസ്വാതയ  സൂചനിപ്പെനിചമകേസ്വാണസ  ഞസ്വാന് എമന വസ്വാക്കുകേള്
അവസസ്വാനനിപ്പെനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ശ്രസ്പീ.  ഷസ്വാഫനി  പറമനില്  ചുമതലമപ്പെടുത്തനിയ  പ്രകേസ്വാരയ
ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്  അകങ്ങയസ  ബനില്  മപസ്വാതുജേനസ്വാഭനിപ്രസ്വായയ
ആരസ്വായനതനിനസ സരക്കുകലറസ മചയ്യണമമന 1 (എ)  നമര കഭഗതനി അവതരനിപ്പെനിചസ
സയസസ്വാരനിക്കസ്വാവനതസ്വാണസ.     
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ശ്രസ്പീ.  ഷസ്വാഫനി  പറമനിലനിനകവണനി  ശ്രസ്പീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര  രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്:  സര,
2017-മല  കകേരള  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന  നനികുതനി  ചുമത്തല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
മപസ്വാതുജേനസ്വാഭനിപ്രസ്വായയ  ആരസ്വായനതനിനസ്വായനി  31-8-2017  വമര  സരക്കുകലറസ
മചയ്യണമമന കഭദഗതനി ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

1976-മല കകേരള കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് ആകനിമല (1976-മല
19) 2-ാം വകുപ്പെസ  (ഇ)  ഖണ്ഡത്തനില്  "മൂലദവരദ്ധനിത നനികുതനി"  എന വസ്വാക്കുകേള്ക്കസ
കശഷയ  "ചരക്കുകസവന  നനികുതനികയസ്വാ  അമലങ്കെനില്  കകേന്ദ്രസരക്കസ്വാകരസ്വാ  സയസസ്വാന
സരക്കസ്വാകരസ്വാ  ചുമത്തസ്വാവന  അങ്ങമനയള്ള  ഏമതങ്കെനിലുയ  നനികുതനി"  എനസ്വാണസ
പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതസ. ഈ  കഭദഗതനി  വദക്തതയള്ളതല.  നമ്മള്  ഒരു  നനിയമയ
പസ്വാസസ്വാക്കുകമസ്വാള്  അതനിനസ  വദക്തതയണസ്വാകേണയ.  ഇതനിമനയയ  ജേനി.എസസ.ടനി.-യമട
കൂമട കചരത്തു. കൂടത്തനില് പസ്വാട്ടുയ മവള്ളത്തനില് പൂട്ടുയ എനപറയനതുകപസ്വാമല ഒരു
സയവനിധസ്വാനയ  എനള്ള  നനിലയനില്  ഞസ്വാന്  അതനിമന  എതനിരക്കുനനില.  പകക
ഇതനിമനസ്വാരു വദക്തതയനില.  നനിയമവകുപ്പെസ ഇതസ  മവറസ  മചയ സമയത്തസ കൃതദമസ്വായനി
കനസ്വാകക്കണതസ്വായനിരുനമവനസ്വാണസ എനനിക്കു കതസ്വാനനതസ. കുറചസ വദക്തതകയസ്വാടുകൂടനി
തമന അതസ വകരണതസ്വായനിരുന.  കമസ്വാകടസ്വാര മവഹനിക്കനിള് രയഗത്തസ സസ്വാരമസ്വായ മസ്വാറയ
ഉണസ്വാകുന പുതനിയ നനിയമയ വരസ്വാന് കപസ്വാകുന.  കലസ്വാകേസഭ അയഗസ്പീകേരനിച കേഴനിഞ.
ഇനനി  രസ്വാജേദസഭയനില് അതസ  കപസ്വാകേസ്വാന് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.   രസ്വാജേദസഭയനില് കപസ്വായനി
പ്രസനിഡനനിമന അയഗസ്പീകേസ്വാരയ കൂടനി കേനിടനിയസ്വാല് കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന രയഗത്തസ കേസ്വാതലസ്വായ
മസ്വാറയ  ഉണസ്വാകുന  പുതനിയ  ഘടനകേളസ്വാണസ  വരസ്വാന്  കപസ്വാകുനതസ.  സയസസ്വാന
ഗവണ്മമനനിമന  അധനികേസ്വാരത്തനില്മപ്പെട  കേസ്വാരദങ്ങളനില്  നനിയമനനിരമ്മസ്വാണയ
നടത്തുനതനിനകവണനി നമുക്കസ ഇതസ  റഫര മചയതരുയ.  ആ സനരഭത്തനില് നമുക്കസ
ഇതനിമനക്കുറനിചസ സയസസ്വാരനിക്കസ്വാമമനലസ്വാമത ഞസ്വാന് ഒരു വസ്വാചകേത്തനിമന പ്രശ്നത്തനില്
കേടനിചതൂങ്ങസ്വാനസ്വാഗഹനിക്കുനനില.  പുതനിയ  നനിയമയ  വനകേഴനിഞ്ഞസ്വാല്  ജേനി.എസസ.ടനി.
യനില് പറയനതനികനക്കസ്വാള് വദസ്വാപകേമസ്വായ മസ്വാറമുണസ്വാകേസ്വാന് കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.  നനികുതനി
ഘടനയനില്  തമന  വലനിയ  വദതദസ്വാസമുണസ്വാകുയ.  അതനിനനസരനിചസ  ഒരു  പുതനിയ
നനിയമയ  നമ്മള്  സഭയനില്  പസ്വാസസ്വാകക്കണനിവരുയ.   അതുമകേസ്വാണസ  സമഗമസ്വാമയസ്വാരു
നനിയമത്തനിനകവണനി  ഇതസ  റഫര  മചയ്യണമമനതുതമനയസ്വാണസ  എമന  ബലമസ്വായ
അഭനിപ്രസ്വായയ.  ജേനി.എസസ.ടനി.യമട  കൂമട  കൂടത്തനില്  കചരക്കസ്വാന്  കവണനിയമള്ളസ്വാരു
മചറനിയ  തനിരുത്തസ്വായനി  നനില്ക്കസ്വാമത  ഇതസ  സയബനനിചസ  വളമര  പ്രധസ്വാനമപ്പെമടസ്വാരു
നനിയമയ  സഭയ്ക്കു  മുമനില്  മകേസ്വാണവരണയ.  കമസ്വാകടസ്വാര  മവഹനിക്കനിള്സസ  കേണ്കേറനസ
ലനിസനില്മപ്പെടതസ്വാമണനതസ്വാണസ  നമ്മുമട  ഏറവയ  പ്രധസ്വാനമപ്പെട  വനിഷയയ.   പകക
സയസസ്വാനകത്തസ്വാടസ  ആകലസ്വാചനിക്കസ്വാമത മസന്ട്രല് ആകസ   കലസ്വാകേസ  സഭ പസ്വാസസ്വാക്കനി
നനിരത്തനിയനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.  രസ്വാജേദസഭ  അതസ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുനകതസ്വാടുകൂടനി  അതുകൂടനി
അവരുമട  സബ്ജകസ്വായനി  മസ്വാറുയ.  സയസസ്വാനത്തനിമന  അധനികേസ്വാരത്തനികന്മേലുള്ള
കേടനകേയറയ കൂടനി  ഇതനിനകേത്തുമണനള്ളതസ്വാണസ എമന വനിലയനിരുത്തല്.  കറസ്വാഡസ
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അപകേടങ്ങള്  50  ശതമസ്വാനമസ്വായനിമടങ്കെനിലുയ  കുറയണമമനള്ള  യഹണറഡസ
കനഷന്സനിമന  തസ്പീരുമസ്വാനമുണസ.  യഹണറ ഡസ  കനഷന്സനിമന  മസ്വാന്കഡറനിമന
അടനിസസ്വാനത്തനിലസ്വാണസ  കലസ്വാകേത്തുള്ള  എലസ്വാ  രസ്വാജേദങ്ങളയ  ഇതുകപസ്വാമലയള്ള
നനിയമങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതസ.   അതസ  കുറയ്ക്കുനതനിനകവണനിയള്ള  ഒരു  നടപടനി
നമ്മുമട സയസസ്വാനത്തുയ ഉണസ്വാകേണയ. ഇന്തദയനില് 1.46 ലകയ കറസ്വാഡപകേടങ്ങളസ്വാണസ
ഉണസ്വാകുനമതനസ്വാണസ  കേണക്കസ.  പകക  രജേനിസര  മചയ്യസ്വാത്ത  കകേസുകേള്
ഇതനിമനക്കസ്വാളയ  കൂടുതല്  ഉണസ്വാകേസ്വായ.  കേണ്സക്യൂമര  കവസ്വായ്സസ  എന  ഏജേന്സനി
നടത്തനിയ  സരകവ്വയനിലസ്വാണസ  രജേനിസര  മചയ  1.46 ലകയ  കകേസുകേള്  ഉമണനസ
പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ.  1976-മല  കമസ്വാകടസ്വാര  മവഹനിക്കനിള്സസ  നനിയമയ  മകേസ്വാണവനനിടസ
41 വരഷയ  കേഴനിഞ.   അതനില്  സമഗമസ്വായ  കുമറയധനികേയ  മസ്വാറങ്ങള്   വരണയ.
പ്രസ്വായപൂരത്തനിയസ്വാകേസ്വാത്ത  കുടനികേള്  ഹഡ്രവനിയഗസ  നടത്തനി  ആകനിഡനസ  ഉണസ്വായസ്വാല്
അതനിനസ  മസ്വാതസ്വാപനിതസ്വാക്കള്  കൂടനി  ബസ്വാദ്ധദസരസ്വാകുന,  അവര  കൂടനി  പ്രതനികേളസ്വാകുന
പുതനിയ നനിയമമസ്വാണസ ഇനനി വരസ്വാന് കപസ്വാകുനതസ.  അതുകപസ്വാലുള്ള   സയവനിധസ്വാനങ്ങള്
കകേരളത്തനിലുയ ഉണസ്വാകേണയ.  മകേസ്വാചകുടനികേള് കമസ്വാകടസ്വാര ഹസക്കനിള് ഓടനിചസ കനമര
അപകേടത്തനികലയസ  കപസ്വാകുകേയസ്വാണസ.   മകേസ്വാചകുടനികേള്ക്കസ  കമസ്വാകടസ്വാര  ഹസക്കനിള്
വസ്വാങ്ങനിചമകേസ്വാടുക്കുന  മസ്വാതസ്വാപനിതസ്വാക്കളയ  ഇതനിനകേത്തസ  ബസ്വാദ്ധദസരസ്വാണസ.
അതുമകേസ്വാണസ അതുകൂടനി ഉള്മക്കസ്വാകള്ളണതസ്വാണസ.   പരനിക്കസ  പറ്റുനവരക്കസ നല്കുന
കകേസ്വാമന്കസഷന് സസ്പീയ മുഴുവനസ്വായയ മസ്വാറ്റുനതനിനകവണനിയള്ള നടപടനി ഉണസ്വാകേണയ.
കകേസ്വാമന്കസഷന് പത്തനിരടനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണമമനസ്വാണസ കലസ്വാകേസ  സഭ പസ്വാസസ്വാക്കനിയ
ബനിലനില്  പറയനതസ.  അതുമകേസ്വാണസ  അതസ  കഭദഗതനി  മചയ്യണയ.   ഹഡ്രവനിയഗസ
ഹലസന്സസ  നല്കുനതനില്  കേസ്വാതലസ്വായ  മസ്വാറയ  ഉണസ്വാക്കുനതനിനകവണനി  അതനില്
മപ്രസ്വാവനിഷന് വചനിട്ടുണസ.  വണനി ഇടനിചതനിനകശഷയ നനിരത്തസ്വാമത ഓടനിച കപസ്വാകുന
ആളകേളണസ.  അതനിമന  ഇരകേളസ്വായനി  മസ്വാറുന  ആളകേള്ക്കസ  കകേസ്വാമന്കസഷന്
മകേസ്വാടുക്കസ്വാന്  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഒരു  മസ്വാരഗ്ഗവമനില.   2  ലകയ  രൂപമയങ്കെനിലുയ  അവരക്കസ
മകേസ്വാടുക്കണമമനള്ളതസ  ഈ  പുതനിയ  നനിയമത്തനിനകേത്തസ  വരനികേയസ്വാണസ.
വസ്വാഹനസ്വാപകേടയ ഉണസ്വാകുകമസ്വാള് ഫസസ മറകസസ്വാണ്സസ ആയനി വരുന ആളകേളസ്വാണസ
മനിക്കവസ്വാറുയ  ഇതനില്  പ്രതനികേളസ്വായനി  വരുനതസ.  മനിക്കവസ്വാറുയ  അവമര
രകനിക്കുനതനിനകവണനിയള്ള  മസ്വാരഗ്ഗങ്ങമളസ്വാമക്ക  പരനികശസ്വാധനിക്കണയ.  ഈ
പ്രശ്നങ്ങളമട  അടനിസസ്വാനത്തനില്  സമഗമസ്വാമയസ്വാരു  നനിയമയ  ഈ  സഭയനില്
മകേസ്വാണവരുമമനസ  അങ്ങസ  നയപരമസ്വായനി  ഒരു  തസ്പീരുമസ്വാനമമടുത്തസ്വാല്  അതസ
കകേരളത്തനിമല ജേനങ്ങള്ക്കുയ ഗുണകേരമസ്വാകുയ.   ഞസ്വാന്  കപസ്വാസനിറസ്പീവസ  ക്രനിടനിസനിസയ
മസ്വാതമസ്വാണസ  നടത്തനിയതസ.   ഞസ്വാന്  ഇതനിമന  മനഗറസ്പീവസ   ക്രനിടനിസനിസത്തനികലസ്വാടസ
കപസ്വാകുനനില.  അതുമകേസ്വാണസ  ഇമതലസ്വായ  കപസ്വാസനിറസ്പീവസ്വാമയടുത്തസ  കകേരളത്തനില്  ഇനസ
വരദ്ധനിചമകേസ്വാണനിരനിക്കുന  കറസ്വാഡ പകേടങ്ങള്ക്കസ  അറുതനി  വരുത്തുനതനിനള്ള
നടപടനിമയടുക്കണയ.  അതനിനള്ള  ആദദമത്ത  ചരചയമട  ഭസ്വാഗമസ്വായനി  ഇതസ  മസ്വാറമട
എനമസ്വാതയ പറഞമകേസ്വാണസ ഞസ്വാന് എമന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശ്രസ്പീ.  ഡനി.  മകേ.  മുരളനി,  അകങ്ങയസ  2017-മല കകേരള കമസ്വാകടസ്വാര
വസ്വാഹന നനികുതനി ചുമത്തല് (കഭദഗതനി)  ബനില് മസലകസ കേമ്മനിറനിയമട പരനിഗണനയസ
അയയണമമന 2(ബനി) നമര കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കസ്വാവനതസ്വാണസ.

ശ്രസ്പീ  .   ഡനി  .   മകേ  .   മുരളനി: 2017-മല കകേരള കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന നനികുതനി ചുമത്തല്
(കഭദഗതനി)  ബനില്  ഒരു  മസലകസ  കേമ്മനിറനിയമട  പരനിഗണനയസ  അയയണമമന
കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ജേനി.എസസ.ടനി.  യസ്വാഥസ്വാരതദമസ്വായ  സനിതനിക്കസ  ഈ  അമമനസമമനസ
അനനിവസ്വാരദമസ്വാണസ.   അതുമകേസ്വാണതമന   ഞസ്വാന്  അനകൂലനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഇവനിമട
സൂചനിപ്പെനിചതുകപസ്വാമല  ഈ  രയഗത്തസ  ഒകടമറ  ആശങ്കെകേളയ  മവല്ലുവനിളനികേളമുണസ.
അടുത്തകേസ്വാലത്തസ  കലസ്വാകേസ  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച  കകേന്ദ്ര  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന
നനിയമത്തനിമന കഭദഗതനി തമന അതസ സൂചനിപ്പെനിക്കുനതസ്വാണസ. ഇന്ഷസറന്സസ രയഗത്തസ
വലനിയ മകേസ്വാള്ളയസ്വാണസ നടത്തസ്വാന് കപസ്വാകുനതസ. 2015-16-ല് പ്രസ്പീമനിയയ  30 ശതമസ്വാനയ
വസ്പീതമസ്വാണസ  വരദ്ധനിപ്പെനിചമതങ്കെനില്  അതനിമന  50  ശതമസ്വാനയ  വരദ്ധനവനികലയസ
മസ്വാറുകേയസ്വാണസ.   സയസസ്വാനങ്ങളമട പല അവകേസ്വാശങ്ങളയ കകേന്ദ്ര കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന
നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂമട  കേവരമനടുക്കുകേയസ്വാണസ.  ഇമതലസ്വായ  ഈ  രയഗത്തുള്ള
ആശങ്കെകേളസ്വാണസ.  ആര.ടനി.ഓഫസ്പീസുകേളനിമല  ഏജേനമസ്വാമര  കേടനിഞ്ഞസ്വാണനിടസ്വാനള്ള
സയസസ്വാന ഗവണ്മമനനിമന തസ്പീരുമസ്വാനയ ശസ്വാഘനസ്പീയമസ്വാണസ.  ഏതസ്വായസ്വാലുയ ഇമതസ്വാരു
വനിശദമസ്വായ  ചരചയസ  വനിഷയമസ്വാകകേണന  രയഗമസ്വാമണനകൂടനി  ഓരമ്മനിപ്പെനിചമകേസ്വാണസ
ഈ കഭദഗതനി ഞസ്വാന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ഗതസ്വാഗത  വകുപ്പുമനനി (  ശ്രസ്പീ  .    കതസ്വാമസസ  ചസ്വാണനി  ):  സര,  സയസസ്വാന
സരക്കസ്വാരനിമന  ഖജേനസ്വാവനികലയസ  ഏറവയ  കൂടുതല്  പണയ  ഉണസ്വാക്കനിമക്കസ്വാടുക്കുന
വകുപ്പുകേളനില് ഒനസ്വാണസ കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന വകുപ്പെസ.  ആ കമസ്വാകടസ്വാര വസ്വാഹന വകുപ്പെനിനസ
ഇങ്ങമനമയസ്വാരു  ഓരഡനിനന്സസ  ഇറക്കസ്വാന്  കേഴനിഞ്ഞനിലസ്വായനിരുനമവങ്കെനില്
കകേസ്വാടനിക്കണക്കനിനസ രൂപയമട നഷ്ടയ ഉണസ്വാകുമസ്വായനിരുന. 1-7-2017-ല് ജേനി.എസസ.ടനി.
നനിയമയ  നനിലവനില്  വനകപ്പെസ്വാള്  സയസസ്വാനത്തനിനസ  ജേനി.എസസ.ടനി.  പ്രകേസ്വാരമുള്ള
പണയ പനിരനിക്കുനതനിനസ സസ്വാധദമലസ്വായനിരുന.  അതനിനസ്വാണസ ഇകപ്പെസ്വാഴുള്ള നനിയമത്തനില്
ഒരു  വസ്വാക്കസ  മസ്വാതയ  മസ്വാറനിമക്കസ്വാണസ  ഓരഡനിനന്സസ  ഇറക്കനിയതസ.
ആ  ഓരഡനിനന്സസ  നനിയമമസ്വാക്കുന  ബനില്  ആണസ  ഇകപ്പെസ്വാള്  ഇവനിമട
അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ളതസ.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്മമനനിമന വലനിമയസ്വാരു ട്രസ്വാപ്പെസ വരുനണസ. അതസ
കലസ്വാകേസ  സഭ  പസ്വാസസ്വാക്കനി.  രസ്വാജേദസഭയനില്  പസ്വാസസ്വാക്കുനതനിനമുമസ  ഞസ്വാന്  സഇൗത്തസ
ഇന്തദന്  ട്രസ്വാന്കസസ്വാരടസ  മനനിമസ്വാരുമട  ഒരു  കയസ്വാഗയ  ആലപ്പുഴയനില്  (എമന
സസ്വാപനത്തനില്)  വനിളനിച,  രണമൂനകപര  വന,  രണമൂനകപര  പ്രതനിനനിധനികേമള
അയച.  ഞങ്ങള്  എലസ്വാവരുയ  കൂടനിയനിരുനസ  (കേരണ്ണസ്വാടകേ,  തമനിഴസ്വാടസ,
കപസ്വാണനികചരനിയനില് നനിനയ ഉത്തരവസ്വാദമപ്പെട ആള്ക്കസ്വാര)  ചരച മചയതനിനകശഷയ
എമന്തസ്വാമക്ക  കഭദഗതനി  കവണമമനള്ളതസ  എലസ്വാ  രസ്വാജേദസഭസ്വാ  മമമഴനികനയയ
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അറനിയനിച.  മൂനസ  മനനിമസ്വാരുയ  ബസ്വാക്കനിയള്ളവരുയ  ഒപ്പെനിടസ  കപപ്പെര  അയച.
അതനിമനക്കുറനിചസ  അവനിമട  ചരചവന  രസ്വാജേദസഭയനില്  ബഹളമുണസ്വായനി.  അതസ
സബ്ജകസ  കേമ്മനിറനിക്കസ  കപസ്വായനിരനിക്കുനമവന  വനിവരവയ  നനിങ്ങമള  അറനിയനിക്കസ്വാന്
ആഗഹനിക്കുന.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  മജേ.  കുരദമന  ഞസ്വാന്  കഫസ്വാണനില്  വനിളനിചസ  ഇതസ
പസ്വാസസ്വാക്കനിക്കരുകതമയനസ  പറഞ്ഞകപ്പെസ്വാള്  നനിങ്ങളമട  പ്രതനികഷധയ  അറനിയനിക്കസ്വാന്
പറഞ.  അങ്ങമന അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയസ്വാണസ.   ഇവനിമട  പറഞ്ഞ അഭനിപ്രസ്വായങ്ങള്
ഉള്മപ്പെടുത്തനി  സമഗമസ്വാമയസ്വാരു  ബനില്  അടുത്ത  സകമ്മളനത്തനില്  മകേസ്വാണ
വരുനതസ്വാണസ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശ്രസ്പീ.  ടനി.വനി.  ഇബസ്വാഹനിയ  അവതരനിപ്പെനിച നനിരസ്വാകേരണ പ്രകമയയ
സഭ നനിരസ്വാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്,  അങ്ങയമട  1(എ)  നമര കഭദഗതനി  പ്രസസ
മചയ്യുനകണസ്വാ? 

ശ്രസ്പീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന്  : സര, ഞസ്വാന് പ്രസസ മചയ്യുനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശ്രസ്പീ.   തനിരുവഞ്ചൂര രസ്വാധസ്വാകൃഷ്ണന് അവതരനിപ്പെനിച  1(എ)  നമര
കഭദഗതനി സഭ നനിരസ്വാകേരനിചനിരനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ. ഡനി. മകേ. മുരളനി, അങ്ങയമട 2 (ബനി) നമര കഭദഗതനി പ്രസസ മചയ്യുനകണസ്വാ?

ശ്രസ്പീ  .   ഡനി  .   മകേ  .   മുരളനി  : സര, ഞസ്വാന് പ്രസസ മചയ്യുനനില.

മനി  .  സസ്പീക്കര:  ശ്രസ്പീ.  ഡനി.  മകേ.  മുരളനി  അവതരനിപ്പെനിച  2(ബനി)  നമര കഭദഗതനി
സഭയമട അനമതനികയസ്വാമട പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2017-മല  കകേരള  കമസ്വാകടസ്വാര  വസ്വാഹന നനികുതനി  ചുമത്തല്  (കഭദഗതനി)  ബനില്
മരസ്വാമത്തുയ ഗതസ്വാഗതവയ വസ്വാരത്തസ്വാവനിനനിമയവയ സയബനനിച  V-ാം നമര സബ്ജകസ
കേമ്മനിറനിയമട പരനിഗണനയസ അയയണമമന  പ്രകമയമത്ത 

അനകൂലനിക്കുനവര........

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര........

പ്രകമയയ  സഭ  അയഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില്  സബ്ജകസ  കേമ്മനിറനിയമട
പരനിഗണനയസ അയയ്ക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര....  ഓരഡര....  സഭ  ഇകപ്പെസ്വാള്  പനിരനിയനതുയ  നസ്വാമള
രസ്വാവനിമല 8.30-നസ വസ്പീണയ സകമ്മളനിക്കുനതുമസ്വാണസ.

(2017  ആഗസസ മസ്വാസയ  9-ാം തസ്പീയതനി ബുധനസ്വാഴ്ച രസ്വാവനിമല  8.30-നസ വസ്പീണയ
സകമ്മളനിക്കുനതനിനസ്വായനി സഭ ഹവകുകനരയ 4.53-നസ പനിരനിഞ.) 


