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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ്റ്റ്  23, ബുധന

വഭാലലലാം 168]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                   [നമ്പര് 11

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലാം  23-ാം തതീയതനി ബുധനഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര് : ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്.......... കചേഭാദലലാം നമ്പര് (*331)

(കചേഭാകദലഭാത്തരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തലന്നെ  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം
വകുപ്പുമനനി ശതീമതനി ലകേ. ലകേ. ശശൈലജ ടതീചര് മനനിസഭാനലാം രഭാജനിവയ്ക്കണലമന്നെഭാവശൈലലപടസ്റ്റ്
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള  ബഭാനറുകേളുലാം   പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുമഭായനി  നടുത്തളത്തനിലനിരുന്നെസ്റ്റ്
മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിചസ്റ്റ്  സഭഭാ നടപടനികേള തടസ്സലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരുന.)

ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട ഉന്നെമനലാം 

1 (*331) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ്:

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം:

ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ:

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്:  തഭാലഴക്കഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശൈഷലാം  കകേരള  ബബ്യൂകറഭാ  ഓഫസ്റ്റ്

ഇനഡസനിയല്  ലപഭാകമഭാഷന  (ലകേ-ബനിപസ്റ്റ്)  മുകഖന  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുലട

ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിപണനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി
ലചേയ്ത കേഭാരലങ്ങള വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാലടയള്ള കകേഭാമണ ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെര്
സഭാപനിക്കുലമന്നെ  പഖലഭാപനലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന): സര്,

(എ)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം കകേരളത്തനിലല ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി കകേരള ബബ്യൂകറഭാ ഓഫസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല്
ലപഭാകമഭാഷന (ലകേ-ബനിപസ്റ്റ്) മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള തഭാലഴലക്കഭാടുത്തനിരനിക്കുന:

1.  വലഭാപഭാര്   2017:

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വലഭാവസഭായനികേ ഉല്പഭാദനക്ഷമത പദര്ശൈനിപനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം ബഭാനഡസ്റ്റ് ലചേയ്തതലാം അലഭാത്തതമഭായ ഉല്പന്നെങ്ങലള
വനിപണനിയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നെതവഴനി  നനിലവനിലുള്ള  വലവസഭായങ്ങളുലട
വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  നനികക്ഷപകേരനില്  തഭാല്പരലലാം
സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം കവണനി വലഭാപഭാര്  2017 (ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ടു ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്
മതീറസ്റ്റ്) ലഫബ്രുവരനി 2 മുതല് 4 വലര ലകേഭാചനി കബഭാളഗഭാടനി പഭാലസസ്റ്റ്  &
ലഎലന്റെസ്റ്റ്  റനികസഭാര്ടനില്  സലാംഘടനിപനിച.   ഇതനിലന്റെ  വനിശൈദവനിവരലാം
തഭാലഴപറയന:

• സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം,  സൂക്ഷ്മ  സലാംരലാംഭങ്ങലള
ആകഗഭാള വനിപണനിയനില് പരനിചേയലപടുത്തുവഭാന കേഴനിഞ.

• കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്നനിനലാം  ഭക്ഷല  സലാംസ്കരണലാം,
ലലകേത്തറനി ലടകേസ്റ്റ് ലലസല്സസ്റ്റ് & ഗഭാര്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, റബ്ബര്, കേയര്
ഉല്പന്നെങ്ങള, ആയര്കവദ & ലഹര്ബല്, ഇലകനിക്കല് &
ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്,  കേരകേഇൗശൈലലാം,  മുള കപഭാലുള്ള പരമ്പരഭാഗത
കമഖലയനിലല  ഉല്പന്നെങ്ങള  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  നനിനള്ള
200  ലചേറുകേനിട  ഉത്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം
സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലാം  ഇഇൗ  കമളയനില്  പദര്ശൈനിപനിക്കഭാന
അവസരലാം ലഭനിച. 

• ഇഇൗ കമളയലട കട്രേഡസ്റ്റ് & ഇനഡസനി പഭാര്ടസ്റ്റ്ണറഭായ ലഫഡകറഷന
ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെലന കചേലാംബര് ഓഫസ്റ്റ് കകേഭാകമഴസ്റ്റ്   &  ഇനഡസനി
(FICCI)  മുഖഭാന്തെരലാം  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിനലാം  683
'ബയര്മഭാര്'  രജനിസര്  ലചേയ്യുകേയലാം  ഇതനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  437
'ബയര്മഭാര്-'ക്കസ്റ്റ് കമളയനില് പങ്കേഭാളനിത്തലാം ലഭനിക്കുകേയമുണഭായനി.
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• കകേരളത്തനിലല  മനികേവറ  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ
സലാംരലാംഭങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള ഉല്പന്നെങ്ങലള പരനിചേ
യലപടുത്തനിലക്കഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ മതീറനിലൂലട സഭാധനിച.

• ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുലട
ഉല്പന്നെങ്ങള  കമളയനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  പദര്ശൈനിപനിചസ്റ്റ്
പരനിചേയലപടുത്തനിലക്കഭാടുക്കുന്നെതനിനുലാം  കൂടഭാലത  വലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി
കനരനിടസ്റ്റ് സലാംവദനിക്കുവഭാനുലാം കകേരളത്തനിലല ലചേറുകേനിട ഉല്പഭാദകേര്ക്കസ്റ്റ്
വലഭാപഭാര് 2017 കവദനിയഭായനി.

• ഇഇൗ  മതീറസ്റ്റ് വഴനി  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ്
കനരനിടസ്റ്റ്  രഭാജലത്തനിനകേത്തുനനിനലാം  പുറത്തുനനിനമുള്ള
ബയര്മഭാരുമഭായനി വലഭാപഭാര  ചേര്ചകേള  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള
അവസരലാം ലഭനിച.

2. കകേരള ബഭാലാംബൂ ലഫസസ്റ്റ്  :

കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ മനിഷന 2004 മുതല് എലഭാ വര്ഷവലാം
ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് കകേരള ബഭാലാംബൂ ലഫസസ്റ്റ്   ലകേഭാചനിയനില്
നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിനകേത്തുനനിനലാം  രഭാജലത്തനിലന്റെ
വടക്കുകേനിഴക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനമുള്ള കേരകേഇൗശൈല ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം
വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  സലാംരലാംഭകേരുലാം   എന.ജനി.ഒ.-കേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം
സസയലാംസഹഭായ  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  ഇഇൗ  കമളയനില്  പലങ്കേടുക്കുകേയലാം
അവരുലട ഉല്പന്നെങ്ങള പദര്ശൈനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  മനിഷന  13-ാാമതസ്റ്റ്  കകേരള   ബഭാലാംബൂ
ലഫസസ്റ്റ് 2016 ഡനിസലാംബര് 2 മുതല് 6 വലര എറണഭാകുളലാം മലലറന
ലലഡ്രെെവനില് സലാംഘടനിപനിച. കകേരളത്തനിലല ബഭാലാംബൂ ഉല്പന്നെങ്ങലള
കുറനിചസ്റ്റ്  ലപഭാതജനങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം
മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല  കേരകേഇൗശൈല  വനിദഗ്ദ്ധരുലാം  കകേരളത്തനില്
സമഭാനകമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവരുലാം  തമ്മേനില്  ആശൈയവനിനനിമയലാം
നടത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  കവദനിയഭായനിരുന  കകേരള  ബഭാലാംബൂ  ലഫസസ്റ്റ്
2016.

കകേരള ബഭാലാംബൂ ലഫസസ്റ്റ് 2016-ല് പദര്ശൈനിപനിച കകേരളത്തനിലല മുള
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട നനിലവഭാരലാം വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുലാം കപഭാരഭായ്മകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി ബഭാലാംഗ്ലൂരനിലല നഭാഷണല് ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
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ഡനിലലസനനില്നനിനലാം 'സൃഷനി സ്കൂള ഓഫസ്റ്റ് ഡനിലലസനനില്' നനിനമുള്ള
വനിദഗ്ദ്ധര്  സന്ദര്ശൈനിക്കുകേയലാം  അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  പരനിശൈതീലന  പരനിപഭാടനികേള
ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തുവരുന. 

3.  ബഭാലാംബൂ ഇന്നെകവഷന ലസന്റെര്  :

കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  മനിഷന  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ബഭാലാംബൂ
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  ബഭാലാംബൂ  ഇന്നെകവഷന
ലസന്റെര് രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം 2016 ആഗസസ്റ്റ് 16-ാം തതീയതനി പസ്തുത
ലസന്റെറനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തുകേയലാം ലചേയ്തു.

മുള  കമഖലയനിലല  കേരകേഇൗശൈലക്കഭാര്ക്കുകവണനിയള്ള  സഭാകങ്കേതനികേവലാം
വലഭാവസഭായനികേവമഭായ  അറനിവകേള  നല്കുന്നെതനിനഭായള്ള  ഒരു  റനികസഭാഴസ്റ്റ്
ലസന്റെറഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ബഭാലാംബൂ  ഇന്നെകവഷന  ലസന്റെര്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  കേരകേഇൗശൈല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  വനിദഗ്ദ്ധ  പരനിശൈതീലനലാം
നല്കേനി മഭാസര് ലട്രേയനിനര്മഭാരഭാക്കുകേ,  നനിലവനിലല ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
കപഭാരഭായ്മകേള  കേലണത്തനി  പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശൈനിക്കുകേ,  പുതനിയ
ഉല്പന്നെങ്ങള രൂപലപടുത്തനി അതനിനുള്ള പരനിശൈതീലനലാം നടത്തുകേ
എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്  ബഭാലാംബൂ  ഇന്നെകവഷന  ലസന്റെറനിലന്റെ  പധഭാന
പവര്ത്തനങ്ങള.

4. ക്ലസര് വനികേസനലാം  :

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
എലാം.എസസ്റ്റ്.ഇ.-സനിഡനിപനി  പദതനി  പകേഭാരലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
ചേടയമലാംഗലലത്ത വഡസ്റ്റ് എലാംപയര് കേണകസഭാര്ഷലത്തനില് കകേഭാമണ
ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെര് സഭാപനിച.

5. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ കപഭാതഭാഹനലാം  :

കകേരളത്തനിലല ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിപണനി വര്ദനിപനി
ക്കുന്നെതനിനഭായനി കദശൈതീയ-അന്തെര്കദശൈതീയ കമളകേളനില് സലാംരലാംഭകേലര
പലങ്കേടുപനിക്കുവഭാനുള്ള  അവസരങ്ങള  കകേരള  ബബ്യൂകറഭാ  ഓഫസ്റ്റ്
ഇനഡസനിയല്  ലപഭാകമഭാഷന  മുകഖന  ഒരുക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കദശൈതീയ-അന്തെര്കദശൈതീയ കമളകേളനില് കകേരളത്തനിലല ബഭാലാംബൂ കമഖലയനിലല
കേരകേഇൗശൈലക്കഭാലര കകേരള ബഭാലാംബൂ മനിഷന പലങ്കേടുപനിക്കുനണസ്റ്റ്. 
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(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശൈഷലാം കകേരളത്തനിലല സൂക്ഷ്മ ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ സലാംര ലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിപണനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി തഭാലഴപറയന്നെ കദശൈതീയ
അന്തെര്കദശൈതീയ കട്രേഡസ്റ്റ് ലഫയറുകേളനില് സൂക്ഷ്മ ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സഭാപനങ്ങലള
പലങ്കേടുപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. ഫുഡസ്റ്റ്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കവളഡസ്റ്റ്  2016-  (ജൂണ  9-11,  2016,
ബഭാലാംഗ്ലൂര്)

2. കപഭാ  ഫുഡസ്റ്റ്  കപഭാ  പഭാക്കസ്റ്റ്  2016-  (ആഗസസ്റ്റ്  12-14,  2016,
ലകേഭാളലാംകബഭാ, ശതീലങ്കേ)

3. ഇന്തെല  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  ലമഗഭാ  കട്രേഡസ്റ്റ്  ലഫയര്  2016
(ഡനിസലാംബര് 16-26, 2016-ലകേഭാല്ക്കത്ത)

4. ഫുഡസ്റ്റ് കഹഭാസനിറഭാലനിറനി കവളഡസ്റ്റ് 2017- (ജനുവരനി 19-21, 2017,
മുലാംശബ)

5.  ആഹഭാര് 2017 -(മഭാര്ചസ്റ്റ് 7-11, 2017 – നബ്യൂഡല്ഹനി)

6. ഇനലഡകസ്റ്റ് 2017- (ജൂണ 8-11, 2017 – മുലാംശബ)

7. ഫുഡസ്റ്റ്  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  കവളഡസ്റ്റ്  2017-(ആഗസസ്റ്റ്  9-11,  2017
ബഭാലാംഗ്ലൂര്)

8. വനിയറസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് & ബനിവകറജസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് കപഭാപഭാക്കസ്റ്റ് 2017- (ആഗസസ്റ്റ്
9-12, 2017 -വനിയറസ്റ്റ്നഭാലാം)

കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  മുള  കമഖലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കേരകേഇൗശൈല
വനിദഗ്ദ്ധര്/സലാംരലാംഭകേര്/എന.ജനി.ഒ./എസസ്റ്റ്.എചസ്റ്റ്.ജനി.  എന്നെനിവരുലട  വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കു
ന്നെതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിനകേത്തുലാം  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  സലാംഘടനിപനിച  തഭാലഴപറയന്നെ
കമളകേളനില് പതനിനനിധനികേലള കകേരള സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂമനിഷന പലങ്കേടുപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

• 2016  നവലാംബര്  14  മുതല്  27  വലര  നബ്യൂഡല്ഹനി  പഗതനി  ശമതഭാനനിയനില്
നടന്നെ ഇന്തെല ഇന്റെര്നഭാഷണല് കട്രേഡസ്റ്റ് ലഫയര് 2016.

• 2017  ജനുവരനി  20  മുതല് 29  വലര നവനി മുലാംലലബയനിലല അര്ബന 
ഹടനില് നടന്നെ 'കകേരള കേളചറല് കട്രേഡസ്റ്റ് ലഫയര്'

• 2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  17  മുതല്  26  വലര  ലചേശന്നെയനില്  നടന്നെ  'കകേരള  
കേളചറല് കട്രേഡസ്റ്റ് ലഫയര്'
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• തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  തനിരുവല,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,
കേണ്ണൂര്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  നടന്നെ  വനനിതഭാ  മഭാകസ്റ്റ്  കേണസബ്യൂമര്
എകനിബനിഷന

കമല്പറഞ്ഞെ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം  പലങ്കേടുപനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തതമൂലലാം  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം
സഭാകങ്കേതനികേപരമഭായനി  പുകരഭാഗമനലാം  ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഉല്പന്നെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  വലഭാപഭാര  ചേര്ചകേള
നടത്തുന്നെതനിനുമുള്ള അവസരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇന്തെല സനികലഭാണ എക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ് ഡയകലഭാഗസ്റ്റ്   (  ഐസനിഇ  ):

ലചേറുകേനിട വലവസഭായ കമഖലയനില് കകേരളവലാം ശതീലങ്കേയലാം തമ്മേനില് ഒരു
വലഭാപഭാര  ശലാംഖല വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാന വലവസഭായ
വഭാണനിജല  വകുപ്പുലാം  ലഫഡകറഷന  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെലന  കചേലാംബര്  ഓഫസ്റ്റ്
കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  &  ഇനഡസനി  (FICCI)-യലാം  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  ഇന്തെല  സനികലഭാണ
എക്കകണഭാമനികേസ്റ്റ്  ഡയകലഭാഗസ്റ്റ്  (ഐസനിഇ)  2016  ആഗസസ്റ്റ്  11-നസ്റ്റ്
ശതീലങ്കേയനിലല ലകേഭാളലാംകബഭായനില് സലാംഘടനിപനിച. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സൂക്ഷ്മ ഇടത്തരലാം ലചേറുകേനിട വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട
വളര്ചയ്ക്കസ്റ്റ് വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്, കകേരള ബബ്യൂകറഭാ ഓഫസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല്
ലപഭാകമഭാഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ക്ലസര്  വനികേസനലാം.
ക്ലസറുകേളനില്  കകേഭാമണ  ലഫസനിലനിറനി  ലസന്റെര്  (CFC)  സഭാപനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ എലാംഎസസ്റ്റ്ഇ മനഭാലയത്തനിലന്റെ എലാംഎസസ്റ്റ്ഇ-സനിഡനിപനി പദതനി പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  പദതനി  തകേയലട  പരമഭാവധനി  70%  തകേ  ഗഭാന്റെഭായനി  നല്കേനിവരുന.  പദതനി
തകേയലട 20% സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മഭാചനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാണട്രേനിബബ്യൂഷനഭായനി നല്കേനി
വരുന.  പദതനി തകേയലട ബഭാക്കനി  10%  അതതസ്റ്റ്  കേണകസഭാര്ഷലലാം കകേഭാണട്രേനിബബ്യൂഷനഭായനി
ലചേലവഴനിക്കണലാം.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയന്നെ  കകേഭാമണലഫസനിലനിറനി  ലസന്റെറുകേള
നഭാളനിത വലര പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. റബ്ബര് ക്ലസര്, ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി, കകേഭാടയലാം

2. പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് ക്ലസര്, ആലുവ, എറണഭാകുളലാം

3. ലടറഭാ ശടല് ക്ലസര്, തൃശ്ശൂര്

4. ശപ്ലവഡസ്റ്റ് ക്ലസര്, ലപരുമ്പഭാവൂര്, എറണഭാകുളലാം
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5. ശറസസ്റ്റ് മനികലഴസ്റ്റ് ക്ലസര്, എറണഭാകുളലാം

6. ഫര്ണനിചര് ക്ലസര്, എറണഭാകുളലാം

7. വള്ളുവനഭാടസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് ക്ലസര്, ലപരനിന്തെല്മണ, മലപ്പുറലാം

8. ജനറല് എനജനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് ക്ലസര്, മകഞ്ചേരനി, മലപ്പുറലാം

9. വഡസ്റ്റ് ക്ലസര്, ചേടയമലാംഗലലാം, ലകേഭാലലാം.

തഭാലഴപറയന്നെ നഭാലസ്റ്റ് ക്ലസറുകേളനില് കകേഭാമണ ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെറനിലന്റെ
പണനി പുകരഭാഗമനിക്കുന:

• പനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് ക്ലസര്, കേണ്ണൂര്

• വഡസ്റ്റ് ഫര്ണനിചര് ക്ലസര്, തളനിപറമ്പസ്റ്റ്, കേണ്ണൂര്

• ഫര്ണനിചര് ക്ലസര് ലചേവൂര്, തൃശ്ശൂര്

• വഡസ്റ്റ് ഫര്ണനിചര് ക്ലസര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

പനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് ക്ലസര്,  കേണ്ണൂര്,  വഡസ്റ്റ് ഫര്ണനിചര് ക്ലസര് തളനിപറമ്പസ്റ്റ്
എന്നെനിവയലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  ആവശൈലമുള്ള
പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ്&ലമഷനിനറനികേള  വഭാങ്ങുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച.
ഫര്ണനിചര്  ക്ലസര്  ലചേവൂര്,  തൃശ്ശൂരനിലന്റെ  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ശപ്ലവഡസ്റ്റ് ക്ലസറനിലല കകേഭാമണ ലഫസനിലനിറനി
ലസന്റെറനിനസ്റ്റ് തതസത്തനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  സര്,  Make  in  India,  Global  Investors
Meet  തടങ്ങനിയ വനകേനിട പദതനികേള പരഭാജയലപട സഭാനത്തസ്റ്റ് ഈ ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  പതനിനയഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം അതനില്  80  ശൈതമഭാനകത്തഭാളലാം ലഭാഭകേരമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന്നെ അവസയഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് മുനകേലയടുത്ത, നനിശൈബ്ദമഭായ മഭാറത്തനിലൂലട
വലനിയകനടലാം  ശകേവരനിച  ബഹുമഭാനലപട  മനനിലയ ഞഭാന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില് നലനനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയന്നെ ഒന്നെഭാണസ്റ്റ് ഭക്ഷല സലാംസ്കരണ
വലവസഭായലാം.  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  മൂലലവര്ദനവണഭാക്കഭാനുലാം
വലനിയകതഭാതനില് വനിപണനി പനിടനിചടക്കഭാനുലാം കേഴനിയന്നെ ഒന്നെഭാണതസ്റ്റ്.  ആ കമഖലയനില്
കുടുലാംബശതീകേലളയലാം  സസഭാശയ  സലാംഘങ്ങലളയലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ക്ലസറുകേള
രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ഒരു കകേഭാമണ ബഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനി കനരലത്ത പഖലഭാപനിചതകപഭാലല
ഫഭാര്മര്  ലപഭാഡബ്യൂസര്  കേമ്പനനികേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷല  സലാംസ്കരണ  വലവസഭായലാം
നല കതഭാതനില് വനികേസനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന: സര്, കകേരളത്തനിലല ഭക്ഷല സലാംസ്കരണ വലവസഭായങ്ങളക്കുലാം
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കുലാം  മുനഗണന  ലകേഭാടുക്കണലമനതലന്നെയഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കേഞ്ചേനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ഒരു  ലമഗഭാ  ഫുഡസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം  കചേര്ത്തലയനില്  സതീഫുഡുമഭായനി
ബന്ധലപട മലറഭാരു ലമഗഭാ പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കനരലത്ത
പറഞ്ഞെ രതീതനിയനില് സൂക്ഷ്മ ലചേറുകേനിട സലാംരലാംഭങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം അവലയ
ബഭാനഡസ്റ്റ് ലചേയഭാനുലാംകവണ നടപടനികേളകൂടനി സസതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  സര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  മഭാവൂര്  ഗസഭാളനിയഭാര്
റകയഭാണസസ്റ്റ്  1957-ല്  സഖഭാവസ്റ്റ്  ഇലാം.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഗവലണ്മെന്റെസ്റ്റ്  വലവസഭായത്തനിനസ്റ്റ്
കവണനി  അകേസയര്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  ബനിര്ള  കേമ്പനനിലയ  ഏല്പനിച.  എന്നെഭാല്  1980-കേളുലട
അവസഭാനകത്തഭാലട  അവരതസ്റ്റ്  അടചപൂടനി.  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  പുതനിയ വലവസഭായങ്ങലളഭാനലാം
അവനിലട ആരലാംഭനിചനിടനില എനമഭാത്രമല,  നഭാനൂറസ്റ്റ് ഏക്കകറഭാളലാം സലലാം കവക്കന്റെഭായനി
ലവറുലത കേനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ്ഞെ വനി.എസസ്റ്റ്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ് ശതീ. എളമരലാം
കേരതീലാം ആണസ്റ്റ് കേനിനഭാലൂരനില് വലനിയ കതഭാതനിലുലള്ളഭാരു ഇനഡസനിയല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കഭാന
മുനകേലയടുത്തതസ്റ്റ്.  അന്നെസ്റ്റ് അവനിലട എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.ഐ.,  ലവല്ലഫയര് പഭാര്ടനി,  ജമഭാ
അലത്തഇസഭാമനി,  കസഭാളനിഡഭാരനിറനി  തടങ്ങനിയ  കേക്ഷനികേള  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  ഉപകരഭാധലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  അവനികടയ്ക്കുള്ള  കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസനിപനിക്കഭാന
കേഴനിയഭാലതകപഭായനി.  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയലട  സമഗ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകേരനിക്കുന്നെ രണസ്റ്റ്  വനകേനിട  കപഭാജക്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്  മഭാവൂര്  ഗസഭാളനികയഭാര്  റകയഭാണസലാം
കേനിനഭാലൂര്  പഭാര്ക്കുലാം. ഗസഭാളനിയഭാര്  റകയഭാണസനില്  ബനിര്ള  കേമ്പനനി  വലവസഭായലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെനിലലങ്കേനില് ആ ഭൂമനി ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് തനിരനിലചടുത്തസ്റ്റ് അവനിലട വലവസഭായലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; കേനിനഭാലൂര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് വനികേസനിപനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന : സര്, മഭാവൂറനിലല ഗഭാസനിലാം കേമ്പനനിയലട പവര്ത്തനലാം
നനിലചനിടസ്റ്റ് കുറചകേഭാലമഭായനി.  ഗഭാസനിലാം കേമ്പനനിയലട ഉടമകേകളഭാടുതലന്നെ ഒരു കപഭാജക്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കഭാന ആവശൈലലപടനിരുന. പലക്ഷ ആ കപഭാജക്ടസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
സസതീകേഭാരലമല. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവര്ക്കസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് അകേസയര് ലചേയ്തു ലകേഭാടുത്ത സലലാം ഏലറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
അവനിലട  പുതനിയ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കണലമനതലന്നെയമഭാണസ്റ്റ്   സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. കേനിനഭാലൂര് എകസറസ്റ്റ് തടങ്ങുന്നെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് വലനിയ പതനികഷധലാം ഉണഭായതഭാണസ്റ്റ്.
ഇകപഭാള  കേനിനഭാലൂരനിലല  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട  വലവസഭായ  എകസറനിലന്റെ
അസഇൗകേരലങ്ങലളഭാലക്ക  ഒഴനിവഭായനിട്ടുലണങ്കേനിലുലാം  ചേനില  ബഭാലഭാരനിഷതകേലളഭാലക്ക  ഇകപഭാഴലാം
തടരുന എന്നെഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണുന്നെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി ഇഇൗയടുത്ത ദനിവസലാം
തലന്നെ ഒരു കയഭാഗലാം വനിളനിചകചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. അതനിലന്റെ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആവശൈലമഭായ മുനകേലയടുക്കുലാം.
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ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം: സര്, കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില് പതനിലനടനിലധനികേലാം
വലവസഭായങ്ങലള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന കനതൃതസലാം  നല്കേനിയ ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിലയയലാം
ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാടുകൂടനി വലവസഭായ വകുപനിലന നയനിക്കുന്നെ വലവസഭായ വകുപ്പുമനനിലയയലാം
ഞഭാന പകതലകേമഭായനി അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
മുമ്പസ്റ്റ്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനമുണഭായനിരുന.  പലക്ഷ  അതസ്റ്റ്  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  അടനിമറനിക്കലപട്ടു.
അകപക്ഷ  ലകേഭാടുത്തസ്റ്റ്  ഒകന്നെഭാ  രകണഭാ  മഭാസത്തനിനുള്ളനില്  അനുമതനികേള
നല്കേനിയനിലലങ്കേനില്  ആ  സഭാപനങ്ങള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  പവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണഭാക്കണലാം. അതലകേഭാണസ്റ്റ്  ഏകേജഭാലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം  വതീണലാം
കകേരളത്തനില് അടനിയന്തെരമഭായനി നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന :  സര്,  നനികക്ഷപകേരുലാം  സലാംരലാംഭകേരുലാം  ഏലറ
പയഭാസലപടുന്നെ സനിതനിയണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ.  സൂചേനിപനിചതസ്റ്റ്
ശൈരനിയഭാണസ്റ്റ്. കകേരളത്തനില് ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഉലണങ്കേനിലുലാം അതസ്റ്റ് ഫലത്തനില്
പഭാവര്ത്തനികേമഭാകേഭാത്ത  അവസയലാം  പലകപഭാഴലാം  അനുഭവലപടുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ് നനികക്ഷപകേലരയലാം സലാംരലാംഭകേലരയലാം സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ലപഭാകമഭാഷന ആന്റെസ്റ്റ് ലഫസനിലനികറഷന ആക്ടസ്റ്റ് എന്നെ കപരനിലലഭാരു നനിയമ നടപടനിക്കു
തലന്നെ   തടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  വരുന്നെകതഭാടുകൂടനി  കനരലത്ത  പറഞ്ഞെ  രതീതനിയനില്
നനിശനിത  സമയത്തനിനകേലാം  ശലസനസസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  ആവശൈലമഭായ  സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാനുലാം
വലവസഭായനികേളക്കുള്ള ബുദനിമുടസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

ശതീ. ആന്റെണനി കജഭാണനിനുകവണനി (ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ  ) : സര്,
എലന്റെ മണ്ഡലത്തനില് ഫകറഭാക്കസ്റ്റ് കമഖലയനിലല ഒരു പധഭാന വലവസഭായമഭാണസ്റ്റ് ഓടസ്റ്റ്
വലവസഭായലാം.  ഇതനില്  കുകറ  സഭാപനങ്ങള അടചപൂടനിലയങ്കേനിലുലാം  ഒനപതസ്റ്റ്  എണലാം
പവര്ത്തനിചലകേഭാണനിരുന.  മണസ്റ്റ്  ലഭലമലഭാത്തതലകേഭാണസ്റ്റ്  അതനില്  മലബഭാര്  ശടല്സസ്റ്റ്,
ശവസസ്റ്റ്കകേഭാസസ്റ്റ്  ശടല്സസ്റ്റ്,  കകേരള  ശടല്സസ്റ്റ്  എന്നെതീ  മൂന്നെസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള
പൂടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 350-ഓളലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനിലനിലഭാതഭായനിടസ്റ്റ്  നഭാകളലറയഭായനി.
ഒനപതനില് ആറ്  വലവസഭായങ്ങള ഇകപഭാഴലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  അസലാംസ്കൃതവസ്തുവഭായ
കേളനിമണസ്റ്റ് ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് അവയലാം ഇകപഭാള  അടചപൂടലനിലന്റെ വക്കനിലഭാണസ്റ്റ്. ഈ
വലവസഭായങ്ങളക്കഭാവശൈലമഭായ  കേളനിമണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
നടപടനി ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന : സര്, കകേരളത്തനിലല പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളനിലലഭാന്നെഭായ
ഓടസ്റ്റ്  വലവസഭായലാം  അസലാംസ്കൃതവസ്തുവഭായ  കേളനിമണനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവകേഭാരണലാം  പതനിസന്ധനി
കനരനിടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മഭാത്രമല,  മലപ്പുറത്തുലാം  തൃശ്ശൂരുലമലഭാലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്
ലതഭാഴനില്  ലകേഭാടുക്കുലന്നെഭാരു  പധഭാനകമഖലയഭായനിരുന  അതസ്റ്റ്.  പഭാടകശൈഖരത്തനില്
നനിനലാം  മലണടുക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സനിതനി  ഇകപഭാഴണസ്റ്റ്.  അകപഭാള  പഭാടകശൈഖരത്തനിലല
ഡഭാറഭാബഭാങ്കേനിനു  പുറത്തുള്ള,  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പസ്റ്റ്  നനികേത്തനിയതലാം  മറഭാവശൈലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പരനിവര്ത്തനലപടുത്തനിയതമഭായ ഭൂമനിയനില് കേളനിമണ്ണുകശൈഖരമുണസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള
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ഒരു  സര്കവ്വേയനിലൂലട  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  മലപ്പുറവലാം  തൃശ്ശൂരുലാം   സര്കവ്വേ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേളനിമണനിലന്റെ  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെകതഭാടുകൂടനി
ഈ  വലവസഭായകമഖലയലട  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായ  കേളനിമണസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  കേഴനിയലമന്നെഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചലകേഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന:  സര്,  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ്  രൂപതീകൃതമഭായ  കകേരള  സനിഡ്കകേഭാ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ലന്റെ  ഭരണ
കേഭാലലത്ത  ലകേടുകേഭാരലസതയലാം  അഴനിമതനിയലാം  കേഭാരണലാം  തകേര്ചയനില്  എത്തുകേയണഭായനി.
ഇകപഭാഴലാം ആ സഭാപനലാം സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പതനിസന്ധനിയനിലഭാലണന്നെഭാണസ്റ്റ് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ആ സഭാപനലത്ത പരനിരക്ഷനിക്കഭാന ആവശൈലമഭായ നടപടനികേള ശകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണലമന്റെനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഏലറ
പയഭാസങ്ങളുലാം  പതനിസന്ധനികേളുലാം  കനരനിട,  അഴനിമതനിയലട  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  വഭാര്ത്തകേള
പുറത്തുവന്നെ ഒരു സഭാപനമഭാണസ്റ്റ് സനിഡ്കകേഭാ.  അതനില് ചേനിലലതഭാലക്ക വസ്തുതയമഭാണസ്റ്റ്.
ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നെകതഭാടുകൂടനി  ആ കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  സനിഡ്കകേഭാലയ
ലമചലപട സനിതനിയനില് എത്തനിക്കഭാന  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനത്തനില് മഭാറമുണഭാക്കനി.
ഇകപഭാള അതനിലന്റെ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്. സഭാമ്പത്തനികേ പയഭാസങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന
സനിഡ്കകേഭായ്ക്കസ്റ്റ്  പണലാം  കേനിടഭാനുണസ്റ്റ്,  സനിഡ്കകേഭാ  ലകേഭാടുക്കഭാനുമുണസ്റ്റ്.  അലതഭാലക്ക
പനിടനിലചടുക്കഭാനുലാം  സനിഡ്കകേഭായലട  വലവസഭായ  എകസറ്റുകേളനില്  കേനിടക്കുന്നെ  സലലാം
ഫലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനികേള  തടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വളലര
ശവകേഭാലതതലന്നെ സനിഡ്കകേഭായലട പവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തഭാന കേഴനിയലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:   സര്,   ലഎ.റനി.  പഭാര്ക്കുകേലളലഭാലാം   ഇകപഭാള
വയബനിളലഭാത്തതലകേഭാണസ്റ്റ്  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  തടര്നലാം  നനിലനനിര്ത്തഭാന
കേഴനിയഭാത്ത  അവസയഭാണസ്റ്റ്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ്,  ചേതീകമനനിയനിലല 100  ഏക്കര് സലലാം
അതനിനുകവണനി  നതീക്കനിവചതഭാണസ്റ്റ്.  അതകപഭാലലതലന്നെ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനില
വലഭാവസഭായനികേമഭായനി  വളലര  പനികന്നെഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നെ  ജനിലയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  അടനിയന്തെര
സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സലലാം  ലഭലമഭായനിടത്തസ്റ്റ്
വലവസഭായപഭാര്ക്കുകേളുലാം  പുതനിയ  വലവസഭായങ്ങളുലാം  തടങ്ങുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന:  സര്, സലലാം ലഭലമഭായനിടത്തസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് ലഡവലപസ്റ്റ് ലചേയ്തസ്റ്റ്
ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുമഭാവശൈലമഭായ  സഇൗകേരലലാം
ലചേയ്തുലകേഭാടുക്കുകേ  എനള്ളതതലന്നെയഭാണസ്റ്റ്  വലവസഭായ  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് ഇത്തരത്തനില് കേനിടക്കുന്നെ ഭൂമനിയലട കേഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട
റവനബ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ഉളലപലടയള്ളവര്  എലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.  സൂചേനിപനിചതനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  ലഭലമഭായ  ഭൂമനി
പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തനി  ലചേറുകേനിട  സലാംരലാംഭങ്ങള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭാവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു:  സര്,  വഭാളയഭാര് മുതല് എറണഭാകുളലാം വലരയള്ള കദശൈതീയ
പഭാതയലട  ഭഭാഗമഭായതലാം  അതകപഭാലലതലന്നെ  പഭാലക്കഭാടനിലന്റെ  ലപഭാതവഭായ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
ഏലറ സഭാദലതയള്ളതമഭായ  വലവസഭായ പഭാര്ക്കനിനഭാവശൈലമഭായ  ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നെ കേഭാരലലാം
എവനിലട വലരയഭായനി എന്നെതഭാണസ്റ്റ് എലന്റെ കചേഭാദലലാം?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന: സര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല രണസ്റ്റ് സലങ്ങളനിലഭായനി
ഏകേകദശൈലാം  500  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ നടപടനികേള തടരുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേനിനഫ്രയഭാണസ്റ്റ്  ആ ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നെതനിനു
കവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ബഹുമഭാനലപട പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ്ഗകക്ഷമ
വകുപ്പുമനനിയലട  മണ്ഡലലാംകൂടനി  ഉളലപടുന്നെ  സലത്തഭാണസ്റ്റ്  ഭൂമനിയലട  ഏലറടുക്കല്
നടപടനികേള ഇകപഭാള തസരനിതഗതനിയനില് നടക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര്:  സര്,  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം ലലസബര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  ഇനകഫഭാ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  ലടകകഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലുലാം
സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാകണഭാ?

ശതീ  .   എ  .   സനി  .   ലമഭായ്തതീന: സര്, സഭാര്ടസ്റ്റ്അപ്പുകേലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേലയനള്ള നയലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  വഴനി  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിചവരുന.  ലഎ.റനി.  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലുലാം
അത്തരലാം സഭാര്ടസ്റ്റ് അപസ്റ്റ്-കേലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പകതലകേ  പകദശൈങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് അതനിലന്റെ സഭാധലതകേള പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ എലഭാ
സഹഭായങ്ങളുലാം ഇകപഭാള ലചേയ്തുവരുനണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:   സര്,  വലവസഭായങ്ങള തടങ്ങണലമങ്കേനിലുലാം  അതസ്റ്റ്
നടത്തനിലക്കഭാണകപഭാകേണലമങ്കേനിലുലാം  ലലലസനസസ്റ്റ്  പുതക്കല്  ഒരു പധഭാനലപട  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
ലലലസനസസ്റ്റ്  റനിനബ്യൂവല്  എനപറഞ്ഞെസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,  ലഹല്ത്തസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്,
ലപഭാലബ്യൂഷന  കേണകട്രേഭാള  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തടങ്ങനി  നൂറസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേളനിലലങ്കേനിലുലാം  ഒരു   ലചേറുകേനിട
വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേന ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കേറങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. അങ്ങലന
എലഭാ വര്ഷവലാം  ലലലസനസസ്റ്റ്  പുതക്കനിലക്കഭാടുക്കുന്നെ  രതീതനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരനിക്കല്
പുതക്കനിയഭാല്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷലമങ്കേനിലുലാം  ലലലസനസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നതീടനിലക്കഭാടുക്കഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  Ease of doing-ലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അതസ്റ്റ് ലചേയ്യുലമനലാം അതകപഭാലല
സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ പദതനിയനില്ലപടുത്തുലമനലാം വലവസഭായ
വകുപ്പുമനനി പറഞ്ഞെനിരുന. അതസ്റ്റ് നടപഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള എലന്തെങ്കേനിലുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നെഭാണസ്റ്റ് അറനികയണതസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    എ  .    സനി  .    ലമഭായ്തതീന:  സര്,  ഞഭാന കനരലത്ത പറഞ്ഞെ മറുപടനിയനില്  അതനിലന
കുറനിചസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിചതഭാണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  നടത്തനിലക്കഭാണകപഭാകേഭാനുള്ള
ബുദനിമുട്ടുലാം  Ease of doing-ലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുലാം ബന്ധലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  Kerala
Investment  Promotion and Facilitation  Act  നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
അതനിലലഭാരു  ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  ലലലസനസസ്റ്റ്  പുതക്കല്.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പുതക്കഭാലത  അഞ്ചേസ്റ്റ്
വര്ഷക്കഭാലഭാവധനി നല്കേഭാനുലാം അതകപഭാലലതലന്നെ സലാംരലാംഭകേലര സഹഭായനിക്കഭാനഭായനി
നനിശനിത സമയത്തനിനകേലാം ലലലസനസസ്റ്റ് നല്കേഭാനുമുള്ള നടപടനികേള ഇഇൗ ആക്ടനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട  332,  333  എന്നെതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുലട  കചേഭാദലകേര്ത്തഭാക്കള
കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കഭാലത  മുദഭാവഭാകേലലാം  വനിളനിചസ്റ്റ്  സഭഭാനടപടനികേള
തടസ്സലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരുന്നെതനിനഭാല്  പസ്തുത  കചേഭാദലങ്ങള  സഭയനില്  എടുത്തനില.
തടര്ന്നെസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് അടുത്ത കചേഭാദലത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കേടന.)

നദതീതട ടൂറനിസലാം പദതനി

2 (*334) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  .:
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം  :  തഭാലഴകേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലഭാന്തെര  യഭാത്രഭാ  പസനിദതീകേരണമഭായ  കലഭാണലനി  പ്ലഭാനറനില്,  ഏഷലയനില്
കേണനിരനികക്കണ  പത്തസ്റ്റ്  സലങ്ങളനിലലഭാന്നെഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയ  വടക്കന  കകേരളത്തനിലന്റെ
മകനഭാഹഭാരനിതയലാം  പകതലകേതകേളുലാം  പചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പുത്തന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക കമഖലകേളനില് എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വടക്കന കകേരളത്തനിലല ജലഭാശൈയങ്ങളുലാം  അവനിടുലത്ത കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം
പകൃതനി  വനിഭവങ്ങളുലാം  പരനിചേയലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നദതീതട  ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന):  സര്,

(എ)  അകമരനിക്കന ട്രേഭാവല് ലലഗഡഭായ കലഭാണലനി പ്ലഭാനറസ്റ്റ് ഏഷലയനില് നനിശയമഭായലാം
കേണനിരനികക്കണ  10  സലങ്ങളനില്  മൂന്നെഭാമലത്ത  സലമഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്തതസ്റ്റ്
മലബഭാറനിലനയഭാണസ്റ്റ്.  സനിലാംഗപ്പൂരനിലനയലാം  മകലഷലലയയലാം  പനിന്തെള്ളനിയഭാണസ്റ്റ്  മലബഭാറനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ
കനടലാം  ലലകേവരനിക്കഭാനഭായതസ്റ്റ്.  മലബഭാറനിലന്റെ  അനന്തെമഭായ  ടൂറനിസലാംസഭാധലതകേള
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മുനകൂടനി  കേണലകേഭാണലാം  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള
ഉണഭാകേഭാവന്നെ വന ടൂറനിസസ്റ്റ് വരവനിലന ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണമുള്ള
പദതനികേളുമഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  തടക്കലാം  മുതല്തലന്നെ  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇതനിനകേലാംതലന്നെ മലബഭാറനില്  150  കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയലാം  പദതനികേളുലട  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  മലബഭാറനിലന്റെ
പകൃതനിഭലാംഗനിയലാം  നഭാടനകേലകേളുലാം  ജതീവനിതരതീതനിയലാം  ഭക്ഷണരതീതനിയലാം  ആകയഭാധനകേലകേളുലാം
എലഭാലാം  സമനസയനിപനിചലകേഭാണള്ള  തതീമഭാറനികേസ്റ്റ്  സര്കേബ്യൂടഭായ  മലബഭാര്-മലനഭാടസ്റ്റ്-നദതീതട-
ക്രൂയനിസലാം-സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ് പദതനിക്കഭായനി 320 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി തയഭാറഭാക്കുകേയലാം
കകേന്ദ്ര സഹഭായത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. ഇഇൗ പദതനിയലട ഘടകേങ്ങളനില്
ചേനിലതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാംതലന്നെ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാത്തനിരനിക്കഭാലത  പരമഭാവധനി  തകേ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ഇതനിനഭായനി ലചേലവഴനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. കകേരളത്തനിലല വനികദശൈ,
ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണത്തനില് അടുത്ത നഭാലുവര്ഷലാം ലക്ഷലമനിടുന്നെ വര്ദനവലാം
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങളുലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാകേണലമങ്കേനില്  മലബഭാറനിലന്റെ  ടൂറനിസലാംസഭാധലതകേള
പരമഭാവധനി പകയഭാജനലപടുകത്തണതണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വടക്കന  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  പകതലകേ
ഉഇൗന്നെല്നല്കേനിലക്കഭാണള്ള  ടൂറനിസലാം  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്  പവര്ത്തനങ്ങള  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  വടക്കന കകേരളത്തനിലല ടൂറനിസലാം  വനിപണനലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്
ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം മറസ്റ്റ് രഭാജലങ്ങളനിലുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് കഷഭാകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന.
ടൂറനിസലാം  കട്രേഡസ്റ്റ്  ലഫയറുകേളനിലുലാം  വടക്കന  കകേരള  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്
ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ് പലങ്കേടുത്തുവരുന.

(സനി)  വടക്കന കകേരളത്തനിലല ജലഭാശൈയങ്ങളുലാം അവനിടുലത്ത കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം,  പകൃതനി
വനിഭവങ്ങളുലാം  പരനിചേയലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നദതീതട  ടൂറനിസലാം  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില്ക്കൂടനി ഒഴകുന്നെ വളപടണലാം, കുപലാം, ലപരുമ്പ, അഞ്ചേരക്കണനി, മഭാഹനി,
തലകശ്ശേരനി പുഴകേളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല നതീകലശൈസരലാം,  കേഭാരലലാംകകേഭാടസ്റ്റ്,  വലനിയ
ചേന്ദ്രഗനിരനിപ്പുഴ മുതലഭായ ജലഭാശൈയങ്ങളുലാം തതീരപകദശൈങ്ങളുലാം സമതീപപകദശൈങ്ങളുലടയലാം
പഭാധഭാനലവലാം  ചേരനിത്രപരമഭായ  വസ്തുതകേളുലാം  പസ്തുത  ഗഭാമങ്ങളനിലല  തനതകേലഭാരൂപങ്ങളുലാം
ഉളലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  പദതനി  വനിഭഭാവന  ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്-കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലല  നദനികേലളയലാം,  കേഭായലുകേലളയലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
മലനഭാടസ്റ്റ്-മലബഭാര്-ക്രൂയനിസസ്റ്റ്-ടൂറനിസലാം-കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  എന്നെ  ഒരു  പദതനി  ലപഭാകപഭാസല്
കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇന്നെലല
അതനിലന്റെ പഭാഥമനികേ ചേര്ചയ്ക്കഭായനി ഡയറക്ടര് കപഭായനിരുന.  ആ ചേര്ചയനില് പദതനി
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന  തയഭാറഭായതഭായഭാണസ്റ്റ്  മനസ്സനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  320
കകേഭാടനി  രൂപ  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കനിലഭാലയനള്ള  കേഭാരലലാം  അവര്  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  
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100 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി എനള്ള നനിലയനില് അതസ്റ്റ് പരനിമനിതലപടുത്തണലമന്നെസ്റ്റ്
ആവശൈലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. നമ്മേള 320 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനിയമഭായനിത്തലന്നെ
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  100  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയലാം  ബഭാക്കനി  സലാംസഭാന
ഗവണലമനലാം  ലചേലവഴനിചസ്റ്റ്  ആ  പദതനി  ആ  അര്ത്ഥത്തനില്ത്തലന്നെ  വനിജയനിപനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി:   സര്,  വടക്കന  കകേരളത്തനിലന്റെ  നദതീതട  ടൂറനിസലാം
പദതനി  സമഗമഭായനി  ലക്ഷലമനിടുനലവന്നെസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  പസഭാവനയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭായനി.  നദതീതട ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ് പഭാധഭാനലലാം ലകേഭാടുക്കുന്നെകതഭാലടഭാപലാംതലന്നെ കകേരളത്തനിലല
കേഭായകലഭാര ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ്   എത്രകേണസ്റ്റ് പഭാധഭാനലലാം  നല്കേഭാന ലക്ഷലമനിടുനലവനലാം
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് കേഭായകലഭാര ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ് നല്കുന്നെലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന:  സര്,  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മനിക്കവഭാറുമുള്ള
എലഭാ ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷനുകേളുലാം കേഭായകലഭാരങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴയനിലല  പധഭാനലപട  ടൂറനിസലാം  പവര്ത്തനങ്ങളുലട
കകേന്ദ്രബനിന്ദു  കേഭായല് തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.  ഏതഭാണസ്റ്റ് എലഭാ ലഡസനികനഷനുകേളനിലുലാം കേഭായലുകേളുലട
സഭാമതീപലലാം  കേഭാണഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  കേഭായകലഭാര  ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ്  നല  പഭാധഭാനലലാം
ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണള്ള സമതീപനമഭാണസ്റ്റ് ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം:  സര്, രഭാജലഭാന്തെര പസനിദതീകേരണമഭായ കലഭാണലനി
പ്ലഭാനറനിലന്റെ  കേലണത്തല്  ഏഷലയനിലലതലന്നെ  കേണനിരനികക്കണ  10  സലങ്ങളനില്
മൂന്നെഭാലാം  സഭാനലാം  വടക്കന കകേരളത്തനിനഭാണസ്റ്റ്.  മലയഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  അഭനിമഭാനമഭായ  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
ഇത്തരലാം കേലണത്തലുകേള കകേരളത്തനിലല ടൂറനിസലാം കമഖലയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ പഭാധഭാനലലാം
തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാണനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ടൂറനിസലാം  കമഖലയനിലല  ഏറവലാം  പധഭാനലപട  പശലാം
മഭാലനിനലങ്ങളലകേഭാണസ്റ്റ്  ആ  കമഖല  മൂടലപടുകേയഭാണസ്റ്റ്  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുലാം സലാംസ്കരണത്തനിനുലാംകവണനി  ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേര്മ്മേ പദതനി എന്തെഭായനി എന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന:  സര്,  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനലാം  കനരനിടുന്നെ
ലപഭാതവഭായ പശലാംതലന്നെയഭാണസ്റ്റ് മഭാലനിനലവലാം മഭാലനിനല സലാംസ്കരണവലാം. നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
എലഭാ ടൂറനിസസ്റ്റ് കകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം മഭാലനിനലരഹനിതമഭാക്കഭാനുലാം ശുചേനിതസകത്തഭാലട മുകന്നെഭാട്ടു
കപഭാകേഭാനുലാം സഹഭായകേരമഭായ വനിപുലമഭായ സമഗ പദതനി സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  'ഗതീന  കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്'  എന്നെ  നൂതന  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  അതനിനുകവണനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  84  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ശുചേനിതസലാം,
മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  കുടനിലവള്ളലാം,  നടപഭാതകേള,  കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  സഇൗകേരലലാം,
വഴനിവനിളക്കുകേള  തടങ്ങനിയ  അതലഭാവശൈല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  'ഗതീന
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കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്'  എന്നെ നൂതന പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ടൂറനിസലാം  സലാംഘടനകേള,  ടൂറനിസലാം  വലവസഭായനികേള,  തകദ്ദേശൈഭരണകൂടലാം,  ശുചേനിതസ
മനിഷന,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  കുടുലാംബശതീ,  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള,
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായള്ള  എന.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്,  തകദ്ദേശൈവഭാസനികേള  തടങ്ങനി  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  എലഭാവലരയലാം  ഉളലക്കഭാണലകേഭാണസ്റ്റ്
ബഹുജന  പങ്കേഭാളനിതസകത്തഭാടുകൂടനിയ  പവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്  'ഗതീന കേഭാര്ലപറസ്റ്റ്'  വനിഭഭാവന
ലചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിയനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന്നെ  ലക്ഷലങ്ങള
ലലകേവരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  മനികേച പരനിശൈതീലനലാം
ലഭനിച ലഡസനികനഷന മഭാകനജര്മഭാരുലട കസവനലാം ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ഏകകേഭാപനത്തനിലൂലട  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമുള്ള  പശങ്ങളുലാം കപഭാരഭായ്മകേളുലാം
യഥഭാസമയലാം വനിലയനിരുത്തനി  സതസരനടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന  ഇവലര
സന്നെദരഭാക്കുന.  ഇഇൗ പദതനിയലട ഏകകേഭാപനത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം
ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  കമഖലഭാതലത്തനിലുലാം  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേളുലാം  രൂപതീകേരനിച
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം  സമനിതനികേള  ഓകരഭാ  ലസന്റെറുകേളുലടയലാം  കേഭാരലത്തനില്
യഥഭാസമയലാം പരനികശൈഭാധന നടത്തനി കവണ നടപടനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി സസതീകേരനിചസ്റ്റ്
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  കമഖലലയ ഫലപദമഭായനി  നനിലനനിര്ത്തണലമന്നെഭാണസ്റ്റ്  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
കേഭാണുന്നെതസ്റ്റ്. ശുചേനിതസലാം വളലര പധഭാനമഭാണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് ഉഇൗന്നെല് നല്കേനിലക്കഭാണള്ള
പദതനികേള  തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി:  സര്,  വടക്കന കകേരളത്തനില് മഭാത്രമലഭാലത
കകേരളത്തനിലല  മുഴവന  നദനികേളുലടയലാം  വശൈങ്ങള  ഇടനിയന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നദനികേളുലട വശൈങ്ങള സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണസ്റ്റ് ലറകസഭാണസനിബനിള ടൂറനിസലാം  ഉളലപലട
നടപഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കേലടയഭാറനിലന്റെ
ഇരുവശൈങ്ങളുലാം  ഇടനിഞകപഭാകുന്നെതലാം  കേകയറത്തഭാല്  നഷലപട്ടുകപഭാകുന്നെതമഭായ
സനിതനിയണസ്റ്റ്.  ലകേഭാടഭാരക്കര  മണ്ഡലത്തനിലുളലപടുന്നെ  നഭാലസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്  എലാം.സനി.
കറഭാഡനിനസ്റ്റ് പഭാരലലഭായനി കപഭാകുന്നെ വലനിയ പുലമണ കതഭാടനിലന്റെ വശൈലാം മുഴവന കേകയറലാം
കേഭാരണലാം  അനലഭാധതീനലപട്ടുകപഭാകുനണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലുള്ള  ഇത്തരലാം  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിചസ്റ്റ്
നല രതീതനിയനിലുള്ള ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,   നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കേകയറങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  കേഭായകലഭാരങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ആവശൈലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പല
ഭഭാഗത്തുലാം  നടക്കുന്നെ  കേഭായല്  കേകയറങ്ങളുലാം  നദതീതട  കേകയറങ്ങളുലാം  തടയന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം
ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ബുദനിമുടഭായനിരനിക്കുലാം. ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം  ഇവനിലട  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കുന്നെതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  സൂചേനിപനിച.
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അത്തരലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കനരലത്ത  ഏഴസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്  നമ്മുലട
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുലാം  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു മനിഷനതലന്നെ ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഇതനികലക്കഭായനി
രൂപതീകേരനിചകേഴനിഞ. അതനിലന്റെ സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം വളലര ലപലടനതലന്നെ
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  വരുന്നെകതഭാടുകൂടനി  കേകയറമടക്കമുള്ളവയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
പനിനഭാറുന്നെ  തരത്തനില്  ബഹുജനങ്ങലള  സലാംഘടനിപനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴനിയലമന്നെഭാണസ്റ്റ് കേരുതന്നെതസ്റ്റ്. ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് ഇത്തരലാം കേകയറങ്ങള അനുവദനി
ക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ശകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ്: സര്, വടക്കന കകേരളലത്തകപഭാലലതലന്നെ വളലരകയലറ
ചേരനിത്രപഭാധഭാനലമുള്ളതലാം  പമ്പഭാനദനിയലാം  അചനകകേഭാവനിലഭാറുലാം  മണനിമലയഭാറുലമഭാലക്കയള്ള
മകനഭാഹരമഭായ പകദശൈമഭാണസ്റ്റ് മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂര്.  പടയണനി,  മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലല ഒരു
സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  കേലഭാരൂപമഭാണസ്റ്റ്.  ആറന്മുളയളലപടുന്നെ  പകദശൈലത്ത  വള്ളപഭാട്ടുകേളുലാം
വള്ളസദലകേളുലാം കലഭാകേത്തനിനുതലന്നെ അപൂര്വമഭായ കേഭാഴ്ചയഭായനി മഭാറുനണസ്റ്റ്.  പമ്പയലട
തതീരത്തഭാണസ്റ്റ്  ശൈബരനിമല.  അതകപഭാലല തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷക്കണക്കനിനഭാളുകേള പലങ്കേടുക്കുന്നെ
മതശമത്രനിയലട സലാംഗമഭൂമനിയഭായ മഭാരഭാമണ കേണലവനഷന നടക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  വടക്കന
കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  സമനസയലാം  നടത്തുന്നെതകപഭാലല  മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലന്റെ
സഭാലാംസ്കഭാരനികേതലയ കലഭാകേത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിചേയലപടുത്തഭാന കേഴനിയന്നെതരത്തനില് സമഗമഭായ ഒരു
പദതനി നടപഭാക്കഭാന ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് മുനകേലയടുക്കുകകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന  : സര്,  മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലുലാം  ലതക്കന
കകേരളത്തനിലുലമഭാലക്കയള്ള  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അതതീവ  പഭാധഭാനലലാം  തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  ഗവനി-വഭാഗമണ-കതക്കടനി  വനികേസനലാം
മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലല  പധഭാനലപട  ഒരു പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  99.22  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ് ആ
പദതനിക്കുകവണനി കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനില് നനിനലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ആ പദതനി
അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതകപഭാലലതലന്നെ  ശൈബരനിമല  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിട്ടു
ലകേഭാണസ്റ്റ്  എരുകമലനി-പമ്പ-സന്നെനിധഭാനലാം  എന്നെനിവ  സനിരനിചേസല്  ടൂറനിസലാം  സര്കേബ്യൂടനില്
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള പവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  അതലാം ഏകേകദശൈലാം
100  കകേഭാടനി രൂപയലട വനിപുലമഭായ പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാടയലാം ജനിലയനിലല കേനിഴക്കന
കമഖലയനിലുള്ള വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാര പഭാധഭാനലമുള്ള വനിവനിധ പകദശൈങ്ങലള ബന്ധനിപനിച
ലകേഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെ 'ഗതീന ടൂറനിസലാം സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ്,  കകേഭാടയലാം'  എന്നെ പദതനി ഇടയ്ക്കുവചസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭായനികപഭാലയങ്കേനിലുലാം  ആ  പദതനി  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്  ലകേഭാണ
കപഭാകുന്നെതനിനുലാം ആവശൈലമഭായ നടപടനി ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുലാം.  മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിലന്റെ
വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരസഭാധലതകേള,  പഭാരമ്പരലലാം,  പരമ്പരഭാഗത  കേലഭാരൂപങ്ങള,
വഞ്ചേനിപഭാടസ്റ്റ്  എന്നെനിവലയ നമ്മുലട  സലാംസഭാനലത്ത ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുകവണനി
പകയഭാജനലപടുത്തണലമനതലന്നെയഭാണസ്റ്റ് ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് കേരുതന്നെതസ്റ്റ്.
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ശതീമതനി  ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള :  സര്,   വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നെ  നനിരവധനിയഭായ  പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തനിനുമഭാത്രമല  നമ്മുലട
രഭാജലത്തനിനുതലന്നെ  മഭാതൃകേഭാപരമഭാണസ്റ്റ്.  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനിയനിലഭായഭാലുലാം  ബജറനിലഭായഭാലുലാം  വകേലകേഭാളളനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുമഭായനി
ബന്ധലപട  എസനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഏലറ  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുനണസ്റ്റ്.
എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഏലതങ്കേനിലുലാം  കനഭാഡല് ഏജനസനിലയ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ,
ഇതമഭായനി ബന്ധലപട പവര്ത്തനങ്ങള വളലര കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ നടപടനികേള എന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന    : സര്,  ഏതഭാനുലാം പദതനികേള കേനിഫ്ബനിയലട
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്. എടസ്റ്റ് പദതനികേള കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.ഐ.എചസ്റ്റ്.എലാം.  കേലഭാമ്പസനില് ഒരു ത്രതീ സഭാര് ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.  കഹഭാടല് നനിര്മ്മേഭാണലാം,
മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ല് ത്രതീ സഭാര് ബതീചസ്റ്റ് റനികസഭാര്ടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം, ആലപ്പുഴ ലചേത്തനി ബതീചസ്റ്റ്
വനികേസനലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ഇരനിങ്ങല്  സര്ഗ്ഗഭാലയ  അവലലാംബമഭാക്കനി
പകയഭാളനി,  വടകേര  കമഖലകേള  ഉളലപടുത്തനി  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ്  വനികേസനലാം,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല കേഭാഞ്ഞെനിരപ്പുഴ ഡഭാലാം വനികേസനലാം, ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ലതനല
ഡഭാലാം  പരനിസര  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വനികേസനലാം,  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  ലനയഭാര്ഡഭാലാം
പരനിസര വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര വനികേസനലാം,  മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്,  ധര്മ്മേടലാം ദസതീപസ്റ്റ് എന്നെതീ സലങ്ങള
ബന്ധലപടുത്തനി  കറഭാപസ്റ്റ് കവയലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇലതലഭാലാംതലന്നെ  കേനിഫ്ബനിയലട
പരനിഗണനയനിലുള്ള കപഭാജക്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്. അവലയലഭാലാം പൂര്ണരൂപത്തനില് ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അന്തെനിമ അനുമതനിയഭായനിടനില.
മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്-ല്  ത്രതീ  സഭാര്  ബതീചസ്റ്റ്  റനികസഭാര്ടസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  അനുമതനി
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  പവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുലാം.  പുതനിയ  കപഭാജക്ടുകേള
ഏലറടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നെനിടലത്തലഭാലാംതലന്നെ പുതനിയ കപഭാജക്ടുകേള ഏലറടുക്കുലാം.

ശതീ  .    എലാം  .     നഇൗഷഭാദസ്റ്റ്  : സര്,  പസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കട്രേഭാഫനി  വളളലാംകേളനിയളലപലട

നടക്കുന്നെ ലകേഭാലലത്ത അഷമുടനിക്കഭായല് ഇന്നെസ്റ്റ് മഭാലനിനലങ്ങളഭാല് മലനിനമഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ജലവനിഭവ വകുപ്പുലാം ബഹുമഭാനലപട വകുപ്പുമനനി ശതീമതനി

കമഴനിക്കുടനി അമ്മേയളലപലടയള്ളവരുലാം നനിരവധനി പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അഷമുടനിക്കഭായലനിലന  മഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം  മുക്തമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ്

ജലവനിഭവ വകുപനിലനയലാം മറ്റുലാം ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണള്ള ഏലതങ്കേനിലുലാം പദതനികേള

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഇതനിനഭാവശൈലമഭായ

പദതനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന  : സര്,  അഷമുടനിക്കഭായലനിലന്റെ  മലനിനതീകേരണലാം
പധഭാന പശലാം തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട മനനി ശതീമതനി കമഴനിക്കുടനി അമ്മേയലട
നനിര്കദ്ദേശൈഭാനുസരണലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുതലന്നെ  മുനകേലയടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  മനിനനിസറുലട
സഭാന്നെനിധലത്തനില്  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസനമഭാരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിചനിരുന.  ആ
കയഭാഗത്തനിലന്റെ  തതീരുമഭാനങ്ങള  എത്രമഭാത്രലാം  നടപനിലഭാക്കനിലയനള്ളതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിക്കഭാന വതീണലാം കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുലാം.  അഷമുടനിക്കഭായല് ഒരു പധഭാനലപട
ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷനഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ഭഭാരതപ്പുഴയലട കകേരളഭാതനിര്ത്തനിയനില് മൂലത്തറ
ഡഭാലാം  ഉണസ്റ്റ്.  അവനിലട  പകത്തക്കര്  സലലാം  ഇറനികഗഷന  വകുപനിനുണസ്റ്റ്.  ആ  വകുപ്പുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  മകനഭാഹരമഭാലയഭാരു  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രലാം  അവനിലട  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
സഭാധലതയണസ്റ്റ്. അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് ഗഇൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന : സര്, അക്കഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  സര്, 2016-17-ലല ബജറനില് ടൂറനിസലാം വനികേസനവമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് വയനഭാടസ്റ്റ് എയര് സനിപനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് സൂചേനിപനിചനിരുന. അതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അതകപഭാലലതലന്നെ  വയനഭാടനിലല  ആദനിവഭാസനികേളുലട  തനതസ്റ്റ്
കേലഭാരൂപങ്ങളഭായ  ഗദ്ദേനികേ,  ലവളനിചപഭാടസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവ  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന പരനിശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന:  സര്,  എയര് സനിപനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനില്
നനിനള്ള  അനുമതനിയഭാണസ്റ്റ്  ആദലലാം  കവണതസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  അനുമതനിയമഭായനി  വനകചേരുന്നെ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അതനിനഭാവശൈലമഭായ സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിലക്കഭാടുക്കഭാന ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
തയഭാറഭാകുലാം.  പരമ്പരഭാഗത  കേലഭാരൂപങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിച  കേഭാരലലാം  വയനഭാടനിലല  ടൂറനിസലാം  വനികേസനസഭാധലതകേളക്കസ്റ്റ്  പകയഭാജന
ലപടുത്തഭാനകവണനി  ശമനിക്കുലാം.  ഗവണലമന്റെനിനുമുന്നെനിലുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനില്
വയനഭാടനിലന്റെ തനത്കേലഭാരൂപങ്ങളുലട വനികേസനലാം പധഭാനലപട പദതനി തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ശടസണ മഭാസര്:  സര്,  ടൂറനിസത്തനില് കേടകലഭാരങ്ങള വളലര
പധഭാനലപട പങ്കുവഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പലക്ഷ സഭാധലതകേളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  അവ ടൂറനിസലാം
പദതനിയനിലുളലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കലഭാകേശദ  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള  എലന്തെലഭാലാം
പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ഞഭാന കനരലത്ത  ലചേത്തനി ബതീചനിലന്റെ
കേഭാരലലാം  പറഞ.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ബതീചകേലളയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുകേലയന്നെതലാം
വനികേസനിപനിക്കുകേലയന്നെതലാം  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തെപുരലത്ത  ശൈലാംഖലാംമുഖലാം,
കകേഭാവളലാം ബതീചകേള ഉളലപലടയള്ള സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ഭഭാഗങ്ങളനിലലയലാം ബതീചസ്റ്റ്
വനികേസനലാം ടൂറനിസത്തനിലന്റെ പധഭാനലപട പദതനികേളനിലലഭാന്നെസ്റ്റ്   തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
വളലര ശൈക്തവലാം സമ്പുഷവമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുലാം.
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വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര പദതനികേള

3(*335) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ;

(എ) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം കതടനിയനിരുന;  അനുമതനി  ലഭനിച പദതനികേളുലാം
അവയ്ക്കഭായനി അനുവദനിച തകേയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   വനകേനിട  ടൂറനിസലാം  പദതനിയഭായ  ജഡഭായപഭാറ  ടൂറനിസലാം  പദതനിയലട
നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജഡഭായപഭാറ  ടൂറനിസലാം പദതനിയമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി ലഹലനികകേഭാപ്ടര്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;  ഇഇൗ പദതനിയലട  അനുബന്ധമഭായനി
സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന): സര്,

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.* ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  പദതനികേളനില്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം
കതടനിയ പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന: 
നമ്പര് പദതനിയലട കപരസ്റ്റ് എസനികമറസ്റ്റ് തകേ

1 സസകദശൈസ്റ്റ്  ദര്ശൈന പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കനചര്  ടൂറനിസലാം  സര്കേബ്യൂടഭായ  അതനിരപനിള്ളനി-
മലയഭാറ്റൂര്-കേഭാലടനി-കകേഭാടനഭാടസ്റ്റ് വനികേസനലാം.

98,93,85,774  (ലതഭാണ്ണൂറനിലയടസ്റ്റ്
കകേഭാടനി  ലതഭാണ്ണൂറനി  മൂന്നെസ്റ്റ് ലക്ഷത്തനി
എണപത്തയഭായനിരത്തനി
എഴന്നൂറനി  എഴപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്
രൂപ)

2 സസകദശൈസ്റ്റ്  ദര്ശൈന പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
മലനഭാടസ്റ്റ്-മലബഭാര് ക്രൂയനിസസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടസ്റ്റ്.

325,00,00,000 (മുന്നൂറനി ഇരു
പത്തനിയഞ്ചേസ്റ്റ് കകേഭാടനി രൂപ)

3 സസകദശൈസ്റ്റ്  ദര്ശൈന പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ശതീനഭാരഭായണഗുരു  പനില്ഗനിലാം  സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ്
(ശൈനിവഗനിരനി-ലചേമ്പഴന്തെനി-ഗുരുകുലലാം-
കുനപഭാറ-അരുവനിപ്പുറലാം)

100,00,00,000  (നൂറു  കകേഭാടനി
രൂപ)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കമല്സൂചേനിപനിച പദതനി ലപഭാകപഭാസലുകേള അനുമതനിക്കഭായനി കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം
മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  ഇഇൗ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി
ലഭനിചനിടനില.  എന്നെഭാല് സസകദശൈസ്റ്റ് ദര്ശൈന പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി മലനഭാടസ്റ്റ്-മലബഭാര്
ക്രൂയനിസസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടനിനസ്റ്റ് ലപഭാതലവ കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സമ്മേതനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വകുപ്പുലാം  ഗുരുചേന്ദ്രനികേഭാ  ബനില്കഡഴസ്റ്റ്  &
കപഭാപര്ടനി  ലലപവറസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡുലാം  കചേര്നള്ള  ഒരു  സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ്  ജഡഭായപഭാറ
ടൂറനിസലാം പദതനി.  ഇതനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
2017 ഡനിസലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇഇൗ പദതനിയലട മുഖലപഭാകയഭാജകേരഭായ ഗുരുചേന്ദ്രനികേഭാ ബനില്കഡഴസ്റ്റ്  &
കപഭാപര്ടനി ലലപവറസ്റ്റ് ലനിമനിറഡുലാം ബഭാലാംഗ്ലൂര് ആസഭാനമഭായള്ള ചേനിപ്സണ ഏവനികയഷന
കേമ്പനനിയമഭായനി  സലാംയക്തമഭായനി  ലഹലനികകേഭാപ്ടര്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ധഭാരണപത്രലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതസലാംബന്ധനിചള്ള തടര്പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

ഇഇൗ പദതനിയലട അനുബന്ധമഭായനി സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുള്ള സഭാഹസനികേ ടൂറനിസലാം
പദതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി  ട്രേയല് റണ നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇരുപകതഭാളലാം  സഭാഹസനികേ  ഇനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാരലാംഭഘടത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: സര്, വയനഭാടനിലന സലാംബന്ധനിചഭാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.
കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവലാം വനലമൃഗ ശൈലലവലാംമൂലലാം വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ജനങ്ങള
വലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേപയഭാസമഭാണസ്റ്റ്  അനുഭവനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്,  ജതീവനിക്കഭാന
യഭാലതഭാരു വഴനിയമനിലഭാലത അവര്  വളലര കേഷലപടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗയവസരത്തനില്
സഭാമ്പത്തനികേ വരുമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി;  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  പകതലകേലാം
മുനഗണന ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണള്ള ടൂറനിസലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള തതീരുമഭാന
ലമലന്തെങ്കേനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന:  സര്,   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലപഭാതവഭായനിട്ടുള്ള
ടൂറനിസലാം  വനികേസനലാം  തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇന്നെലത്ത  സഭാമൂഹനികേ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ധഭാരഭാളലാം  ലതഭാഴനിലസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  വരുമഭാനലാം
ശൈക്തനിലപടുത്തഭാനുലാം  ടൂറനിസലാം  കമഖലലയ  ശൈക്തനിലപടുത്തുകേ  എനള്ളതതലന്നെയഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  സമതീപനലാം.  അങ്ങലന  പരനികശൈഭാധനിക്കുകമ്പഭാള  വയനഭാടസ്റ്റ്  ഏറവലാം
പധഭാനലപട  ഒരു  ടൂറനിസസ്റ്റ്  ലഡസനികനഷനഭായനി  മഭാറുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വയനഭാടനിനുകവണനി
കേഴനിഞ്ഞെ കേഭാലങ്ങളനില്  വലനിയ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങലളഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാടുക്കഭാന
കേഴനിഞ്ഞെനിടനിലലങ്കേനില്കപഭാലുലാം  വയനഭാടസ്റ്റ്  കേഭാണുന്നെതനിനുലാം  അവനിടലത്ത  പരമ്പരഭാഗതമഭായ
രതീതനികേള  കേണമനസ്സനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  പകൃതനിഭലാംഗനി  ആസസദനിക്കുന്നെതനിനുലമഭാലക്കയഭായനി
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ധഭാരഭാളലാം  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  എത്തനികചരുനണസ്റ്റ്.  നനിശയമഭായലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം
സൂചേനിപനിചതകപഭാലല വയനഭാടനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേലള വനിപുലമഭായനി പകയഭാജനലപടുത്തഭാന
നമുക്കസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുലാം.  വയനഭാടനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുത്തഭാനഭായനി
ഇഇൗ വലവസഭായലത്ത എങ്ങലന ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലമനള്ള കേഭാരലലാം
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഗഇൗരവകത്തഭാടുകൂടനിത്തലന്നെ ആകലഭാചേനിക്കുലാം.

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു: സര്, വനികദശൈ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള കകേരളത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനി ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് എലന്തെങ്കേനിലുലാം പകതലകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന: സര്, വനികദശൈ ടൂറനിസ്റ്റുകേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭായനി
വനികദശൈ  രഭാജലങ്ങളനില്  വനിവനിധ  ലഫയറുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേളുലമഭാലക്ക
സലാംഘടനിപനിക്കഭാന സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുനണസ്റ്റ്.  കലഭാകേത്തനിലന്റെ പല
ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  നടക്കുന്നെ ടൂറനിസലാം കമളകേളനില് കകേരളത്തനിലന്റെ കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  പദര്ശൈനി
പനിക്കഭാനഭാവശൈലമഭായ സമതീപനലാം സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത നമ്മുലട മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗലത്ത ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ശൈക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇപഭാവശൈലലാം നമുക്കസ്റ്റ്  അകലഭാടസ്റ്റ്
ലചേയ്ത  തകേയനില്  75  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗനിനുകവണനി  നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  വളലര  ഫലപദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിലൂലട  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്
ഇരടനിയനിലധനികേലാം  വനികദശൈടൂറനിസ്റ്റുകേലള  കകേരളത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാണവരഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നെഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് കേരുതന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം രലാംഗത്തസ്റ്റ് വനകുതനിപനിനസ്റ്റ്
വഴനിലയഭാരുക്കുന്നെ വലനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം അതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
യഥഭാസമയലാം  സമര്പനിചസ്റ്റ്  കനടനിലയടുക്കുന്നെതനിലുലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനിയലട  കനതൃതസത്തനില്
നടക്കുന്നെ ശമങ്ങലള അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലന്റെ ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേലള
ശൈരനിയഭായവനിധലാം  പകയഭാജനലപടുത്തഭാന  ആദലമഭായനി  മുനകേലയടുത്ത  ഒരു  സര്ക്കഭാരഭാണനിതസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില് അഡസഞ്ചേര് ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ് വലനിയ സഭാധലതയണസ്റ്റ് - പകതലകേനിചസ്റ്റ് ലഭാന്റെസ്റ്റ്
അഡസഞ്ചേര്, വഭാടര് അഡസഞ്ചേര്, എയര് അഡസഞ്ചേര്, ട്രേക്കനിലാംഗസ്റ്റ്,  മഇൗണനനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്,  അതകപഭാലല
ലലവല്ഡസ്റ്റ് ലലലഫസ്റ്റ്  കഫഭാകടഭാഗഭാഫനി.  ഇതനിലനഭാലക്കയഭായനി  കലഭാകേലമമ്പഭാടുമുള്ള
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരനികേള  നമ്മുലട  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്   കകേരളത്തനില്
മഇൗണനനിയറനിലാംഗനിനഭാവശൈലമഭായ പരനിശൈതീലനലാം നല്കേഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കപഭാലുമനില
എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലലാം.  ഇത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
സഭാധലതകേലള  പകയഭാജനലപടുത്തഭാനഭാവശൈലമഭായ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന:  സര്,  വളലര പധഭാനലപട ഒരു കചേഭാദലമഭാണസ്റ്റ്
ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം കചേഭാദനിചതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ അഡസഞ്ചേര് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ
സഭാധലതകേലള  ഫലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  നമുക്കസ്റ്റ്  സഭാധനിചനിടനിലലന്നെത
ലകേഭാണതലന്നെ  അതനിനസ്റ്റ്  പഭാമുഖലലാംലകേഭാടുക്കുന്നെ  ഒരു  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്



22 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  രഭാജലലത്തമ്പഭാടുമുള്ള അഡസഞ്ചേര് ടൂറനിസലാം വലവസഭായരലാംഗലത്ത
പമുഖ വലക്തനികേലള പലങ്കേടുപനിചലകേഭാണസ്റ്റ് വനിപുലമഭായ ഒരു സകമ്മേളനലാം സലാംസഭാന
ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് കുമരകേത്തസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിക്കഭാന നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആ സകമ്മേളനകത്തഭാടുകൂടനി  രഭാജലത്തനിലന്റെ നഭാനഭാഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ഇഇൗ കമഖലയനില് പണലാം
മുടക്കുന്നെ  സലാംരലാംഭകേലര  നമ്മുലട  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  ലകേഭാണവരഭാനുലാം  അതവഴനി
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അഡസഞ്ചേര്  ടൂറനിസലാം  കമഖലയലട  വനികേസന  സഭാധലതകേലള
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലമന്നെഭാണസ്റ്റ് ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് കേരുതന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി: സര്,  ടൂറനിസലാം കമഖലലയ വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
അങ്ങയലട കനതൃതസത്തനില് നടത്തുന്നെ എലഭാ പരനിശമങ്ങലളയലാം ശഭാഘനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ലതക്കന കകേരളത്തനിലല ഏറവലാം പധഭാനലപട ഒരു ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമഭാണസ്റ്റ്  ലപഭാന്മുടനി.
ലപഭാന്മുടനി  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  ലമഗഭാ  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കപഭാജക്ടുതലന്നെ  ആവശൈലമുണസ്റ്റ്.
അക്കഭാരലത്തനിലുള്ള പുകരഭാഗതനിയറനിയനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  കുറചവര്ഷമഭായനി  അവഗണനിക്കലപട്ടു
കേനിടന്നെനിരുന്നെ ഒരു പകദശൈമഭായനിരുന ലപഭാന്മുടനി.  ഇഇൗ ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  വനലാം  വകുപ്പുമനനിയലടകൂടനി  സഭാന്നെനിദലത്തനില്  ലപഭാന്മുടനിയലട  ടൂറനിസലാം
സഭാദലതകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ഒന്നെനിലധനികേലാം കയഭാഗങ്ങള വനിളനിചകചേര്ക്കുകേയലാം
അവനിലട മുടങ്ങനിക്കനിടന്നെ എലഭാ കപഭാജകേസ്റ്റ് ടുകേളുലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാനുലാം നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാനുമുള്ള  പരനിശമലാം  നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ലതക്കന
കകേരളത്തനിലല  ഏറവലാം  പധഭാനലപട  ഒരു  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമഭായനി  ലപഭാന്മുടനിലയ  മഭാറ്റുന്നെതനിനു
കവണനിയനിട്ടുള്ള  എലഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  രൂപലാംലകേഭാടുക്കുലാം.
അതനിനഭാവശൈലമഭായനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വതീക്ഷണമനിലഭായ്മയലാം
ഉത്തരവഭാദനിതസമനിലഭായ്മയലാംമൂലലാം  ഏലറ  പനിന്നെനിലഭായനികപഭായ  കമഖലയഭാണസ്റ്റ്  പനില്ഗനിലാം
ടൂറനിസലാം  കമഖല.  ലഹറനികറജസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  വളലര  പഭാധഭാനലലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നെതനിലന  ഞഭാന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  പനില്ഗനിലാം  ടൂറനിസലാം
ലസന്റെറുകേള തമ്മേനില് ട്രേഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  കേണക്ടനിവനിറനിയനില എന്നെ ഒരു പരനിമനിതനിയണസ്റ്റ്.
ഉദഭാഹരണത്തനിനസ്റ്റ്  ശതീപത്മനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷത്രലാം,  ആറന്മുള,  ഗുരുവഭായൂര്  ഇവയ്ലക്കഭാനലാം
ട്രേഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  കേണക്ടനിവനിറനിയനില.  വകുപ്പുതലത്തനില്  ഇങ്ങലനയള്ള  സര്കേബ്യൂട്ടുകേള
ലഎഡന്റെനിലലഫ ലചേയ്യുകമ്പഭാള മറ്റു വകുപ്പുകേളുലടകൂടനി  പനിന്തുണയണഭാകേണലമന്നെ ഒരു
നനിര്കദ്ദേശൈലാം മുകന്നെഭാട്ടുവയ്ക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ; അകതഭാലടഭാപലാം ഇഇൗ സര്കേബ്യൂട്ടുകേളനിലൂലട ഓണലാം, വനിഷ
കപഭാലലയള്ള  വനികശൈഷഭാവസരങ്ങളനില്  വകുപ്പുതലത്തനില്  പകതലകേമഭായനിട്ടുള്ള  ടൂര്
ഓപകറഷനസസ്റ്റ്  നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന: സര്, ഇഇൗ ആശൈയലാം ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് പരനികശൈഭാധനിച
വരനികേ  മഭാത്രമല,   അതസ്റ്റ്  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനിയനിട്ടുള്ള  പഭാഥമനികേ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  ഓണക്കഭാലകത്തഭാടുകൂടനി   ലകേ.റനി.ഡനി.സനി.
മുനകേലയടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  ടൂറനിസലാം  സര്ക്കബ്യൂട്ടുകേലള  ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള ഒരു
യഭാത്രഭാപരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിക്കഭാനഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര്:  സര്,  സസകദശൈനികേളുലാം വനികദശൈനികേളുമഭായനിട്ടുള്ള
ടൂറനിസ്റ്റുകേള കകേരളത്തനിലലത്തുകമ്പഭാള നമ്മുലട സലാംസ്കഭാരലാം,  കേലഭാരൂപങ്ങള എന്നെനിവ
അവര്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാണുവഭാനുള്ള  ഒരു  സനിരലാം  കവദനിലയഭാരുക്കുകേ.  ഉദഭാഹരണമഭായനി,
തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്  കേഥകേളനികേഭാണഭാനുള്ള  ഒരു  അവസരമുണഭാക്കുകേ,  ലകേഭാലത്തസ്റ്റ്
എത്തുകമ്പഭാള  മലയഭാളത്തനിലല  ലപഭാഫഷണല്  നഭാടകേങ്ങള  കേഭാണഭാനുലാം,  തൃശൂര്
എത്തുകമ്പഭാള അമചേസര്  നഭാടകേങ്ങള  കേഭാണഭാനുലാം,  ആലപ്പുഴയനിലലത്തുകമ്പഭാള  മലറലന്തെങ്കേനിലുലാം
ഒരു കേലഭാരൂപലാം, അലലങ്കേനില് ആദനിവഭാസനികേളുലട കേലഭാരൂപങ്ങള, എന്നെനിവയ്ക്കസ്റ്റ് സനിരലാം
കവദനിലയഭാരുക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  നമ്മുലട  സലാംസ്കഭാരലാം,  തൃശ്ശൂര്പൂരലാം,   പള്ളനികേളുകടയലാം  മറ്റുലാം
ഉതവങ്ങള തടങ്ങനിയവ ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജഭായനി,  സഭാലാംസ്കഭാരനികേ വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നെസ്റ്റ്
ഒരു സനിരലാം  കവദനിലയഭാരുക്കണലാം. ടൂറനിസലാം പഭാകക്കജനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സനിരലാം വരുന്നെ
ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  എലഭാ  കേലഭാരൂപങ്ങളുലാം  കേഭാണഭാന  കേഴനിയണലാം.  ഓകരഭാ  ദനിവസവലാം   ഓകരഭാ
സലത്തസ്റ്റ്  കേലഭാരൂപങ്ങള നടത്തണലാം. ഉദഭാഹരണമഭായനി, തനിങ്കേളഭാഴ്ച ഒരു സലത്തസ്റ്റ്, ലചേഭാവ്വേഭാഴ്ച
മലറഭാരു സലത്തസ്റ്റ് ഇങ്ങലന സനിരലാം കവദനിയനില് ആദനിവഭാസനികേളുലട കേലഭാരൂപങ്ങള
കേഭാണഭാനുള്ള അവസരത്തനിനഭായനി  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേലണറുലാം  പഭാകക്കജുലാം
തയഭാറഭാക്കഭാന   ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഉന്നെയനിചതസ്റ്റ്  നലലഭാരു
നനിര്കദ്ദേശൈമഭാണസ്റ്റ്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ സഭാലാംസ്കഭാരനികേ നയലാം പഖലഭാപനിച സന്ദര്ഭത്തനില്,
കേഴനിഞ്ഞെ ബജറനിലുലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണഭായനിരുന. ജനിലകേളനില് കേളചറല് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് എന്നെ ഒരു
കേണലസപ്റസ്റ്റ്  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആകലഭാചേന  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ
കേളചറല്  കകേഭാലാംപ്ലകനിലല  കേണലസപ്റസ്റ്റ്  പൂര്ണകതഭാതനില്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
അതഭാതസ്റ്റ് ജനിലകേളനിലല പഭാമുഖലമുള്ള കേലഭാരൂപങ്ങളക്കസ്റ്റ് പഭാധഭാനലലാം ലകേഭാടുത്തുലകേഭാണള്ള ഒരു
നനില  സസതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  കേളചറല്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമനലാം  ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമനലാം
സലാംയക്തമഭായനി  അത്തരലാം  പരനിപഭാടനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.
വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം അതനിനഭാവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര്:  സര്,  ടൂറനിസലാം ലപഭാകമഭാഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
തതീര്ത്ഥഭാടന ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ് വമ്പനിച സഭാധലതകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ശൈബരനിമല യഭാത്രയനിലല
ഇടത്തഭാവളമഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലചേങ്ങന്നൂരനില്  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  തതീര്ത്ഥഭാടകേരഭാണസ്റ്റ്
വരുന്നെതസ്റ്റ്.  അവനിലട  പഞ്ചേപഭാണ്ഡവകക്ഷത്രലാം  കപഭാലുള്ള  വളലര  പസനിദമഭായ  കക്ഷത്രങ്ങള
സന്ദര്ശൈനിക്കഭാന  ആനഭാപകദശൈസ്റ്റ്,  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
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ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് ആളുകേള  വരുനണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ പഭാവശൈലലാം ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടുത്തുകേയലാം  ചേനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തു.  ഇതനിലന  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്
അവര്ക്കസ്റ്റ് നമ്മുലട നഭാടനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് മനസ്സനിലഭാക്കഭാനുലാം കൂടുതല് ആളുകേലള ഇതനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയന്നെ ഒരു പദതനിയഭായനി മഭാറുലാം. അതസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയഭാല് ടൂറനിസലാം
കമഖലയനില്  വമ്പനിച  സഭാധലതകേളുണഭാകുലാം.  ശൈബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടകേലരക്കൂടനി  തതീര്ത്ഥഭാടന
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി  സകരന്ദ്രന:  സര്,  തതീര്ത്ഥഭാടന  ടൂറനിസലാം  നമ്മുലട  ടൂറനിസലാം
പവര്ത്തനങ്ങളനിലല  പഭാധഭാനലലാം  അര്ഹനിക്കുന്നെ ഒരു ഭഭാഗലാം  തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.   ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗലാം  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല,  ലചേങ്ങന്നൂര്  ഒരു  പധഭാനലപട  ഇടത്തഭാവളമഭാണസ്റ്റ്.
ലചേങ്ങന്നൂരനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭാവശൈലമഭായ  വനികേസന  പദതനികേള  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  കനതൃതസത്തനില്,  നമ്മുലട
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പധഭാനലപട കക്ഷത്രങ്ങലള ബന്ധലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള ഇടത്തഭാവള
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള  ഇഇൗ
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  ലചേങ്ങന്നൂരുലാം  ഉളലപടുനണസ്റ്റ്.  രണഭാലാം
ഘടത്തനില്,  ലചേങ്ങന്നൂരനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇകപഭാള
ശൈബരനിമലയനില് പനില്ഗനിലാം  ടൂറനിസത്തനികന്റെതഭായനിട്ടുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള സമഗമഭായനി
നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  ഇതസലാംബന്ധനിച  ഒരു  കചേഭാദലമഭായനിരുന
ഞഭാന ഉന്നെയനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്. ആ കചേഭാദലലാം  ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.  അതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്,  അതനിലന കേണക്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തസ്റ്റ് ഞഭാന
ഒരു കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലപ്പുഴയഭാണസ്റ്റ് ഏറവലാം കൂടുതല്
വനികദശൈ വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാരനികേള വരുന്നെ സലലാം.  അവര് വനകേഴനിഞ്ഞെഭാല് കനലര
കേഭായലനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ലകേഭാണകപഭാകുന്നെ കേഭാരലകമ അവനിലട നടക്കുനള.  ലലസറസ്റ്റ്സതീയനിലാംഗനിനസ്റ്റ് വലനിയ
പഭാധഭാനലമുള്ള  സലമഭാണസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴ.  കനരകത്ത  സൂചേനിപനിചതകപഭാലല,  ശസ  റസ്റ്റ്
സതീയനിലാംഗനിനഭായനി,  ആദലമഭായനി  ടൂറനിസലാം വകുപനിലന്റെ ഒരു ബസസ്റ്റ് ഇഇൗ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
ആലപ്പുഴയനില് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന:  സര്,  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  ആകലഭാചേനികക്കണ ഒരു
പധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ നഭാലഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി.-യലട
പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനിരുന്നെനില.   ഇകപഭാള  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ
ഭഭാരവഭാഹനികേളുലാം  കനതൃതസവലാം  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിച
കേഭാരലലത്ത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴ ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ലയലക്കഭാണസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴയലട  പഭാകദശൈനികേ
കേഭാഴ്ചകേളകേഭാണുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  ഒരു  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കഭാന
ആവശൈലലപടഭാലാം.  അതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി,  ഇഇൗ  കേഭാഴ്ചകേള  കേഭാണനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള
വഭാഹനസഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി:  സര്,  കദശൈഭാടനപക്ഷനികേള  കചേകക്കറനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ,
കേനികലഭാമതീററുകേള  നതീളത്തനിലുള്ള  കേനഭാലുകേള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല
കകേഭാളനനിലങ്ങലളയലാം  കേനഭാലുകേലളയലാം  ബന്ധലപടുത്തനിലകേഭാണസ്റ്റ്  വനിപുലമഭായ ഒരു
ടൂറനിസലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം  ചേതീഫസ്റ്റ് മനിനനികസഴസ്റ്റ് കട്രേഭാഫനിക്കുകവണനി ജകലഭാതവലാം
നടക്കുന്നെ  കേണശ്ശേഭാലാംകേടവസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുലജടനിയനില്  ഇകപഭാള  പവലനിയലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉദ്ഘഭാടനലാം കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവനിലട ഒരു കേണലവനഷന ലസന്റെര്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഏനഭാമഭാക്കല്  ലനഹ്റു  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  ആവശൈലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന: സര്, ഇതസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിക്കഭാവന്നെ കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്, ടൂറനിസലാം കമഖലയനില്, ബഹുമഭാനലപട മനനി
നടത്തുന്നെ  ഇനനികഷലറതീവനിലന  ഞഭാന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിച തലകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദതനി വലനിയ രതീതനിയനില്
മുകന്നെഭാട്ടുലപഭായ്ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. കലഭാകേത്തനില്വചസ്റ്റ് ആറഭാമലത്ത ലലഡ്രെെവസ്റ്റ് ഇന
ബതീചഭാണസ്റ്റ്  മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ലലഡ്രെെവസ്റ്റ്-ഇന-ബതീചസ്റ്റ്  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  ബനി.ബനി.സനി.
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ടൂറനിസലാം  പഭാകക്കജനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ
നവതീകേരണലാം.  അതനിലന്റെ  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനലാം  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം;
അതനിലന്റെ പവൃത്തനി എന്തെഭായനി എനള്ളതനിനസ്റ്റ് മറുപടനി നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന: സര്,  തലകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ സലാംരക്ഷണ പദതനി
കേഴനിഞ്ഞെ അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം സമ്പൂര്ണമഭായനി  മുടങ്ങനികപഭായ ഒരു പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.   ഒരുതരലാം
രഭാഷതീയലലവരഭാഗലകത്തഭാടുകൂടനി  ആ  പദതനിലയ  ആ  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  കേണലവനള്ളതഭാണസ്റ്റ്
തലകശ്ശേരനി ലലപതൃകേ പദതനിയലട  ദുരൂഹത.  ഇഇൗ ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് വന്നെതനിനുകശൈഷലാം ആ
പദതനി പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിലക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. നനിശയമഭായലാം ധഭാരഭാളലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരനികേലള സലാംസഭാനകത്തക്കസ്റ്റ്
ആകേര്ഷനിക്കഭാന തലകശ്ശേരനി  ലലപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനിക്കസ്റ്റ്  സഭാധനിക്കുലമന്നെഭാണസ്റ്റ് ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
കേരുതന്നെതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാവശൈലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  സലവനിനനികയഭാഗവമഭായനി
ബന്ധലപട്ടുള്ള ചേനില പശങ്ങള അവനിലട  ഉയര്നവന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവലയലഭാലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
ശമലാം  നടത്തണലാം.  തലകശ്ശേരനി  ലലപതൃകേ  ടൂറനിസലാം  പദതനി  മഭാത്രമല,  മുസനിരനിസ്സസ്റ്റ്  ലലപതൃകേ
സലാംരക്ഷണ പദതനി, ആലപ്പുഴ ലലപതൃകേ പദതനി തടങ്ങനിയവയ്ലക്കലഭാലാം സലാംസഭാന
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  മുന്തെനിയ  പരനിഗണന  നല്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  വന്നെതനിനു
കശൈഷലാം  തലകശ്ശേരനി  ടൂറനിസലാം  ശപതൃകേ  പദതനിയലട  നഭാലസ്റ്റ്  പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം
അനുമതനി നല്കുകേയണഭായനി.  ഇക്കഭാരലലാം ബഹുമഭാനലപട അലാംഗത്തനിനസ്റ്റ്  ഓര്മ്മേയണഭാകുലമന്നെസ്റ്റ്
കേരുതന.  പസ്തുത  പദതനി  ഒരു  ലലപതൃകേ  സലാംരക്ഷണ  പദതനിയഭായതലകേഭാണസ്റ്റ്
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  അനുമതനി  ലഭലമഭാകക്കണതണസ്റ്റ്.  ഇവലയലഭാലാം  കനടനി  വളലര
ലപലടന്നെസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയള്ള  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   തലകശ്ശേരനി
ശപതൃകേ ടൂറനിസലാം പദതനി മഭാത്രമല,  നഭാലസ്റ്റ് പദതനികേളുകടയലാം പവൃത്തനികേള  ഉടലന
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയലമന്നെഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കേരുതന്നെതസ്റ്റ്.
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ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്: സര്, എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാഞ്ഞെനിരപ്പുഴ ഡഭാലാം
ടൂറനിസലാം  വനികേസന  പദതനി  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനിലുളലപടുത്തഭാന  മുനകേലയടുത്ത
ബഹുമഭാനലപട  ടൂറനിസലാം  വകുപ്പുമനനിലയ  ഞഭാന  അഭനിനന്ദനിക്കുന.   സലാംസഭാനത്തനികലയലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനികലയലാം വനികദശൈകത്തയലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേള വരുന്നെതസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലന്റെ
പകൃതനിഭലാംഗനി  ആസസദനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്.  അതനില്  ഏറവലാം  വലനിയ  സഭാനമഭാണസ്റ്റ്  പശനിമഘട
മലനനിരകേളക്കുള്ളതസ്റ്റ്.  പശനിമഘട മലനനിരകേളനിലല  പകൃതനിസഇൗന്ദരലലാം  നുകേരഭാനുള്ള
സലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  കേരനിമ്പ  പഞ്ചേഭായത്തനിലല  മതീനവലലാം  ലലഹകഡ്രെെഭാകപഭാജക്ടസ്റ്റ്,  ശൈനിരുവഭാണനി
അണലക്കടസ്റ്റ്,  കേഭാഞ്ഞെനിരപ്പുഴ  ഡഭാലാം,  ലലസലന്റെസ്റ്റ്  വഭാലനി  തടങ്ങനിയവ.  ഇലതലഭാലാം
ബന്ധലപടുത്തനിലകേഭാണസ്റ്റ് ഒരു ടൂറനിസലാം സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ്   നടപനിലഭാക്കഭാന മുനകേലയടുക്കുകമഭാ
എന്നെഭാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ് ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന: സര്, വളലര സഭാധലതകേളുള്ള ഒരു പദതനിയലട
നനിര്കദ്ദേശൈമഭാണസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  നനിശയമഭായലാം
അതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതതലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖഭാദര്:  സര്,  പസഭാദലാം പദതനിയനില്,  കദവസസത്തനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിച  രണസ്റ്റ്  പദതനികേള  അവര്  നടപനിലഭാക്കനില  എന്നെ  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലട  ശദയനിലുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള പസഭാദലാം  പദതനി കപഭാലുള്ള പധഭാനലപട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാവനില  എന്നെസ്റ്റ്  കദവസസലാം  ഭരണസമനിതനി  പറയകമ്പഭാള  സലാംസഭാന
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെ സമതീപനലാം എന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാന ഞഭാന
അഭലര്ത്ഥനിക്കുന.

ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി സകരന്ദ്രന:  സര്,  ഗുരുവഭായൂര് കദവസസവമഭായനി ബന്ധലപട്ടു
ലകേഭാണള്ള  ഒരു  പദതനി  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിരുന.  അതനിനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിച. 100  കകേഭാടനി രൂപയലട ഒരു കപഭാജക്ടഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സമര്പനിചലതങ്കേനിലുലാം  46  കകേഭാടനിരൂപയലട  പദതനിക്കഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഗുരുവഭായൂര് മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലാം  ഗുരുവഭായൂര് കദവസസവലാം
സലാംയക്തമഭായനി  ലചേയ്തുതതീര്കക്കണതഭായള്ള,  വനിപുലമഭായ  ഒരു  പദതനിയഭായനിരുന  അതസ്റ്റ്.
വനിവനിധ സന്ദര്ഭങ്ങളനില്,  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് വനിളനിചകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില് രണകൂടകരയലാം
പലങ്കേടുപനിക്കുകേയലാം അതനില്  ഏലതലഭാലാം പദതനികേള ആലരലഭാലാം ലചേയണലമനള്ളതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പകതലകേലാം കപഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിചതമഭാണസ്റ്റ്.
എന്തുലകേഭാകണഭാ  ഗുരുവഭായൂര്  കദവസസലാം  കേമ്മേനിറനി,  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിച  ഏതഭാണസ്റ്റ്  30
കകേഭാടനിയനില്പരലാം  വരുന്നെ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി
മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകേഭാന തയഭാറഭായനിടനില. ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് വളലര ഗഇൗരവകത്തഭാടുകൂടനിത്തലന്നെയഭാണസ്റ്റ് ആ
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കേഭാരലലാം കേഭാണുന്നെതസ്റ്റ്.  ആ പദതനി നഷലപടഭാന  സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്നെ പശമനില.
ഇക്കഴനിഞ്ഞെ   ദനിവസവലാം  ടൂറനിസലാം  ഡയറക്ടര്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന  സന്ദര്ശൈനിചസ്റ്റ്,
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതനിയ കപഭാജക്ടുകേലള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചേര്ച ലചേയ്തു.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്
നല്കേനിയ പദതനികേള കൃതലമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് അതനിലന്റെ യ.സനി.  സമര്പനിക്കുന്നെ
മുറയ്ക്കുമഭാത്രകമ  പുതനിയ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുവഭാദലാം  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള്ളുലവന്നെഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആ  സനിതനിക്കസ്റ്റ്  ഗുരുവഭായൂരനിലല  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുകേ എനപറയന്നെതസ്റ്റ് പധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  ഗുരുവഭായൂരനിലല ഭരണസമനിതനിക്കസ്റ്റ്
ഒരു  അന്തെലശൈഭാസനലാംതലന്നെ  നല്കേഭാന  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആ  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാന  ഗുരുവഭായൂര്  ഭരണസമനിതനി  തയഭാറഭായനിലഭാലയങ്കേനില്,  അത്തരലമഭാരു
ഭരണസമനിതനിലയ  നനിലനനിര്ത്തണകമഭാ  എനള്ള  കേഭാരലലാം  ആകലഭാചേനിക്കഭാന  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്
നനിര്ബന്ധനിതമഭാകുലമന്നെ കേഭാരലലാം വളലര കൃതലമഭായനി പറയഭാന ആഗഹനിക്കുന.

ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഒരുപഭാടസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം

പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനുള്ള ലപഭാകപഭാസലുകേളഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട

പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതസലാം  ലകേഭാടുക്കുന്നെ ഗവണലമന്റെനിലനയലാം  മനനിലയയലാം

പകതലകേലാം അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. കേഭായല് ടൂറനിസലത്തയലാം മറസ്റ്റ് ടൂറനിസലത്തയലാം കുറനിചസ്റ്റ്

പറയകമ്പഭാള,  കകേരളത്തനില്  മഭാത്രമല,  ഇന്തെലയനില്തലന്നെ  അറനിയലപടുന്നെ  ടൂറനിസസ്റ്റ്

കകേന്ദ്രമഭാണസ്റ്റ്  കബക്കല് കകേഭാട.  കബക്കല് കകേഭാടയലട  വനികേസനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  മനനി

ഒനലാം  പറഞ്ഞെനില.  അവനിടലത്ത  ഉകദലഭാഗസരുലാം  മറ്റു  ചേനില  ആളുകേളുലാം  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  കകേഭാടയലട

പവര്ത്തനലാം  പനികന്നെഭാട്ടുലകേഭാണകപഭാകുവഭാന  ശമലാം  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

ആ ടൂറനിസലത്ത ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുകവണനി ബഹുമഭാനലപട മനനിതലന്നെ കയഭാഗലാം

വനിളനിചകചേര്ത്തസ്റ്റ് ചേനില തതീരുമഭാനങ്ങലളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ തതീരുമഭാനലാം എന്തെഭായനി;  ഉകദലഭാഗസരുലട

നടപടനിലക്കതനിരഭായനി  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  കബക്കല്

ടൂറനിസലാം  പദതനി  വനിപുലലപടുത്തഭാന  ഇഇൗ  പദതനിയനില്ലപടുത്തനി  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  കേഭാരലങ്ങള

ലചേയണലമന്നെഭാണസ്റ്റ് ബഹുമഭാനലപട മനനികയഭാടസ്റ്റ് അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  കബക്കല്  ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  ഇന്നെലത്ത

അവസ  പരനിതഭാപകേരമഭാണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാംലകേഭാണസ്റ്റ്  കബക്കല്

ടൂറനിസലാം പദതനിലയ എങ്ങലന വനികേലമഭാക്കഭാന സഭാധനിചലവനള്ളതസ്റ്റ് ഇന്നെസ്റ്റ് അവനിലട

ലചേന്നെഭാല്  കബഭാധലമഭാകുലാം.  ഞഭാന  അവനിലട  സന്ദര്ശൈനിചതഭാണസ്റ്റ്.  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  വര്ഷങ്ങളഭായനി

അടഞകേനിടക്കുന്നെതഭായനിട്ടുള്ള  ലകേടനിടങ്ങള  കേഭാണഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇലതലഭാലാം

മഭാറ്റുന്നെതനിനുകവണനി മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് കചേര്ന്നെസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങള തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉകദലഭാഗസതലത്തനിലുള്ള

കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ നടപടനികേള ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  സര്,  ജടഭായ ടൂറനിസലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതനിലന
അഭനിനന്ദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാവകേയഭാണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട മണ്ഡലങ്ങളനില്  തതീര്ത്ഥഭാടന
ടൂറനിസലാം,  ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം,  പുരഭാവസ്തു ടൂറനിസലാം,  ലറകസഭാണസനിബനിള ടൂറനിസലാം തടങ്ങനി
പലതരലാം  ടൂറനിസമുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്
ഇതനിലനലയലഭാലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം പഞ്ചേഭായത്തുകേള തമ്മേനില് ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഒരു കേമ്മേനിറനി  ഉണഭാക്കനി  ഏകകേഭാപനലാം  നടത്തഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശൈലാം  ഉണഭായനിരുന.  അതസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്തതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് അലതഭാനലാം നടന്നെനില. കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തുള്ള നനിര്കദ്ദേശൈലാം കൃതലമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി, ഏകകേഭാപനലാം നടത്തനി എലഭാത്തരലാം
ടൂറനിസലത്തയലാം  സഭാധലമഭായ  തരത്തനില്  വളര്ത്തഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശൈലാം ലകേഭാടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന :  സര്, ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകേ
മഭാത്രമല,  ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടുകേള നടപനിലഭാക്കുന്നെ എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം
എലാം.എല്.എ.  ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാംലകേഭാടുത്തനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട
അലാംഗത്തനിലന്റെ  മണ്ഡലത്തനില്  എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്  നടന്നെനില;  അകദ്ദേഹലാം  അറനിയഭാലത
കപഭായതഭാകണഭാ;  അവനിടലത്ത ഉകദലഭാഗസര് ഇക്കഭാരലലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ ശദയനില്
ലപടുത്തഭാലത കപഭായതഭാകണഭാ?  ആ കേമ്മേനിറനിയനിലല അലാംഗങ്ങള ആരഭായനിരനിക്കണലമനള്ളതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ഉത്തരവണസ്റ്റ്.  ആ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  അകങ്ങയ്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാലാം.
അടനിയന്തെരമഭായനി  അങ്ങസ്റ്റ്  മുനകേലയടുത്തസ്റ്റ്  അങ്ങയലട  മണ്ഡലത്തനിലല  ടൂറനിസലാം
പവര്ത്തനങ്ങളുലട  പരനികശൈഭാധന  നടത്തുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ  തരത്തനില്  കയഭാഗലാം
വനിളനിചകചേര്ക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  സര്,  ടൂറനിസലാം പവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  ടൂറനിസലാം  ലഡസനികനഷന  കേമ്മേനിറനികേള  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെ
ഏജനസനികേലള  ഏല്പനിക്കുന്നെതനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സമുകണഭാ;  മുനകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം
പവര്ത്തനലാം നടത്തനിയനിരുന്നെ പല ഏജനസനികേളക്കുലാം നനിലവനില് അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാലയന്നെഭാണസ്റ്റ്
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അലക്രെഡനിറഡസ്റ്റ് ഏജനസനിയലട  ലനിസസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
മനസ്സനിലഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ ലനിസസ്റ്റ്  വരുന്നെതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് മലാംഗള ഡഭാലാം ടൂറനിസലാം പദതനിയലട
ലഡസനികനഷന  കേമ്മേനിറനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  ഇനലകേല്  എന്നെ  ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ്  ആ  പവൃത്തനി  ഏല്പനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചതഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനനികപഭാള അലാംഗതീകേഭാരലാം തരഭാത്ത സനിതനി തടരുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അതനിലനിടലപടസ്റ്റ് അടനിയന്തെരമഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  ഇഇൗ  കമഖലയനിലല  പധഭാനലപട
പശലമനപറയന്നെതസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുക്കുന്നെ കേരഭാര് കേമ്പനനികേള
കേഭാണനിക്കുന്നെ  അലലാംഭഭാവമഭാണസ്റ്റ്.  10 -12  വര്ഷലാംവലര  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെ/നതീണ
കപഭാകുന്നെതഭായനിട്ടുള്ള  കപഭാജക്ടുകേള  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഭാണഭാന  കേഴനിയലാം.  ഇതഭാണനികപഭാള
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നടനവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇനലകേല്-ലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  വന്നെനിട്ടുള്ള  സലാംഗതനി  എന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ്
മനസ്സനിലഭായനിടനില, അക്കഭാരലലാം പരനികശൈഭാധനിക്കഭാലാം. വര്ക്കസ്റ്റ് ഏലറടുക്കുകേ, പഭാതനിവഴനിയനില് വര്ക്കസ്റ്റ്
ഉകപക്ഷനിചകപഭാവകേ തടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങള ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് നടമഭാടുന്നെ രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്. ഒരു
കേഭാരണവശൈഭാലുലാം അത്തരലാം കേമ്പനനികേലള മുകന്നെഭാടസ്റ്റ് ലകേഭാണകപഭാകുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില. നല
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെ  കേമ്പനനികേളക്കലഭാലത  നമുക്കസ്റ്റ്  പനിന്തുണ  ലകേഭാടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കനിലഭാലയനള്ള കേഭാരലലാം ഞഭാന കൃതലമഭായനി  പറയഭാന ആഗഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇനലകേല്-ലന്റെ കേഭാരലലാം പകതലകേലാം ശദനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : സര്, കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ പസഭാദലാം പദതനിയനില്
ഗുരുവഭായൂരനികന്റെയലാം  വലനിയനനിലയ്ക്കലനികന്റെയലാം  വനികേസനലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ
പദതനിയനില്  നഗരശുചേതീകേരണലാംകൂടനി  ഉളലപടുനലവനള്ള  കേഭാരലലാംകൂടനി  വലക്തമഭാക്കണലാം.
കകേവലലാം  കദവസസത്തനിലന്റെ  മഭാത്രമല  ലക്ഷക്കണക്കനിനുവരുന്നെ  ഭക്തനഭാലരകൂടനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ
വനിഷയമഭായതലകേഭാണസ്റ്റ്  ആ പശത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തഭാനുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഇഇൗ  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  മുനകേലയടുത്തസ്റ്റ്  കദവസസത്തനിലന്റെയലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലടയലാം  സലാംയക്ത  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകൂടനി  ഇതനിനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന
ശമനിക്കുകമഭാലയന്നെഭാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന :  സര്,  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട കനതൃതസത്തനില്
കയഭാഗലാം വനിളനികക്കണ ഘടലാം വരനികേയഭാലണങ്കേനില് അകദ്ദേഹലാംകൂടനി പലങ്കേടുത്തസ്റ്റ് കയഭാഗലാം
കചേരഭാലാം.  ഗുരുവഭായൂര്  പനില്ഗനിലാം  ടൂറനിസലാം  പദതനി  സമഗമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ആ  പദതനിയനില്
ഗുരുവഭായൂര്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലാം  കദവസസവമുണസ്റ്റ്.  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയലട  പവര്ത്തനങ്ങളനില്
വളലര  പധഭാനലപടതസ്റ്റ്  ശുചേതീകേരണലാം  തലന്നെയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനഭാവശൈലമഭായ  കപഭാജക്ടുകേള
അതനിനകേത്തുണസ്റ്റ്.

(നടുത്തളത്തനിലനിരുന്നെ  പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  ഡയസ്സനിനസ്റ്റ്  മുന്നെനില്  വന്നെസ്റ്റ്  പ്ലക്കഭാര്ഡസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തനി സഭഭാനടപടനികേള തടസ്സലപടുത്തുലാംവനിധലാം മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിചലകേഭാണനിരുന.)

സഹകേരണകമഖല നടത്തുന്നെ ഇടലപടലുകേള

4 (*336) ശതീ. ഐ. ബനി. സതതീഷനിനുകവണനി ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി: 
ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന:
 ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന:
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ;

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  വനികേസന  കമഖലകേളഭായ  കൃഷനി,
പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായലാം  തടങ്ങനിയവയലട  വനികേസനത്തനിനഭായലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ
ജനങ്ങലള  കബ്ലേഡസ്റ്റ്  പലനിശൈക്കഭാരനില്നനിനലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായലാം  സഹകേരണ
കമഖല നടത്തുന്നെ ഇടലപടലുകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

http://niyamasabha.org/codes/14kla/session_7/ans/s00336-230817-910238872897-07-14.pdf
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(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  ഈ  പവര്ത്തനത്തനില്  എത്രമഭാത്രലാം
പകയഭാജനപദമഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കുമഭായനി  ബന്ധനിപനിചസ്റ്റ്  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട കസവന വനിപുലതീകേരണലാം ലക്ഷലമഭാക്കുനകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന): സര്,

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  രണസ്റ്റ്  ലഹക്ടര്  വലര  കൃഷനിഭൂമനിയള്ള  ലചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്
എടുക്കുന്നെ ഹ്രസസകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള  വഭായകേള  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായ പലനിശൈ സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുന്നെ പദതനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കൃതലമഭായനി  വഭായഭാത്തുകേ  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നെ  ലനല്കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പലനിശൈരഹനിത  വഭായ
നല്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനിയലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം
നല്കുന്നെ  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായലാം  ഉളലപലടയള്ള  എലഭാ  വലവസഭായ  വഭായകേളുലടയലാം
പരനിധനി  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സസകേഭാരല  പണമനിടപഭാടുകേഭാരുലട  ചൂഷണത്തനില്നനിനലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാലര  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വഭായഭാവനിതരണ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  വലവസകേളുലാം
ഉദഭാരമഭാക്കുകേയലാം  ദഭാരനിദലകരഖയ്ക്കസ്റ്റ്  തഭാലഴയള്ളവര്,  ദനിവസക്കൂലനിക്കഭാരഭായ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള,
ലചേറുകേനിട  കേചവടക്കഭാര്  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  ഉദഭാരമഭായ  വലവസയനില്  വഭായ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പവര്ത്തനസമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. കബ്ലേഡസ്റ്റ് പലനിശൈക്കഭാരനില്നനിനലാം സഭാമഭാനല ജനങ്ങലള
രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീയമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  ഒരു  പകതലകേ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപകേല്പന
നല്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  പഭാരലാംഭ  ദനിശൈയനിലഭാണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ,  കസഭാഷലല്  ലവല്ലഫയര്
ഡയറക്ടര്മഭാരുമഭായനി ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ലസക്രെടറനി തലത്തനില് കയഭാഗലാം കചേരുകേയണഭായനി.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  സലാംകയഭാജനലാം  മുകഖന
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള
ആവര്ത്തനിത സസഭഭാവമുള്ള പല ചേഭാര്ജുകേളുലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ കുറയ്ക്കുകേകയഭാ ലചേയഭാന
കേഴനിയലാം.  ഇതമുകഖന പലനിശൈനനിരക്കനില് ഗണലമഭായ കുറവസ്റ്റ് വരനികേയലാം വഭായക്കഭാരുലട
പലനിശൈബഭാധലത  കുറയ്ക്കഭാനുലാം  കേഴനിയലാം.  പലനിശൈ  കുറഞ്ഞെ  വഭായയലട  ലഭലത  മുകഖന
കേഭാര്ഷനികേ,  പരമ്പരഭാഗത,  സസയലാംലതഭാഴനില്  കമഖലകേളനില്  ഒരു  സഭാമ്പത്തനികേ
ചേഭാലകേശൈക്തനിയഭായനി  പവര്ത്തനിക്കഭാന  പരലഭാപ്തമഭാക്കുലാം.  സസകേഭാരല
പണമനിടപഭാടുകേഭാരുലട  പനിടനിയനില്നനിനലാം  പഭാവലപടവലര  ഒരു  പരനിധനിവലര
രക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം പഭാകദശൈനികേ വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കഭാനുലാം കേഴനിയലാം.

(സനി)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്
ലചേയഭാന കേഴനിയഭാത്ത പവൃത്തനികേള കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ ഏജന്റെസ്റ്റ്  എന്നെ
നനിലയനില് നനിര്വ്വേഹനിക്കഭാന കേഴനിയന്നെ സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കഭാന കേഴനിയലാം.  നനിര്ദ്ദേനിഷ
കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കത്തക്കവനിധലാം പഭാഥമനികേ സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളുലട
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ലക്ഷലമഭാക്കുനണസ്റ്റ്.
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ശതീ.  ഐ.  ബനി.  സതതീഷനിനുകവണനി  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
ബഭാങ്കുകേലള ഇലഭാതഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നശൈനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കവണന്നെ വലനിയ പരനിശമലാം
കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിനഭായനി  ഇകപഭാള
ഇനകേലാം ടഭാകസ്റ്റ് വകുപനിലനയഭാണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല അലാംഗങ്ങള നടത്തുന്നെ ബനിസനിനസ്സനിനസ്റ്റ് ഇനകേലാം
ടഭാകസ്റ്റ്  ചുമത്തുന്നെ  നടപടനി  അങ്ങയലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനില്
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഇടലപടുകമഭാ?

ശതീ  .   കേടകേലാംപളളനി സകരന്ദ്രന : സര്, ഇനകേലാം ടഭാകസ്റ്റ് ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് പഭാഥമനികേ
ബഭാങ്കുകേളനിലല  നനികക്ഷപങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപയനില്  കൂടുതലുള്ള
പലനിശൈയ്ക്കസ്റ്റ്  ഇനകേലാംടഭാകസ്റ്റ്  ഡനിഡക്ടസ്റ്റ്  ലചേയണലമനലാം  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മുതലുള്ള  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കണലമനലാം  ആവശൈലലപടസ്റ്റ്  ലഎ.ടനി.  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്
സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  അയചലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ വനിവരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
ബഭാങ്കുകേളനിലല 25,00,000 രൂപ വലരയള്ള നനികക്ഷപങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇനകേലാംടഭാകസ്റ്റ് ഡനിഡക്ടസ്റ്റ്
ലചേകയണതനിലലന്നെസ്റ്റ്  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടവര്  സലാംസഭാന  ലഎ.ടനി.  കേമ്മേതീഷണറുമഭായനി
നടത്തനിയ ചേര്ചയനില് കനരലത്ത തതീരുമഭാനലാം  ലലകേലക്കഭാണനിരുന.  മഭാത്രമല,  സലാംഘങ്ങളുലട
ഇനകേലാംടഭാകസ്റ്റ് വനിഷയത്തനില് സപതീലാംകകേഭാടതനിയനിലടക്കലാം കകേസ്സുകേള നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
സഭാഹചേരലത്തനില്  നനിയമലത്ത  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലളയലാം,  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  നനികക്ഷപകേരുലട  തഭാല്പരലവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുകേയലാം  കവണലമന്നെഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിലപഭാടസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട
തടര്ചേര്ചകേളനിലുലാം  നടപടനികേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  പലങ്കേടുക്കുകേയലാം  അതനിനുകവണനി
പരനിശമനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീക്കര് : ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങള നനിങ്ങളുലട പതനികഷധലാം പകേടനിപനിച
കേഴനിഞ.  അതസ്റ്റ്  കലഭാകേലാം മുഴവന കേഭാണുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഒകരലയഭാരു കേഭാരലത്തനിനുകവണനി
ഇങ്ങലന ലചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ് ശൈരനിയല. ദയവഭായനി സതീറനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കപഭാകേണലാം.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  സര്,  പഭാഥമനികേ  സലാംഘങ്ങളനില്  ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്.  ട്രേസസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    കേടകേലാംപളളനി  സകരന്ദ്രന :  സര്,  ഒരു  ട്രേസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനിയള്ള നനിര്കദ്ദേശൈലാം ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് പരനിഗണനിചലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ
നടപടനിയലട ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം  കേഴനിഞ.)
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

സഭാറബ്യൂടറനി  ലപനഷന പുന നഃസഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

5(*332) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പങ്കേഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പനിനവലനിചസ്റ്റ്  സഭാറബ്യൂടറനി  ലപനഷന
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങ്കേനില്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനിലക്കതനിലര
സമരലാംലചേയ്ത  ജതീവനക്കഭാരുലട  പത്തസ്റ്റ്  ദനിവസലത്ത  ശൈമ്പളലാം  ഇകപഭാള  നല്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്):

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഇഇൗ കേഭാരലങ്ങലളലഭാലാം വനിശൈദമഭായനി പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട
ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

6 (*333) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ശൈക്തനിലപടുത്തഭാന
എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം വനിവനികധഭാകദ്ദേശൈല പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം
എങ്ങലന നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ)  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ശൈക്തനിലപടു
ത്തുന്നെതനിനഭായനി ഏകേതീകൃത കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ
സര്ക്കഭാര്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനികലയ്ക്കഭായനി  25  കകേഭാടനി  രൂപ  ഇഇൗ
വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാഥമനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങളനില് കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുന്നെ  പദതനി  പകേഭാരലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില്  26  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്
നനിനലാം നല്കുന്നെ വനിവനിധ വഭായകേളുലട പരനിധനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  സഹകേരണ സലാംഘലാം
രജനിസഭാറുലട  13-1-2017-ലല  07/2017-ാം നമ്പര് സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശൈലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് (പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.).*

(ബനി)  നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം ലഭനിക്കുന്നെ റതീഫനിനഭാനസസ്റ്റ് സസതീകേരനിചസ്റ്റ് പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള മുകഖന കേഭാര്ഷനികേ വഭായ നല്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  എലഭാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഒറ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  അഥവഭാ
ഏകേതീകൃത കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേകളയലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനില്  ലകേഭാണവരഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.  31-3-2017-നകേലാം  എലഭാ  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ
സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം
നല്കേനിയനിരുന.  ആയതസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  2016-17-ല് ആലകേ  26  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഏകേകദശൈലാം  35  ശൈതമഭാനകത്തഭാളലാം
പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  (PACS)  45  അര്ബന സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  പഭാഥമനികേ
കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ത്തനി
യഭാക്കുന്നെതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  ജനിലഭാ
സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആഭനിമുഖലത്തനില് ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് ട്രേഭാനസ്ഫര് സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ സഭാധലതകേള പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങലള  ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
25 കകേഭാടനി രൂപ ഇഇൗ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

456/2020
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ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല

7 (*337) ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശൈശൈതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓപകറഷന  ഒളനിമ്പല  പദതനിയനിലൂലട  എലന്തെഭാലക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
വളര്നവരുന്നെ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കഭായനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല എന്നെ പദതനിയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള ലതരലഞ്ഞെ
ടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഇങ്ങലന  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുന്നെ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളുലട പരനിശൈതീലനത്തനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി) ഏലതഭാലക്ക ഇനങ്ങളനില് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനില്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ഈ പദതനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കേഭായനികേവലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന) :

(എ)  2020,  2024  വര്ഷങ്ങളനിലല ഒളനിമ്പനികനില് ലമഡല് കനടുന്നെതനിനുള്ള
സഭാധലതകേള  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നെ ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അന്തെര്കദശൈതീയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള പരനിശൈതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞെടുത്ത
11  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളനില്  ഏകേകദശൈലാം  250  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനികദശൈ  കകേഭാചമഭാരുലാം,
വനിദഗ്ദരഭായ  കദശൈതീയ  കകേഭാചമഭാരുലാം  അടക്കമുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുലട  കേതീഴനില്  പരനിശൈതീലന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  ''ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല പദതനി''-യനിലൂലട  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  2017-18  മുതല്  2024-25  വലര  440  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
ലചേലവസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  വര്ഷലത്ത  നടത്തനിപനിനഭായനി  2  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2020, 2024  വര്ഷങ്ങളനിലല ഒളനിമ്പനിക്സുകേളനില് കകേരളതീയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള
ലമഡല്  കനടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സജ്ജരഭാക്കുവഭാന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  കേര്മ്മേ  പദതനിയഭായ
ഓപകറഷന ഒളനിമ്പല പദതനിയനില് ലതരലഞ്ഞെടുത്ത കേഭായനികേ ഇനത്തനില് നനിശയനി
ക്കലപടനിട്ടുള്ള ഒളനിമ്പനികേസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനഭായനി
ബന്ധലപട  സലാംസഭാന  അകസഭാസനികയഷലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേഇൗണസനില്  നനികയഭാഗനിക്കുന്നെ  പതനിനനിധനികേളുലട  സഭാന്നെനിദലത്തനില്  ലസലക്ഷന
ട്രേയല്സസ്റ്റ്  നടത്തനി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇങ്ങലന
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുന്നെ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളനില്
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(അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്, കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്, ലലസക്ലനിലാംഗസ്റ്റ്, ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്, ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്, സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്, റസനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നെതീ
കേഭായനികേ ഇനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേഭാരലവടലാം  ഗതീനഫതീല്ഡസ്റ്റ്  കസഡനിയലാം,  കേകനഭായനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
കേയഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്-ലകേഭാലലാം,  കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ്-ആലപ്പുഴ,  ബഭാഡനിന്റെന-എറണഭാകുളലാം,  ആര്ചറനി-
വയനഭാടസ്റ്റ്) പരനിശൈതീലത്തനിനസ്റ്റ് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത, വനികദശൈ
കകേഭാചകേളുലടയലാം  വനിദഗ്ദ്ധരഭായ  കദശൈതീയ  കകേഭാചകേളുലടയലാം  കസവനവലാം  പരനിശൈതീലനത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെകതഭാലടഭാപലാം  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേളനില്  ആവശൈലമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങളുലാം ഉറപഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആര്ചറനി,  അതസ്റ്റ് ലറനികസ്റ്റ്,  ബഭാഡനിന്റെന (ഷടനില്),  കബഭാകനിലാംഗസ്റ്റ്,  കറഭാവനിലാംഗസ്റ്റ്,
ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്,  സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്,  റസനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നെതീ  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  ഒളനിമ്പല
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  രജനികസ്ടേഷന നടപടനിക്രെമലാം

8 (*338) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  രജനികസഷന  ആലരഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്  എടുകക്കണലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കലപടനിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളുലട ഇടപഭാടസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെവര് രജനികസഷന എടുകക്കണതകണഭാ;

(സനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. രജനികസഷന നടപടനിക്രെമലാം വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിശനിത  പരനിധനിയനില്  കുറഞ്ഞെ  കടകണഭാവര്  ആലണങ്കേനിലുലാം  നനിര്ബന്ധനിത
രജനികസഷന നടകത്തണവര് ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ) 20  ലക്ഷലാം രൂപയനിലധനികേമുള്ള വനിറ്റുവരവനിനസ്റ്റ് നനികുതനി ബഭാധലതയണസ്റ്റ്. 2017-ലല
എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം  22-ാം  വകുപസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ഇന്തെലയനിലലവനിലടലയങ്കേനിലുലാം
ഏലതങ്കേനിലുലാം നനികുതനിവനികധയ ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് നടത്തുന്നെ സലലപ്ലയറുലടകയഭാ അയഭാളുലട
ഏജന്റെനികന്റെകയഭാ  നടപ്പുവര്ഷലത്ത  വഭാര്ഷനികേ  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  20  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്
കൂടുതല് ആലണങ്കേനില് അയഭാള രജനിസര് എടുക്കുവഭാന ബഭാധലസനഭാണസ്റ്റ്. "വഭാറനില്"
രജനികസഷന  ഉണഭായനിരുന്നെവലരലഭാലാം  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനികലക്കസ്റ്റ്  ലലമകഗറസ്റ്റ്
ലചേകയണതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  2017  ലല  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം  24-ാം
വകുപ്പുപകേഭാരലാം  ചേരക്കുകേളുലാം  കസവനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നെ  തഭാലഴപറയന്നെ
വലക്തനികേള  നനികുതനി  വനികധയ  പരനിധനി  കനഭാക്കഭാലത നനിര്ബന്ധമഭായലാം  രജനികസഷന
എടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
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• അന്തെര് സലാംസഭാന നനികുതനിവനികധയ വനിതരണലാം നടത്തുന്നെവര് 

• തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികുതനി വനികധയ വനിതരണലാം നടത്തുന്നെവര്
(കേഭാഷസല് ടഭാകബനിള കപഴണസസ്റ്റ്) 

• റനികവഴസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ് പകേഭാരലാം നനികുതനി അടയ്കക്കണവര് 

• നനികുതനി ബഭാധലത വരുന്നെ തരത്തനിലുള്ള കസവനങ്ങള ലചേയ്യുന്നെ
ഇ-കകേഭാകമഴസ്റ്റ് ഓപകററര്മഭാര് 

• നനികുതനി അടയ്ക്കുന്നെ കനഭാണറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 

• വകുപസ്റ്റ് (51) പകേഭാരലാം കസഭാതസ്സനില് നനികുതനി പനിടനിചസ്റ്റ് അടയ്കക്കണവര് 

• ഏജന്റെസ്റ്റ് എന്നെ നനിലയനികലഭാ അലഭാലതകയഭാ രജനികസഷന എടുത്ത
നനികുതനിവനികധയരഭായ  വലക്തനികേളക്കുകവണനി  ചേരക്കുകേളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നെവര്. 

• ഇനപുടസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഡനിസനിബബ്യൂടര് 

• 52-ാം വകുപസ്റ്റ് പകേഭാരലാം കസഭാതസ്സനില് നനികുതനി പനിരനികക്കണവര് 

• ഇന്തെലയ്ക്കസ്റ്റ് പുറത്തുനനിനലാം ഇന്തെലയനിലുള്ള വലക്തനികേളക്കഭായനി ഓണലലലന
വനിവരങ്ങളുലാം ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ് ആകകസഭാ റനിട്രേതീവല് സര്വ്വേതീസകേകളഭാ
ലഭലമഭാക്കുന്നെവര്.

• കേഇൗണസനിലനിലന്റെ  ശൈനിപഭാര്ശൈപകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമകന്റെഭാ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാകരഭാ വനിജഭാപനലപടുത്തുന്നെ മറസ്റ്റ് ആളുകേളുലാം
വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം.

(ബനി)  2017-ലല എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിയമലാം 23-ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം, നനികുതനി
വനികധയമലഭാത്തകതഭാ  അലലങ്കേനില്  ലമഭാത്തമഭായനി  നനികുതനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കലപടകതഭാ
ആയ ചേരക്കുകേളുലടകയഭാ  കസവനങ്ങളുലടകയഭാ  ഇടപഭാടസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെവര് രജനികസഷന
എടുകക്കണതനില.

(സനി)  രജനികസഷന ചേടപകേഭാരലാം രജനികസഷനുബഭാധലതയണഭാകുന്നെ തതീയതനി
മുതല് 30 ദനിവസത്തനിനകേലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ നനിബന്ധനകേളക്കു വനികധയമഭായനി ഏകതഭാരഭാളുലാം
രജനികസഷന എടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികുതനി അടയ്കക്കണവരുലാം
(കേഭാഷസല്  ടഭാകബനിള  കപഴണ)  നനിവഭാകസതര  നനികുതനിവനികധയ  വലക്തനികേളുലാം  (കനഭാണ
റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ടഭാകബനിള  കപഴണ)  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  5  ദനിവസത്തനിനകേലമങ്കേനിലുലാം
രജനികസഷനുകവണനി അകപക്ഷ ലകേഭാടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്. 
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എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം  22-ാം വകുപസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  രജനികസഷനസ്റ്റ്  ബഭാധലതയള്ള
ഓകരഭാ  വലക്തനിയലാം  ബനിസനിനസ്സുള്ള ഓകരഭാ  സലാംസഭാനതലങ്ങളനിലുലാം  പകതലകേലാം
രജനികസഷന എടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്. എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിയമലാം 25-ാം വകുപസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ഒകര
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഒന്നെനിലധനികേലാം ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ലവര്ടനിക്കലുകേള  (വലതലസ  വലഭാപഭാരങ്ങള)
ഉള്ളയഭാളക്കസ്റ്റ്  നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി  ഓകരഭാ  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ലവര്ടനിക്കലനിനുലാം
പകതലകേലാം രജനികസഷന എടുക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

വകുപസ്റ്റ്  (25)  ഉപവകുപസ്റ്റ്  (3) പകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയഭാന ബഭാധലതയനിലലങ്കേനിലുലാം  22-ാം
വകുപസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ഒരു വലക്തനിക്കസ്റ്റ് സസന്തെലാം ഇഷപകേഭാരലാം രജനിസര് ലചേയഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അങ്ങലന
രജനിസര്  ലചേയ്യുന്നെയഭാളക്കസ്റ്റ്  നനികുതനി  ബഭാധലതയള്ള,  രജനിസര്  ലചേയ്തയഭാളനിനുള്ളത
കപഭാലല ഇഇൗ നനിയമത്തനിലന്റെ എലഭാ വലവസകേളുലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്. 

1961-ലല  ആദഭായ  നനികുതനി  നനിയമപകേഭാരലാം  ലപര്മനന്റെസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ്  നമ്പര്
(PAN)  ഉള്ള  വലക്തനിക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം  25-ാം  വകുപസ്റ്റ്
ഉപവകുപസ്റ്റ്  (6)  പകേഭാരമുള്ള  രജനികസഷന  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയള.  എന്നെഭാല്
കസഭാതസ്സനില് നനികുതനി പനിടനിക്കുന്നെ ഒരു വലക്തനിക്കസ്റ്റ് 'PAN' നു പകേരലാം ആദഭായനനികുതനി
നനിയമപകേഭാരലാം  നല്കുന്നെ  Tax  Deduction  and  Collection  Account  Number
മതനിയഭാകുലാം. 

അകതകപഭാലല  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നെ  കനഭാണ  റസനിഡന്റെനിനസ്റ്റ്  (Nonresident
taxable  persons)  ലസക്ഷന  25(7)  പകേഭാരലാം  രജനികസഷന  എടുക്കഭാന  പഭാന
നനിര്ബന്ധമല.  രജനികസഷന  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്  മറ്റു  കരഖകേള
മതനിയഭാകുലാം. 

എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിയമലാം വകുപസ്റ്റ് (25) ഉപവകുപസ്റ്റ് (8) പകേഭാരലാം ചുമതലലപട
ഉകദലഭാഗസനസ്റ്റ്, നനികുതനി ബഭാധലതയള്ള ഒരഭാള രജനികസഷന എടുക്കഭാതനിരുന്നെഭാല് അയഭാലള
രജനിസര് ലചേയനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനിലയടുക്കഭാലാം. 

എലഭാ ലഎകേലരഭാഷ  സലാംഘടനഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം വനികദശൈരഭാജലങ്ങളുലട കകേഭാണസകലറസ്റ്റ്
എലാംബസനികേള  എന്നെനിവയലാം  സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപനലാം  ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നെ  മറ്റു
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  വലക്തനികേളുലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കപഭാര്ടലനില്നനിനലാം  ഒരു  യൂണതീക്കസ്റ്റ്
ലഎഡന്റെനിഫനികക്കഷന  നമ്പര്  എടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞെ  ലഎഡനി  എലഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ഒകര  ഘടനയള്ളതലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.ലഎ.എന.  ഘടനകയഭാടസ്റ്റ്
ലപഭാരുത്തലപടുന്നെതലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  കകേന്ദ്രത്തനിനുലാം  ലപഭാതവഭായള്ളതമഭാണസ്റ്റ്.
അടച നനികുതനിയലട റതീഫണസ്റ്റ് കചേഭാദനിക്കുന്നെതനിനുലാം ജനിഎ.സസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമത്തനില് പറയന്നെ ഏതസ്റ്റ്
ആവശൈലങ്ങളക്കുലാം യ.ലഎ.എന. ആവശൈലമഭാണസ്റ്റ്.
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ഇത്തരലാം  സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്  സലലപ്ല  ലചേയ്യുന്നെ  നനികുതനിവനികധയ  വലക്തനികേള
ഇനകവഭായനിസ്സുകേളനില്  യ.ലഎ.എന  കേഭാണനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  സലലപ്ലകേള
രജനിസര്  ലചേയ്ത  മറ്റു  ഏലതഭാരഭാളനിനുമുള്ള സലലപ്ല കപഭാലല  കേണക്കഭാകക്കണതലാം  സലലപ്ലയര്
ഇനകവഭായ്സകേള അപസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് ലചേകയണതമഭാണസ്റ്റ്. 

മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതലാം  എന്നെഭാല്  പുറകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്
സഭാധനങ്ങള  സലലപ്ല  ലചേയഭാത്തതമഭായ (അതനിനഭാല്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  രജനികസഷന
എടുകക്കണതനിലഭാത്ത)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
നമ്പര്  (യ.ലഎ.ഡനി)  നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  രജനികസഷന നടപടനികേള  ഓണലലലന
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ലവബ്ലലസറഭായ www.gst.gov.in-ല്  ഇതസ്റ്റ്
ലഭലമഭാണസ്റ്റ്. 

രജനികസഷന  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച  കേഴനിയകമ്പഭാള  രജനികസഷന
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് ഓണലലലനഭായനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്:

(ഡനി)  2017-ലല  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമലാം  24-ാം വകുപ്പുപകേഭാരലാം  തഭാലഴ
പറയന്നെ  വലക്തനികേള  നനികുതനിവനികധയ  പരനിധനി  കനഭാക്കഭാലത  നനിര്ബന്ധമഭായലാം
രജനികസഷന എടുകക്കണവരഭാണസ്റ്റ്.

• അന്തെര് സലാംസഭാന നനികുതനിവനികധയ വനിതരണലാം നടത്തുന്നെവര് 

• തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനികുതനി വനികധയവനിതരണലാം നടത്തുന്നെവര്
(കേഭാഷസല് ടഭാകബനിള കപഴണസസ്റ്റ്)

• റനികവഴസ്റ്റ് ചേഭാര്ജസ്റ്റ് പകേഭാരലാം നനികുതനി അടയ്കക്കണവര് 

• നനികുതനി ബഭാധലത വരുന്നെ തരത്തനിലുള്ള കസവനങ്ങള ലചേയ്യുന്നെ
ഇ-കകേഭാകമഴസ്റ്റ് ഓപകററര്മഭാര് 

• നനികുതനി അടയ്ക്കുന്നെ കനഭാണറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 

• വകുപസ്റ്റ് (51) പകേഭാരലാം കസഭാതസ്സനില് നനികുതനി പനിടനിചസ്റ്റ് അടയ്കക്കണവര്

• ഏജന്റെസ്റ്റ്  എന്നെ  നനിലയനികലഭാ  അലഭാലതകയഭാ   രജനികസഷന  എടുത്ത,
നനികുതനി  വനികധയരഭായ  വലക്തനികേളക്കുകവണനി  ചേരക്കുകേളുലാം
കസവനങ്ങളുലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നെവര്.

• ഇനപുടസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ഡനിസനിബബ്യൂടര് 

• 52-ാം വകുപസ്റ്റ് പകേഭാരലാം കസഭാതസ്സനില് നനികുതനി പനിരനികക്കണവര്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 39

• ഇന്തെലയ്ക്കസ്റ്റ് പുറത്തുനനിനലാം ഇന്തെലയനിലുള്ള വലക്തനികേളക്കഭായനി ഓണലലലന
വനിവരങ്ങളുലാം  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  ആകകസഭാ  റനിട്രേതീവല്  സര്വ്വേതീസകേകളഭാ
ലഭലമഭാക്കുന്നെവര്. 

• കേഇൗണസനിലനിലന്റെ  ശൈനിപഭാര്ശൈപകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമകന്റെഭാ
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാകരഭാ വനിജഭാപനലപടുത്തുന്നെ മറസ്റ്റ് ആളുകേളുലാം
വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം.

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങലള കേരകേയറ്റുന്നെതനിനഭായനി പഭാകക്കജസ്റ്റ്

9 (*339) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈർമ്മേ :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് തകേര്ചയനിലഭായനിരുന്നെ ലപഭാതകമഖലഭാ വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങലള കേരകേയറഭാനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ നവതീകേരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,
ശവവനിധലവല്ക്കരണലാം  തടങ്ങനിയ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട  ആലകേ  നഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സഭാധലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിനുലാം  കൃതലമഭായ  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി
ത്രനികേക്ഷനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടസ്റ്റ്  അവലയ  ലഭാഭകേരമഭാക്കുലമന്നെ  ബജറസ്റ്റ്  പഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കേഭായനികേവലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന) :

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ   വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  വനിപണനിയനില്നനിനലാം  കനരനിടുന്നെ
കേനത്ത  മതരലത്ത  അതനിജതീവനിക്കത്തക്കവനിധത്തനില്  അവലയ  ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുമുള്ള
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  മുനഗണന  നല്കേനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഉല്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,
വനിപണനസഭാധലതയള്ള ഉല്പന്നെങ്ങളുലട ലലവവനിധലവല്ക്കരണലാം, വനിപുലതീകേരണലാം,
കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള
ഏകകേഭാപനലാം, ധനപരമഭായ പുനരുദഭാരണലാം, ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം,
കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ശൈക്തനിലപടുത്തല്  എന്നെതീ
നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്  പഭാമുഖലലാം  നല്കേനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ലമഭാത്തലാം   നഷമഭായ  131.87  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശൈഷമുള്ള  കേഭാലയളവനില്   2016-17-ല് ലമഭാത്തലാം  നഷലാം  80.67  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി കുറയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിച.



40 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

(ബനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പവര്ത്തനലാം  പകതലകേലാം
പവര്ത്തന  അവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്   ഉല്പഭാദന
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,
വനിപണന സഭാധലതയള്ള ഉല്പന്നെങ്ങളുലട ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം, വനിപുലതീകേരണലാം
എന്നെനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാം നല്കേനിലക്കഭാണള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ഇതനിനുകവണനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറനില്  270  കകേഭാടനി
രൂപയലട പദതനി വനിഹനിത സഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് മുന വര്ഷങ്ങളനിലല
പദതനി  വനിഹനിതത്തനികനക്കഭാള ഉയര്ന്നെ തകേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  കൂടഭാലത  വനിപുലമഭായ
നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന പകതലകേ ധനസഹഭായവലാം
സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. സഭാപനങ്ങള സമര്പനിക്കുന്നെ പദതനികേള സര്ക്കഭാര്
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിവരുന.  ഇഇൗ പദതനികേളുലട നടത്തനിപനിനഭായനി ത്രനികേക്ഷനി
കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടുന്നെ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  പതനിമൂന്നെഭാലാം
പഞ്ചേവല്സര  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി പകതലകേ  നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള കേമ്പനനികേള ആവനിഷ്കരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  

ലലടറഭാനനിയലാം  കലഭാഹലാം  ഉളലപടുന്നെ  ലലടറഭാനനിയലാം  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  ഒരു  ''കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്''  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ലടകസ്റ്റ്ശറല് കമഖലയനിലല ലപഭാതകമഖലയനിലുലാം സഹകേരണ കമഖലയനിലുമുള്ള
പവര്ത്തനലാം  നനിലചകേനിടന്നെനിരുന്നെ  സഭാപനങ്ങളുലട  സമഗമഭായ  നവതീകേരണ
പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി 15 കകേഭാടനി രൂപയലട അധനികേ ധനസഹഭായലാം നല്കുകേ വഴനി അവ തറന
പവര്ത്തനിച.  ലടകസ്റ്റ്ശറല്  കമഖലയനിലല  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  പുനരുദഭാരണ പദതനി
തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിയലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  2017  കമയസ്റ്റ്
മഭാസലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  അതനുസരനിചള്ള  പദതനികേള  സര്ക്കഭാര്
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് വരുകേയലാം ലചേയ്യുന.

പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

10 (*340) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ആധുനനികേവല്ക്ക
രണത്തനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനികന്നെഭാ  നബഭാര്ഡനില്
നനികന്നെഭാ ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഘങ്ങള  മുകഖനയള്ള  ഹ്രസസകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വഭായ് പഭാ
വനിതരണലാം ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ)  എലഭാ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളക്കുലാം  ഒറ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  അഥവഭാ  ഏകേതീകൃത
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കുകേകളയലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിനുകേതീഴനില്  ലകേഭാണവരഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.  31-3-2017-നകേമഭായനി  എലഭാ  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  നടപഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേനിയനിരുന.
ആയതസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  2016-17-ല്  ആലകേ  26  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഏകേകദശൈലാം  35  ശൈതമഭാനകത്തഭാളലാം  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം
(PACS)  45  അര്ബന  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം
കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കവണനിയള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനനുസരനിചസ്റ്റ് പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ
വഭായഭാ  സലാംഘങ്ങളനില്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്
ട്രേഭാനസ്ഫര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  സഭാധലതകേള  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സലാംഘങ്ങലള ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപ ഇഇൗ വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  സഭാമ്പത്തനികേ  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്
മുകഖന ജനിലഭാ സഹകേണ ബഭാങ്കുകേളനിലല കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ് സനിസവമഭായനി ബന്ധനിപനിചസ്റ്റ് 63000
ഫങ്ഷണല്  പഭാഥമനികേ  കേഭാര്ഷനികേ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങളനില്  ഏകേതീകൃത
കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം മൂന്നെസ്റ്റ് വര്ഷങ്ങളക്കുള്ളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  1900 കകേഭാടനി
രൂപ  വകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2017-18-ലല  ബജറസ്റ്റ്
അവതരണത്തനില്   പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനികന്നെഭാ
നബഭാര്ഡനില്നനികന്നെഭാ ഇഇൗ ആവശൈലത്തനികലക്കഭായനി യഭാലതഭാരു ഫണലാം നഭാളനിതവലര
ലഭനിചനിടനില.  പദതനിയനില്  പങ്കേഭാളനിയഭാകേഭാന  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സന്നെദത
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി) സലാംസഭാനലത്ത പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ വഭായഭാ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള/
ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  രണസ്റ്റ്  ലഹക്ടര്  വലര  കൃഷനിഭൂമനിയള്ള  ലചേറുകേനിട  നഭാമമഭാത്ര  കേര്ഷകേര്
എടുക്കുന്നെ ഹ്രസസകേഭാല  കേഭാര്ഷനികേ  വനിള  വഭായകേള  കൃതലമഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നെ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
പൂര്ണമഭായ പലനിശൈ സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന്നെ പദതനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
കൃതലമഭായനി  വഭായഭാത്തുകേ  തനിരനിചടയ്ക്കുന്നെ  ലനല്ക്കര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പലനിശൈരഹനിത  വഭായ
നല്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനിയലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

കകേരള ബഭാങ്കേസ്റ്റ്

 11 (*341) ശതീമതനി സനി  .  ലകേ  .   ആശൈ :
ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന : 
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  എത്ര  ശൈഭാഖകേള  ഉണഭാകേണലമന്നെഭാണസ്റ്റ്
ശതീറഭാലാം കേമ്മേനിറനി ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള സലാംസഭാന-ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ശൈഭാഖകേളുലട
എണലാം  ഗണലമഭായനി  കുറയകമ്പഭാള  അധനികേമഭായനി  വരുന്നെ  ജതീവനക്കഭാകരഭാടുള്ള  സമതീപനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരള ബഭാങ്കേനിലന്റെ ശൈഭാഖകേള നഗര കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനിരനിക്കുകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
പഭാഥമനികേ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  ശൈഭാഖകേള  മതരനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലലാം
ഒഴനിവഭാക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  ഭരണസമനിതനിലയക്കുറനിചലാം  അതനിലന്റെ  ഘടനലയ
ക്കുറനിചമുള്ള വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ)   നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  അടുത്ത
5 (അഞ്ചേസ്റ്റ്) വര്ഷത്തനിനകേലാം പുനര്ഘടനയനിലൂലട ഒരു ജനിലയനില് ശൈഭാഖകേളുലട എണലാം
15  എണകമഭാ  20  എണകമഭാ  ആയനി  നനിജലപടുത്തണലമന്നെസ്റ്റ്  ശതീറഭാലാം  കേമ്മേനിറനി
ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  സലാംസഭാന ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  ശൈഭാഖകേള
നനിര്ദ്ദേനിഷ കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ  ശൈഭാഖകേളഭായനി മഭാറുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ശൈഭാഖകേള
നനിലനനിര്ത്തുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുലട  തഭാല്പരലലത്ത  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കഭാത്ത സമതീപനമഭായനിരനിക്കുലാം സസതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
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(സനി)  നനിലവനിലുള്ള സലാംസഭാന ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ശൈഭാഖകേള
നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ  ശൈഭാഖകേളഭായനി  മഭാറുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളുലട  ശൈഭാഖകേള  പൂര്ണമഭായലാം  നഗര
കകേന്ദ്രതീകൃതമല.  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  ശൈഭാഖകേള  പഭാഥമനികേ
ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കനരനിടസ്റ്റ്  മതരനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  ശതീറഭാലാം
കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനില് ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ശതീറഭാലാം കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ലപഭാതജനഭാഭനിപഭായലാം ലഭനിച
കശൈഷലാം മഭാത്രകമ കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ ഭരണ സമനിതനിലയക്കുറനിചലാം അതനിലന്റെ ഘടന
എപകേഭാരമഭായനിരനിക്കണലമന്നെതനിലന സലാംബന്ധനിചലാം തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുകേയള.

സമ്പദ് വലവസലയ മഭാന്ദലത്തനില്നനിനലാം കേരകേയറഭാന പഭാകക്കജസ്റ്റ്

12 (*342) ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സമ്പദ് വലവസലയ  മഭാന്ദലത്തനില്നനിനലാം  കേരകേയറഭാനഭായനി,
കേനിഫ്ബനി മുകഖന നനിശല സമ്പഭാദലമഭായ പവഭാസനി നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനില്
എത്രമഭാത്രലാം  വനിജയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  സമ്പഭാദലലാം  ആകേര്ഷകേമഭാക്കഭാനഭായനി  കേനിഫ്ബനിയലട
സ്കതീമുകേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) കേനിഫ്ബനി വഴനിയലഭാലത ഇത്തരത്തനിലുള്ള നനിശല സമ്പഭാദലലാം കനരനിട്ടുള്ള
സസകേഭാരല നനികക്ഷപമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള സഭാധലതകേള പരനികപഭാഷനിപനിക്കഭാനഭായനി
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ നയപരവലാം ഭരണപരവമഭായ ഇടലപടലുകേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പണലഭലത  (ലനികേസനിഡനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്)  ലമചലപടുത്തഭാന
ഉപകേരനിക്കുന്നെ ട്രേഷറനികേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം തസരനിതലപടുത്തഭാനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ)   സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗമഭായ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം
ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  2016-17 -ലല പുതക്കനിയ ബജറസ്റ്റ് പസലാംഗത്തനില് 2-ാംമഭാന്ദല
വനിരുദ  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനി  സര്ക്കഭാര്
പഖലഭാപനിചതസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂലടയള്ള  വനികേസന  പദതനികേള  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
1999-ല്  സഭാപനിതമഭായ  കകേരളഭാ  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്  ഇനലവസസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്
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കബഭാര്ഡനിലന  (കേനിഫ്ബനി)  ശൈഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  2016-ലല കേനിഫസ്റ്റ്
(കഭദഗതനി)  ആക്ടസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  അതസ്റ്റ്  നടപനില്വരുത്തുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ലസബനിയലാം
ആര്.ബനി.ലഎ.-യലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  കേടലമടുക്കല് സലാംവനിധഭാനത്തനിനസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി
ഇന്നെസ്റ്റ് പഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്. 

2017-18-ലല  ബജറസ്റ്റ്  പസലാംഗത്തനില്  പവഭാസനി  നനികക്ഷപലാം
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  കേനിഫ്ബനിയമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-
എന.ആര്.ലഎ.  ഓണലലലന  ചേനിടനി  നടപനിലഭാക്കുലമന്നെസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിച.  ഇഇൗ  ചേനിടനി
പൂര്ണമഭായലാം  ഓണലലലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2
ലക്ഷലാം  മുതല്  25  ലക്ഷലാംവലര  സലയള്ള  ചേനിടനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
പസ്തുത  ചേനിടനിയനില്നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  കബഭാണകേളഭായനി  സസതീകേരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
തതീരകദശൈ-മലകയഭാര  ലലഹകവ  പദതനി  ഉളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനലാം  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനിനുള്ള  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ എന.ആര്.ലഎ. ഓണലലലന ചേനിടനിയനില്
കചേരുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷ,  ലപനഷന ആനുകൂലലലാം തടങ്ങനിയ ആകേര്ഷകേമഭായ
സ്കതീമുകേള  ഉളലപടുത്തുവഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശൈനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗത  ചേനിടനി/സമ്പഭാദല  പദതനികേളനില്
നനിനലാം  തനികേചലാം  വലതലസമഭായ  ഒരു  അനുഭവമഭായനിരനിക്കുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.
എന.ആര്.ലഎ. ഓണലലലന ചേനിടനി.  പവഭാസനികേളഭായ മലയഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ഒരു സമ്പദസ്റ്റ്
സരക്ഷനിതതസലാം  ഇഇൗ ചേനിടനി  നല്കുലാം  എന്നെതസ്റ്റ്  തതീര്ചയഭാണസ്റ്റ്.  ഇപകേഭാരലാം  സരക്ഷനിത
സമ്പഭാദലകത്തഭാലടഭാപലാം  നഭാടനിലന്റെ  സപധഭാന  വനികേസന  കപഭാജക്ടുകേളനില്  പങ്കേഭാളനിയഭാകുവഭാന
ഓകരഭാ വനികദശൈ മലയഭാളനികേളക്കുലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ എന.ആര്.ലഎ. ഓണലലലന
ചേനിടനിയനിലൂലട സഭാധലമഭാകുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  തഭാരതകമലന  മതരക്ഷമതയള്ള  പുതവളര്ചഭാ
കമഖലകേളനിലല  നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള അടനിസഭാന ഇടലപടലുകേളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  തടക്കലാംകുറനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തല  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ഗണലമഭായ  ലപഭാതമുതല്മുടക്കസ്റ്റ്  നടത്തനി  അതവഴനി  പുതവളര്ചഭാ
കമഖലകേളനില് നനികക്ഷപലാം ആകേര്ഷനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വലവസഭായ,  കേഭാര്ഷനികേ വനികേസന പഭാര്ക്കുകേളനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലലമഭാരുക്കനി
പവഭാസനി  നനികക്ഷപമടക്കലാം  ആകേര്ഷനിക്കുവഭാനുതകുന്നെ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്. 

പവഭാസനി  കകേരളതീയരുലട  സമ്പഭാദലലാം  പകയഭാജനപദമഭായ  രതീതനിയനില്
തനിരനിചവനിടുന്നെതനിനുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പവഭാസനി  കകേരളതീയരുലട  നനികക്ഷപലാം
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കനഭാര്ക്ക ബനിസനിനസസ്റ്റ് ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെര് എന്നെ
പദതനിക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭലാം കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില് സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  നനികക്ഷപ സലാംരലാംഭങ്ങളനിലുലാം  പവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്
പകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം,  ഉല്പഭാദനലാം,
ഗതഭാഗതലാം  എന്നെതീ  കമഖലകേളനില്  സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലട  നവതീകേരണലാം  പുതനിയ
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ലതഭാഴനില്  സൃഷനി  എന്നെനിവ  സഭാധലമഭാക്കുന്നെ  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരമുള്ള  വന
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ലസഷലല്  പര്പസസ്റ്റ്
ലവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ ഇത്തരലാം പദതനികേളനില് പവഭാസനികേളുലട
പങ്കേഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനി  മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്  കപഭാകുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലക്ഷലലാം.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പണലഭലത  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ട്രേഷറനികേളനില്
വനിവനിധ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. മനിക്ക ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുലാം നല്കുന്നെതനികനക്കഭാള
ഉയര്ന്നെ  പലനിശൈനനിരക്കനില്   ട്രേഷറനികേള  സനിര  നനികക്ഷപലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്
അതനിലലഭാന്നെസ്റ്റ്.  സതീനനിയര് സനിറനിസണ പഭായപരനിധനി 60 വയസ്സസ്റ്റ് എന്നെതസ്റ്റ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന പഭായമഭായ  56  വയസ്സഭാക്കനി  നനിജലപടുത്തനിയതനിലൂലട
സതീനനിയര് സനിറനിസണ ആയ നനികക്ഷപകേര്ക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ അര ശൈതമഭാനലാം അധനികേ
പലനിശൈ നല്കേനി റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങള സനിര നനികക്ഷപമഭായനി  ട്രേഷറനിയനില്
തലന്നെ സസതീകേരനിക്കുന.  ട്രേഷറനികേളുലട അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
ട്രേഷറനി അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ട്രേഷറനികേളുലട
പവര്ത്തനങ്ങള ആധുനനികേ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
സലാംകയഭാജനിത  ധനകേഭാരല  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം  (Integrated  Financial
Management  System)  ട്രേഷറനികേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  തസരനിതലപടുത്തഭാനഭായനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്.   2017-18-ലല  ബജറസ്റ്റ്  പഖലഭാപനപകേഭാരലാം
21  കകേഭാടനി  രൂപ  ട്രേഷറനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ശൈമ്പളവലാം  ലപനഷനുലാം  ട്രേഷറനി  അക്കഇൗണവഴനി  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  ട്രേഷറനി  ഇടപഭാടുകേഭാരുലട  സഇൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം
കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലമഭാലലബല്  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
ഉളലപലടയള്ള  ഓണലലലന  കസവനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിയലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുനലവന്നെഭാണസ്റ്റ്  ലഭലമഭായ  വനിവരലാം.    ട്രേഷറനികേലള
നനികക്ഷപസഇൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലഎ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കൂടുതല്
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള ലകേഭാണവരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  മൂലലാം ഹൃകദഭാഗ ചേനികേനിതഭാ ലചേലവനിലുണഭായ വര്ദനവസ്റ്റ്

13 (*343) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  നനിലവനില്  വന്നെകതഭാടുകൂടനി,  കപസസ്റ്റ്  കമക്കര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതളലപലടയള്ള  ഹൃകദഭാഗ  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവകേള  കേഭാരുണല  ചേനികേനിതഭാ
പദതനിയലട പരനിധനിയനിൽ നനിനലാം പുറത്തഭാകുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ചേരക്കസ്റ്റ് കസവന നനികുതനി പകേഭാരലാം കപസസ്റ്റ് കമക്കറനിനസ്റ്റ് എത്ര ശൈതമഭാനലാം
നനികുതനിയഭാണസ്റ്റ്  നല്കകേണലതനലാം  അതസ്റ്റ്  വനിലയനില്  എത്ര  ശൈതമഭാനലാം  വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭാക്കനിലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേനികേനിതഭാ ലചേലവസ്റ്റ് വലനിയകതഭാതനില് വര്ദനിചതകേഭാരണലാം കേഷതയനുഭവനിക്കുന്നെ
ജനവനിഭഭാഗലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കഭാന സസതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ)   ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കപസസ്റ്റ് കമക്കറനിനസ്റ്റ്  (HSN  Code :  9021.50)  12%  ആണസ്റ്റ് നനികുതനി.
കപസസ്റ്റ്  കമക്കര്  വഭാറസ്റ്റ്  നനികുതനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കലപടനിരുനലവങ്കേനിലുലാം  കകേന്ദ്ര
എലലകസസ്റ്റ് ഡബ്യൂടനി വനിലയലട ഭഭാഗമഭായനിരുന. ആയതനിനഭാല് നനിലവനില് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
ചുമത്തനിയതസ്റ്റ് വനില കൂടുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാവകേയനില.

(സനി)   ജതീവനരക്ഷഭാമരുനകേളക്കുലാം  ആയര്കവ്വേദ  മരുനകേളക്കുലാം  നനികുതനി  12%-ല്
നനിന്നെസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേഇൗണസനിലനില്  ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സസകേഭാരലകമഖലയളലപലടയള്ള ആകരഭാഗലകസവനലാം പൂര്ണമഭായലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉളനഭാടന ജലപഭാതലയ അടനിസഭാനമഭാക്കനി വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര വനികേസനലാം

14 (*344) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഉളനഭാടന ജലപഭാതകേള വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയലട
വനികേസനത്തനില് എത്രകത്തഭാളലാം പങ്കേഭാളനിത്തലാം വഹനിക്കുനണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് വലരയള്ള ഉളനഭാടന ജലപഭാത
വനികേസന  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതസ്റ്റ്  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
വനികേസനത്തനിനുകൂടനി  പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തഭാനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏലതഭാലക്ക വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കകേന്ദ്രങ്ങലള ഇതമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കഭാനഭാവലമന്നെസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിക്കുകമഭാ?
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സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ)  നനിലവനില് ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനങ്ങലളഭാനലാം ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിടനില.
എന്നെഭാല് ജലപഭാത പദതനി ടൂറനിസലാം കമഖലയ്ക്കസ്റ്റ് കൂടുതല് ഗുണകേരമഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുന.  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  കമഖലയലട  വലനിലയഭാരു  ഭഭാഗലാം
കേഭായലുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഹഇൗസസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള,  ശൈനിങ്കേഭാരനി  വള്ളങ്ങള,  സതീഡസ്റ്റ്
കബഭാട്ടുകേള, ലപഡല് കബഭാട്ടുകേള എന്നെനിവ ഇഇൗ കമഖലയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുന.
വനിവനിധ  കേഭായലുകേളനില്  നടത്തലപടുന്നെ വള്ളലാംകേളനി  മതരങ്ങള  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരലാം
വനിപുലലപടുത്തുലാം, കകേഭാവളലാം മുതല് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് വലരയള്ള പശനിമതതീരലാം ജലപഭാത
(ലവസസ്റ്റ്  കകേഭാസസ്റ്റ്  കേനഭാല്)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭായലുകേലള  പരസരലാം  ബന്ധനിപനിചസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ഉളനഭാടന  ജലപഭാതകേള  കേഭായല്  ടൂറനിസലത്ത  ലചേറനിയ
കേഭായലുകേളനികലയ്ക്കുലാംകൂടനി വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന സഹഭായകേരമഭാകുലാം.

(ബനി) പശനിമതതീരലാം ജലപഭാത (ലവസസ്റ്റ് കകേഭാസസ്റ്റ് കേനഭാല്) യലട നവതീകേരണകത്തഭാലടഭാപലാം
ഓകരഭാ  20  കേനി.മതീ.  പരനിധനിക്കുള്ളനില്  ടൂറനിസലാം  അമനിനനിറനി  ലസന്റെര്,  ജലകകേളതീ  കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നെനിവ  സഭാപനിക്കുവഭാന  ഉളനഭാടന  ജലഗതഭാഗത  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  പകയഭാജനകേരമഭാകുലാം.  ഉളനഭാടന  ജലപഭാത  വനികേസന  പദതനി
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് പകയഭാജനപദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം വകുപസ്റ്റ് മറസ്റ്റ്
ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
കേഭാരലലാം പരനികശൈഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  പശനിമതതീരലാം  ജലപഭാത  (ലവസസ്റ്റ്  കകേഭാസസ്റ്റ്  കേനഭാല്)-യ്ക്കുപുറലമ ഏതഭാനുലാം
ഫതീഡര് കേനഭാലുകേളുലാം  വനികേസനിപനിക്കുന.  ചേരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനസ്റ്റ്  പുറലമ  വനികനഭാദ
സഞ്ചേഭാര കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടുത്തുവഭാന കേഴനിയന്നെ ഫതീഡര് കേനഭാലുകേളക്കസ്റ്റ് മുനഗണന
നല്കുലാം.  ഇപകേഭാരലാം വനികേസനിപനികക്കണ ഫതീഡര് കേനഭാലുകേലള സലാംബന്ധനിച പഠനലാം
നഭാറസ്റ്റ്പഭാകേസ്റ്റ്  (NATPAC)വഴനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉളനഭാടന  ജലഗതഭാഗത  വകുപസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സമ്പദ്ഘടനലയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

15 (*345) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ധനകേഭാരലവലാം

കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മന്ദതീഭവനിച സലാംസഭാന സമ്പദ്ഘടനലയ പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാനഭായനി ഈ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  നനികുതനി  ഭരണത്തനിലല  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ
പവര്ത്തനഫലമഭായനി നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് ഉണഭായ മഭാറലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  പഭാവര്ത്തനികേമഭായനി  ഒരു മഭാസലാം പൂര്ത്തനിയഭായകപഭാള സലാംസഭാന
ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  ഉണഭായ  വലതനിയഭാനലാം  മുന  മഭാസങ്ങളനില്
ലഭനിച മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി വരുമഭാനവമഭായനി തഭാരതമലലപടുത്തനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകപഭാള  നനിശലഭാവസയനിലഭായനിരുന്നെ
സമ്പദ്ഘടനലയ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന  ലലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേളനില്
പധഭാനലപടവ ഇവയഭാണസ്റ്റ്.

1. മൂലധന ലചേലവനിനഭായനി വനിപണനിയനില്നനിനലാം ഫണസ്റ്റ് സസരൂപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേമഭാന്ദലലാം  അതനിജതീവനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  12,000
കകേഭാടനി  രൂപയലട  മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  2016-17
ബജറനില് വലവസലചേയ്തസ്റ്റ് തടര്നടപടനി സസതീകേരനിച.

2. 1999-ലല  കേനിഫ്ബനി  ആക്ടസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  ലസബനിയലാം
ആര്.ബനി.ലഎ-യലാം  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നൂതന  ധന  സമഭാഹരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന  കകേരളഭാ  ഇനഫ്രഭാസക്ചേര്
ഫണസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന സജ്ജമഭാക്കുകേയലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പശഭാത്തല
വനികേസന  കമഖലയനില്  സലാംഭനഭാവസയനിലഭായനിരുന്നെവയടക്കമുള്ള
പല പമുഖ പദതനികേളുലാം അതനികവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരള അടനിസഭാന
സഇൗകേരല നനികക്ഷപ നനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  (ലകേ.ലഎ.ലഎ.എഫസ്റ്റ്.ബനി.)
പനണഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനി. 

3. വഭായലയടുക്കുന്നെതനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി അതനിലന്റെ
പലമടങ്ങസ്റ്റ്  പണലാം  ബജറനിനസ്റ്റ്  പുറത്തസ്റ്റ്  സമഭാഹരനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
കനതൃതസത്തനില്  മുതല്മുടക്കനി  അതവഴനി  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വളര്ച
തസരനിതലപടുത്തുവഭാന കവണ നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

4. 2016-17-ല്  24000  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി
പവര്ത്തനങ്ങള ഏലറടുത്തകപഭാള നടപ്പുവര്ഷലാം  26,500  കകേഭാടനി
രൂപയലട വഭാര്ഷനികേ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

5. 14  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലളയലാം  സലാംസഭാന  സഹകേരണ
ബഭാങ്കേനികനയലാം  സലാംകയഭാജനിപനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  സഹകേരണ കമഖലയനില്
കകേരള  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.
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6. തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കുള്ള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
വനിഹനിതലാം  വര്ദനിപനിച.  കൂടഭാലത  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
ഇ-കപലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

7. ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കൃതലമഭായ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭായ

വനിവനിധ  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ  ലപനഷനുകേളുലട  മുനസര്ക്കഭാര്  വരുത്തനിയ

കുടനിശ്ശേനികേ  പൂര്ണമഭായലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  സഭാമൂഹല  സരക്ഷഭാ

ലപനഷനുകേള  കുടനിശ്ശേനികേ  തതീര്ത്തസ്റ്റ്  വതീടനിലലത്തനിക്കുകേലയന്നെ  വഭാഗ്ദഭാനലാം

പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.

8. സലാംസഭാന  ട്രേഷറനിയനില്  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനഷലല്

മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം  (ലഎ.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.)  നടപനിലഭാക്കനി.  ട്രേഷറനി

കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ് ബഭാങ്കേനിലാംഗനിനഭായള്ള  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം  എലഭാ

ട്രേഷറനികേളനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.

9. ലതഭാഴനില്ക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന പതനിവര്ഷലാം കനരനിട്ടുലാം അലഭാലതയമുള്ള
1000-നസ്റ്റ്  കമല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നെ  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
1000  സൂക്ഷ്മ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  കകേരള
ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഒരു
സമഗ പദതനി ആകലഭാചേനയനിലഭാണസ്റ്റ്.  

10. ലലവദതതനി പസരണ നഷലാം ഗണലമഭായനി കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം ഉഇൗര്ജ്ജ
ഇവഭാകകേസഷന  ആവശൈലങ്ങള  തൃപ്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  വനിതരണ-
പസരണ ശലാംഖല ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം ആവശൈലമഭായ പവര്ത്തനങ്ങള
സസതീകേരനിചവരുന.

11. 10-ാംശൈമ്പള പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലങ്ങള പൂര്ണകതഭാതനില് അനുവദനിച.

(ബനി)  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശൈഷലാം നനികുതനികചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനുലാം
നനികുതനി  പനിരനിവസ്റ്റ്  ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ലലകേലക്കഭാണ  ക്രെനിയഭാത്മകേമഭായ  നടപടനികേളുലട
ഫലമഭായനി  കനഭാടസ്റ്റ്  നനികരഭാധനലാം,  ചേരക്കുകസവന നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കല്  തടങ്ങനിയ
പതനികൂല  സഭാഹചേരലങ്ങളക്കനിടയനിലുലാം  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനില്  ഗണലമഭായ  പുകരഭാഗതനി
ലലകേവരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തനതസ്റ്റ്  നനികുതനി  വരുമഭാനത്തനിലന്റെ
സനിലാംഹഭഭാഗവലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നെ  പമുഖ  വകുപ്പുകേളനില്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  ലലകേവരനിചനിട്ടുള്ള  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

456/2020
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രജനികസഷന വകുപസ്റ്റ്  :

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം  രജനികസഷന  വകുപനിലന്റെ  വരുമഭാനത്തനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ലതഭാട്ടുമുനവര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  121.83  കകേഭാടനി  രൂപയലട
വര്ദനവണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 2017 ജൂലലല
വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ഇകത
കേഭാലയളവമഭായനി  തഭാരതമലലപടുത്തുകമ്പഭാള  39.18  കകേഭാടനി  രൂപയലട
അധനികേവരുമഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  :

2016  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം മുതല്  2017  ജൂലലല മഭാസലാം  വലരയള്ള ഒരു
വര്ഷ കേഭാലയളവനില് എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള ആലകേ നനികുതനി
വരുമഭാനത്തനില്,  വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം, 1.12%  വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  ബഹുമഭാനലപട  സപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കദശൈതീയ/സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലല  മദല
വനില്പനശൈഭാലകേളക്കസ്റ്റ്  31-3-2017-നുകശൈഷലാം  പവര്ത്തനഭാനുമതനി
നല്കേഭാത്തതനിനഭാല്  മദലവനില്പനയനില്  ഗണലമഭായ  കുറവസ്റ്റ്  കനരനിടനിട്ടുള്ളതലാം
തല്ഫലമഭായനി എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് വലനിയ
കതഭാതനിലുള്ള  ഇടനിവസ്റ്റ്  കനരനിടനിട്ടുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ജൂലലല 31 വലര മുനവര്ഷലത്ത സമഭാന കേഭാലയളവനിലന അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില് 3.06% കുറവസ്റ്റ്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമഭാകടഭാര് വഭാഹന വകുപസ്റ്റ്  :

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്, വകുപ്പുതല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം
നനികുതനിയനിനത്തനില്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപസ്റ്റ്  പനിരനിലചടുത്ത  തകേ
2565.51 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടതനിലന്റെ 87.76% ആണസ്റ്റ്.
2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ജൂലലല വലരയള്ള കേഭാലയളവനില്
923.12 കകേഭാടനി രൂപ നനികുതനിയഭായനി സമഭാഹരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാന ചേരക്കുകസവന നനികുതനി വകുപസ്റ്റ്  :

നനികുതനി  ഭരണത്തനിലല  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ
പവര്ത്തനഫലമഭായനി  സലാംസഭാന  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  വകുപനില്
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വരുമഭാനത്തനില്,  വകുപ്പുതല  കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം 2886.31 കകേഭാടനി രൂപയലട വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  1-7-2017 മുതല് ചേരക്കുകസവന നനികുതനി നടപനിലഭാക്കനിലയങ്കേനിലുലാം 2017
ജൂലലല  മഭാസത്തനിലല  റനികടണ  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  20  വലര  സമയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്   അതനിനുകശൈഷലാം  മഭാത്രകമ  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിലല
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വരുമഭാനലാം സലാംബന്ധനിച കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകുകേയള.  അതലകേഭാണസ്റ്റ്
മുനമഭാസങ്ങളനില്  ലഭനിച  മൂലലവര്ദനിത  നനികുതനി  വരുമഭാനവമഭായനി  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന
നനികുതനി തഭാരതമലലപടുത്തുകേ നനിലവനില് സഭാധലമല.

ബഭാങ്കുകേളുലട സലാംകയഭാജനവലാം കകേരള ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവലാം സലാംബന്ധനിച
അനുമതനി

16 (*346) ശതീ  .   ലജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതത :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ലപഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട  സലാംകയഭാജനവലാം  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്
രൂപതീകേരണവലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെയലാം  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേനിലന്റെയലാം
അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

കകേരള സഹകേരണ ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഭാധലതകേള പഠനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിച  5  അലാംഗ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  28-4-2017-നസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിച.  കേമ്മേനിറനിയലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണലാം  പഭാകയഭാഗനികേ  തലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഒരു ടഭാസ്കസ്റ്റ്  കഫഭാഴനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇപകേഭാരലാം നനികയഭാഗനിച
ടഭാസ്കസ്റ്റ്  കഫഭാഴസ്റ്റ്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിദഗ്ദ്ധ  കേമ്മേനിറനിയലട   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ലവബ്ലലസറനില്  ലപഭാതജനഭാഭനിപഭായലാം ആരഭായന്നെതനിനഭായനി പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ശതീറഭാലാം കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ലപഭാതജനഭാഭനിപഭായലാം ലഭനിചകശൈഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കേനിലന്റെ അനുമതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അനുമതനി ആവശൈലമനില.
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വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള

17 (*347) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഈ സര്ക്കഭാര് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എലന്തെലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  കപഭാതഭാഹനങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കേഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കേഭായനികേവലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന) :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ് ഇണങ്ങുന്നെ വലഭാവസഭായനികേ പുകരഭാഗതനി
ലലകേവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  അഭലസവനിദലരഭായ  യവതലമുറയലട  പതതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അതനിലൂലട  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ചയമഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലലാംവക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   നനിലവനിലുള്ള  വലവസഭായങ്ങലള  പരനികപഭാഷനിപനിചലാം
ലപഭാത-സസകേഭാരല  കമഖലകേളനില്  ആധുനനികേ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിചലാം
കകേരളലത്ത  സമ്പൂര്ണ  നനികക്ഷപ  സഇൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറനിലയടുക്കഭാനുള്ള
ഫലപദവലാം  ക്രെനിയഭാത്മകേവമഭായ  നടപടനികേളുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇഇൗസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡൂയനിലാംഗസ്റ്റ് ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് പദതനിപകേഭാരലാം  'കകേരള
ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ലപഭാകമഭാഷന ആന്റെസ്റ്റ് ലഫസനിലനികറഷന ആക്ടസ്റ്റ്'  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനിക്രെമങ്ങള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  അതവഴനി സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ
ക്ലനിയറനസസ്റ്റ് നടപടനിക്രെമങ്ങള സതഭാരലവലാം സഗമമഭായതലാം ആകേഭാന കേഴനിയലാം.

(ബനി)  വലവസഭായ  വളര്ച  തസരനിതലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഇനലവകസഴസ്റ്റ്  മതീറസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേതസ
പരനിശൈതീലന പദതനി,  ലടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനികേസ്റ്റ്,  ലലനപുണല വനികേസന പദതനി  (Skill
Development  programme)  തടങ്ങനിയ പദതനികേള നടത്തനിവരുന.  കബഭാധവല്ക്കരണ/
പരനിശൈതീലന ക്ലഭാസ്സുകേളക്കുലാം സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പരനിശൈതീലന പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം
പുറലമ  MSME  ഉല്പന്നെ  വനിപണന  കമളകേള,  ലമഷനിനറനി,  എകനിബനിഷന,  ലടകകഭാളജനി
ക്ലനിനനിക്കുകേള, ബനിസനിനസസ്റ്റ് റ്റു ബനിസനിനസസ്റ്റ് മതീറസ്റ്റ് എന്നെതീ പരനിപഭാടനികേളുലാം സലാംഘടനിപനിച
വരുന.
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
വലവസഭായ വഭാണനിജല ഡയറക്ടകററസ്റ്റ്,  കേനിനഫ്ര എന്നെനിവയ്ക്കുകേതീഴനില് നനിരവധനി നൂതന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി: -പസ്തുത പദതനിയനിലൂലട വലവസഭായ
വകുപസ്റ്റ്  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സനിരമൂലധനത്തനിലന്റെ  15%  സഹഭായമഭായലാം  നല്കുന.  പരമഭാവധനി
20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വലര.  വനനിതഭാ-   യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  സനിരമൂലധന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം തരുന.  പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ.

ഇ ഡനി ക്ലബ്ബസ്റ്റ്:  യവതലയ ലതഭാഴനില് അകനസഷകേരനില്നനിനലാം ലതഭാഴനില്
ദഭാതഭാക്കളഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവരനില്  വലക്തനിതസ  വനികേസന
വളര്ച  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനിലല  നവ  ആശൈയങ്ങലള
രൂപകേല്പന  ലചേയ്തസ്റ്റ്  യവസലാംരലാംഭകേരഭാക്കനി  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നെതനിനഭായനി  
ഇ. ഡനി. (എന്റെര്പണര്ഷനിപസ്റ്റ് ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്) ക്ലബ്ബുകേള പവര്ത്തനിച
വരുന.

ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള:  പുതനിയ വലവസഭായ ആശൈയങ്ങളുമഭായനി
മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്  വരുന്നെ  സലാംരലാംഭകേരുലട  സസപലാം  സഭാക്ഷഭാല്ക്കരനിക്കഭാനഭാവശൈലമഭായ
എലഭാവനിധ  സഹഭായങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  ഇനകുകബഷന
ലസന്റെറുകേള പവര്ത്തനിചവരുന്നെതസ്റ്റ്.

ക്ലസര് ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപഭാഗഭാലാം:  ഒകര തരത്തനിലുള്ള ഉല്പന്നെങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  ഒരു  പകദശൈത്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നെ
വലവസഭായസലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാവന്നെ  വനിധത്തനില്  കകേഭാമണ
ലഫസനിലനിറനി  ലസന്റെര്  സഭാപനിക്കുകേലയന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  MSE-
CDP പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  

കമല്പറഞ്ഞെവ കൂടഭാലത കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള പരനിശൈതീലന
പരനിപഭാടനികേള,  ലമഷനിനറനി  എകനിബനിഷന  തടങ്ങനിയ  പദതനികേള
കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ് തലലാം മുതല് ജനിലഭാതലലാംവലര നടത്തനിവരുന. കകേരളത്തനിലല
ഭൂമനി ദഇൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് പശഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസനലാം
ഒരുക്കുന്നെതനിനഭായനി  പധഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കമഖലകേളനില്
ബഹുനനില  വലവസഭായ  സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നെ  പദതനി  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  തടക്കമഭായനി എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനില് എടയഭാറനില് ബഹുനനില സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിചകേഴനിഞ.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  പുഴക്കല്  പഭാടത്തസ്റ്റ് മലറഭാരു
സമുചയത്തനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ആലപ്പുഴ,
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ജനിലകേളനിലല  സമുചയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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ലലവദതതനി പസരണനഷലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനി

18 (*348) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി  പസരണരലാംഗത്തുണഭാകുന്നെ  നഷലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള വഴനി  എത്രകത്തഭാളലാം  പസരണനഷലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ലലവദതതനി പസരണനഷലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വഴനി

ലലവദതതനി  പസരണ  ശലാംഖലയനിലല  പസരണനഷലാം  2015-16  അവസഭാന

പഭാദത്തനിലല  4.52%  എന്നെതനില്നനിനലാം  കനരനിയകതഭാതനില്  കുറഞ്ഞെസ്റ്റ്  2017-18

ആദലപഭാദത്തനില് 4.5% ആയനി കുറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലലവദതതനി  പസരണനഷലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പസരണ  ശലാംഖല

ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  പസരണകശൈഷനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുമഭായനി,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.

ട്രേഭാനസസ്റ്റ് ഗനിഡസ്റ്റ്  2.0  എന്നെ  സമഗമഭായ  മഭാസര്പ്ലഭാന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ പസ്തുത പദതനിക്കസ്റ്റ്

ഏകേകദശൈലാം  10000  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ലചേലവസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  13

ലലലന പഭാകക്കജുകേളുലാം 9 സബസ്റ്റ് കസഷന പഭാകക്കജുകേളുലാം ഉളലപടുന. 

കൂടഭാലത,  2017-18  കേഭാലയളവനില്  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ  പദതനികേളുലട

അനുവല്  പ്ലഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനി  41  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേള  പുതനിയതഭായനി

നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  10  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലട  കശൈഷനി  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  16  ലലലന

പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുലാം പദതനിയനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാടക്കത്തറ  400  ലകേ.വനി.

സബ്കസനുകേളനിലലയലാം  മറസ്റ്റ്  പല  സബ്കസഷനുകേളനിലലയലാം  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേളുലട കശൈഷനി

വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  പുതനിയ  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമര്  സഭാപനിക്കുവഭാനുമുള്ള  പവൃത്തനികേളുലാം പ്ലഭാനനില്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര നയലാം പരനിഷ്കരനിക്കഭാന നടപടനി

19 (*349) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കൂടുതല്കപര്ക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷകേമഭായ  ലതഭാഴനില്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെ
ഉകദ്ദേശൈലകത്തഭാലട വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരലാം വനികേസനിപനിക്കഭാന ഉതകുന്നെ രതീതനിയനില് വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
നയലാം  പരനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  ഊന്നെല്
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനലവന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച വനിവനിധ പദതനികേള നനിരവധനി
വര്ഷങ്ങളഭായനിട്ടുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  നനിഷ്ഫലമഭായനിരനിക്കുന്നെ  സനിതനി
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഖലഭാപനിക്കുന്നെ പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കവണ ഇടലപടല് നടത്തുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ)  ഉണസ്റ്റ്. 2012-ല് ആവനിഷ്കരനിച നനിലവനിലല ടൂറനിസലാം നയത്തനികനല് ആവശൈലമഭായ
മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയലാം പുതതഭായനി കവണന്നെതസ്റ്റ് ഉളലപടുത്തനിയലാം ടൂറനിസലാം കമഖലയലട
സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയള്ള പുതനിയ ടൂറനിസലാം നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

ടൂറനിസലാം  കമഖലയലടയലാം  അനുബന്ധ  കമഖലകേളുലടയലാം  സമഗ  വനികേസനലാം
ടൂറനിസലാം  രലാംഗവമഭായനി  പതലക്ഷമഭായലാം  പകരഭാക്ഷമഭായലാം  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെവരുലട കക്ഷമലാം കൂടുതല് ലതഭാഴനില് സഭാധലത,  പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ
ടൂറനിസലാം വനികേസനലാം,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ
എന്നെനിവയലാം  ആധുനനികേവലാം  നൂതനവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കനിയള്ള
വനിപണനലാം,  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തല്,  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
പദതനികേള, യവ സഞ്ചേഭാരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള തടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്
പുതനിയ  ടൂറനിസലാം  നയത്തനില്   ഉളലപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ലപഭാത-സസകേഭാരല
പങ്കേഭാളനിത്തവലാം  നനികക്ഷപവലാം  പരമഭാവധനി  പനികയഭാജനലപടുത്തുന്നെ  കേഭാരലവലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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കകേരളത്തനിലന  കലഭാകകേഭാത്തര  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര

കകേന്ദ്രമഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലല  പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്

കകേഭാടലാം  വരഭാലത  ആധുനനികേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള  അടനിസഭാന

വനികേസന  സഇൗകേരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുകേ,കകേരളത്തനിലന്റെ  ലലപതൃകേമൂലലലാം

പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുലാം വനിധമുള്ള വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര വനികേസന പദതനികേള തടങ്ങനിയ

ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസത്തനിലൂന്നെനിയള്ള  തഭാലഴപറയന്നെ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്

ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്:

1. വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശുചേനിതസ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുനതൂക്കലാംനല്കേനി വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേ.

2. വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരനികേളുലട  സരക്ഷയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

3. പഭാരനിസനിതനികേ  പരനിഗണനകേളക്കസ്റ്റ്  മുനതൂക്കലാംനല്കേനിയനിട്ടുള്ള

പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കുകേ.

4. പഭാകദശൈനികേ  തലത്തനിലുള്ള  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വനികേസന  പദതനികേള

തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട  നടപനിലഭാ

ക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേ.

5. യവസഞ്ചേഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദ

സഞ്ചേഭാരത്തനിനസ്റ്റ് പകതലകേ ഉഇൗന്നെല് നല്കുകേ.

6. കലഭാകേ  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  ഭൂപടത്തനില്  കകേരളലത്ത  ആകഗഭാള

ബഭാനഡഭായനി വനികേസനിപനിക്കുകേ.

7. വനിപണനത്തനിനസ്റ്റ്  ആധുനനികേവലാം  നൂതനവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലാം  നൂതന

സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലട പകയഭാജനലപടുത്തലുലാം ഉളലപടുത്തുകേ

8. കദശൈതീയ തലത്തനിലുലാം അന്തെര്കദശൈതീയ തലത്തനിലുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ

വനിപണനി വനിഹനിതലാം ഗണലമഭായനി വര്ദനിപനിക്കല് 

9. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം മനിഷന 

10. യവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് കപഭാതഭാഹനലാം 

11. വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് പഭാതനിനനിധലലാം
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12. നൂതന ടൂറനിസലാം ഉല്പന്നെങ്ങള 

13.  ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ബഭാല സഇൗഹൃദ പവര്ത്തനങ്ങള 

14. ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങള ഭനിന്നെകശൈഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കല് 

15. ലഭാന്റെസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം 

16. ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഭനിന്നെകശൈഷനി  സഇൗഹൃദ  സഇൗകേരലങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തല്.

(ബനി)   നനിലവനില് പദതനി കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത പദതനികേള യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം അടനിസഭാനത്തനില് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനസ്റ്റ്
പുറലമ  വകുപ്പുതലത്തനില്  14  ജനിലകേളനിലലയലാം  കപഭാജക്ടുകേളുലട  നടത്തനിപനിലന  കുറനിചള്ള
അവകലഭാകേന കയഭാഗലാം 5-6-2017, 11-7-2017 തതീയതനികേളനില് നടത്തുകേയണഭായനി.

(സനി)   സലലഭലത,  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളനില്നനിനള്ള  അനുമതനികേള,  തതീരകദശൈ
പരനിപഭാലന  ചേടപകേഭാരമുള്ള  അനുമതനി  (CRZ)  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിലല
പശങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം വകുപനിലല ചേനില പദതനികേളക്കസ്റ്റ് തടസ്സമഭായനിട്ടുണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്.
നനിലവനില്  പദതനി  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത പദതനികേള യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം
അടനിസഭാനത്തനില് കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങളക്കുള്ള സലാംരക്ഷണ നവതീകേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള

20 (*350) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശൈശൈനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  വലവസഭായങ്ങളഭായ  ഖഭാദനി,  ശകേത്തറനി,  ഈറ,  പനമ്പസ്റ്റ്
തടങ്ങനിയ  കമഖലകേലള,  ലതഭാഴനില്  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  നവതീകേരനിക്കഭാനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര്  നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങള വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
നല്കേനിവരുന്നെ സഹഭായങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  ശകേകവലക്കഭാരുലട
ഉല്പന്നെങ്ങള  വഭാങ്ങനി  സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  വനിപണനലാം നടത്തഭാന പദതനി  ഉകണഭാ;  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കേഭായനികേവലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന) :

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനില്  സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  അവരുലട
അദസഭാനഭഭാരലാം കേറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ഉചേനിതമഭായ കതഭാതനില് യനവല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നെതനിനുലാം
അവരുലട സഭാകങ്കേതനികേ മനികേവസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഉല്പഭാദനക്ഷമത വര്ദനിപനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം ആവശൈലമഭായ പരനിശൈതീലനങ്ങള
നല്കുന്നെതനിനുലാം  സഭാകങ്കേതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി  സസതീകേരനിച
വരുന. 

ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെയലാം  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട കപഭാതഭാഹനത്തനികന്റെയലാം ഭഭാഗമഭായനി തറനികേളുലട ഉല്പഭാദനക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പുതനിയ  സഭാകങ്കേതനികേവനിദല  ലഭലമഭാക്കല്,  ലനയനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തല്,  മൂലലവര്ദനിത ലലകേത്തറനി ഉല്പന്നെങ്ങളുലട വനികേസനലാം എന്നെനിവയ്ക്കഭായനി
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  പതീലുലാം സഇൗകേരലങ്ങള,  തറനി അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളഭായ
സതീല്  റതീഡസ്റ്റ്,  ഷടനില്  എന്നെനിവ  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല
ലനയ്ത്തുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുകടയലാം
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുകടയലാം പണനിശൈഭാല നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

ഒരു  വതീടനില്  ഒരു  തറനി  എന്നെ  പദതനിയനിലൂലട  തറനി  സഭാപനിക്കുവഭാന
കേഴനിവനിലഭാത്തതലാം എന്നെഭാല് ഒരു അലാംഗത്തനിലനങ്കേനിലുലാം ലനയസ്റ്റ് അറനിയഭാവന്നെതമഭായ ഓകരഭാ
വതീടനിലുലാം  ലനയസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന.  ലലകേത്തറനി  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെവനിധത്തനില്  നൂലുലാം  കൂലനിയലാം സര്ക്കഭാര്  നല്കേനി  സ്കൂള
യൂണനികഫഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

ഇഇൗറ-പനമ്പസ്റ്റ്  ലനയസ്റ്റ്  കമഖലയനില്  സഭാമൂഹല  യനവല്കൃത  പനമ്പസ്റ്റ്  ലനയസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  ശൈഭാക്തതീകേരണലാം,  ലലസവറനിലാംഗസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകേളുലട  സഭാപനലാം,  ഫതീഡര്
യൂണനിറ്റുകേള പുനനഃക്രെമതീകേരനിചസ്റ്റ് ശൈക്തനിലപടുത്തല്,  മൂലലഭാധനിഷനിത ഉല്പന്നെങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം
എന്നെനിവയ്ക്കഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  മുളലകേഭാണള്ള വനിവനിധ കേരകേഇൗശൈല
വസ്തുക്കള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പരനിശൈതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  ബഭാലാംബൂ ഇലന്നെഭാകവഷന
ലസന്റെറുലാം  മുള  സലാംസ്കരനിചസ്റ്റ്  ഫര്ണനിചര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇലാംപകഗ്നേഷന  യൂണനിറ്റുലാം
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ഖഭാദനി  ഗഭാമവലവസഭായ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലുപകേരണങ്ങളുലട

ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലഭാവനികേസനത്തനിനുലാം  ഗുണകമനഭാ

വര്ദനവനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പരമ്പരഭാഗതരതീതനിയനില് ഉഇൗന്നെനിയള്ള

മഭാറങ്ങള  മഭാത്രലമ  ഖഭാദനി  കമഖലയനില്  അനുവദനതീയമഭായള.  എന്നെതനിനഭാല്  ഇഇൗ

കമഖലയനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പരനിമനിതനികേളുണസ്റ്റ്.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  ലമചലപട  ലതഭാഴനില്

അന്തെരതീക്ഷലാം  പദഭാനലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനഭായനി  കൂടുതല്  ആയഭാസരഹനിതമഭായ  യനസഭാമഗനികേള

ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.  കകേന്ദ്ര  ഖഭാദനി

കേമ്മേതീഷലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വര്ക്കസ്റ്റ്ലഷഡസ്റ്റ്  പദതനി,  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിശനിത

ഇടകവളകേളനില്  പരനിശൈതീലനലാം,  സതീറസ്റ്റ്  വതീവനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഖഭാദനിഗഭാമലാം  പദതനി,  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തനി  പഴയവയ്ക്കുപകേരലാം  പുതനിയ  യന  സഭാമഗനികേള  ലഭലമഭാക്കല്,

ഖഭാദനിയനിലല  ലലവവനിദലവല്ക്കരണലാം  തടങ്ങനിയവയ്ക്കഭായനി  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച വരുന.

(ബനി)  ലലകേത്തറനി ഉല്പന്നെങ്ങളുലട വനിപണനത്തനിനഭായനി ഓണലാം, ക്രെനിസ്തുമസസ്റ്റ്,

വനിഷ,  റലാംസഭാന,  മറസ്റ്റ് പഭാകദശൈനികേ ഉതവങ്ങള എന്നെതീ അവസരങ്ങളനില് ലലകേത്തറനി

എകസ്റ്റ്കപഭാകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ്  ലൂലാം  എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലപഭാകമഭാഷന

കേഇൗണസനില്  തടങ്ങനിയവ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെ  നഭാഷണല്,  ഇന്റെര്നഭാഷണല്   കമളകേളനില്

പലങ്കേടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പഭാഥമനികേ ലലകേത്തറനി  സഹകേരണ ലനയസ്റ്റ്  സലാംഘലാം,  ഹഭാലന്റെകസ്റ്റ്,

ഹഭാന്റെസ്റ്റ് വതീവസ്റ്റ് എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. കകേരളത്തനിലല ലലകേത്തറനി

ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലപഭാതവഭായ ഗുണകമന  മഭാനദണ്ഡലാം ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അവലയ

ഒരു  ലപഭാത  ബഭാന്റെനിലന്റെകേതീഴനില്  ലകേഭാണവരുന്നെതനിനുമഭായനി  കകേരള  ഹഭാന്റെസ്റ്റ്  ലൂലാം

ഉല്പന്നെങ്ങള  എന്നെ കപരനില്  പകതലകേ  ബഭാന്റെസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ

നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വനിപണനി  വനിപുലതീകേരണലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  ഇഇൗറ,  മുള  എന്നെനിവയനില്നനിനലാം
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന്നെ ഉകദ്ദേശൈലകത്തഭാലട പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിലല
ലതങ്കുറുശ്ശേനി  ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ
കകേഭാര്പകറഷന  ബഭാലാംബൂ  കേര്ടനുകേള,  ടൂത്തസ്റ്റ്  പനിക്കസ്റ്റ്,  കേര്ടന  ബ്ലേനിനഡ്സസ്റ്റ്,
ഇനലസനസസ്റ്റ്  സനികസ്റ്റ്,  ബഭാലാംബൂ  സനിപ്സസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  മൂലലഭാധനിഷനിത  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനമ്പനിലന്റെയലാം
ബഭാലാംബൂ  ലലപ്ലയലടയലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഡനികപഭാകേളനില്
യനവല്ക്കരണലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.  ഇഇൗറകേളനില്നനിനലാം  അളനികേതീറനി  ഗുണ
നനിലവഭാരമുള്ള പനമ്പസ്റ്റ് ലനയ്യുന്നെതനിനഭായനി സതീവറനിലാംഗസ്റ്റ് യൂണനിറ്റുകേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാലാംബൂ
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കമഖലയനിലല  കേരകേഇൗശൈല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിപണനിലഭലത  ഉറപഭാക്കു
ന്നെതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ബഭാലാംബൂ  മനിഷന  കകേരള  ബഭാലാംബൂ  ലഫസസ്റ്റ്  എലഭാ
വര്ഷവലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന.  കദശൈതീയ-അന്തെര്കദശൈതീയ കമളകേളനില് ബഭാലാംബൂ കമഖലയനിലല
കേരകേഇൗശൈലക്കഭാലര  പലങ്കേടുപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പരനിശൈതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കകേരള
സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ മനിഷന നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

ഖഭാദനി  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനി  വനിപുലതീകേരണത്തനിനഭായനി  കകേരള  ഖഭാദനി
ഗഭാമവലവസഭായ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഉതവ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  വനിപണന
കമളകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം സര്ക്കഭാര് അര്ദസര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം,  ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  സമ്മേഭാന  പദതനി  എന്നെനിവ  നടപഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന. ഖഭാദനി ഉല്പന്നെങ്ങളക്കഭായനി കൂടുതല് വനില്പനശൈഭാലകേള തടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(സനി)  ലലകേത്തറനി  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലലടുക്കുന്നെ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള
കവതനഘടനയനില്നനിനലാം  ലമചലപട  സഭാഹചേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കല്  പദതനി,  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ലപഭാഡക്ഷന
ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്,  ആകരഭാഗലകേരമഭായ  പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമഭായനി  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
പരനിരക്ഷ എന്നെനിവയലാം ലതഭാഴനില് സഭാഹചേരലലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി വതീടനികനഭാടസ്റ്റ്
കചേര്ന്നെ  പണനിപ്പുര  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം,  തറനി  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  എന്നെതീ  പദതനികേളുലാം  നടപഭാക്കനിവരുന.  ലലകേത്തറനി
ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെ  വനിധത്തനില്  നൂലുലാം  കൂലനിയലാം
സര്ക്കഭാര് നല്കേനി സ്കൂള യൂണനികഫഭാലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.  ഹഭാന്റെകസ്റ്റ് പഭാഥമനികേ
സലാംഘങ്ങളനില്നനിനലാം ലലകേത്തറനി തണനികേള സലാംഭരനിചസ്റ്റ് വനിപണനലാം നടത്തനിവരുന. 

ഇഇൗറ-പനമ്പസ്റ്റ്  ലനയസ്റ്റ്  കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  മനിനനിമലാം  കവജസസ്റ്റ്
പദതനി  നടപഭാക്കനിവരുന.   ഇഇൗറ  വനത്തനില്നനിനലാം  കശൈഖരനിചസ്റ്റ്  ലനയസ്റ്റ്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി അവര് ഇഇൗറലകേഭാണസ്റ്റ്  ലനയ്തസ്റ്റ്  തരുന്നെ പനമ്പസ്റ്റ്  വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്
വഭാങ്ങനി കശൈഖരനിചസ്റ്റ്  വനിപണനലാം നടത്തുകേലയന്നെതഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  സലാംസഭാന ബഭാലാംബൂ
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പധഭാന പവര്ത്തനലാം. 

ഖഭാദനി  കമഖലയനില്  വരുമഭാന  തഭാങ്ങല്  പദതനിയനിലൂലട  മനിനനിമലാം കൂലനി
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  ഖഭാദനി  ഗഭാമ  വലവസഭായ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള
വനിപണന  ശലാംഖലകേളനിലൂലട  ഖഭാദനി  ഗഭാമവലവസഭായ  കമഖലയനിലല  ലലകേകവലക്കഭാരുലട
ഉല്പന്നെങ്ങള സലാംഭരനിചസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ കപഭാസസ്സനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനി വനിറഴനിക്കുന.
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പദതനിപവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

21 (*351) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പദതനി  പവര്ത്തനങ്ങളുലട  കവഗതയലാം  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  കൂട്ടുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ ആദല മൂന്നെസ്റ്റ് മഭാസലാം സലാംസഭാന വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയലട  എത്ര  ശൈതമഭാനലാം  പവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നൽകേനിയതസ്റ്റ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സമര്പനികക്കണ  ഗഭാമതീണ  പശഭാത്തല  സഇൗകേരല
വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  (RIDF),  തകദ്ദേശൈ  സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനികേള  എന്നെനിവയനില്
ആദല മൂന്നെസ്റ്റ് മഭാസലാം ശകേവരനിച പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ)   പദതനി  നനിര്വ്വേഹണലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില്  നനിരതീക്ഷണവലാം  അവകലഭാകേനവലാം  വനിലയനിരുത്തലുലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.   മുഖലമനനി
അദലക്ഷനഭായലാം ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രെടറനിയലാം എലഭാ വകുപ്പുലസക്രെടറനിമഭാരുലാം അലാംഗങ്ങളഭായലാം
രൂപതീകേരനിച  Plan  Expenditure  Review  Committee  ഓകരഭാ
ലലത്രമഭാസത്തനിനുകശൈഷവലാം  ലതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള  ലലത്രമഭാസത്തനിലന്റെ   പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം ആവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത
മുഖലമനനി തലത്തനില് പകതലകേ പദതനി അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളുലാം കചേരഭാറുണസ്റ്റ്. എലഭാ
മഭാസവലാം ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രെടറനി അദലക്ഷനഭായനി വകുപസ്റ്റ് ലസക്രെടറനിമഭാരുലട പദതനി അവകലഭാകേന
കയഭാഗലാം കചേരഭാറുണസ്റ്റ്. ഇതകൂടഭാലത ഓകരഭാ പദതനിക്കുലാം വകേയനിരുത്തനിയ പദതനി വനിഹനിതവലാം
അതനിനുസ്റ്റ് ലചേലവഭായ തകേയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പ്ലഭാന കസസസ്റ്റ് എന്നെ കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ
തടക്കത്തനില്തലന്നെ  പദതനി  നനിര്വ്വേഹണലാം  തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  1516.88  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഗതീന
ബുക്കനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഇതകൂടഭാലത 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്
പഭാബലലത്തനില്വന്നെ ധന വകുപനിലന്റെ  30-3-2017  തതീയതനിയനിലല  20/2017/  ധന.
നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  പദതനി  ലചേലവകേള  അവസഭാന  മഭാസത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
മഭാറനി  വയ്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സര്ക്കുലര്
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പകേഭാരലാം  മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിന്മുമ്പസ്റ്റ്  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളടക്കലാം  എലഭാ
വകുപ്പുകേളുലാം  85  ശൈതമഭാനലാം  പദതനിലചലവസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിരനിക്കണലമനലാം  ബഭാക്കനി
15  ശൈതമഭാനലാം മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില് ലചേലവസ്റ്റ്  ലചേയഭാനുമഭാണസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇപകേഭാരലാം
പദതനി വനിഹനിതലാം ലചേലവഴനിക്കുകമ്പഭാള അവസഭാന പഭാദത്തനിലല ലചേലവസ്റ്റ്  33  ശൈതമഭാനത്തനില്
കൂടരുലതനലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഏകകേഭാപനത്തനിനുലാം പദതനി സമര്പണത്തനിനുലാം
നനിശനിത സമയത്തസ്റ്റ് തകേ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി ഒരു ലസഷലല് ലസക്രെടറനിയലട
കേതീഴനില്  പകതലകേ  ലസല്  (Co-ordination  Cell  for  Centrally  Sponsored
Scheme)  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിചവരുന.  പസ്തുത ലസല്  ഡല്ഹനിയനിലല കകേരള
ഹഇൗസനിലുള്ള  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറുമഭായലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാറനിലല വനിവനിധ
മനഭാലയങ്ങളുമഭായലാം  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  കനടനിലയടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ശമനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)   16-3-2017-ല്  മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്നടന്നെ  പകതലകേ
പദതനി  അവകലഭാകേന  കയഭാഗത്തനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജൂണ
മഭാസഭാവസഭാനത്തനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  60%  പദതനികേളക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേണലമന്നെസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശൈനിചനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഇഇൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ  ആദല
മൂനമഭാസലാം സലാംസഭാന വഭാര്ഷനികേ പദതനിയലട 63% പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) നബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് സമര്പനികക്കണ ഗഭാമതീണ പശഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസന ഫണസ്റ്റ്
(RIDF),  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  പദതനികേള  എന്നെനിവയനില്  ആദല
മൂന്നെസ്റ്റ് മഭാസലാം ലലകേവരനിച പുകരഭാഗതനി യഥഭാക്രെമലാം  17.51%, 5.58%  ആണസ്റ്റ്.  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
അനുബന്ധലാം 1, 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആഭലന്തെര കേടലാം

22 (*352) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി. :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസദ്ദേതീന :
ശതീ  .   പനി  .   ഉശബദുള്ള :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആഭലന്തെര  കേടത്തനിൽ  2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-ന്കശൈഷലാം
എത്ര വര്ദനവസ്റ്റ് കരഖലപടുത്തനി എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  നനികുതനി  പനിരനിവനില്  വര്ദനവസ്റ്റ്  വന്നെനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് എത്രലയന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്വന്നെകശൈഷലാം  ധന  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
നനിയമവലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  അതമൂലലാം  ഉണഭാകേഭാവന്നെ
ഭവനിഷലത്തുകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ)  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് ജനറലനിലന്റെ ലഭലമഭായ പഭാഥമനികേ കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം
2016  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31-ന്കശൈഷലാം  2017  ലഫബ്രുവരനി  വലരയള്ള  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ആഭലന്തെര
കേടത്തനില് 12797 കകേഭാടനി (തനനി) രൂപയലട വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്  ജനറലനിലന്റെ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  1-4-2015  മുതല്
29-2-2016  വലരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ്  നനികുതനി വരുമഭാനലാം  33969.90
കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്  ജനറലനിലന്റെ  ലഭലമഭായ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം 1-4-2016 മുതല് 28-2-2017 വലരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ് നനികുതനി
വരുമഭാനലാം  37224.79  കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതപകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
ഇഇൗ കേഭാലയളവനില് 3254.89 കകേഭാടനി രൂപയലട വര്ദനവഭാണസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  2015-16  മുതല്  2019-20  വലരയള്ള കേഭാലയളവനികലയ്ക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ
ദൃഡതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഒരു പുതക്കനിയ കറഭാഡസ്റ്റ്  മഭാപസ്റ്റ്  14-ാംധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന ശൈനിപഭാര്ശൈ
ലചേയ്തനിരുന.  ഇതനിനപകേഭാരലാം  ധനകേമ്മേനി/ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.,  കേടലാം/ജനി.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.
ലക്ഷലങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിചലകേഭാണള്ള  കകേരള  ധന  ഉത്തരവഭാദനിതസ  നനിയമലാം  കഭദഗതനി
ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

പഭാരമ്പകരലതര ഉഇൗര്ജ്ജ  പദതനികേള

23 (*353) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര  ഊര്ജ്ജ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ആവശൈലമഭായ  പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനില് അലനര്ടസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) കകേന്ദ്ര ഊര്ജ്ജ വകുപനിലന്റെ എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ് അലനര്ടനിലന്റെ
വനിവനിധ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അനര്ടസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിവരുന്നെ ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് സഭാപനിക്കല് പദതനി
കൂടുതല് പകദശൈങ്ങളനികലയ്ക്കസ്റ്റ് വലഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  പഭാരമ്പകരലതര  ഉഇൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനള്ള  ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉല്പഭാദനലാം
സഭാധലമഭാകുന്നെതനിനഭായനി  KSEBL-ല്  ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയറുലട  കനതൃതസത്തനില്  റനിനബ്യൂവബനിള
എനര്ജനി ആന്റെസ്റ്റ് എനര്ജനി  കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ് എന്നെ വനിഭഭാഗലാം പവര്ത്തനിചവരുന.  ഇഇൗ
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ രൂപതീകേരണത്തനിനുകശൈഷലാം അതനിലന്റെ പവര്ത്തനഫലമഭായനി കകേരളത്തനിലഭാലകേ
79.7  MW കസഭാളഭാര്  പദതനികേളുലാം  24.4  MW  കേഭാറനില്നനിനള്ള  പദതനികേളുലാം
ഗനിഡുമഭായനി ബന്ധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശൈദ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സഇൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില് നനിനള്ളവ
കകേരള കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  (ഗനിഡസ്റ്റ്
കേണക്ടഡസ്റ്റ്)

10.399 MW

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള (ഗനിഡസ്റ്റ് കേണക്ടഡസ്റ്റ്) 6.9 MW

CIAL 23.19 MW

Hindalco 1 MW

അലനര്ടസ്റ്റ് 2 MW 

കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് 36 MW

                             ആലകേ 79.7 MW

കേഭാറനില് നനിനള്ളവ
ഇകനഭാകസ്റ്റ് 16 MW

അഹലല 8.4 MW

                            ആലകേ 24.4 MW

കകേരള കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില് സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
പദതനികേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ലപഭാത
സമൂഹത്തനിലന്റെ അറനിവനികലയ്ക്കഭായനി പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
ഉല്പഭാദനലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഗനിഡുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കഭാത്ത  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
നനിലയങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജനകറഷന കബസ്ഡസ്റ്റ് ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് യൂണനിറനിനസ്റ്റ് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില്
നല്കേനിവരുന.  ഗനിഡസ്റ്റ്  ബന്ധനിതമഭായ  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സഇൗകേരലമുള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
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നനിലയങ്ങളക്കസ്റ്റ് അധനികേ ലലവദതതനിക്കസ്റ്റ് ആവകറജസ്റ്റ് പവര് പര്കചസസ്റ്റ് കകേഭാസസ്റ്റ് (APPC)
നല്കേനിവരുന.  കേഭാറനില്നനിനലാം  59.275  MW ലലവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  6.125 MW  കശൈഷനിയള്ള
പദതനികേളുലാം സസകേഭാരല വലക്തനികേള  112 MW കശൈഷനിയള്ള പദതനികേളുലാം വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  അക്ഷയ
ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം അവയലട പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി 140
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കസവന  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള ANERT ആരലാംഭനിച. നനിലവനിലുള്ള അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങളുലട
വനിവരകശൈഖരണത്തനിനുലാം  പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
രജനികസഷന, അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ്, ജനിലഭാതല സലാംകയഭാജനിത
അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  കപ്ലസസ്റ്റ്,  ലപഭാതജന
സമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനി,  സഞ്ചേരനിക്കുന്നെ  പദര്ശൈന  വഭാഹനലാം,  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  സ്കൂളുകേളനില്
സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്പ്ലഭാനലാം  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പ്ലഭാനലാം  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  അടുപ്പുലാം  സഭാപനിക്കുന്നെ
പദതനി, അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ അവഭാര്ഡസ്റ്റ്, 6 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെ കസഭാളഭാര് സഭാര്ടസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ് ഗനിഡസ്റ്റ് പദതനി, നഭാഷണല് ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് &മഭാനുവര് മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ് പദതനി,
അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  കേണസളടനസനി,  ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വര്ക്കുകേള
എന്നെനിവ നടപനിലഭാക്കഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
വഴനി വഭായ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കൂടഭാലത  തകദ്ദേശൈ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണ  സഭാകങ്കേതനികേ  സഹഭായങ്ങള
നല്കുന്നെതനിനുലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  ലസസനിഫനികക്കഷന  അനുസരനിചള്ള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
പവര്പ്ലഭാനകേള,  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങള,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പ്ലഭാനകേള,
ലമചലപട  വനിറകേടുപ്പുകേള  എന്നെനിവ  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്
പരനിശൈതീലനലാം നല്കേനി എലാംപഭാനല് ലചേയ്തു നല്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച. 2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന  3  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര കശൈഷനിയള്ള കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്  -   കസഭാളഭാര്  വനിന്റെസ്റ്റ്  ലലഹബനിഡസ്റ്റ്  പവര്  പ്ലഭാനകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  16.65  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.   കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ  കശൈഷനിയള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
കസഭാളഭാര് പവര്പ്ലഭാനകേള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
10.50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിയണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട,  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  എലാംപഭാനല്
ലചേയ്തുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ സഭാകങ്കേതനികേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയലാം പചേരണ പവര്ത്തനങ്ങള
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നടത്തനിയലാം വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് വനിവനിധ അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ്
മുകഖന സഭാപനിച നല്കേഭാന പദതനിയണസ്റ്റ്.  അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ഇഇൗ കമഖലയനില് മനികേച നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് പുരസ്കഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനുലാം പദതനികേളുണസ്റ്റ്. 

2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ
ഉപകേരണങ്ങളുലട  ലഭലത,  പരനിപഭാലനലാം  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധമഭായനി  വലഭാപകേമഭായ
പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  പദതനിയണസ്റ്റ്.  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കമഖല
സലാംബന്ധമഭായനി  കപഭാര്ടല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനുലാം  കകേഭാളലസന്റെര്
ലഫസനിലനിറനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കടഭാളഫ്രതീ  നമ്പരനിലൂലട  ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കവണ  നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങളുലാം  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിവനിധ  പചേരണ
പരനിപഭാടനികേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,  സഞ്ചേരനിക്കുന്നെ  പദര്ശൈന  ശൈഭാലകേള  എന്നെനിവ
ലപഭാതജന  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ദൃശൈല-ശവല-പത്ര
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട കവണ പചേരണലാം നല്കുന്നെതനിനുലാം ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര നവതീന നവതീകേരണതീയ ഉഇൗര്ജ്ജ മനഭാലയത്തനിലന്റെ സലാംസഭാന
കനഭാഡല്  ഏജനസനി  കൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ഉഇൗര്ജ്ജ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  അലനര്ടസ്റ്റ്.
അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം,  ലലജകവഭാര്ജ്ജലാം  എന്നെനിവ
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ഉപകേരണങ്ങളുലടയലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  പചേരണവലാം
കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന നടനവരുന. കൂടഭാലത കേഭാറനില്നനിനലാം ലലവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സഭാധലതയള്ള പകദശൈങ്ങളനില് സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് സഭാകങ്കേതനികേ അനുമതനിയലാം അലനര്ടസ്റ്റ്
മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളഭായ  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം,
പവകനഭാര്ജ്ജലാം,  ലലജകവഭാര്ജ്ജലാം  എന്നെനിവ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  വനിവനിധ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലഭാപകേമഭായനി  പചേരനിക്കുന്നെ
വനിവനിധ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  അലനര്ടനിലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഉഇൗര്ജ്ജ വകുപനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്നെ സഹഭായങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  സഇൗര  കമല്ക്കൂര  ലലവദതത  നനിലയങ്ങള
(Grid  Connected  Solar  Rooftop  Power  Plants  ''Solar
Connect''):

ഇത്തരലാം സഇൗര ലലവദതത നനിലയങ്ങലള നനിലവനിലുള്ള സലാംസഭാന
ലലവദതതനി വനിതരണ ശലാംഖലയമഭായനി ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിലൂലട അവ
സഭാപനിക്കുന്നെ  ലകേടനിടത്തനിലല ലലവദതതഭാവശൈലലാം  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനുലാം
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അധനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കലപടുന്നെ  ലലവദതതനി,  സലാംസഭാന
ലലവദതതനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കേയറ്റുമതനി
ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  കേഴനിയന.  അങ്ങലന ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ സലാംസഭാന
ശലാംഖലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെ  ലലവദതതനിയലട  വനില  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്
സസന്തെലാം  ബനിലനില് കുറവസ്റ്റ്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  കേനിട്ടുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.  ഇതസ്റ്റ്  വലക്തനിഗത
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനുലാം സലാംസഭാനത്തനിനുലാം  ഒരുകപഭാലല
കനടമുണഭാക്കുന്നെ പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.

2016-17-ല്  2  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര
കശൈഷനിയള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  സഇൗര  കമല്ക്കൂര  ലലവദതത
നനിലയങ്ങളക്കസ്റ്റ് അലനര്ടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട
ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.  സഭാപനിക്കുന്നെ  നനിലയത്തനിലന്റെ
ഉപകേരണവനിലയലട  30  ശൈതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായവലാം
ഒരു  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  കശൈഷനിക്കസ്റ്റ്  7,200  രൂപ  വചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായവമഭാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുകേ.  ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട
ആലകേ 5 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് കശൈഷനി ആര്ജ്ജനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലലാം.

(2) ശലാംഖലഭാബന്ധമനിലഭാത്ത  സഇൗര  കമല്ക്കൂര  ലലവദതത  നനിലയങ്ങള
(Offgrid Solar Rooftop Power Plants '' Solar Smart''):

ലലവദതതനി  വനിതരണ  ശലാംഖലയമഭായനി  ബന്ധലപടുത്തഭാലത  സസന്തെലാം
ഉപകയഭാഗത്തനിനുള്ള  ലലവദതകതഭാല്പഭാദനലാം  മഭാത്രലാം  ലക്ഷലമഭാക്കുന്നെ
വതീടുകേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  സഇൗര
ലലവദതകതഭാല്പഭാദന  നനിലയങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇവ.  ഇലക്കഭാലലാം
1 കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ് മുതല് 5 കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ് വലര കശൈഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാ
ബന്ധനിതമലഭാത്ത  സഇൗരകമല്ക്കൂര  ലലവദതത  നനിലയങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുലട  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
നനിലയത്തനിലന്റെ  ഉപകേരണവനിലയലട  30  ശൈതമഭാനലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ധനഹഭായവലാം  ഒരു  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  കശൈഷനിക്കസ്റ്റ്  22500
രൂപ വചസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായവമഭാണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുകേ. ഇഇൗ
പദതനിയനിലൂലട  2016-17-ല്  ആലകേ  6.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  കശൈഷനി
ആര്ജ്ജനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലലാം.  

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന 3  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്
വലര  കശൈഷനിയള്ള  കസഭാളഭാര്  കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്-കസഭാളഭാര്
വനിന്റെസ്റ്റ്  ലലഹബനിഡസ്റ്റ്  പവര്  പ്ലഭാനകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
16.65 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.
കൂടഭാലത1.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ കശൈഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത
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കസഭാളഭാര് പവര്പ്ലഭാനകേള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  10.50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിയമുണസ്റ്റ്.
തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട,  അക്ഷയ
ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്തുലാം
നനിര്ദ്ദേനിഷ  സഭാകങ്കേതനികേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയലാം  പചേരണ
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയലാം  വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് വനിവനിധ
അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിച
നല്കേഭാന പദതനിയണസ്റ്റ്.  അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ഇഇൗ കമഖലയനില്
മനികേച നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് പുരസ്കഭാരലാം
നല്കുന്നെതനിനുലാം പദതനികേളുണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  അക്ഷയ
ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  ലഭലത,  പരനിപഭാലനലാം  എന്നെനിവ
സലാംബന്ധമഭായനി  വലഭാപകേമഭായ  പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന
പദതനിയണസ്റ്റ്.  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കമഖല സലാംബന്ധമഭായനി  കപഭാര്ടല്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനുലാം  കകേഭാളലസന്റെര്  ലഫസനിലനിറനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കടഭാളഫ്രതീ  നമ്പരനിലൂലട  ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കവണ നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങളുലാം വനിവരങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം വനിവനിധ
പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള,  ലസമനിനഭാറുകേള,  സഞ്ചേരനിക്കുന്നെ  പദര്ശൈന
ശൈഭാലകേള എന്നെനിവ ലപഭാതജന  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നടപനിലഭാ
ക്കുന്നെതനിനുലാം  ദൃശൈല-ശവല-പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  കവണ  പചേരണലാം
നല്കുന്നെതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ്  നല്കേനി  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ
ഉപകേരണങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  പചേരനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പദതനിയണസ്റ്റ്.
ജനിലഭാതലത്തനില്  ഇഇൗ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ലറനബ്യൂവബനിള
എനര്ജനി കകേഭാപ്ലക്സുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.

ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സ്കതീലാം   (INCENTIVE SCHEME):

കകേന്ദ്ര  നവതീന  നവതീകേരണതീയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സ്കതീലാം അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന നടപഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.
സ്കതീമനില്  അനുവദനിചകേനിട്ടുന്നെതനിലന്റെ  80%പതനിഷഭാപന  ലക്ഷലലാം
ലലകേവരനിചഭാല്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  16,270
രൂപയലാം 80%-ത്തനിനുലാം 50 % -ത്തനിനുലാം ഇടയനില് പതനിഷഭാപന
ലക്ഷലലാം  ലലകേവരനിചഭാല്  9,750  രൂപയലാം  50%-നുലാം  40%
ഇടയനില്  പനിതനിഷഭാപന ലക്ഷലലാം ലലകേവരനിചഭാല് 6500 രൂപയലാം
ഇനലസന്റെതീവഭായനി ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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(ഡനി) അലനര്ടസ്റ്റ് ഡനിലലസന അനുസരനിചള്ള ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തഭാല്പരലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശൈതീലനലാം  നല്കേനി  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  നല്കുന.  ഇവര്
അലനര്ടസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നെ ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് പ്ലഭാനകേള
സഭാപനിച നല്കുന.  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ധനസഹഭായകത്തഭാലട അലനര്ടസ്റ്റ്
ലസസനിഫനികക്കഷന അനുസരനിചള്ള ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് പ്ലഭാനകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കഷഭാകക്കറസ്റ്റ്  മരണമടയന്നെ ജതീവനക്കഭാര്

24 (*354) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉശബദുള്ള :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി. :
ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ശവദതതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശവദതതനി വനിതരണ ശലനുകേളനില്നനിനലാം അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളനില് നനിനലാം
കഷഭാകക്കറസ്റ്റ്  മരനിക്കുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരനില്  ഏലറയലാം  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നെവരഭാലണന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇകതക്കുറനിചസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നെ  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  കേരഭാര്

ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  സഹഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  സലാംബന്ധനിച

വനിശൈദവനിവരലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  അപകേടനനിരക്കസ്റ്റ്  പരനിമനിതമഭാക്കഭാന  ആവശൈലമഭായ  സരക്ഷഭാ  ക്രെമതീകേരണങ്ങലള

കുറനിചസ്റ്റ് ഗഇൗരവപൂര്വ്വേലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

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

(എ)  ലലവദതതനി വനിതരണ ലലലനുകേളനില് പണനിലയടുക്കുകമ്പഭാഴലാം അനുബന്ധ

ഉപകേരണങ്ങള  അറകുറപണനികേളക്കനിടയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാഴലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ള  അപകേട  മരണങ്ങള  പരനികശൈഭാധനിചതനില്  മുനവര്ഷങ്ങളുമഭായനി

തഭാരതമലലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട

എണത്തനില് ഏറക്കുറചനിലുകേള ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായലാം ചേനില വര്ഷങ്ങളനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.

ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാലരക്കഭാള  അധനികേലാം  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  മരണലപടനിട്ടുള്ളതഭായലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനികനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില്

കജഭാലനിയനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ലലവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ  3  വര്ഷ

കേഭാലയളവനില് മരണലപട ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:
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വര്ഷലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര് കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

2014 13 14

2015 10 14

2016 9 11

2017 5 4

(ബനി)   മഭാരകേമഭായ അപകേടങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡനില്നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നെ നഷപരനിഹഭാരലാം/ആശൈസഭാസ ധനസഹഭായലാം.

1. കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം  :

കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെകേതീഴനില്
കജഭാലനിയനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുകമ്പഭാള അപകേടത്തനില്ലപടുകേകയഭാ
അപകേടമരണലാം സലാംഭവനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നെ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരഭായ
ലതഭാഴനിലഭാളനിക്കസ്റ്റ്  1923-ലല ലതഭാഴനിലഭാളനി നഷപരനിഹഭാര നനിയമലാം
അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത
ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
നല്കേനിവരുന.  ഇപകേഭാരലാം  തഭാലഴപറയന്നെ  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം അര്ഹതയണസ്റ്റ്:

മരണഭാനന്തെര നഷപരനിഹഭാരലാം  :

• പഭായത്തനിനുലാം  മഭാസ  കവതനത്തനിനുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ
നഷപരനിഹഭാരലാം  (3,97,480  രൂപ  മുതല്  9,14,160  രൂപ
വലര)

• ഗ്രൂപസ്റ്റ് കപഴണല് ആകനിഡന്റെസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി പകേഭാരലാം 10
ലക്ഷലാം  രൂപ,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയലട  നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി  കസറസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെനില്
നനിനലാം ലഭനിക്കുവഭാന അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

• ലലവദതതനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില്നനിനലാം
മരണഭാനന്തെര ആനുകൂലലമഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിക്കുവഭാന
അര്ഹതയണസ്റ്റ്.
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• അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരലന്റെ  ആശനിതരനില്
ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനില്
ആശനിത നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

• ശൈവസലാംസ്കഭാര ലചേലവനിനഭായനി 7,500 രൂപയ്ക്കസ്റ്റ് അര്ഹതയണസ്റ്റ്. 

• കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിലല
ദതീര്ഘകേഭാല  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  പൂര്ണമഭായ  ലമഡനിക്കല്
ചേനികേനിതഭാ ലചേലവനിനുലാം അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലല ഓഫതീസര്
വനിഭഭാഗത്തനില് വരുന്നെ ജതീവനക്കഭാര് 1923-ലല ലതഭാഴനിലഭാളനി നഷ
പരനിഹഭാര  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്നെനില.   എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം
കജഭാലനിക്കനിലട  അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  ഓഫതീസര്
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നെ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ
തതീരുമഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി  1923-ലല ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷ
പരനിഹഭാര  നനിയമത്തനിലന്റെ  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനി  പഭായത്തനിനുലാം
മഭാസകവതനത്തനിനുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ആശൈസഭാസ  ധനസഹഭായവലാം
(3,97,480  രൂപ  മുതല്  9,14,160  രൂപ  വലര)  പൂര്ണമഭായ
ചേനികേനിതഭാ ലചേലവലാം നല്കുന. ഇതനിലുപരനിയഭായനി കജഭാലനിക്കനിലട
അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ
മുകേളനില്പറഞ്ഞെ  എലഭാ  മരണഭാനന്തെര  സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
ഓഫതീസര് വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെ നഷപരനിഹഭാരലാം  :

മൂന്നെസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കേവനിയഭാത്ത അടങ്കേല് തകേയ്ക്കുള്ള കേരഭാര്
കജഭാലനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  ലചേറുകേനിട  കേരഭാറുകേഭാരുലട  കേതീഴനില്
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നെ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി
നഷപരനിഹഭാര നനിയമലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് തഭാലഴപറയന്നെ ആനുകൂലലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

മരണഭാനന്തെര നഷപരനിഹഭാരലാം  :

• മഭാസകവതനത്തനിനുലാം  പഭായത്തനിനുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ  നഷ
പരനിഹഭാരലാം  3,97,480  രൂപ മുതല്  9,14,160  രൂപ വലര
ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

• ശൈവസലാംസ്കഭാരലചലവനിനഭായനി 5,000 രൂപയ്ക്കസ്റ്റ് അര്ഹതയണസ്റ്റ്. 
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മൂന്നെസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കേവനിയന്നെ അടങ്കേല് തകേയ്ക്കുള്ള കേരഭാര്
കജഭാലനികേള  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  കേരഭാറുകേഭാരുലടകേതീഴനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നെ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനിക്കനിലട  അപകേടകമഭാ  അപകേട
മരണകമഭാ സലാംഭവനിക്കുകേയഭാലണങ്കേനില് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള
പൂര്ണമഭായ  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  കേരഭാറുകേഭാരനഭായനിരനിക്കുലാം.  മൂന്നെസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം
രൂപയനില്  കേവനിയന്നെ  അടങ്കേല്  തകേയ്ക്കുള്ള  കേരഭാര്  കജഭാലനികേള
ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  കേരഭാറുകേഭാരന  അയഭാളുലടകേതീഴനിലുള്ള
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  അപകേട  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷ
ഉറപ്പു  വരുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.  അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ
കേരഭാറുകേഭാരുലട കേതീഴനില് കജഭാലനിലചേയ്യുന്നെ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് 1923-ലല
ലതഭാഴനിലഭാളനി നഷപരനിഹഭാര  നനിയമലാം  അനുസരനിചസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കുകേയലാം പസ്തുത തകേ ഇനഷസറനസസ്റ്റ് ലക്ലയനിമനില് നനികന്നെഭാ
കേരഭാറുകേഭാരന  ലകേടനിലവചനിട്ടുള്ള ലസകേബ്യൂരനിറനി ലഡകപഭാസനിറനില്നനികന്നെഭാ
ഇഇൗടഭാക്കനി നഷപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമങ്ങള
പഭാലനിചവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  കകേഭാമ്പനകസഷന
കേമ്മേതീഷണര് പുറലപടുവനിക്കുന്നെ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം
അനുവദനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നെ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
അപകേടലാം സലാംഭവനിച ദനിവസലാംമുതല് അര്ഹമഭായ നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നെ ദനിവസലാം വലരയള്ള കേഭാലയളവനികലയ്ക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാര
തകേയലട  12%  പലനിശൈയളലപലട  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
മരണലപടുന്നെവരുലട  അനന്തെ  രഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്
അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

(സനി)   അപകേടനനിരക്കസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ക്രെനിയഭാത്മകേമഭായ
നടപടനികേള  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലലവദതതനി  ലലലനുകേളനിലല  അറകുറപണനികേളനില്
ഏര്ലപടുന്നെ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  സരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  ''Permit  to  work''  (PTW)  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിതരണ
കമഖലയനില്ക്കൂടനി  കേര്ശൈനമഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്മഭാര്  തകന്റെയലാം  മറ്റു  ഓഫതീസനിലന്റെയലാം  കേതീഴനിലുള്ള
കജഭാലനിസലങ്ങളനില്  മനിന്നെല്പരനികശൈഭാധനകേള  നടത്തനി സരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചള്ള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കുനണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിചസ്റ്റ്  വതീഴ്ച
വരുത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര കേര്ശൈനമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരള കസറസ്റ്റ്
ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉല്പഭാദന,  പസരണ,  വനിതരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
എലഭാ ഓഫതീസകേളനിലുലാം ആവശൈലമഭായ സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിതരണ  വനിഭഭാഗത്തനിലല  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ആവശൈലലാംകവണ  സരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള ക്രെമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയലട പരനികപഭാഷണലാം
25 (*355) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയലട പരനികപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ
വനിവനിധ ടൂറനിസലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ)  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  കലഭാകേനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനികലയ്ക്കഭായനി  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ലമചലപടവ ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം അവ മനികേച രതീതനിയനില്
നനിലനനിര്ത്തുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുമഭായനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചവരുന.  ടൂറനിസസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങലള  ഭനിന്നെകശൈഷനിസഇൗഹൃദ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
തടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഡനി.ടനി.പനി.സനി. മുകഖനയലാം മറസ്റ്റ് ഏജനസനികേള  മുകഖനയലാം പുതനിയ ടൂറനിസസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.
കൂടഭാലത  ലകേ.ടനി.ഡനി.സനി,  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  തടങ്ങനിയ  ഏജനസനികേള  മുകഖന  വനിവനിധ
കപഭാജക്ടുകേളുലാം കഹഭാസനിറഭാലനിറനി രലാംഗത്തുള്ള കേനിറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, എഫസ്റ്റ്.ഡനി.ഐ.,കസറസ്റ്റ് ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
കഹഭാസനിറഭാലനിറനി  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നെതീ സഭാപനങ്ങളുലട വനിപുലതീകേരണലാം വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
കമഖലയലട പരനികപഭാഷണത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭാകുന്നെ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചവരുന.
കകേരളത്തനികലയ്ക്കുള്ള  വനികദശൈ  ആഭലന്തെര  സഞ്ചേഭാരനികേളുലട  വരവസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം, ടൂറനിസ്റ്റുകേള കുറവള്ള മഴക്കഭാലലാം
എന്നെനിവലയലഭാലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  സതീസണ  കേലഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിച
വരുന. കൂടഭാലത കകേരള ടൂറനിസലാം വനിപണനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി വനികദശൈ രഭാജലങ്ങളനില്
കറഭാഡസ്റ്റ് കഷഭാകേളുലാം കട്രേഡസ്റ്റ് ലഫയറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിചവരുന. ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസലാം
പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന. കകേരളലത്ത വനിവഭാഹ/MICE
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ  പധഭാന  ലക്ഷലസഭാനമഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  ഓണലലലന/ഓഫസ്റ്റ്
ലലലന പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കനിവരുന. 
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നവ  മഭാധലമങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കകേരളത്തനിലന്റെ  ടൂറനിസലാം  സഭാധലത
വനിര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന.   കകേരള  കബ്ലേഭാഗസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്പസസ്റ്റ്
കപഭാലുള്ള  നവതീന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്  തനങ്ങള  നടപഭാക്കനി  വരുന.
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരനികേലളയലാം  കേലഭാസസഭാദകേകരയലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ലകേഭാചനി
ബനിനഭാലല  സലാംഘടനിപനിചവരുന.  കകേരളത്തനിലല  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാര  കമഖലലയ
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ ഗതീന കേഭാര്പറസ്റ്റ് എന്നെ പദതനി മുഖഭാന്തെരലാം കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
സൃഷനിക്കുന്നെ തരത്തനില് ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളുലട വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടുന.  സസകദശൈ
വനികദശൈ  ടൂറനിസലാം  സലാംരലാംഭകേലര  കകേരളത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരള
ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട കകേരള ട്രേഭാവല് മഭാര്ടസ്റ്റ് സലാംഘടനിപനിചവരുന.

(ബനി)   14  ജനിലകേളനിലലയലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ ടൂറനിസലാം പദതനികേളുലട
നടത്തനിപനിലനക്കുറനിചള്ള  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  5-6-2017,  11-7-2017  എന്നെതീ
തതീയതനികേളനില് നടത്തുകേയണഭായനി.   

വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വകുപനിലന്റെ  പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനിയലാം  കേഭാരലക്ഷമതയലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുലാം  പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ബന്ധലപട  വകുപനിലന്റെ  റതീജനിയണല്
കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഡയറക്ടര്,  ലഡപബ്യൂടനി ഡയറക്ടര് തസനികേയനിലുള്ള  ഓഫതീസര്മഭാര്,  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്
എനജനിനതീയര്മഭാര്  എന്നെനിവരുലട  കസവനലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനികേളുലട  പുകരഭാഗതനി,  കേഭാരലക്ഷമത  തടങ്ങനിയ  ഘടകേങ്ങള പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  പദതനി
നനിര്വ്വേഹണ ഏജനസനികേളുലട കേഭാരലക്ഷമത വനിലയനിരുത്തനി പദതനികേള കുറമറതഭായ
രതീതനിയനില് യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാംകവണ നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള നല്കുകേയലാം
ലചേയഭാറുണസ്റ്റ്. 

പദതനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  അസലാംബ്ലേനി/
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധലപട  എലാം.എല്.എ.  ലചേയര്മഭാനഭായനി
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വലവസഭായ കമഖലയനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായള്ള
പുതനിയ പദതനികേള

26 (*356) ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  പുതതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  കമഖലയനില്  കേനിനഫ്രയലട  പവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങലളയലാം തറമുഖങ്ങലളയലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ വലവസഭായ വനികേസന കമഖലകേള സഭാപനിക്കഭാന കേനിനഫ്രയ്ക്കസ്റ്റ്
പദതനിയകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  പദതനി  മുകഖന
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വലവസഭായവലാം  കേഭായനികേവലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന) :

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ആദല  ഘടലമന്നെ
നനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  6  ജനിലകേളനിലല  11  വലവസഭായ വനികേസന ഏരനിയ/കപ്ലഭാട്ടുകേളനില് ആഭലന്തെര
കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനലാം  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ  ഭൂമനിയലട  ദഇൗര്ലഭലതയള്ളതനിനഭാല്
കൂടുതല് വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനഭായനി 8 ബഹുനനില വലവസഭായ
സമുചയങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  പദതനിയഭായനിക്കഴനിഞ.  ഇതനില്  4  എണത്തനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനിയലാം  നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവയനില്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടയഭാറനില്
ബഹുനനില  വലവസഭായ  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിച
നലകേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  കേടനിപഭാറയനില്  പുതതഭായനി  ഏലറടുത്ത
20.43  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  രണഭാലാംഘട  അടനിസഭാനസഇൗകേരലവനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല വരവൂരനില് 8.55 ഏക്കര് വനിസ്തൃതനിയള്ള വലവസഭായ
വനികേസന  ഏരനിയയനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  നടന
വരുന.  എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  അങ്കേമഭാലനിയനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയ  15
ഏക്കര് സലത്തസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലടകകഭാളജനി ലസന്റെര്  സനിസലാംസസ്റ്റ് കപഭാഗഭാലാം,
ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  എന്നെതീ  പദതനികേള  കകേരള  സലാംസഭാന
വലവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേനിനഫ്ര സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ ജനിലകേളനില് വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിചസ്റ്റ്  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനി  വലവസഭായ  നനികക്ഷപലാം  ആകേര്ഷനിക്കുകേയലാം
അതവഴനി കൂടുതല് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില് നനിലവനിലുള്ള കേനിനഫ്രയലട വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനില് ബഹുനനില വലവസഭായ
സമുചയങ്ങള സഭാപനിചസ്റ്റ്  വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന കേനിനഫ്ര
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ കമഖലയലട  അടനിസഭാനസഇൗകേരലമഭായ  ജലത്തനിലന്റെ
ലഭലത  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഒരു  വലവസഭായ  ജലവനിതരണ  പദതനി
നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  കേനിനഫ്ര  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.  എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  കേനിനഫ്രഭാ
എകകപഭാര്ടസ്റ്റ് ലപഭാകമഭാഷന ഇനഡസനിയല് പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം ഇനകഫഭാ പഭാര്ക്കനിലന്റെയലാം സഭാര്ടസ്റ്റ്
സനിറനിയലടയലാം  വനികേസനസഭാദലതകേള  മുന്നെനില്ക്കണസ്റ്റ്  ബൃഹത്തഭായ  വലവസഭായ
ജലവനിതരണ പദതനി തടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള കേനിനഫ്ര ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.
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(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള വനിമഭാനത്തഭാവളങ്ങലളയലാം തറമുഖങ്ങലളയലാം
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് പുതനിയ വലവസഭായ വനികേസന കമഖലകേള സഭാപനിക്കഭാന കേനിനഫ്രയ്ക്കസ്റ്റ്
പദതനിയണഭായനിരുലന്നെങ്കേനിലുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി  കേലണത്തഭാന  സഭാധനിചനിരുന്നെനില.
പലക്ഷ വനിവനികധഭാകദ്ദേശൈ ബൃഹതസ്റ്റ് കസഭാണുകേള സഭാപനിക്കഭാന കേനിനഫ്രയ്ക്കസ്റ്റ് നനിലവനില്
പദതനിയണസ്റ്റ്. 2016-17-ലല ബജറസ്റ്റ്  പസലാംഗത്തനില് പഖലഭാപനിച  5  ബൃഹതസ്റ്റ് കസഭാണുകേളനില്
പടന്നൂര്-പനയത്തുലാംപറമ്പനില്,  ലതഭാടുപുഴ,  മങ്കേട  എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്  ഭൂമനി
കേലണത്തനിയനിരുന.  വനിഴനിഞ്ഞെത്തുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം  ഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിടനില.  മങ്കേടയനില്
കേലണത്തനിയ  ഭൂമനിയനില്  പസ്തുത  പദതനി  പഭാകയഭാഗനികേമലഭാത്തതനിനഭാല്  പദതനി
ഉകപക്ഷനിച.

കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷലന സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി 

27 (*357) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭായ ലകേഭാടുക്കുന്നെതനിലുലാം തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നെതനിലുലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ള അലലാംഭഭാവലാംമൂലലാം
പതനിസന്ധനിയനിലഭായനിരുന്നെ കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷലന സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ലകേഭാടുത്ത  നനിരവധനി  വഭായകേള,  നനിഷനിയ
ആസനികേളഭായനി  മഭാറനിയതഭായനി  പറയലപടുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാസമ്പന്നെരഭായ  നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ലകേ.എഫസ്റ്റ്.സനി.-യലട ആഭനിമുഖലത്തനില് വഭായ നല്കുന്നെ പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം  വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .   ടനി  .   എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്) :

(എ)  കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ അലാംഗതീകൃത ഓഹരനി മൂലധനലാം
(Authorised share capital) 350  കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാര്പകറഷനനില് കലഭാണ
അനുവദനിക്കുന്നെതലാം  തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നെതലാം  സഭാപനലാം  സസന്തെലാംനനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്
ലചേയ്തുവരുന്നെതസ്റ്റ്. നനിഷനിയ ആസനി കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമന്നെ
കേര്ശൈന സകന്ദശൈലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  2011-12-ല്  3.6  ശൈതമഭാനമഭായനിരുന്നെ  നനിഷനിയ  ആസനി  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 10.57 ശൈതമഭാനമഭായനി ഉയര്ന. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
നനിഷനിയ  ആസനി  8.51  ശൈതമഭാനമഭായനി  കുറഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാര്പകറഷന  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

1. നനിഷ്കൃനിയ  വഭായകേള  തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പകതലകേ
റനിക്കവറനി യജലാം  ഉളലപലടയള്ള ഫലപദമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച. 

2. വഭായ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള കേര്ക്കശൈമഭാക്കനി. 

3. ആഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശൈക്തമഭാക്കനി.

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  വനിദലഭാസമ്പന്നെരഭായ  നവസലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പലനിശൈരഹനിത വഭായ  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  ''കകേരള
സലാംസഭാന സസയലാംസലാംരലാംഭകേ വനികേസന പദതനി'' നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന. ആയതനിലന്റെ
5 വര്ഷക്കഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ''യവജന സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന പദതനി''
എന്നെ പുതനിയ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ രലാംഗത്തസ്റ്റ് നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങള

28(*358) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :

ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്വന്നെകശൈഷലാം  ഊര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ
രലാംഗത്തസ്റ്റ് നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം അതനിലന്റെ ഫലമഭായണഭായ കനടവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബദല്  ഊര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അതവഴനി
പരമ്പരഭാഗത  ഊര്ജ്ജകമഖലയനിലല  ആശനിതതസലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  അലനര്ടനിലന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള എത്രമഭാത്രലാം ഫലപദമഭാകുനലണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേടുത്ത ശവദതതനിക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം
ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  കബഭാര്ഡനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ഐ.ലഎ.എലാം.  സമര്പനിച പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ലലവദതതനി  വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി) :

(എ)  ഉഇൗര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള  ലലവദതകതഭാപകേരണങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതവഴനിയലാം  ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ  ആവശൈലകേത വനിവനിധ  കേഭാലാംപയനിനുകേളനില്
കൂടനി  ജനസമക്ഷലാം  അറനിയനിക്കുന്നെതവഴനിയലാം  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം
ഏകേകദശൈലാം  120  മനിലലണ  യൂണനിറസ്റ്റ്  ലലവദതതനിയലട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറവവന്നെതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.  ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം ഉഇൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ
രലാംഗത്തസ്റ്റ് നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ഉഇൗര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള  70  ലക്ഷലാം  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള
വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(2) ആലപ്പുഴ നഗരസഭയനില് ലതരുവസ്റ്റ് വനിളക്കുകേള മഭാറനി എല്.ഇ.ഡനി.
വനിളക്കുകേള സഭാപനിക്കുന്നെ പദതനി

(3) പുതക്കഭാടസ്റ്റ്  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനില്  മടത്തൂര്  ഗഭാപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,
ലനനഭാണനിക്കര ഗഭാമ പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്,  വലചനിറ ഗഭാമ  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല  ലതരുവവനിളക്കുകേള  എല്.ഇ.ഡനി.  ആക്കനി
മഭാറ്റുന്നെ പദതനി.

(4) 2016  ഡനിസലാംബര്  14  ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം വനിവനിധ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച.

ഇതകൂടഭാലത  ചുവലട  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്നെ  ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണ
പദതനികേള നടത്തനിവരുന.

(5) തനിരുവനന്തെപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തുകേയലാം  ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  നല്കുകേയലാം
ലചേയ്തു.  കൂടഭാലത  4  ഇടങ്ങളനില്  എനര്ജനി  ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടന
വരുന.

(6) നഭാഷണല് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സ്കതീലാം,  എനര്ജനി കേണസര്കവഷന ലസഭാലലസറനി,
വനിവനിധ  റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസ്സഭാസനികയഷനുകേള  എന്നെനിവരുമഭായനി
ഒത്തുകചേര്ന്നെസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം നടത്തനിയ വനിവനിധ ഉഇൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങളുലട തടര്പവര്ത്തനലാം നടത്തുന.

(7) ലലവദതതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലകേടനിടത്തനില് സഭാര് കററഡസ്റ്റ് ഫഭാനുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെ പദതനി.
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(8) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിവനിധ  ആവശൈലങ്ങളക്കഭായനി  ജലലാം  ചൂടഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ലലവദതതനി,  കഫഭാസനില്  ഇന്ധനങ്ങള  മുതലഭായവ  ഒഴനിവഭാക്കനി
പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദപരമഭായ  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്
ഹതീറര് സഭാപനിക്കുന്നെ പദതനി.

(9) സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച സനി.എഫസ്റ്റ്.എല്./സഭാധഭാരണ ബളബുകേള
മഭാറനി എല്.ഇ.ഡനി. ആക്കുന്നെ പദതനിയലട പഭാഥമനികേ നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(10) വടക്കഭാകഞ്ചേരനി  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനില്  ലതരുവസ്റ്റ്  വനിളക്കുകേള
എല്.ഇ.ഡനി. ആക്കനി മഭാറ്റുന്നെ പദതനി.

(11) കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനില്  ഉഇൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണലാം  നടത്തുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ലപടനിയലാം  പറയലാം  സമ്പ്രദഭായലാം  മഭാറനി  ഉഇൗര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള
പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ് സമ്പ്രദഭായമഭാക്കുന്നെ പദതനിയലട തടര്ച.

(12) ലലവദതതനി  വനിതരണ  കമഖലയനില്  ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
പത്തനലാംതനിടയനില് ലലഹകവഭാളകടജസ്റ്റ് ഡനിസനിബബ്യൂഷന സമ്പ്രദഭായലാം
(എചസ്റ്റ്.വനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.) നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനി.

(13) ലലവദതതനി  വനിതരണ  കമഖലയനില്  ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  അടനിമഭാലനി  ഡനിവനിഷനനില്  വനിതരണ  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മര്
കസഷനുകേലള  ഉന്നെത  സഭാകങ്കേതനികേ  നനിലവഭാരത്തനിലലത്തനിക്കുന്നെ
നവതീകേരണ പദതനി.

(14) സബ്കസഷനനിലല എനര്ജനി ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്.

(15) പഭാല  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലുലാം  ചുറ്റുപഭാടനിലുലാം  ലതരുവസ്റ്റ്  വനിളക്കുകേള
എല്.ഇ.ഡനി. ആക്കനി മഭാറ്റുന്നെ പദതനി.

ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം എനര്ജനി  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ലസന്റെര് (ഇ.എലാം.സനി.)  മുഖഭാന്തെരലാം നടപനിലഭാക്കനിയ ഉഇൗര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എനര്ജനി  ക്ലനിനനികേസ്റ്റ്:  ഗഭാര്ഹനികേ  കമഖലയനില്  ലലവദതതനി  ഉപകയഭാഗലാം
കൂടുതലഭായതനിനഭാല് വതീടമ്മേമഭാര്ക്കുകവണനി ഉഇൗര്ജ്ജ ക്ലനിനനികേസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന.

ഉഇൗര്ജ്ജകേനിരണ :

ലപഭാതജന  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി  എന.ജനി.ഒ.-കേള,  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്
ലസഭാലലസറനികേള,  ലപഭാതജന  വഭായനശൈഭാലകേള  എന്നെനിവയമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്
ഉഇൗര്ജ്ജ കേനിരണ പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന.
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സഭാര്ടസ്റ്റ് എനര്ജനി കപഭാഗഭാലാം :

വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നടത്തനിവരുന്നെ സഭാര്ടസ്റ്റ്  എനര്ജനി  കപഭാഗഭാമനിലൂലട
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലയലാം വതീടുകേളനിലലയലാം ലലവദതതനി ലഭാഭത്തനിനസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.  പത്ര-
ദൃശൈല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വതീടുകേളനില്  ഉഇൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളടങ്ങനിയ
സകന്ദശൈങ്ങള ലപഭാതജനകബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി നല്കേനിവരുന. 2016-17
വര്ഷലാം 12 എകനിബനിഷനുകേളനില് പലങ്കേടുക്കുകേയണഭായനി.

വലവസഭായലാം :

വലവസഭായങ്ങളനില് ഉഇൗര്ജ്ജ  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തനി ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമത വര്ദനി
പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകയഭാഗലാം കൂടനിയ വലവസഭായങ്ങളനില് ഉഇൗര്ജ്ജ
ഓഡനിറസ്റ്റ് നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇഇൗ ഓഡനിറസ്റ്റ്
ഫലപദമഭായനി  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇ.എലാം.സനി.-യലട  കനതൃതസത്തനില്  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെ വലക്തനികേള,  സഭാപനങ്ങള എന്നെനിവലയ എലാംപഭാനല് ലചേയ്ത ലനിസസ്റ്റ്
ഇ.എലാം.സനി. ലവബ്ലലസറനില് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇത്തരത്തനില് എലാംപഭാനല് ലചേയ്ത
43 ഓഡനിറര്മഭാര് മുകഖന 142 വലവസഭായങ്ങളനില് ഓഡനിറസ്റ്റ് നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ഇ.എലാം.സനി.-യനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വലവസഭായങ്ങളനില്  പഭാഥമനികേ  ഓഡനിറസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇ.എലാം.സനി.  മുഖഭാന്തെരലാം  കുറഞ്ഞെകതഭാതനില്  സബ്സനിഡനി
നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

ലകേടനിടങ്ങള :

ലകേടനിടങ്ങള ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ  എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാലടയലാം  ഉഇൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ  നനിയമ  വകുപനുസരനിചലാം  സലാംസഭാന  ഉഇൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാഡസ്റ്റ്  പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പുമഭായനി  കചേര്ന്നെസ്റ്റ്
ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ ലകേടനിടങ്ങള പണനിയന്നെതനിനഭായനി ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഡനുസരനിചള്ള
ഡനിലലസനുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള പഭാഥമനികേ  നടപടനികേള ആയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങള മഭാതൃകേഭാ ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ ലകേടനിടങ്ങളഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സനിവനില് കസഷനുകേള, കഹഭാസനിറലുകേള, മറസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങള എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
ഓഡനിറസ്റ്റ് നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മഭാതൃകേഭാ ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ
പഞ്ചേഭായത്തുകേള എന്നെ ആശൈയകത്തഭാടുകൂടനി ലതരലഞ്ഞെടുത്ത പഞ്ചേഭായത്തുകേള
ഉഇൗര്ജ്ജ കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016-17 ലല ലഭലമഭായ കേണക്കുപകേഭാരലാം 300 മനിലലന യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനിയലാം
3129  ലമട്രേനിക്കസ്റ്റ്  ടണ  ഓയനിലുലാം  4100  ലമട്രേനിക്കസ്റ്റ്  ടണ  കേല്ക്കരനിയലാം
ലഭാഭനിക്കുവഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്, കസഭാളഭാര് വനിന്റെസ്റ്റ് ലലഹബനിഡസ്റ്റ് പവര് പ്ലഭാനകേള (3 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്
വലര കശൈഷനിയള്ളവ) സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 16.65 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനിയണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ കശൈഷനിയള്ള ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പ്ലഭാനകേള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം 10.50
കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന. തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട,  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  എലാംപഭാനല്
ലചേയ്തുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ സഭാകങ്കേതനികേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയലാം പചേരണ പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനിയലാം  വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  വനിവനിധ  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങള
അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിച നല്കേഭാന പദതനിയണസ്റ്റ്. 

അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന 2016-17 വര്ഷലത്ത പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി 2 കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്
മുതല്  100  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര  കശൈഷനിയള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്
പവര്പ്ലഭാനകേള  (ആലകേ കശൈഷനി  5000  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്)  കകേന്ദ്ര സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വലക്തനികേളക്കുലാം  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  സഭാപനിചനല്കേഭാനുലാം
1  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  മുതല്  5  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര  കശൈഷനിയള്ള ഓഫ്ഗനിഡസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര്  പവര്
പ്ലഭാനകേള  (ആലകേ  കശൈഷനി  4000  കേനികലഭാവഭാടസ്റ്റ്) കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിചനല്കേഭാനുമുള്ള  പദതനികേളക്കസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്
നല്കേനിക്കഴനിഞ.  കൂടഭാലത  ഇടുക്കനി,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലല ഒറലപട
വനിദൂരസലങ്ങളഭായ  2000  വതീടുകേളനില്  കസഭാളഭാര്  ലലവദതതതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
നടനവരുന. 

(സനി)   കേഭാലവര്ഷത്തനിലന്റെ  കുറവമൂലലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ ആഭലന്തെര ലലവദതതനി
ഉല്പഭാദനത്തനില്  കുറവണഭാലയങ്കേനിലുലാം  കകേന്ദ്രപൂളനില്നനിനലാം  മറസ്റ്റ്  ഉഇൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില്
നനിനലാം  ലലവദതതനി  വഭാങ്ങനി  സലാംസഭാനലത്ത ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഇടതടവനിലഭാലത
ലലവദതതനി  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഇഇൗ  കവളയനിലുലാം  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  ലലവദതതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി സമ്പൂര്ണ ലലവദതതതീകേരണ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  1,50,807
വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് ലലവദതതനി കേണക്ഷന ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  പകയഭാജനലപടുന്നെ  രതീതനിയനില്  ലലവദതതനി  കേണക്ഷനുകേളക്കുള്ള
നടപടനിക്രെമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  ലളനിതമഭാക്കുകേയലാം
തനിരനിചറനിയല്  കരഖ,  ഉടമസഭാവകേഭാശൈലാം  ലതളനിയനിക്കഭാനുള്ള  കരഖ  എന്നെതീ  രണസ്റ്റ്
കരഖകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ലലവദതതനി കേണക്ഷന നല്കുന്നെതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  ലലവദതതനി  കേണക്ഷന  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മതനിയഭായ ഉടമസഭാവകേഭാശൈ കരഖകേള
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ഹഭാജരഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് 100  ചേതരശ മതീറകറഭാ  അതനില്
തഭാലഴകയഭാ  വനിസ്തൃതനിയള്ള  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉടമസഭാവകേഭാശൈ  കരഖയനിലലങ്കേനിലുലാം
ലലവദതതനി  കേണക്ഷന  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുലാം  1500  ചേതരശ  അടനിവലര
വനിസതീര്ണമുള്ള  വലക്തനിഗത  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തകദ്ദേശൈ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള
നല്കുന്നെ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ലറസനിഡനഷലല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലലവദതതനി
കേണക്ഷന നല്കുന്നെതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിവര  സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലട
സഭാധലതകേള പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയന്നെ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

1. ലലവദതതനി  ബനില്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്
ലമഭാലലബല്  ആപ്ലനികക്കഷന,  ഇ-ലമയനില്  എന്നെനിവ  മുകഖന
തല്സമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എത്തനിക്കുന്നെ  ഉഇൗര്ജ്ജ  സഇൗഹൃദ
പദതനി. 

2. ലലവദതതനി തടസ്സലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്. മുകഖന എത്തനിക്കുന്നെ 'ഉഇൗര്ജ്ജ ദൂതസ്റ്റ്' പദതനി. 

3. കപ.റനി.എലാം.  (കപ  ത്രൂ  ലമഭാലലബല്),  എലാം  കപസ  എന്നെതീ  ലമഭാലലബല്
വഭാലറ്റുകേള വഴനി ലലവദതതനി ബനില്ലുകേള അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം 

4. അപഭാ  സനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന്നെ  കദശൈതീയ ലപഭാത  കസവന  കകേന്ദ്രവമഭായനി
കയഭാജനിചസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ഇന്തെലയനിലല  ഏതസ്റ്റ്  ജനകസവന
കകേന്ദ്രലാം  വഴനിയലാം  ലലവദതതനി  ബനില്  ഓണലലലനഭായനി  അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള
സഇൗകേരലലാം. 

5. WhatsApp  എന്നെ  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി
9496001912  എന്നെ  നമ്പരനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പരഭാതനി
സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം. 

6. പുതനിയ  കേണക്ഷനുകവണനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ഓണലലലന
ആയനി അകപക്ഷകേള സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം. 

7. ലലവദതത  അപകേടങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന  സഭാര്ടസ്റ്റ്  (കസഫനി
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്&ആകനിഡന്റെസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിലാംഗസ്റ്റ്  ടൂള)  എന്നെ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനലാം. 

8. കസഭാടസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള  (പനി.ഡനി.എ.)  സലാംസഭാന  ലമഭാടഭാലകേ
വലഭാപനിപനിച. 
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9. 24  മണനിക്കൂറുലാം  ലലവദതതനി  തടസ്സലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള
കരഖലപടുത്തഭാനുള്ള  ''1912''  എന്നെ കകേന്ദ്രതീകൃത കേഭാളലസന്റെറനില്
കടഭാളഫ്രതീ സലാംവനിധഭാനലാം.

ലഎ.ലഎ.എലാം. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  സമര്പനിച നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള പഠനിചസ്റ്റ്
കവണ  ചേര്ചകേള  നടത്തനി  നടപനിലഭാകക്കണതനികലയ്ക്കഭാവശൈലമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  നല്കുന്നെതനികലയ്ക്കഭായനി  ഡയറക്ടര്  (ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്)
അദലക്ഷനുലാം ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്  (എചസ്റ്റ്.ആര്.എലാം.)  കേണവതീനറഭായലാം
ഫുളലലടലാം  ഡയറകക്ടഴസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  ഉന്നെത  അധനികേഭാര
സമനിതനിലയ ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനി
കേമ്മേനിറനിയലട പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കേമ്മേനിറനി
നനിര്കദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള  കബഭാര്ഡുതലത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് മഭാത്രലമ നടപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി., കേനിനഫ്ര എന്നെനിവ വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേള

29 (*359) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനുകവണ പശഭാത്തലലാം സൃഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.,  കേനിനഫ്ര  തടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കുകേളുലടയലാം  വലവസഭായശൈഭാലകേളുലടയലാം  വലനിലയഭാരു
കൂടലാം സൃഷനിക്കുലമന്നെ പഖലഭാപനലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  ലകേഭാചനി-കകേഭായമ്പത്തൂര്  ലലഹലടകേസ്റ്റ്  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനിയലട
രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിച  വനിവനികധഭാകദ്ദേശൈല  വലവസഭായ  കസഭാണുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള പവര്ത്തനത്തനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

വലവസഭായവലാം  കേഭായനികേവലാം  യവജനകേഭാരലവലാം   വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    എ  .    സനി  .
ലമഭായ്തതീന) :

(എ)  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനുകവണ  പശഭാത്തലലാം  സൃഷനിക്കുകേലയന്നെ
ഉകദ്ദേശൈകത്തഭാടുകൂടനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  കേനിനഫ്ര എന്നെനിവ വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കചേര്ത്തല എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് വലവസഭായ വളര്ചഭാകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.-യലട ഒരു  ഇനലവസസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കസഭാണുലാം  സഭാപനിച.
കൂടഭാലത  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  കുറലഭാടനിയനില്  നഭാളനികകേര  വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എറണഭാകുളലത്ത  ആമ്പല്ലൂരനില്  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ഹഭാര്ഡസ്റ്റ് ലവയര്
പഭാര്ക്കസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  സഭാര്ടപസ്റ്റ് സലാംരലാംഭങ്ങലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ലകേഭാചനി,  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  അങ്കേമഭാലനി  ഇനലകേല്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  യ.എല്.സനി.സനി.  ലലസബര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്
ഇനകേതകബഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനനിതഭാസലാംരലാംഭകേലര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അങ്കേമഭാലനി  ഇനലകേല്  ടവറനില്  വനി-കസയ്സസ്റ്റ്  എന്നെ
കപരനില് എസസ്റ്റ്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ലകേടനിടവലാം ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേരളത്തനില് ലലജവശൈഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കേതനികേ/ലലലഫസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ് കമഖലകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ലഎ.ഡനി.സനി.  തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ്
ഒരു  ലലലഫസ്റ്റ് സയനസസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കുകവണനിയള്ള  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.   കേനിനഫ്രവഴനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനികേള 

1. കേനിനഫ്ര അപഭാരല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം 

2. കേനിനഫ്ര  എകസ്റ്റ്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലപഭാകമഭാഷന  ഇനഡസനിയല്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്,
എറണഭാകുളലാം

3. കേനിനഫ്ര ഫനിലനിലാം ആന്റെസ്റ്റ് വതീഡനികയഭാ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം 

4. കേനിനഫ്ര ഭക്ഷല സലാംസ്കരണ വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം 

5. ഭക്ഷല സലാംസ്കരണ വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, അടൂര് 

6. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം 

7. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കുന്നെന്തെഭാനലാം

8. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, അടൂര് 

9. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, മഴവന്നൂര് 

10. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, ലകേഭാരടനി 

11.  ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, തലകശ്ശേരനി 

12. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, വയനഭാടസ്റ്റ് 

13. ലചേറുകേനിട വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 

14. കേനിനഫ്ര  ലലഹലടകേസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കേളമകശ്ശേരനി 

15. ഇലകകഭാണനികനിനഭായള്ള പകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖല, കേളമകശ്ശേരനി
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16. ലടകസ്റ്റ്ലലറല് ലസന്റെര്, കേണ്ണൂര് 

17. ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല് ആന്റെസ്റ്റ് ലടകസ്റ്റ്ശറല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്

18. കേനിനഫ്രഭാ ബകയഭാലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കേളമകശ്ശേരനി 

19. കേനിനഫ്ര വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പനിറവന്തൂര് 

20. വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, ഒറപഭാലലാം 

21. ഭക്ഷല സലാംസ്കരണത്തനിനഭായനി പകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖല, മലപ്പുറലാം 

22. ലഎ.ടനി./ലഎ.ടനി. അധനിഷനിതമഭായ പകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖല,
കേനിനഫ്ര ഫനിലനിലാം ആന്റെസ്റ്റ് വതീഡനികയഭാ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം 

23. ലമഗഭാഫുഡസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 

24. ഡനിഫനസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, ഒറപഭാലലാം, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 

25. കഗഭാബല് ആയര്കവ്വേദ വനികലജസ്റ്റ്, തനിരുവനന്തെപുരലാം 

26. ലജലാം & ജൂവലറനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പുഴയ്ക്കല്, തൃശ്ശൂര് 

27. വലവസഭായ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, മടന്നൂര് 

28. ഇലകക്ടഭാണനികസ്റ്റ് മഭാനുഫഭാക്ചേറനിലാംഗസ്റ്റ് ക്ലസര് കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്, എറണഭാകുളലാം 

29. ലലസസസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, ലതഭാടുപുഴ, ഇടുക്കനി

30. അഡസഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ് രഭാമനഭാട്ടുകേര, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 

31. അഡസഭാനസ്ഡസ്റ്റ് ലടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, പുഴയ്ക്കല്, തൃശ്ശൂര് 

32. കേനിനഫ്ര ലകേഭാരടനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം 

33. ഫഭാര്മ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, എറണഭാകുളലാം 

34. ലപകട്രേഭാ ലകേമനിക്കല് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, എറണഭാകുളലാം 

35. കേനിനഫ്രഭാ പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, കേഭാക്കകഞ്ചേരനി  

(ബനി)  ലകേഭാചനി-പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് കമഖലലയ ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലര ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനി  രൂപതീകേരണത്തനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശൈലലപടനിരുന.  വലവസഭായ  ഇടനഭാഴനികേളുലട  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  National  Industrial  Corridor  Development  and
Implementation  Trust  (NICDIT)-നസ്റ്റ്  പസ്തുത  പദതനിയലട  വനിവരങ്ങള  സമര്പനിക്കഭാന
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശൈനിച പകേഭാരലാം ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനിയലട
പഭാഥമനികേ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശൈകേ ഏജനസനിലയ
നനിയമനിക്കുന്നെതമഭായനി ബന്ധലപട നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ലകേഭാചനി-ബഭാലാംഗ്ലൂര് ലലഹലടകേസ്റ്റ് വലവസഭായ ഇടനഭാഴനി രൂപതീകേരണവമഭായനി
ബന്ധലപട  പദതനിയനില്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശൈ  വലവസഭായ  കസഭാണുകേള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേനിനഫ്ര  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  ബൃഹതസ്റ്റ്  വനിവനികധഭാകദ്ദേശൈ  കസഭാണുകേളനില്
പടന്നൂര്-പനയത്തുപറമ്പനിലുലാം  ലതഭാടുപുഴ  എന്നെതീ  സലങ്ങളനിലുലാം  ഭൂമനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഇകക്കഭാ ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ് കപഭാതഭാഹനലാം

30 (*T360) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനകമഖലയനിലല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസത്തനിനസ്റ്റ്  കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകക്കഭാ ടൂറനിസവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് പരനിസനിതനിക്കുണഭാകുന്നെ ആഘഭാതലാം
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?  

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .    കേടകേലാംപള്ളനി
സകരന്ദ്രന) :

(എ&ബനി)  വനകമഖലയനിലല  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കപഭാതഭാഹനലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം
നനിലവനില് ഇഇൗ പകദശൈങ്ങളനില്  സഞ്ചേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനലാം
വനലാം വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട സഭാധലമഭാക്കുകേ, ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പചേഭാരണലാം
നടത്തുകേ, വനഭാശനിത സമൂഹങ്ങളക്കസ്റ്റ് പരനിശൈതീലനലാം നല്കുകേ എന്നെതീ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഉള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  വനലാം വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നെസ്റ്റ് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പരനിസനിതനി
ആഘഭാത  പഠനവലാം  വഭാഹകേകശൈഷനി  നനിര്ണയനിക്കല്  പഠനവലാം  അവയലട  പഭാകയഭാഗനികേ
തലത്തനിലല  നടത്തനിപ്പുമഭാണസ്റ്റ്  ഇകക്കഭാ  ടൂറനിസവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പരനിസനിതനിക്കുണഭാകുന്നെ
ആഘഭാതലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ലലകേലക്കഭാകള്ളണന്നെ നടപടനികേള.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില് സഹകേരണ ആശുപത്രനികേലളയലാം
ഉളലപടുത്തുന്നെ നടപടനി

1(3621)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനിലുള്ളവര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നെ
ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്  സഹകേരണ  ആശുപത്രനികേലളയലാം
ഉളലപടുത്തണലമന്നെസ്റ്റ് ആവശൈലലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഇൗ നനികവദനത്തനിനസ്റ്റ് തടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനികവദനലാം ലഭനിചനിടനില.

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പകേഭാരലാം വനില കുറയന്നെ സഭാധനങ്ങള

2(3622)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പകേഭാരലാം  വനില  കുറയന്നെ  സഭാധനങ്ങളുലട  പടനികേയലട
പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടനികേ പകേഭാരലാം വനില കുറയലാം എന്നെസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിച പല സഭാധനങ്ങളുലടയലാം വനില
കുറയഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനില്യനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;എങ്കേനിൽ ഇതസ്റ്റ് നനിയനനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരലാം  പധഭാനലപട  നൂറനിലയഭാന്നെസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തൃ
ഉളപന്നെങ്ങളക്കുണഭായ  നനികുതനി  കുറവനിലന്റെ  തഭാരതമല  പടനികേ  ലപഭാതജനതഭാല്പരലഭാര്ത്ഥലാം
പത്രങ്ങളനില് പരസലലപടുത്തനിയനിരുന. പസ്തുത പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യലട പഭാരലാംഭഘടത്തനില് നതീക്കനിയനിരനിപസ്റ്റ് സഭാധനങ്ങളുലട
വനിലയമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ചേനില  അവലക്തതകേള  രഭാജലലമഭാട്ടുക്കുലാം  നനിലനനിന്നെനിരുന.
ഇതനികനല്  നല്കേനിയ  നനികുതനിയനിലുലാം  ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുലമനലാം  അതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനിക്രെമങ്ങലളക്കുറനിചലാം  വലഭാപഭാരനികേലള  ഉത്ബുദരഭാക്കഭാനുള്ള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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നടപടനികേള  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  നടത്തനിവരുന.  പഭാരലാംഭഘടത്തനിലല
അവലക്തതകേള മഭാറുകമ്പഭാള ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്  ലക്രെഡനിറനിലന്റെ പകയഭാജനവലാം ലമഭാത്തലാം
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  വന്നെനിട്ടുള്ള  വലതനിയഭാനവലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  മനിക്ക  അവശൈല
സഭാധനങ്ങളക്കുലാം വനിലക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് സഭാധലത.  ഇതസ്റ്റ് വരുലാംമഭാസങ്ങളനില്
പകേടമഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന. ഇലലങ്കേനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനിലയടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് Anti-
profiteering Authority എത്രയലാം ലപലടന്നെസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് തടര്നടപടനികേള സസതീകേരനി
ക്കണലമന്നെസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല മനനികയഭാടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

3(3623) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്  ലപഭാഫഷണല്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ,
എങ്കേനിൽ വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  പസ്തുത സഭാപനത്തനില് സമ്പൂര്ണ കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം ഏര്ലപ
ടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ്  ഈ സലാംവനിധഭാനങ്ങള
എത്രമഭാത്രലാം പകയഭാജനലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
നനിരവധനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 33  ലക്ഷകത്തഭാളലാം ഇടപഭാടുകേഭാരുലാം
33.225 കകേഭാടനിയലട വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവലാം (2017 ജൂണ 30-ലന്റെ കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്)
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് 568 ബഭാഞ്ചുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  പവഭാസനി ചേനിടനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെകതഭാടു
കൂടനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില് സമഗമഭായ ഒരു വളര്ചയണഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇഇൗ
വളര്ചലയ ഉളലക്കഭാള്ളഭാനഭാവശൈലമഭായ ക്രെമതീകേരണങ്ങള വരുത്തുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച
ആകലഭാചേനകേള  നടനവരുന.  ഉതവകേഭാല  ചേനിടനികേള  തനിരനിചലകേഭാണവന.  ലപഭാകന്നെഭാണ
ചേനിടനികേള,  പുതവര്ഷ  ചേനിടനികേള  എന്നെനിങ്ങലന  സമ്മേഭാനകത്തഭാടുകൂടനിയ  ബഭാന്റെഡസ്റ്റ്  ചേനിടനികേള
വനിജയപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട  മുഴവന  ശൈഭാഖകേലളയലാം
തമ്മേനില്  ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ കകേഭാര്ലസഭാലൂഷന കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് ആയ CASBA (Core
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Application  Software  for  Business  Accounting)  നടപനിലഭാക്കനി.   സഭാപനത്തനിലന്റെ
ആസഭാന മന്ദനിരലാം കമഭാടനിപനിടനിപനിക്കുകേ,  കലഭാകഗഭാ മഭാറലാം,  ലലസന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് തടങ്ങനി
എലഭാത്തരത്തനിലുമുള്ള  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പുതനിയ  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  കമഖലകേള
കേലണത്തുവഭാനുള്ള അകനസഷണങ്ങളുലാം ആവനിഷ്കരനിചവരുന.

(ബനി)   ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ-യലട  കേഭാരലനനിര്വ്വേഹണങ്ങളക്കഭായനി  ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലപഭാതജന പവര്ത്തകേര്ലക്കഭാപലാം സഭാമ്പത്തനികേ
കേഭാരലകമഖലയനിലുലാം പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലപഭാഫഷണലുകേലളയലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണഭാണസ്റ്റ് ഇഇൗ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപവല്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിങ്ങനിനസ്റ്റ്  സമഭാനമഭായ  CASBA (Core Application Software for
Business  Accounting)  സഭാപനത്തനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  എലഭാ
ശൈഭാഖകേളുലാം ഇഇൗ സലാംവനിധനത്തനില് കേതീഴനില് ആണസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാല്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനിലല  ഏതസ്റ്റ്  ശൈഭാഖയനിലുലാം  മകറതസ്റ്റ്  ശൈഭാഖയനികലയ്ക്കുമുള്ള  പണലാം
അടയ്ക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ മഭാറങ്ങള
ഗണലമഭായകതഭാതനില്  സഹഭായനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പുതനിയ  തലമുറലയ  ആകേര്ഷനിക്കഭാന  തക്കവനിധലാം
പൂര്ണമഭായലാം സഭാകങ്കേതനികേമഭായ ഇടപഭാടുകേളനികലയ്ക്കുള്ള പധഭാനലപട കേഭാല്ലവയ്പഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പവഭാസനി ചേനിടനി വഴനിയള്ള നനികക്ഷപലാം മുകഖന
അടനിസഭാന സഇൗകേരലവനികേസനലാം

4(3624)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട  പവഭാസനി  ചേനിടനി  എന്നെസ്റ്റ്  മുതല്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ചേനിടനി  വഴനിയള്ള നനികക്ഷപലാം കേനിഫ്ബനി മുകഖനയള്ള അടനിസഭാന
സഇൗകേരലത്തനിനസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിരുകന്നെഭാ;  എങ്കേനില് ഇതസ്റ്റ് ഇനനിയലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയള്ള  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങലള  പതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില് ഇതനില്നനിനലാം പതതീക്ഷനിച നനികക്ഷപത്തനിലല കുറവസ്റ്റ്
ഏതസ്റ്റ് രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ് നനികേത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18-ലല  ബജറസ്റ്റ്  പഖലഭാപനമനുസരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനുള്ള  നനികക്ഷപ  സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി
കേനിഫ്ബനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യമഭായനി കചേര്ന്നെസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ-എന.ആര്.ലഎ.
ഓണലലലന  ചേനിടനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്. പൂര്ണമഭായലാം ഓണശലന
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ആയനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ പസസ്തുത പദതനി യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
പവൃത്തനികേള  തസരനിതഗതനിയനില്   നടനവരുന.  പദതനി  രൂപതീകേരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  ആരലാംഭ  തതീയതനി  നനിശയനിക്കഭാനഭാവൂ.  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയള്ള
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് പസ്തുത ചേനിടനിവഴനിയള്ള നനികക്ഷപലാം പകയഭാജ
നലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശൈമുണസ്റ്റ്.  കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ
പദതനിയലട  ആദലഘട ലചേലവകേളക്കഭാവശൈലമഭായനി  വരുന്നെ തകേ ഇതനിനകേലാം  10%
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  നനികുതനി  വനിഹനിതലാം,  ലപകട്രേഭാളനിയലാം  ലസസസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  വഴനി  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  565  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നനിഡ  (NIDA)  കലഭാണ
ലഭലമഭാക്കഭാന  തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞെ  മഭാര്ഗങ്ങളനിലൂലട  ഫണസ്റ്റ്  സസരൂപനിക്കല്
സഭാദലമഭായതനിനഭാല് കേനിഫ്ബനിയമഭായനി സഹകേരനിചലകേഭാണള്ള ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-
എന.ആര്.ലഎ.  ചേനിടനി  ഇതവലര  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേലള
പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായനിടനില.  കേനിഫ്ബനി വഴനി  ഇകപഭാള
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പവൃത്തനികേളുലട  ആദലഘടലാം  പണലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനി ഇകപഭാളതലന്നെ പഭാപ്തമഭാണസ്റ്റ്.

ജനി .എസസ്റ്റ്.ടനി . വന്നെകശൈഷമുള്ള നനികുതനിയനിനത്തനിലല വര്ദനവസ്റ്റ്

5(3625)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  നനിലവനില്  വന്നെസഭാഹചേരലത്തനില്  നനികുതനിയനിനത്തനില്
വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്  എത്ര  തകേ  അധനികേലാം  ലഭനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കുകേമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനുണഭാകുന്നെ വരുമഭാന ലഭാഭനഷക്കണക്കുകേള
എത്രലയന്നെസ്റ്റ് ഇകപഭാള കൃതലമഭായനി പറയകേ സഭാധലമല.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത
നനികുതനി ആയതനിനഭാല് ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് നനികുതനി വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭാകുലമന്നെസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇ-കകേഭാകമഴസ്റ്റ്  വലഭാപഭാരലാം,  സസന്തെലാം  ആവശൈലത്തനിനസ്റ്റ്
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്നെ  ഗഭാലലനറസ്റ്റ്,  മഭാര്ബനിള  തടങ്ങനിയവയലട
നനികുതനിയലാം  മുമ്പസ്റ്റ്  അന്തെര്സലാംസഭാന വനില്പനയഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന്നെതനിനഭാല്
ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിരുന്നെനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  ഇഇൗ
നനികുതനിയലാം കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുലാം. ഇതസ്റ്റ് വലനിയ കനടമഭാണസ്റ്റ്. ചേരക്കുകസവന നനികുതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  വരുമഭാനനഷലാം  ഉണഭാവകേയഭാലണങ്കേനില്  2015-16-ലല  നനികുതനി
പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 14% വര്ദനവസ്റ്റ് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കേണക്കഭാക്കനി ആദല
അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  GST
Compensation Act പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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എലാം.എല്.എ.-യലട ലസഷലല് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്

6(3626)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല്.എ.-യലട ലസഷലല് ലഡവലപസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ്  വതീല്  ലചേയര്,  കട്രേഭാളനി  എന്നെനിവ  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഏലതങ്കേനിലുലാം
തരത്തനിലുള്ള തടസ്സലാം ഉകണഭാ; ഉലണങ്കേനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തടസ്സമനിലലങ്കേനില്,  കരഭാഗനികേളക്കഭായനി  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  വതീല്ലചേയര്,
കട്രേഭാളനി  എന്നെനിവ  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന,
ഹനിന്ദുസഭാന  ശലഫസ്റ്റ്  ലകേയര്  എന്നെതീ  സഭാപനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  പസ്തുത  ഫണപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
ലടനഡര് നടപടനി ഇലഭാലത കനരനിടസ്റ്റ് വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് തടസ്സലാം ഉകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  മൂലധന
സസഭഭാവമുള്ള  സനിരലാം  ആസനികേള  സൃഷനിക്കുകേലയന്നെതഭാണസ്റ്റ്  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
പകതലകേ  വനികേസന  നനിധനിയലട  ഉകദ്ദേശൈലക്ഷലലാം.  കൂടഭാലത  പകതലകേ  വനികേസന
നനിധനിയലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  പകേഭാരലാം  ഇനലവന്റെറനി  സസഭഭാവമുള്ള  വഭാങ്ങലുകേള
അനുവദനതീയമല.  വതീല്ലചേയര്,  കട്രേഭാളനി  എന്നെനിവ  മൂലധനസസഭഭാവമനിലഭാത്തതലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനില്ക്കഭാത്തതമഭായതനിനഭാല്  MLA  SDF  വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഇവ  വഭാങ്ങുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

കകേരള ബഭാങ്കേസ്റ്റ്

7(3627) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഭാധലതകേള  പഠനിച  വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള ബഭാങ്കേസ്റ്റ്
എന്നെ പഖലഭാപനിത ലക്ഷലത്തനില് നനിന്നെസ്റ്റ് പനിന്തെനിരനിയഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലവനിളലാംബലാംകൂടഭാലത  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിയലട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് 28-4-2017-നസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കകേരള  സഹകേരണ ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  എന്നെ പഖലഭാപനിത ലക്ഷലത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
പനിന്തെനിരനിയഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെനില.

(സനി)  കകേരള  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ടഭാസ്കസ്റ്റ്
കഫഭാഴനിലന നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉദുമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി പവൃത്തനികേള

8(3628)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉദുമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേൾക്കസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് തകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ് ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  ,
ഈ പവൃത്തനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനി മുകഖന
യഭാലണനലാം ഇനലാം തനിരനിചലാം വകുപസ്റ്റ് തനിരനിചലാം വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-ലല പുതക്കനിയ ബജറസ്റ്റ് പഖലഭാപനമനുസരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ
പതീലമട്രേനികേസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ലമട്രേനികേസ്റ്റ് കഹഭാസലുകേളുലാം നവതീകേരനിക്കുന്നെ പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി
ഉദുമ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കബഡടുക്ക പഞ്ചേഭായത്തനില് 100 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് കവണനി
പതീലമട്രേനികേസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
പദതനിയലട വനിശൈദമഭായ കപഭാജക്ടസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്,  ലടകനിക്കല് അലലപസല് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
എന്നെനിവ  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിചനിട്ടുലണങ്കേനിലുലാം  അവ  നബ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
പുനര്സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനി നനിര്വ്വേഹണ ഏജനസനികയഭാടസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇത ലഭലമഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ് കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കമല്സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ള  (എ)  പനിരനിവനിനുള്ള മറുപടനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് ഉദുമ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മറസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങലളഭാനലാം
കേനിഫ്ബനിയനില്  ലഭലമഭായനിടനില.  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന
ഉത്തരവ പകേഭാരമുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള പഭാലനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം/
അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയതനിനുകശൈഷകമ ലടണര് മുതലഭായ നടപടനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട
എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-കേളക്കസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്കപഭാകേഭാനഭാകൂ.  നനിലവനില്  പതീലമട്രേനികേസ്റ്റ്-കപഭാസസ്റ്റ്  ലമട്രേനികേസ്റ്റ്
കഹഭാസലുകേള  നവതീകേരനിക്കുന്നെ  പദതനിയലട  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കേണസക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ് ആണസ്റ്റ്.
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തനതസ്റ്റ് വരുമഭാന വളര്ചയ്ക്കസ്റ്റ് കേര്മ്മേപദതനികേള

9(3629) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനതസ്റ്റ്  വരുമഭാന  വളര്ച  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലൂലട  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങൾ  ശകേവരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം ആസൂത്രണ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി) കനഭാടസ്റ്റ് നനികരഭാധനത്തനിലന്റെ മഭാന്ദലത്തനിലുലാം തനതസ്റ്റ് നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്
വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&സനി)  തനതസ്റ്റ്  വരുമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  (വനിഭവലാം)  ലസക്രെടറനി,
പധഭാന  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസരുലട  പതനിമഭാസ  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  വനിളനിചകചേര്ക്കുകേയലാം
ആവശൈലമഭായ നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള നല്കേനിവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.  പധഭാന ധനസമഭാഹരണ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് തഭാലഴപറയന്നെ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

രജനികസഷന വകുപസ്റ്റ്  :

(i) 1-1-1986  മുതല്  31-3-2010  വലര  കുടനിശ്ശേനികേയണഭായനിരുന്നെ
അണര്  വഭാലതകവഷന  കകേസകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
G.O (P)No.74/2016/TD  ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരവലാം ഫഭാറ്റുകേളുലട
അണര്വഭാലതകവഷന കുടനിശ്ശേനികേ തതീര്പഭാക്കുവഭാന  G.O.  (P)
No.  75/2016/TD  ഉത്തരവപകേഭാരവലാം  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി നടപനില് വരുത്തനി.

(ii) ഫഭാറ്റുകേളുലട  രജനികസഷനുമഭായനി  ബന്ധലപട  റവനത  നഷലാം
തടയന്നെതനിനഭായനി  Central  PWD  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമുള്ള  വനില
നനിര്ണയത്തനിനഭായനി  കകേരള  മുദപത്ര  നനിയമത്തനില്  28B  എന്നെ
പുതനിയ ലസക്ഷന കൂടനികചര്ത്തു.
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എലലകസസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്  :

(I) എലലകസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  പധഭാന  വരുമഭാന  കസഭാതസ്സസ്റ്റ്  ഇനഡലന
നനിര്മ്മേനിത  വനികദശൈമദലത്തനിലന്റെകമല്  ചുമത്തലപടുന്നെ  എലലകസസ്റ്റ്
ഡബ്യൂടനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വരുമഭാനലാം  വനികദശൈ  മദല
വനില്പനയമഭായനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ബന്ധലപടനിരനിക്കുന.   മദലവര്ജ്ജനലാം
വഴനി  മദലത്തനിലന്റെ ഉപകഭഭാഗലാം ഘടലാംഘടമഭായനി  കുറചലകേഭാണസ്റ്റ്
വരനികേയഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഖലഭാപനിത നനിലപഭാടസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്
മദല വനില്പനയനില് വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനി വരുമഭാനത്തനിലന്റെ വളര്ചഭാ
നനിരക്കസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെനില.

വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപസ്റ്റ്  :

1. കേഭാരലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി  കൂടുതല്  കശൈഷനിയള്ള
സര്വ്വേര്  സഭാപനിക്കുകേയലാം  സനിസലാം  സ്ക്രൂടനിനനി  സഭാധലമഭാകുന്നെ
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച.

2. കൂടുതല് വലഭാപഭാരനികേലള നനികുതനി വലയത്തനില് ലകേഭാണവരു
ന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച.

3. അപതീല്  കകേസകേളുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസകേളുലാം  എത്രയലാംകവഗലാം
തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിച

4. റനികടണ  സ്ക്രൂടനിനനി,  കുടനിശ്ശേനികേ  അസസ്സസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നെനിവ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി. 

5. റവനബ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തനി. 

6. നനികുതനി കചേഭാര്ച തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് കേര്ശൈന നടപടനികേള സസതീകേരനിച.
7. ഓഡനിറസ്റ്റ് വനിസനിറസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലത്തക്കൂടനി ഉളലപടുത്തനി ഇകന്റെണല്

ഓഡനിറസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ശൈക്തനിലപടുത്തനി.

8. 60  ലക്ഷലാം രൂപകയക്കഭാള കൂടുതല് വനിറ്റുവരവള്ള അനുമഭാന
നനികുതനിദഭായകേര്ക്കസ്റ്റ് ആലാംനസനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

9. ലമറല് ക്രെഷര് യൂണനിറ്റുകേള മറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറ്റുകേള എന്നെനിവ
രജനികസഷന  എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ലലമനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ജനികയഭാളജനി  വകുപസ്റ്റ്,  ഇനകേലാം
ടഭാകസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്,  ഇലകനിക്കല്  ഇനലസക്ടകററസ്റ്റ്
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിവരങ്ങള  സസതീകേരനിചസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച. 
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10. ദതീര്ഘകേഭാലമഭായള്ള  നനികുതനി  കുടനിശ്ശേനികേകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെ
തനികലയ്ക്കഭായനി ആകേര്ഷകേമഭായ ആലാംനസനി പദതനി നടപനില്
വരുത്തനി.

11. അന്തെര്  സലാംസഭാന  വനില്പനയലട  കേഭാരലത്തനില്  ''സനി''
കഫഭാലാം  ലവരനിഫനികക്കഷനുകവണനി  ഒരു  പകതലകേ  ടതീമനിലന
നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധന നടത്തുകേയലാം വലഭാജ കഫഭാമുകേള
കേലണത്തുന്നെ കകേസകേളനില്   ഉയര്ന്നെ നനിരക്കനില്  നനികുതനി
ഇഇൗടഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

12. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനികുതനി സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാകുന്നെതനിനഭായള്ള
ഭരണഘടനഭാകഭദഗതനി  നടപനിലഭായതനിനുകശൈഷലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് അനുഗുണമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള കേര്ശൈന
നനിലപഭാടസ്റ്റ്  കേഇൗണസനിലനില്  സസതീകേരനിച.  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി
സമ്പ്രദഭായലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  അധനികേവനിഭവ  സമഭാഹരണലാം  ലക്ഷലമനിടഭാണസ്റ്റ്  കമല്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത കേണക്കുകേള അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് ജനറല്
പൂര്ണമഭായലാം  പുറലപടുവനിചനിടനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  കനഭാടസ്റ്റ്  അസഭാധുവഭാക്കല്
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പതതീക്ഷനിത തനതസ്റ്റ് നനികുതനി വരുമഭാന വളര്ചലയ എത്രകത്തഭാളലാം
ബഭാധനിചലവന്നെസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി തനിടലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിചനിടനില. എന്നെഭാല് അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് ജനറല്
പുറലപടുവനിച 2017 ലഫബ്രുവരനി വലരയള്ള കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ്
നനികുതനി വരുമഭാനത്തനില്  2016  ലഫബ്രുവരനി വലരയള്ള കേണക്കുകേളുമഭായനി തഭാരതമല
ലപടുത്തുകമ്പഭാള  9.58% വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആസനിവനികേസന ഫണസ്റ്റ് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെ പവൃത്തനികേളുലട
ഭരണഭാനുമതനി

10  (3630)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  ആസനി  വനികേസന
ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം സജ്ജതീകേരണങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആസനി  വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കഭാവന്നെ പവൃത്തനികേളുലട
വനിശൈദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?



96 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന
പദതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട  നടപഭാക്കുന്നെതഭാലണന്നെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനുള്ള
പുതക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  86/2017/ധന.  തതീയതനി  4-7-2017
പകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള
ശൈനിപഭാര്ശൈകേള  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്യുന്നെ പവൃത്തനികേളനില് ഒരു പവൃത്തനിയലട എസനികമറസ്റ്റ് തകേ  1  കകേഭാടനി രൂപകയഭാ
അതനില്  കൂടുതകലഭാ  ആലണങ്കേനില്  ആയതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ധനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  പസ്തുത  ശൈനിപഭാര്ശൈ  ധനകേഭാരല
വകുപനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  അയകക്കണതലാം  അനുമതനി  കതടനിയനിരനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു  പവൃത്തനിയലട
എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  1  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  തഭാലഴയഭാലണങ്കേനില്  ജനിലഭാതലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പകതലകേ  വനികേസന  നനിധനി
കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  പസ്തുത  സജ്ജതീകേരണങ്ങള  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ആസനി  വനികേസന പദതനിക്കഭായനി വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്
ഫയലുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണതസ്റ്റ്.  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് പരനിശൈതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ബന്ധലപട  ADC/ലഡപബ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാരുലടയലാം  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലല
FO-മഭാരുലടയലാം  മറ്റു  ബന്ധലപട ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം ഒരു കയഭാഗലാം  28-7-2017-നസ്റ്റ്
വനിളനിചകചേര്ക്കുകേയണഭായനി. തടര് പരനിശൈതീലനത്തനിനസ്റ്റ് NIC-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആസനി  വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കഭാവന്നെ പവൃത്തനികേളുലട
വനിശൈദവനിവരലാം സ.ഉ.(അ)  നമ്പര് 86/2017/ധന.  തതീയതനി  4-7-2017  ഉത്തരവനിലന്റെ
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

ആസനി  വനികേസന ഫണസ്റ്റ് പദതനി പവൃത്തനികേള

11(3631)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസനി  വനികേസന ഫണസ്റ്റ് പദതനിയലട പുതനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈപകേഭാരലാം
2017-18 മുതലുള്ളതലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവള്ള 2017-18 മുതലുള്ളതമഭായ പദതനി
നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട ഫയലുകേള ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്
കേളകകറ്റുകേളനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പകതലകേ  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപസ്റ്റ്
നനിലവനില് ജനിലകേളനിലല അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്  (ജനറല്)  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്;  ADF  പദതനികേളുലട ചുമതലയലാം പസ്തുത ഓഫതീസസ്റ്റ് മുകഖന നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസനി
വനികേസന  പദതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട  നടപഭാക്കുന്നെതഭാലണന്നെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുള്ള  പുതക്കനിയ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  സ.ഉ.(അ)  നമ്പര്  86/2017/ധന.  തതീയതനി
4-7-2017  പകേഭാരലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനുസരനിചസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  ശൈനിപഭാര്ശൈകേള  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  അതതസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
സമര്പനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ശൈനിപഭാര്ശൈ  ലചേയ്യുന്നെ  പവൃത്തനികേളനില്  ഒരു  പവൃത്തനിയലട
എസനികമറസ്റ്റ്  തകേ  1  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ ആലണങ്കേനില് ആയതനിനസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ധനഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര് പസസ്തുത ശൈനിപഭാര്ശൈ ധനകേഭാരല വകുപനികലയ്ക്കസ്റ്റ് അയകക്കണതലാം അനുമതനി
കതടനിയനിരനികക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.  ഒരു പവൃത്തനിയലട എസനികമറസ്റ്റ് തകേ 1 കകേഭാടനി രൂപയനില്
തഭാലഴയഭാലണങ്കേനില് ജനിലഭാ തലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്
എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പകതലകേ  വനികേസന  നനിധനി  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കനി
വരുന്നെതസ്റ്റ്. പസസ്തുത സജ്ജതീകേരണങ്ങള ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ് ആസനി വനികേസന
പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആസനി  വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി
വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  ഫയലുകേള  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേകയണതസ്റ്റ്.
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്  പരനിശൈതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ബന്ധലപട  ADC/
ലഡപബ്യൂടനി  കേളക്ടര്മഭാരുലടയലാം  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലല  FO-മഭാരുലടയലാം  മറ്റു  ബന്ധലപട
ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം ഒരു കയഭാഗലാം  28-7-2017-നസ്റ്റ് വനിളനിചകചേര്ക്കുകേയണഭായനി.  തടര്
പരനിശൈതീലനത്തനിനസ്റ്റ് NIC-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

ആസനി  വനികേസന ഫണസ്റ്റ്  പവൃത്തനികേളുലട മഭാറലാം

12(3632) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചള്ള പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനിയലാം  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയലാം  ലഭനിചകശൈഷലാം  ഈ പവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയഭാലതകപഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പസ്തുത  തകേ  മലറഭാരു  പവൃത്തനിക്കഭായനി
മഭാറ്റുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതലാം  തടര്ന്നെസ്റ്റ്
സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയതമഭായ ഒരു പവൃത്തനിക്കുപകേരലാം അകത തകേയ്ക്കസ്റ്റ് മലറഭാരു
സലത്തസ്റ്റ് പസ്തുത പവൃത്തനി ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിലലങ്കേനില് വകേയനിരുത്തനിയ തകേ
നഷലപടുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിചസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള ഉത്തരവനില് കഭദഗതനി വരുത്തുകമഭാ?
456/2020
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 12-4-2016-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 33/2016/ധന. പകേഭാരലാം 2012-13
മുതല്  2015-16  വലരയള്ള സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് നനികയഭാജകേമണ്ഡല ആസനി
വനികേസന  പദതനിയനില്കേതീഴനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
പകേരമഭായനി  1-4-2016-നുകശൈഷലാം  മറസ്റ്റ്  പവൃത്തനികേള  അനുവദനതീയമലഭാലയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കുലറനിലല  നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  പുനനഃപരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
പരനിഗണനയനിലനില.

ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ
പവൃത്തനികേള

13(3633)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-2016  കേഭാലഘടത്തനില് കനഭാമനികനറഡസ്റ്റ് എലാം.എല്.എ. വഴനി ആസനി
വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലാം;
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേളുലട നനിജസനിതനി വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലചേലഭാനലാം  ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിലല  15-ാം
വഭാര്ഡനിലല മഭാളനികേപറമ്പസ്റ്റ് കേളവര്ടനിലന്റെ പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി ആസനി വനികേസന
പദതനിയനില്നനിനലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കസ്റ്റ്  23-7-2016-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ
വനിവരലാം  ബന്ധലപട  വകുപ്പുകേലള  അറനിയനിക്കഭാത്തതമൂലലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിശൈദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  നനികയഭാജകേമണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനിനകേതീഴനില്  അനുമതനി
നല്കേനിയ  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  'ലചേലഭാനലാം  ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിലല  15-ാം  വഭാര്ഡനിലല
മഭാളനികേപറമ്പസ്റ്റ്  കേളവര്ടനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണലാം'  എന്നെ പവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭായതഭായനി
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  (കറഭാഡ്സസ്റ്റ് ഡനിവനിഷന)  എറണഭാകുളലാം എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര്
അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  22-7-2015-ലല സര്ക്കുലര് നമ്പര് 67/2015/ധന. പകേഭാരലാം ആസനി
വനികേസന പദതനിയനിനകേതീഴനില്  ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്യുന്നെ പവൃത്തനികേള കേഭാലവനിളലാംബലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കൂടഭാലത പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡല  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗത്തനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനഭായനി
പസ്തുത  പദതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കണലമന്നെ  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേരുലട  ആവശൈലലാം  പരനിഗണനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇതനിനുള്ള
പുതക്കനിയ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള സ.ഉ.(അ) നമ്പര് 86/2017/ധന തതീയതനി 4-7-2017
പകേഭാരലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത ഉത്തരവസ്റ്റ് അനുസരനിചസ്റ്റ് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം മുതല് ആസനി വനികേസന പദതനി ജനിലഭാ കേളക്ടകററ്റുകേളനിലൂലട നടപഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി കേര്മ്മേ പദതനി

14(3634) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശൈസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേള ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേയറുല്പന്നെങ്ങള കശൈഖരനിക്കഭാനുലാം
അവ വനിറഴനിക്കുവഭാനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുമഭായനി  ഉടമ്പടനി
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉടമ്പടനി സലാംബന്ധനിച വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  തഭാലഴ
പറയന്നെ പദതനികേള ആസൂത്രണലാംലചേയ്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി 

2. എലഭാ നനിയനണങ്ങളുലാം എടുത്തുമഭാറനി പരമ്പരഭാഗത ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയലാം സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണള്ള യനവല്ക്കരണലാം. 

3. ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  മനില്ലുകേള  സഭാപനിചസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  അടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാം. 

4. കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബ ലപനഷന  100  രൂപയനില്നനിനലാം
1000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിനഭായനി  കേയര്  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  (കഭദഗതനി)  പദതനി
കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. 
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5. വനനിതഭാ കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള പസവഭാനുകൂലലലാം 1,000
രൂപയനില്നനിനലാം 15,000 രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

6. കേയര് ലതഭാഴനിലഭാളനി  ലപനഷന  600  രൂപയനില്നനിനലാം  1,100
രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തനി. 

7. റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ് ലബനനിഫനിറസ്റ്റ്  സ്കതീലാം കുടനിശ്ശേനികേ വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  10
കകേഭാടനി രൂപ പകതലകേമഭായനി നല്കേനി. 

8. പരമ്പരഭാഗത  കമഖലയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേയറുലാം  കേയര്
ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം പൂര്ണമഭായലാം സലാംഭരനിക്കുന. 

9. കുറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനില്  200  ദനിവസലമങ്കേനിലുലാം  ലതഭാഴനില്
ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  ഉല്പന്നെ  ലലവവനിദലവല്ക്കരണവലാം  ഉപകയഭാഗ
കമഖലകേളുലട വനിപുലതീകേരണവലാം നടപനിലഭാക്കുലാം.

(ബനി)  സമ്പൂര്ണ യനവല്ക്കരണലാം കേയര് കമഖലയനില് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
ഇഇൗ  നടപടനി  പരമ്പരഭാഗതകമഖലയനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴനിലനികനയലാം
കൂലനികയയലാം  ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര് പകതലകേലാം  ശദനിക്കുന.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി സലാംഘങ്ങളനില് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേയര് മുഴവനുലാം മനിനനിമലാം കൂലനി ഉറപഭാക്കനി
കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്  സലാംഭരനിക്കുലാം.  ഇഇൗ  കേയര്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങള
ലനയ്യുന്നെവരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങള  കേയര്  കകേഭാര്പകറഷന  ക്രെയവനിലസനിരതഭാപദതനി
വഴനി  സലാംഭരനിക്കുലാം.  അവ ഡനിസ്കഇൗണസ്റ്റ് നല്കേനി വനിറഴനിക്കുലാം.  കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആഭലന്തെര വനിപണനി വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇഇൗ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് 'കേയര് കേഭാര്ണനിവല് 2017'
എന്നെ കപരനില് പകതലകേ ഓണക്കഭാല വനിപണന പരനിപഭാടനി നടത്തനിവരുന. ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്, കഫഭാലാം മഭാറനിലാംഗ്സസ്റ്റ് (ഇന്തെല) ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എന്നെതീ
ലപഭാതകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതസത്തനില് കകേരളത്തനില് 118 സഭാളുകേള മുകഖന
വനില്പന നടത്തുന. 1,000 രൂപയലട  കൂപണ വഭാങ്ങുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  2,000  രൂപയലട
കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  കൂപണ  നറുലക്കടുപസ്റ്റ്  നടത്തനി  സമ്മേഭാനങ്ങള  നല്കുന്നെ
പദതനിയലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്. കകേരള സലാംസഭാന കേയര് കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി കചേര്ന്നെസ്റ്റ് വനിപണനി
കേലണത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  യ.പനി.  കസറസ്റ്റ്  ഹഭാന്റെസ്റ്റ് ലൂലാം  കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം
ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനികേളനില്നനിനലാം  കേയര്
ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഓര്ഡര് ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഉഇൗര്ജ്ജനിത ശമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേനിഫ്ബനി ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനി പദതനികേള

15(3636)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേനിഫ്ബനി  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി  ഇതനികനഭാടകേലാം  ആലകേ  എത്ര  തകേയലട
പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) കേനിഫ്ബനി ഫണസ്റ്റ് മുകഖന വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളക്കഭായനി
ഓകരഭാ  വകുപനിനുലാം  എത്ര  തകേയലട  വതീതലാം  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനിലയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അപകേഭാരലാം  അനുമതനി  ലഭനിച  എത്ര  തകേയലട  പദതനികേള  ഓകരഭാ
വകുപ്പുലാം ലടനഡര് ലചേയ്തുലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ വകുപനിലുലാം അനുമതനി ലഭനിച എത്ര തകേയലടവതീതലാം പദതനികേള
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാളനിതവലര കൂടനിയ കേനിഫ്ബനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങള  572.241  കകേഭാടനി
രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  80  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായ  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  6925.97
കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കുള്ള  43  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി
അലാംഗനികേഭാരവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ പദതനികേളുലട പടനികേ
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി-ഡനി)  നഭാളനിതവലര കൂടനിയ കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗങ്ങള അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയ
പദതനികേളുലട  വകുപ്പുതനിരനിചള്ളതലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായതലാം  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതമഭായ പദതനി വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധത്തനില് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കേഭാരുണല ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ പദതനികേള

16(3637)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  കേഭാരുണല
ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലയനിലല  കൂടുതല്  ആശുപത്രനികേളനികലക്കസ്റ്റ്  ഈ  ചേനികേനിതഭാ  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമചലപട  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുന്നെ  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലള  ഈ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കേഭാരുണല
ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പദതനി പകേഭാരലാം ചേനികേനിത ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത കേഭാരുണല
ചേനികേനിതഭാ സഹഭായ പദതനിയനില് അക്രെഡനിറസ്റ്റ് ലചേയ്തനിട്ടുള്ള സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുലട കപരസ്റ്റ്
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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1. ശതീ നഭാരഭായണ ട്രേസസ്റ്റ് ലമഡനിക്കല് മനിഷന, ലകേഭാലലാം. 

2. അസതീസനിയ ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ലമഡനിക്കല് സയനസസസ്റ്റ്, മനിയന്നൂര്. 

3. ട്രേഭാവനകൂര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ്, ലലമലഭാപ്പൂര് 

4. ബനിഷപസ്റ്റ് ലബനസനിഗര് കഹഭാസനിറല്, ലകേഭാലലാം. 

5. ലസന്റെസ്റ്റ് കജഭാസഫസ്റ്റ് മനിഷന കഹഭാസനിറല്, അഞ്ചേല്. 

6. പത്മഭാവതനി  കഹഭാസനിറല്,  (ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  ലസന്റെര്  ഉളലപലട)
ശൈഭാസഭാലാംകകേഭാട. 

7. ശതീ സതലസഭായനി സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി കഹഭാസനിറല്, ലകേഭാടഭാരക്കര. 
8. ലപഭായഭാനനില് കഹഭാസനിറല്, പുനലൂര്. 

9. ലകേഭാലലാം ഡനിസനിക്ടസ്റ്റ് കഹഭാസനിറല് (എന.എസസ്റ്റ്.കഹഭാസനിറല്)
(ബനി&സനി)  പുതനിയ ആശുപത്രനികേലള അക്രെഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നെ കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള

ആകലഭാചേനയനിലനില.

വയനഭാടസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ ആര്ക്കനിലടക്ചേറല് ഡനിശസന
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ സനി.റനി.ഇ.-ക്കസ്റ്റ് പരഭാതനി

17(3638) ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ആര്ക്കനിലടക്ചേറല്  ഡനിശസന
തയഭാറഭാക്കുന്നെതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  വകുപനിലന്റെ  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല്  എകഭാമനിനര്
(സനി.റനി.ഇ.)-ക്കസ്റ്റ്  പരഭാതനികയഭാ  വനിശൈദതീകേരണകമഭാ  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ഏജനസനികേളനില്
നനികന്നെഭാ വകുപ്പുകേളനില്നനികന്നെഭാ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് പസ്തുത പരഭാതനിയനില് ഉന്നെയനിചനിരനിക്കുന്നെ പധഭാന വനിഷയങ്ങള
എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പരഭാതനിയലട/വനിശൈദതീകേരണത്തനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ കേണസളടനസനി
നല്കുന്നെതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ്  Anson Group  എന്നെ സഭാപനലാം നല്കേനിയ പരഭാതനി
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  അഭനിപഭായലാം  കരഖലപടുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  ധനകേഭാരല  (എന.സനി.)
വകുപസ്റ്റ്  ഫയല്  (നമ്പര്  NCA4.17/2016  Fin.)  ചേതീഫസ്റ്റ്  ലടകനിക്കല് എകഭാമനിനറുലട
കേഭാരലഭാലയത്തനിനസ്റ്റ്  ലലകേമഭാറനിയനിരുന.  ടനി  പരഭാതനിയനില്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ കേണസളടനസനി നല്കുന്നെതനിലനപറനിയലാം ആകക്ഷപലാം ഉന്നെയനിചനിരുന.
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(ബനി&സനി)  പരഭാതനിയനില് ഉന്നെയനിചനിരനിക്കുന്നെ പധഭാന വനിഷയങ്ങള വലക്തമഭാ
ക്കുന്നെതനികലയ്ക്കഭായനി പരഭാതനിയലട പകേര്പസ്റ്റ് ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചള്ള അകനസഷണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  Insp.Tech  3/68/
2016/Fin.  നമ്പര്  ഫയലനില്  8-7-2016  തതീയതനിയനില്  ധനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  പനിനസനിപല്
ലസക്രെടറനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നനികുതനി നനിര്ണയലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശതീ. സനി. ജനി . കവണുകഗഭാപഭാല്
സമര്പനിച പരഭാതനി

18(3639)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികുതനി  നനിര്ണയലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശതീ.  സനി.  ജനി.  കവണുകഗഭാപഭാല് സമര്പനിച
പരഭാതനിയനിനകമല്  ബഹു.  ധനകേഭാരല  മനനിയലട  5-4-2017-ലല  1356515/2017  നമ്പര്
നനിര്കദ്ദേശൈ പകേഭാരലാം വഭാണനിജല നനികുതനി വകുപസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് സസതീകേരനിച തടര്നടപടനി
സലാംബന്ധനിച വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പരഭാതനിയനിനകമല്  എറണഭാകുളലാം  ലഡപബ്യൂടനി  കേമ്മേതീഷണറനില്
(ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്) നനിനലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പസ്തുത പരഭാതനി തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനികുതനി നനിര്ണയലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ശതീ. സനി.  ജനി.  കവണുകഗഭാപഭാല്
സമര്പനിച പരഭാതനിയനില് 20-4-2017 തതീയതനിയനില് കേമ്മേതീഷണര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടുകേയലാം
25-4-2017-ല് എറണഭാകുളലാം ലഡപബ്യൂടനി കേമ്മേതീഷണര് (ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്)  അകനസഷണ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.

(സനി)   ലമ.ഒലബറ ലഫകസ്റ്റ്  പനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലപരുവളര് എന്നെ സഭാപനത്തനിലന്റെ
പതനിനനിധനി  കനരനില്  ഹഭാജരഭായനി  19,44,869  രൂപ  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  നനികുതനി  ലവടനിപസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് സമ്മേതനിചലവങ്കേനിലുലാം ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കനി നനിജസനിതനി
കബഭാദലലപടുത്തഭാന സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെനില.  ആയതനിനഭാല് അവര് നല്കേനിയ
മറുപടനി  നനിരനിസനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  ടനി  സഭാപനത്തനിലന്റെ  കപരനില്  രജനിസര്  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള
ലലക്രെലാം  ഫയലനില്  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്,  സ്കസഭാഡസ്റ്റ്-4,  തൃശ്ശൂരനിലന്റെ  27-6-2017
തതീയതനിയനിലല ITC/IV/42/15-16 നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം 64,77,254 രൂപ പനിഴ
ചുമത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

19(3640)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  ലപനഷനകേഭാരുലടയലാം  ആകരഭാഗല
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ചേനികേനിതഭാ  സഇൗകേരലലാം  നല്കുന്നെ
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  ആശുപത്രനികേളുലടയലാം  പടനികേ  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞെ  ലചേലവനില്
ലമചലപട ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 24-4-2017-ാം തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര്
54/2017/ധന പകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പഭാരലാംഭഘടത്തനിലുള്ള ചേര്ചകേള,  പഠനലാം എന്നെനിവയ്ക്കസ്റ്റ്
കശൈഷലാം ലടണര് ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലടണര് നടപടനികേളുലട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകശൈഷലാം  മഭാത്രലമ,  കേവകറജസ്റ്റ്,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  കേമ്പനനി,  എലാംപഭാനല്ഡസ്റ്റ്
ആശുപത്രനി എന്നെതീ കേഭാരലങ്ങളനില് വലക്തത ലലകേവരനികേയള.

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

20(*T3641)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  ആകരഭാഗല
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ് കേമ്പനനികേലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനുള്ള
എകസ്റ്റ്ലപഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇന്റെറസസ്റ്റ്(EOI) ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന/തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ/അര്ദ സര്ക്കഭാര് തടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ രതീതനി വനിശൈദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ജതീവനക്കഭാരനുലാം  പകതലകേ  ഐ.ഡനി.  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്,
ലപഭാതകസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് സലാംവനിധഭാനലാം എന്നെനിവ നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എകസ്റ്റ്പഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇന്റെറസസ്റ്റ് (EOI)  ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  നനിലവനില് സലാംസഭാന ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് പദതനിയലട ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)   ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  കേമ്പനനിലയ നനിശയനിചകേഴനിഞ്ഞെതനിനുകശൈഷലാം  മഭാത്രകമ
ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വലക്തത ലഭനിക്കുകേയള. 

ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

21(3642)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അധലഭാപകേര്ക്കുലാം  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം  കുറഞ്ഞെ  ലചേലവനില്
ലമചലപട  ചേനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  24-4-2017-ാം  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (അചടനി)
നമ്പര്  54/2017/ധന.  പകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലുള്ള ചേര്ചകേള,
പഠനലാം  എന്നെനിവയ്ക്കുകശൈഷലാം  ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലടണര്  നടപടനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുകശൈഷകമ  കേവകറജസ്റ്റ്,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
കേമ്പനനി, എലാംപഭാനല്ഡസ്റ്റ് ആശുപത്രനി എന്നെതീ കേഭാരലങ്ങളനില് വലക്തത ശകേവരനികേയള. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് പദതനി

22(3643)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് പദതനി കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഈ
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏറനഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  പകതലകേ  അനുമതനിക്കഭായനി  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില് എത്ര അകപക്ഷകേളനില് ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; അകപക്ഷ
ലഭനിച തതീയതനി, തകേ ഉളലപലട വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെസ്റ്റ്  പദതനി  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി തഭാലഴപറയന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:
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1. കേഭാരുണല പദതനിയലട കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര് നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ലകേല്കട്രേഭാണനിലന  ചുമതലലപടുത്തനി.  നവതീകേരണലാം  അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

2. കകേഭാണട്രേഭാകസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ഭഭാഗലക്കുറനി  വകുപനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ലഡപബ്യൂകടഷന  വലവസയനിലുലാം  കൂടുതല്
ജതീവനക്കഭാലര  നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പദതനിയലട  പവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി.

3.   വൃക്ക കരഭാഗനികേളുലട  ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം രണസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനില്
രൂപയനില് നനിനലാം മൂന്നെസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിച. 

4. കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെസ്റ്റ്  പദതനിക്കുള്ള  ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതമഭായനി
കേഴനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 250  കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.
ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഇതസ്റ്റ്  350  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനി
പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പകതലകേ അനുമതനി നല്കുന്നെ അകപക്ഷകേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ജനില
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് സൂക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  പകതലകേ  അനുമതനി  നല്കേനിയതനില്  ഏറനഭാടസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  അകപക്ഷയനില്
കരഖലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെവരുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ശതീ. സകരഷസ്റ്റ് കുമഭാര് 26-12-2016-ലല അകപക്ഷ 42,000 രൂപ

2. ശതീ. ലമഭായ്ദതീനകുടനി  15-10-2016-ലല അകപക്ഷ 65,000 രൂപ

3. ശതീമതനി ശതീകദവനി  21-4-2017-ലല അകപക്ഷ  65,000 രൂപ

4. ശതീ. ഫനികറഭാസസ്റ്റ് ബഭാബു 23-1-2015-ലല അകപക്ഷ 60,000 രൂപ

5. ശതീ. രഭാജന ഒ. ലകേ. 4-12-2014-ലല അകപക്ഷ  44,000 രൂപ

6. ശതീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് ലകേ. ലകേ.  5-12-2014-ലല അകപക്ഷ 65,000 രൂപ

7. ശതീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് പനി.  10-6-2014-ലല അകപക്ഷ  65,000 രൂപ 

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി പുതനിയ ആകരഭാഗല
ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി

23(3644)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  പുതനിയ  ആകരഭാഗല  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
പദതനി നടപഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനിയലട  പതീമനിയലാം  തകേ  എത്രവതീതമഭാണസ്റ്റ്;  എത്ര  തകേയലട
ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷവലരയഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  വര്ഷലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുകേ;
ജതീവനക്കഭാരുലട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലട  ചേനികേനിതയ്ക്കസ്റ്റ്  പദതനിയനില്നനിനലാം  ആനുകൂലലലാം
ലഭനിക്കുകമഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര്-സസകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളുലട  പടനികേ  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  സസകേഭാരല  ആശുപത്രനികേലള  ലതരലഞ്ഞെടുത്തതനിനസ്റ്റ്
എന്തെസ്റ്റ് മഭാനദണ്ഡമഭാണസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ഏതതരലാം  ചേനികേനിതയഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അകതഭാ പടനികേയനിലല ഏതഭാശുപത്രനിയനിലുലാം ഏതസ്റ്റ് ചേനികേനിതകവണലമങ്കേനിലുലാം
കനടഭാന കേഴനിയകമഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലപനഷനകേഭാര്ക്കുലാം കുറഞ്ഞെ
ലചേലവനില് ലമചലപട ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി 24-4-2017-ാം തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.
(അചടനി)  നമ്പര്  54/2017/ധന പകേഭാരലാം ആകരഭാഗല ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പഭാരലാംഭഘടത്തനിലുള്ള  ചേര്ചകേള,
പഠനലാം  എന്നെനിവയ്ക്കുകശൈഷലാം  ലടനഡര്  ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലടനഡര് നടപടനികേളുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനു കശൈഷകമ  കേവകറജസ്റ്റ്,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്
കേമ്പനനി,  പതീമനിയലാം,  എലാംപഭാനല്ഡസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള  എന്നെനിവലയ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വലക്തത ശകേവരനികേയള്ളു. 

റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിലസനിരത ഫണസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേ

24(*T  3645)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനുള്ള വനിലസനിരത ഫണസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി
അടക്കലാം  150  രൂപ  നനിരക്കനില്  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാര്  എത്ര  മഭാസലത്ത  കുടനിശ്ശേനികേയഭാണസ്റ്റ്
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  പകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;
സബ്സനിഡനിത്തുകേ അതതസ്റ്റ് മഭാസലാം തലന്നെ ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെ  വനിലസനിരത  പദതനിയനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കുടനിശ്ശേനികേയഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള ഉള്ളതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഈ വര്ഷലാം ഇതവലര ഒരു
കേര്ഷകേനസ്റ്റ് കപഭാലുലാം ഈ പദതനിയലട പകയഭാജനലാം ലഭനിചനിടനില എന്നെ പരഭാതനി ഗഇൗരവമഭായനി
പരനികശൈഭാധനിക്കുകമഭാ; ഇത പരനിഹരനിക്കുവഭാന ആവശൈലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കനിയതനിനുകശൈഷലാം  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില്  മഭാറലാം
വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ആയതസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇകപഭാള പദതനിക്കസ്റ്റ് കനരനിടുന്നെ
കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ്  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തതയകണഭാലയന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ആയതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) റബ്ബര് ലപഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സ്കതീലാം പകേഭാരലാം 2017 ജൂശല  17-ാം തതീയതനി
വലര  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിച  എലഭാ  ബനില്ലുകേളനികനലുമുള്ള
സബ്സനിഡനി തകേ റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  റബ്ബര് ലപഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സ്കതീലാം പകേഭാരലാം  2016-17  പദതനി
വര്ഷത്തനിലല  ലസയനില്സസ്റ്റ്  ബനില്ലുകേളനികനല്  277175  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ഈ
പദതനിയലട  പകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് റബ്ബര് കേര്ഷകേരുലട  ബനില്ലുകേള
റബ്ബര്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ്  രണഭാഴ്ചയനിലലഭാരനിക്കലഭാണസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനി തകേ കേര്ഷകേരുലട ബഭാങ്കേസ്റ്റ് അക്കഇൗണനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ശകേമഭാറുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  2017  ജൂശല  17-ാം തതീയതനിക്കുകശൈഷലാം ഇതവലര റബ്ബര് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിച ലസയനില്സസ്റ്റ് ബനില്ലുകേളനികനലുള്ള 21.12 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇനനി
വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ  തകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച
വരുന.  നടപ്പുകേലണര് വര്ഷലാം ഇതവലര  856230  ലസയനില്സസ്റ്റ് ബനില്ലുകേളനികനല്
164.48 കകേഭാടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യലട ഭഭാഗമഭായനി കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് മഭാറലാം വരുകത്തണതനില.  റബ്ബര്
ലപഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സ്കതീമനിലന്റെ നടത്തനിപനിനഭായനി 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
500 കകേഭാടനി രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. റബ്ബര് ലപഭാഡക്ഷന ഇനലസന്റെതീവസ്റ്റ് സ്കതീലാം
തടസ്സങ്ങളനിലഭാലത സഗമമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി പദതനികേള

25(3646)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  2017-18  വര്ഷലത്ത  കേനിഫ്ബനി
ഫണനില് ഉളലപട പദതനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മകഞ്ഞെഭാടനി-മലബഭാര്  കേലഭാനസര് ലസന്റെര്-പന്തെക്കല് കറഭാഡസ്റ്റ്  2017-18
വര്ഷലത്ത  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയ  പദതനി  ആകണഭാ;  ആലണങ്കേനില്
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  അനുബന്ധ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശൈലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലചേഭാക്ലനി പഞ്ചേഭായത്തനില് ലറഗുകലറര്-കേലാം-
ബനിഡ്ജസ്റ്റ്  (RCB)  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളലപട  പദതനി  ആകണഭാ;  ആലണങ്കേനില്  ബന്ധലപട
വകുപനിനസ്റ്റ് അനുബന്ധ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?
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(എ)  തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേനിഫ്ബനി ഫണനിലാംഗനില് ഉളലപട
പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2017-18-ലല  ബജറനികനലുള്ള  ലപഭാതചേര്ചയ്ക്കുള്ള  മറുപടനി  പസലാംഗത്തനിലല
പഖലഭാപനത്തനില് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന്നെ  1039.15  കകേഭാടനി രൂപയലട
പവൃത്തനികേളുലട  പടനികേയനില്  8-ാം ഇനമഭായനി  10   കകേഭാടനി  രൂപയലട  മകഞ്ഞെഭാടനി-മലബഭാര്
കേഭാനസര്  ലസന്റെര്-പന്തെക്കല്  കറഭാഡസ്റ്റ്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  പവൃത്തനികേള
ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് പവൃത്തനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള വഭാലലലാം-2 ഭഭാഗലാം 2-ല് 20  ശൈതമഭാനലാം തകേ
വകേയനിരുത്തനി ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെലതനലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കേനിഫ്ബനി മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം സര്ക്കഭാര്
പകതലകേമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പദതനികേളുമഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.  ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതമുള്ള പദതനികേള കേനിഫ്ബനി പദതനികേളനില്
ഉളലപടനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  മകഞ്ഞെഭാടനി-മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ലസന്റെര്-പന്തെക്കല്
കറഭാഡസ്റ്റ്  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ബജറനില്  തകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം  ടനി  പദതനി
കേനിഫ്ബനി പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(സനി) തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലചേഭാക്ലനി പഞ്ചേഭായത്തനില് ലറഗുകലറര്- കേലാം-
ബനിഡ്ജസ്റ്റ് പദതനി കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി വഭാര്ഷനികേ ബജറനില്
പഖലഭാപനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  പകതലകേമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശൈനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ടനി
പദതനി കേനിഫ്ബനി പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനിയനിടനില. 

പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന

26(3647)  ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതനിനഭാലഭാലാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശൈനിപഭാർശൈ  പകേഭാരലാം  ലസൻട്രേൽ
ടഭാകനിലന്റെ  42  ശൈതമഭാനലാം  2016-17-ൽ  സലാംസഭാനങ്ങൾക്കസ്റ്റ്  ശകേമഭാറനിയതനിൽ  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭനിച  തകേ എത്രയഭാലണന്നെസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ  ;  ഇതസ്റ്റ്  എത്ര ഗഡുക്കള ആയഭാണസ്റ്റ്
നല്കേനിയലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  2016-17-ൽ  ലസൻട്രേൽ  ടഭാകനിലന്റെ  42  ശൈതമഭാനലാം,  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുലട  വനിഹനിതലാം  ഇവ കചേര്ത്തസ്റ്റ്  ലമഭാത്തലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ലഭനിച  തകേ
എത്രലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  വനിഹനിതലാം,
ലസൻട്രേൽ ടഭാകനിലന്റെ വനിഹനിതലാം ഇവ കചേര്ത്തസ്റ്റ് ലമഭാത്തലാം കകേന്ദ്രത്തനില് നനിന്നെസ്റ്റ് ലഭനിച
തകേ എത്രലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(എ)  പതനിനഭാലഭാലാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ശൈനിപഭാര്ശൈ പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര നനികുതനി
വനിഹനിതത്തനിലന്റെ 42 ശൈതമഭാനലാം  2016-17-ല് സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശകേമഭാറനിയതനില്
കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച തകേ  15,225.02  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  2016   ഏപനില് മുതല്  2017
മഭാര്ചസ്റ്റ് വലര   12 മഭാസ ഗഡുക്കളഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17-ല് കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതമഭായനി   15225.02 കകേഭാടനി രൂപയലാം
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  വനിഹനിതമഭായനി  5832.60  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  (RE  പകേഭാരമുള്ള
കേണക്കസ്റ്റ്) കചേര്ത്തസ്റ്റ് ആലകേ  21057.62  കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)   2014-15, 2015-16  എന്നെതീ വര്ഷങ്ങളനിലല കകേന്ദ്ര നനികുതനി വനിഹനിതലാം,
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട വനിഹനിതലാം എന്നെനിവ സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള തഭാലഴ
ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുന: 

(രൂപ കകേഭാടനിയനില്)

വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര നനികുതനി
വനിഹനിതലാം

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട
വനിഹനിതലാം

ആലകേ

2014-15  7926.29 3916.87 11843.16

2015-16 12690.67 3558.00 16248.67

കഹഭാടല് ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് ജനി .എസസ്റ്റ്.ടനി .

27(*T  3648)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എ.സനി.  റകസഭാറനകേളനില്  വനിളമ്പുന്നെ  ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ബജറനില്
ഏര്ലപടുത്തനിയ നനികുതനി ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഏര്ലപടുത്തനിയകപഭാള ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  പല  നനിരക്കനില്  ടഭാകസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  ഏകേതീകേരനിക്കഭാന എന്തെസ്റ്റ് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  കഹഭാടല് ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി നല്കകേണ നനികുതനി എത്രലയന്നെസ്റ്റ്
ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കബഭാദലമഭാകേത്തക്കവനിധലാം  പദര്ശൈനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ) ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഇതമഭായനി  ബന്ധലപട പരഭാതനികേള പല ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വഭാറസ്റ്റ്
നനികുതനി നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ സമയത്തസ്റ്റ് പഭാകേലാം ലചേയ്ത ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് കകേരളത്തനില്
അര  ശൈതമഭാനലാം  കകേഭാമ്പഇൗണനിലാംഗസ്റ്റ്  നനികുതനി  മഭാത്രകമ  ഉണഭായനിരുനള.  കൂടഭാലത
വനിറ്റുവരവനിനസ്റ്റ് പരനിധനിയനിലഭായനിരുന.  എന്നെഭാല് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരലാം  75  ലക്ഷലാം രൂപ
വലര  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  ഉള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന  നനികുതനി  സലാംവനിധഭാനത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറുവഭാനുലാം
അടയ്കക്കണ നനികുതനി 5% ആയനി നനിജലപടുത്തുകേയമുണഭായനി.  കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന സ്കതീലാം
ഓപ്റസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെ വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാന
അവകേഭാശൈമുണഭായനിരനിക്കനില.  കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന  വലവസയനിലഭാലത  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്
കനഭാണ-എസനി റകസഭാറനകേളനില് 12%-ഉലാം എസനി റകസഭാറനകേളനില് 18%-ഉലാം ആണസ്റ്റ്
നനികുതനി.  ഇതപകേഭാരമുള്ള  ഇനപുടസ്റ്റ്  ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്  ലഭലത  പരനിഗണനിക്കഭാലത  വലഭാപഭാരനികേള
മുനവനിലയനില്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ചുമത്തനി  അമനിതവനില  ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ബനില്ലുകേള  കശൈഖരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അമനിതമഭായ  നനികുതനി  പനിരനിവനിലനതനിലര
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം വകുപനിലന്റെ ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന സ്കതീലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ് ജനങ്ങളനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് നനികുതനി പനിരനിക്കഭാന അവകേഭാശൈമനില.  ഇതസ്റ്റ് അത്തരലാം കഹഭാടലുകേളുലട ബനിലനിലുലാം
കബഭാര്ഡനിലുലാം സൂചേനിപനികക്കണതണസ്റ്റ്. എന്നെഭാല് കഹഭാടലുകേളനില് ഏലതങ്കേനിലുലാം ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
ശൈതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനമുലണങ്കേനില്  ലമഭാത്തത്തനില്  18%  നനികുതനി  അടയ്കക്കണതണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ അശൈഭാസ്ത്രതീയത കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തഭാന തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല എലാം.എല്.എ. ആസനി  വനികേസന ഫണനിലന്റെ
വനിനനികയഭാഗലാം

28(3649) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷലത്ത  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭായ പവൃത്തനികേളുലട ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  എത്ര  പവൃത്തനികേള  TS  നടപടനികേളുലാം  ലടണര്
നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പവൃത്തനികേളനില്  തടര്നടപടനി  ശവകുന്നെതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശൈഖരനിച വരുന. 

തലകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിലല മടമ്പ്രലാം പള്ളനി കറഭാഡസ്റ്റ് ഇന്റെര്കലഭാക്കസ്റ്റ്
പവൃത്തനിക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി

29(3650)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞെ  3  മഭാസമഭായനി  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  സഭാകങ്കേതനികേ  പരനികശൈഭാധനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുള്ള  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  'തലകശ്ശേരനി
മുകുന്ദന ജലാംഗ്ഷന മടമ്പ്രലാം പളളനി കറഭാഡസ്റ്റ് ഇന്റെര്കലഭാക്കസ്റ്റ്'  പവൃത്തനിക്കസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തലകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  'തലകശ്ശേരനി മുകുന്ദന ജലാംഗ്ഷന മടമ്പ്രലാം
പള്ളനികറഭാഡസ്റ്റ്  ഇന്റെര്കലഭാക്കസ്റ്റ്'  എന്നെ പവൃ ത്തനിക്കസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  ധനഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം
ഇതസലാംബന്ധനിച  LSGD-DC3/1027/2017-LSGD  നമ്പര്  ഫയല്  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ
(ഡനി.സനി.) വകുപനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തനിരനിലകേ നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള

30(3651)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കേനില്  എത്ര  തകേയലട  പവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലന്റെ വനികേസന പദതനി കേനിഫ്ബനി
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  18-1-2017-ലല സ.ഉ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  139/2017/
ആ.കു.വ.  ഉത്തരവപകേഭാരലാം  ബന്ധലപട ഭരണ വകുപസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതലാം
ബന്ധലപട  പദതനി  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങകളഭാലടഭാപലാം  കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
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21-3-2017-ല് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് കബഭാര്ഡനിനുമുമ്പഭാലകേ സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണസ്റ്റ്.
എന്നെഭാല് പദതനി വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങളനില് ചേനില നബ്യൂനതകേള കേണതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ് പസ്തുത കയഭാഗലാം
നനിബന്ധനകേളക്കുവനികധയമഭായ  അലാംഗതീകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല്  അവ  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില്  പുനര്സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബന്ധലപട  ഭരണ  വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതലാം
ആയത ലഭലമഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ഈ പദതനി നനിര്കദ്ദേശൈലാം
കബഭാര്ഡനിനുമുമ്പഭാലകേ പുനര്സമര്പനിക്കുന്നെതമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ഫര്ണനിചര്/ഫര്ണനിഷനിങസ്റ്റ്
ഉപകേരണങ്ങള ഉളലപലടയള്ള പുതനിയ ആശുപത്രനി കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്,  സഭാഫസ്റ്റ്  കേസഭാര്കടഴസ്റ്റ്,
പനി.ജനി.  കേസഭാര്കടഴസ്റ്റ്,  ലപഭാതജനങ്ങളക്കുകവണനി ഒരുക്കുന്നെ സഇൗകേരലലാം,  (Common Amenity
Centre)  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം-കേലാം-ഓഡനികറഭാറനിയലാം,  ജനിലാംകനഷലലാം  എന്നെനിവയളലപടുന്നെ
അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
ബന്ധലപട ഭരണ വകുപസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

വഭാറനില്നനിനലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി .-യനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്നെ
പതനിസന്ധനികേള

31 (3652) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ലപഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുശസന തങ്ങള :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സമ്പദസ്റ്റ് വലവസയനില് 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ
ആദല പഭാദത്തനില് വഭാറസ്റ്റ് നനികുതനിയലാം തടര്ന്നെസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.-യലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
എലന്തെലഭാലാം പഭാകയഭാഗനികേ വനിഷമതകേളഭാണസ്റ്റ് കനരനിടുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സനിതനിവനികശൈഷലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  നനിലവഭാരത്തനില്  ശകദയമഭായ
മഭാറലാം വരുത്തുലമന്നെസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കേരുതനകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വഭാറനില്നനിനലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.-യനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറുകമ്പഭാള ഉണഭാകുന്നെ പതനിസന്ധനികേള
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന സമ്പദസ്റ്റ്  വലവസയനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ
ആദല പഭാദത്തനില് വഭാറസ്റ്റ് നനികുതനിയലാം തടര്ന്നെസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
ചേനില  പഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടനികേള  ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുള്ള  
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മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1-7-2017  മുതലഭാണസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.   ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-ക്കുമുമ്പുള്ള  ഇടപഭാടുകേള  പഴയ  നനിയമപകേഭാരവലാം
1-7-2017-നസ്റ്റ്  കശൈഷമുള്ള ഇടപഭാടുകേള  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരവമഭാണസ്റ്റ്
നടകത്തണതസ്റ്റ്.  വഭാറസ്റ്റ്  നനികുതനി  വലവസയനില്  ഉള്ള  നതീക്കനിയനിരനിപസ്റ്റ്  ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്
ലക്രെഡനിറസ്റ്റ് നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ചേരക്കുകസവന നനികുതനി പഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത നനികുതനി സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്. കകേരളലാം
പധഭാനമഭായലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിനഭാവശൈലമഭായ  സഭാധനങ്ങളനില്
ഭൂരനിഭഭാഗവലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നെസ്റ്റ് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്  ഇവയലട  നനികുതനി  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുലാം.   കസവന
കമഖലയനില്  നനികുതനി  ഈടഭാക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം  സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെതനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് കനടമുണഭാകുലമന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തലപടുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് വലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി ബന്ധലപട കസവനങ്ങള കകേന്ദ്ര
സലാംസഭാന  സലാംയക്ത  ഉടമസതയനിലുള്ള  കേമ്പനനിയഭായ  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.എന.  ആണസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് ഓണശലന സലാംവനിധഭാനത്തനിലല പശങ്ങള എത്രയലാം
കവഗലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പുതനിയ
നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന്നെ  പഭാകയഭാഗനികേ  പശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച വരുന. 

ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആസനി  വനികേസന പദതനികേള

32(3653)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല
വകുപസ്റ്റ് അനുമതനി നലനി ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്; ഓകരഭാ പവൃത്തനിയകടയലാം വനിശൈദഭാലാംശൈവലാം
അനുവദനിച തകേയലാം പകതലകേലാം പകതലകേലാം പറയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ആസനി  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ധനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലനിയ  ഓകരഭാ
പവൃത്തനിയകടയലാം വനിശൈദഭാലാംശൈവലാം അനുവദനിച തകേയലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പുന നഃപരനികശൈഭാധനിക്കഭാന ഉപസമനിതനി

33(3654)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന

പദതനി  പുനനഃപരനികശൈഭാധനിക്കഭാന  ഉപസമനിതനിലയ  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  ഇതനിനുള്ള

നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പങ്കേഭാളനിത്ത  ലപനഷന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ജതീവനക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കുന്നെ

വനിഹനിതവലാം സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം ട്രേഷറനിയനില് നനികക്ഷപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കേനില് വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പുനനഃപരനികശൈഭാധനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉപസമനിതനിലയ

നനിയമനിചനിടനില.   പങ്കേഭാളനിത്ത  ലപനഷന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ്  ഉചേനിതമഭായ

തതീരുമഭാനലാം ശകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെല  പരഭാമര്ശൈനിചനിടനിലഭാത്ത  മലറഭാരു  ഏജനസനിയനിലുലാം

എന.പനി.എസസ്റ്റ്.  വനിഹനിതലാം  അടവഭാക്കഭാന  നനിലവനില്  വലവസയനില.  1956-ലല   (SCRA

Securities Contracts (Regulation) Act, 1956)  പകേഭാരലാം ട്രേഷറനിയനില് ലസകേബ്യൂരനിറനി ഫണസ്റ്റ്

തടങ്ങഭാനുലാം വലവസയനില.  ആയതനിനഭാല് പങ്കേഭാളനിത്ത ലപനഷന പദതനി പകേഭാരലാം

ജതീവനക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുന്നെ വനിഹനിതവലാം സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതവലാം ട്രേഷറനിയനില്

നനികക്ഷപനിക്കഭാന സഭാധനിക്കനില. 

സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ലപനഷനകേഭാര്ക്കുള്ള ശൈമ്പളപരനിഷ്കരണ കുടനിശ്ശേനികേ

34(3656)  ശതീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

1-7-2014 പഭാബലലത്തനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയ ശൈമ്പളപരനിഷ്കരണ

കുടനിശ്ശേനികേയലട ബഭാക്കനിയള്ള മൂന്നെസ്റ്റ് ഗഡുക്കള സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ലപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഒരുമനിചസ്റ്റ്

ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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കപഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് പലനിശൈ നനിരക്കസ്റ്റ്

35(3657)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  മറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  വനിവനിധ  ലപഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ്
ഫണകേളനിലല പലനിശൈ നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ലപഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ്  ഫണകേളനിലല  പലനിശൈ  ഈ  വര്ഷലാം  പുതക്കനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;ഉലണങ്കേനില് വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പുറലപടുവനിക്കുന്നെ ഉത്തരവകേളനില്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നെ പലനിശൈ നനിരക്കഭാണസ്റ്റ് ജനി.പനി.എഫസ്റ്റ്.-നുലാം മറസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത
കപഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ് ഫണകേളക്കുലാം ബഭാധകേമഭാകുന്നെതസ്റ്റ്. 

(ബനി) 2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  1-4-2017  മുതല്  30-6-2017  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ജനി.പനി.എഫസ്റ്റ്.-നുലാം  മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത കപഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ് ഫണകേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് (അചടനി) നമ്പര് 78/2017/ധന തതീയതനി 19-6-2017 പകേഭാരലാം 7.9% (ഏഴസ്റ്റ്
ദശൈഭാലാംശൈലാം ഒനപതസ്റ്റ് ശൈതമഭാനലാം)  ആണസ്റ്റ് പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  1-7-2017  മുതല്
30-9-2017  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ജനി.പനി.എഫനി.-നുലാം മറസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത കപഭാവനിഡന്റെസ്റ്റ് ഫണകേളക്കുലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (അചടനി)  നമ്പര്  101/2017/ധന.  തതീയതനി  4-8-2017  പകേഭാരലാം
7.8% (ഏഴസ്റ്റ് ദശൈഭാലാംശൈലാം എടസ്റ്റ് ശൈതമഭാനലാം) ആണസ്റ്റ് പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ്

36(3658) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായലയടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭായവര്ക്കുള്ള  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വഭായഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് പദതനി എന്നെസ്റ്റ് നനിലവനില് വനലവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഠനകേഭാലയളവനികലഭാ  വഭായഭാകേഭാലയളവനികലഭാ  അപകേടലാം,  അസഖലാം
എന്നെനിവമൂലലാം  സനിരശവകേലലലാം  വരനികേകയഭാ  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്തഭാല്
പസസ്തുത വഭായ സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പസ്തുത  വഭായഭാ  സഹഭായ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രെമലാം
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വഭായഭാ സഹഭായ പദതനിക്കസ്റ്റ് അര്ഹതയനിലഭാത്ത വനിഭഭാഗങ്ങള ഏലതഭാലക്കലയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) വഭായഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ് സഹഭായ പദതനിയലട കേഭാലഭാവധനി എത്ര വര്ഷമഭാണസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ കേഭാലയളവനിലല  തനിരനിചടവനിലന്റെ എത്ര ശൈതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ  എടുത്തസ്റ്റ്  കേടലക്കണനിയനിലഭാവകേയലാം  ജപ്തനിഭതീഷണനി
കനരനിടുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നെവലര  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  16-5-2017  തതീയതനിയനിലല
സ.ഉ.(പനി) 65/2017/ധന.  ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ഒരു വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായഭാ തനിരനിചടവസ്റ്റ്
സഹഭായ പദതനി  (Education Loan Repayment Support Scheme)  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  വഭായയലടകമലുള്ള  മുഴവന  പലനിശൈയലാം  പനിഴപലനിശൈയലാം  ഇളവസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  തയഭാറഭാകുന്നെപക്ഷലാം പഠനകേഭാലയളവനികലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയലട  കേഭാലയളവനികലഭാ
അപകേടലാംമൂലകമഭാ  അസഖലാംമൂലകമഭാ  ശൈഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ മഭാനസനികേമഭാകയഭാ   80%-കമഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ  സനിരശവകേലലലാം  കനരനിടകതഭാ  മരണലപട്ടു  കപഭായകതഭാ  ആയ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയലട  മുഴവന  മുതല്തകേയലാം,  തതീയതനി,
അനുവദനിച കലഭാണ തകേ, കലഭാണ അക്കഇൗണനിലന്റെ തരലാം എന്നെനിവ പരനിഗണനിക്കഭാലത
തലന്നെ സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരമുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
elrs.kerala.gov.in  എന്നെ  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലൂലട  ഓണശലനഭായഭാണസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനികക്കണതസ്റ്റ്.  4-8-2017  മുതല്  പസസ്തുത  ലവബ്കപഭാര്ടലനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുള്ള അവസഭാന തതീയതനി  31-10-2017
ആണസ്റ്റ്. 2-8-2017-ലല   61/2017/ധന. സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം ഓണശലന അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പധഭാനലപട മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:   

• ഈ  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  ആശൈസഭാസ  കേഭാലഭാവധനി,  തനിരനിചടവസ്റ്റ്
അവധനിക്കുകശൈഷലാം  1-4-2016  മുതല്  പരമഭാവധനി  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷകത്തയ്ക്കഭായനിരനിക്കുലാം. 
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• 1-4-2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  വഭായഭാ  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  അര്ഹരഭായ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  അവധനിക്കുകശൈഷമുള്ള  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  90%,  75%,  50%,  25%  എന്നെതീ  നനിരക്കനില്  വഭായഭാ
തനിരനിചടവനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം. 

• കകേരളത്തനിലല എലഭാ  ലഷഡബ്യൂളഡസ്റ്റ്  ലകേഭാകമഴലല് ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേളനില്നനിനലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ
എടുത്തസ്റ്റ്  ഇന്തെലയനിലല  അലാംഗതീകൃത  ലപഭാഫഷണല്/ലടകനിക്കല്
കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ് പകവശൈനലാം കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ് പസ്തുത പദതനിയലട
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.   

• 31-3-2016-കനഭാ അതനിനുമുകമ്പഭാ നനിഷനിയ ആസനിയഭായനി  (NPA)
മഭാറനിയനിട്ടുള്ള കലഭാണ അക്കഇൗണകേള കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  4
ലക്ഷലാം രൂപ വലരയള്ള വഭായകേളക്കസ്റ്റ് വഭായഭാതകേയലട  60%-വലാം
4 ലക്ഷത്തനിനുകമല് 9 ലക്ഷലാം വലരയള്ള വഭായകേളക്കസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേ
യഭായനിട്ടുള്ള മുതലനിലന്റെ  50%-വലാം  (പരമഭാവധനി 2,40,000 രൂപ
വലര) സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

• വഭായയലടകമലുള്ള  മുഴവന  പലനിശൈയലാം  പനിഴപലനിശൈയലാം  ഇളവസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  തയഭാറഭാകുന്നെപക്ഷലാം  പഠനകേഭാലയളവനികലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായയലട  കേഭാലയളവനികലഭാ  അപകേടലാംമൂലകമഭാ
അസഖലാംമൂലകമഭാ ശൈഭാരതീരനികേമഭാകയഭാ മഭാനസനികേമഭാകയഭാ  80%-കമഭാ
അതനിലധനികേകമഭാ സനിരശവകേലലലാം കനരനിടകതഭാ,  മരണലപട്ടു കപഭായകതഭാ
ആയ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായയലട മുഴവന മുതല്
തകേയലാം,  തതീയതനി,  അനുവദനിച കലഭാണ തകേ,  കലഭാണ അക്കഇൗണനിലന്റെ
തരലാം എന്നെനിവ പരനിഗണനിക്കഭാലത തലന്നെ സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

• മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്/എന.ആര്.ഐ.  കകേസഭാട,  അലാംഗതീകൃതമലഭാത്ത
സഭാപനങ്ങളനില് പകവശൈനലാം കനടനിയനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇതനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയനില. 

• മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  കേസഭാടയനില് നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  പകവശൈനലാം കനടനിയനിട്ടുള്ള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ഈ സ്കതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹരഭാണസ്റ്റ്.

• കലഭാണ അക്കഇൗണസ്റ്റ് കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേയ്തനിട്ടുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ഈ
സ്കതീലാം പകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുന്നെതല. 
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• ഈ സ്കതീലാം പകേഭാരലാം ഇന്തെലയനിലല ഗഭാജുകവറസ്റ്റ്/കപഭാസസ്റ്റ് ഗഭാജുകവറസ്റ്റ്/
ഡനികപ്ലഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ്റ്റ്  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ആദലലത്ത  ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  ഒരനിക്കല്
മഭാത്രകമ ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുകേയള. 

വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം 6 ലക്ഷത്തനില് തഭാലഴയള്ള വഭായലയടുത്ത
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രകമ ഈ സ്കതീമനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുകേയള.
എന്നെഭാല്  40%-കമഭാ  അധനികേകമഭാ  അലാംഗപരനിമനിതനിയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്
വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാന പരനിധനി 9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനിരനിക്കുലാം.

സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതകേടലാം

37(3659)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതകേടലാം  എത്രലയന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം മുതല് 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വലരയള്ള ലപഭാതകേടലാം, വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപഭാതകേടലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  31  വലരയള്ള  അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്  ജനറലനിലന്റെ
കേണക്കുകേള ലഭലമഭായനിടനില. അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് ജനറലനിലന്റെ ലഭലമഭായ തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം 28-2-2017 വലരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ആലകേ ലപഭാതകേടലാം (E)  122933.76
കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്. 

2011-12 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31 വലരയള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ലപഭാതകേടലാം (E)  ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(തകേ കകേഭാടനിയനില്)
വര്ഷലാം ലപഭാതകേടലാം വര്ഷലാം ലപഭാതകേടലാം

2011-12 61793.09   2014-2015   96132.96

2012-13 72250.19
2015-2016 109730.972013-14 83466.56

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ശൈമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം ട്രേഷറനി വഴനിയഭാക്കുന്നെ
പദതനി

38(3660) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ശൈമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം പൂര്ണമഭായലാം ട്രേഷറനി
വഴനിയഭാക്കുന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  ശൈമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം സഗമമഭായനി
വനിതരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ട്രേഷറനികേളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ബഭാങ്കേസ്റ്റ് വഴനി ശൈമ്പളവലാം ലപനഷനുലാം വഭാങ്ങനിലക്കഭാണനിരുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ശൈമ്പളലാം/ലപനഷന  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എന്തെസ്റ്റ്  ക്രെമതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെകതഭാടുകൂടനി പതനിമഭാസലാം ശൈമ്പളലാം/ലപനഷന
ഇനത്തനില് എന്തെസ്റ്റ് തകേ ട്രേഷറനിയനില് നതീക്കനിയനിരനിപസ്റ്റ് ഉണഭാകുലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടുന്നെ  സഭാമ്പത്തനികേ  പതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഈ പരനിഷ്ക്കഭാരലാം എത്രമഭാത്രലാം സഹഭായകേമഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എലഭാ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  എന്നെ ആശൈയത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇ-റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ധനകേഭാരല  വകുപനിലുലാം  ട്രേഷറനി
വകുപനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  ശൈമ്പളലാം
അവരുമഭായനി  ബന്ധലപട  ട്രേഷറനികേളനില്  ജനകററസ്റ്റ്  ലചേയലപടുന്നെ  ഇ-റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.
അക്കഇൗണകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ആദലലാം  ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയലപടുകേയലാം  തടര്ന്നെസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ബന്ധലപട റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി./ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ആവശൈലഭാനുസരണലാം ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  സഇൗകേരലവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിവരുന.  ട്രേഷറനികേളനില്  നനിനലാം  ലപനഷന
വഭാങ്ങുന്നെ ലപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് പനി.റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി. സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഏതസ്റ്റ് ട്രേഷറനിയനില്
നനിനലാം  സഗമമഭായനി  ലപനഷന  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  സഇൗകേരലവലാം  ട്രേഷറനി
കകേഭാര് ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  വഴനി  ശൈമ്പളലാം  വഭാങ്ങനിവരുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  ട്രേഷറനികേളനില്  തടങ്ങുന്നെ
തങ്ങളുലട  ഇ-റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  അക്കഇൗണനില്  ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയലപടുന്നെ  ശൈമ്പള  തകേ
അവരുലട  റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി./ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട  റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി./ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനില്
നനിനതലന്നെ  ഈ  തകേ  പനിനവലനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  വഴനി  ലപനഷന  സസതീകേരനിക്കുന്നെ
ലപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തങ്ങളുലട  ലപനഷന  ബന്ധലപട  ബഭാങ്കേനില്നനിനലാം  തടര്നലാം
സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് ഇ-റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  സലാംവനിധഭാനലാം ധനകേഭാരല
വകുപനിലുലാം ട്രേഷറനി വകുപനിലുലാം മഭാത്രകമ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളു എന്നെതനിനഭാല് ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ലമഭാത്തത്തനില്  എത്ര  തകേ  നതീക്കനിയനിരുപ്പുണഭാകുലാം  എന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഒരു
വനിലയനിരുത്തല് നനിലവനിലല അവസയനില് സഭാധനിക്കുന്നെതല.

(ഡനി)  നനിലവനില് റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി. അക്കഇൗണനിനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ പലനിശൈ തഭാരതകമലന
കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ഉയര്ന്നെ  പലനിശൈ  ലഭനിക്കുന്നെ  ഇ-റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.-യനില്  ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്  ലചേയലപടുന്നെ
ശൈമ്പള  തകേ  അതനില്ത്തലന്നെ  നനിലനനിര്ത്തനി,  ആവശൈലത്തനിനുമഭാത്രമുള്ള  തകേ
പനിനവലനിക്കഭാകനഭാ  ബഭാങ്കേനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറ്റുവഭാകനഭാ  മഭാത്രകമ  ജതീവനക്കഭാര്  തഭാല്പരലലപടുകേയള.
ആയതനിനഭാല്  ട്രേഷറനിയനില്  എസസ്റ്റ്.ബനി.  നനികക്ഷപലാം  വര്ദനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലത
സലാംജഭാതമഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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ചേടഞ്ചേഭാല് സബ്ട്രേഷറനിക്കസ്റ്റ് സസന്തെമഭായനി ലകേടനിടലാം

39(3661) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ചേടഞ്ചേഭാല്  സബ്ട്രേഷറനിക്കസ്റ്റ്  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലതക്കനില്  വനികലജനില്  സലലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സലലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ്  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം ഇവനിലട  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനില് ലതക്കനില് വനികലജനില് റതീ-
സര്കവ്വേ  107/1  A  പഭാര്ടനില്ലപട   10   ലസന്റെസ്റ്റ്  പുറകമ്പഭാക്കുഭൂമനി  ചേടഞ്ചേഭാല്  സബ്ട്രേഷറനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി രണസ്റ്റ് കസവന വകുപ്പുകേള തമ്മേനിലുള്ള ഭൂമനിശകേമഭാറ വലവസ
പകേഭാരലാം ശകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  23-10-2013-ലല റവനബ്യൂ (എല്) വകുപനിലന്റെ സ.ഉ. (ശകേ) നമ്പര് 463/
2013/റ.വ. ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം 2013-ല് ഭൂമനി ശകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ട്രേഷറനി അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഇനലകേല്  മുകഖന  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള കപഭാജക്ടനിലന്റെ രണഭാലാം ഘടത്തനില് ചേടഞ്ചേഭാല് സബ്ട്രേഷറനിലയ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ട്രേഷറനി  ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള
വനിശൈദമഭായ  ലപഭാകപഭാസല്  ലഭലമഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ജതീവനക്കഭാരുലട പനി.എഫസ്റ്റ്. പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ് പുതക്കനി നനിശയനിക്കല്

40(3662)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫസ്റ്റ്.  പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ്  പുതക്കനി

നനിശയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം

പനി.എഫസ്റ്റ്. പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ് നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  പനി.എഫസ്റ്റ്.  പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ്

1-4-2016 മുതല് 30-9-2016 വലര എത്രയഭായനിരുന എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പനി.എഫസ്റ്റ്.
പലനിശൈനനിരക്കസ്റ്റ്  കുറചതസ്റ്റ്  വഴനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പലനിശൈ  ഇനത്തനില്  ലഭനികക്കണ
തകേയനില് ഗണലമഭായ കുറവസ്റ്റ് വന്നെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) എങ്കേനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പനി.എഫസ്റ്റ്. പലനിശൈ 1-10-2016
വലര പഴയ നനിരക്കനില് നല്കേനിയതകപഭാലല സലാംസഭാന ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  30-9-2016 വലര
പഴയ നനിരക്കനില് പനി.എഫസ്റ്റ്. പലനിശൈ നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലത.

(ബനി)  8.1% (എടസ്റ്റ് ദശൈഭാലാംശൈലാം ഒന്നെസ്റ്റ് ശൈതമഭാനലാം).

(സനി&ഡനി)  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ട്രേഷറനികേളനില് ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ് ഫനിനഭാനഷലല് മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സനിസലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നെ നടപടനി

41(3663) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ട്രേഷറനികേളനില്  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനഷലല്  മഭാകന ജ് ലമന്റെസ്റ്റ്
സനിസലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സനിസലാം  വഴനി  ലഭനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര ട്രേഷറനികേളനില് ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വരുനണസ്റ്റ്;
ഇനനി എത്ര ട്രേഷറനികേളനില് ഈ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന  ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനഷലല്
മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം  (IFMS)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ധനകേഭാരല
ഇടപഭാടുകേള  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ആധുനനികേ
വല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  ധനകേഭാരല  ഇടപഭാടുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ധനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്,  ട്രേഷറനി,  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെല,
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അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് ജനറല്, മറ്റു വകുപ്പുകേള എന്നെനിവലര എലഭാലാം ഉളലപടുത്തനി സലാംകയഭാജനിതമഭായ
രതീതനിയനില് ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേള നടത്തുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമഭാണനിതസ്റ്റ്. ആധുനനികേ
കേഭാലഘടത്തനിലന്റെ  രതീതനികേളക്കനുസൃതമഭായനി  അക്കഇൗണനിലാംഗസ്റ്റ്  പണശകേമഭാറ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരല ഇടപഭാടുകേലള എത്തനിക്കുകേ എന്നെതഭാണസ്റ്റ് ഇതനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.
പൂര്ണമഭായലാം  ലവബസ്റ്റ്  അധനിഷനിതമഭായ  ഓണശലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേള  നടത്തുന്നെ  IFMS-നസ്റ്റ്  ഇടപഭാടുകേള  കവഗത്തനിലുലാം
സതഭാരലവലാം കുറമറരതീതനിയനിലുലാം നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ജതീവനക്കഭാരുലട ശൈമ്പളവലാം മറസ്റ്റ് അലവനസകേളുലാം സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനില്
നനിനലാം  വനിരമനിചവരുലട  ലപനഷനുലാം  മറസ്റ്റ്  അലവനസകേളുലാം  ലവണര്മഭാരുലട  കപലമന്റെസ്റ്റ്,
കകേഭാണട്രേഭാക്ടര്മഭാരുലട  കപലമന്റെസ്റ്റ്  തടങ്ങനി  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നല്കുന്നെ  എലഭാത്തരലാം
കപയ്ലമനകേളുലാം  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
അടയ്കക്കണന്നെ എലഭാ  തകേകേളുലാം  IFMS  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  ട്രേഷറനികേളനില്
സസതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ട്രേഷറനി  കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്,  കകേഭാര്  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ് മഭാറനിക്കഴനിഞ. ഇതമൂലലാം റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി. അക്കഇൗണസ്റ്റ് ഉടമകേളക്കസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ്
ട്രേഷറനിയനില്നനിനലാം പണമനിടപഭാടുകേള നടത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനഷലല്
മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന്നെ വനികേസന പദതനികേള

42(3664) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഏലതഭാലക്ക വനികേസന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് പധഭാനമഭായലാം കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയന്നെ വനികേസന പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പധഭാനമഭായലാം പരനിഗണനിക്കലപടുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതവലര  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട  ഏലതഭാലക്ക  പവൃത്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാര്ഷനികേ  ബജറനില്  കേനിഫ്ബനി മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള
പദതനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പദതനികേളുമഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്  കേനിഫ്ബനി
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്.  കഭദഗതനിലചേയ്ത  കേനിഫസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട
നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള  100  കകേഭാടനി രൂപയനില് കൂടുതല് മൂലലമുള്ളതഭായനിരനിക്കണലമനലാം
എന്നെഭാല് അവയലട  മൂലലലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്നെ ആവശൈലത്തനികലയ്ക്കഭായനി  പത്തസ്റ്റ്  കകേഭാടനി
രൂപയനില്  കുറയഭാത്ത  കപഭാജക്ടുകേലള  ട്രേഭാഞ്ചേസസ്റ്റ്  ആയനി  തരലാംതനിരനിക്കഭാവന്നെതഭാലണനലാം
അവയനികലഭാകരഭാനലാം  മൂലലലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  100  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കേവനിയന്നെ
മൂലലമുള്ളതഭായനിരനികക്കണതഭാലണനലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കേനിഫ്ബനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡലാം  8-8-2016-ലല സ.ഉ. (ശകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന.* കേനിഫ്ബനിയലട
ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതസ്റ്റ്
ബന്ധലപട ഭരണ വകുപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  8-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ശകേ)  നമ്പര്  315/16/ധന.  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം
ബന്ധലപട ഭരണ വകുപസ്റ്റ് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള ഭരണഭാനുമതനി ഉളലപലടയള്ള പദതനി
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കേനിഫസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിലന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി സമര്പനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ടനി
ഉത്തരവനിലല മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങളനുസരനിചസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതലാം
കേനിഫസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായതമഭായ  പദതനികേളുലട  പടനികേ  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

ലഡപബ്യൂകടഷന നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണലാം

43(3665)  ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉയര്ന്നെ ശൈമ്പള ലസ്കയനില് ഉള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് തഭാഴ്ന്ന  തസനികേകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലഡപബ്യൂകടഷന
വലവസയനില്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല
വകുപസ്റ്റ് സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലല  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാണഫനിഡനഷലല്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
കഗഡസ്റ്റ്  II  തസനികേകേളനിലല  നനിയമനലാം  ലഡപബ്യൂകടഷന  വലവസപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്
എന്നെ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസസ്തുത  സര്ക്കുലര്മൂലലാം  ജനില  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലല  കഗഡസ്റ്റ്II  സനി.എ
തസനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേളനില്  ആവശൈലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  ലഡപബ്യൂകടഷന  വലവസയനില്
ലഭനിക്കുന്നെനിലലന്നെ വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില്  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കമല്പറഞ്ഞെ  സര്ക്കുലറനിലല
വലവസകേള  ഇളവ  ലചേയ്തസ്റ്റ്  ജനില  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലല  കഗഡസ്റ്റ്II  സനി.എ.  തസനികേകേളനിലല
നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് ഉയര്ന്നെ കഗഡനിലുള്ള സനി.എ.മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ലഡപബ്യൂകടഷന വലവസയനില്
നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  28-11-2013-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (പനി)  നമ്പര്  580/2013/
ധന-യനിലല ഖണ്ഡനികേ   ii  (സനി) പകേഭാരലാം ഉയര്ന്നെ ശൈമ്പളലസ്കയനില് ഉള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് തഭാഴ്ന്ന
തസനികേ കേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലഡപബ്യൂകടഷന വലവസയനില് നനിയമനലാം നല്കുവഭാനഭാകേനില.

(ബനി-ഡനി)  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളനിലല ഫണസ്റ്റ് ശകേമഭാറലാം

44(3667)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുന്നെ
ഫണസ്റ്റ്  നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്  ശകേമഭാറുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ
നടപടനിക്രെമങ്ങളനില് മഭാറലാം വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനിൽ വനിശൈദഭാലാംശൈലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നടപടനിക്രെമങ്ങളനിലല മഭാറലാംമൂലലാം നനിര്വ്വേഹണ ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെതനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനിൽ
ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് റനിലതീസസ്റ്റ്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനില്
ഉണഭാകുന്നെ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതത്തനിനസ്റ്റ്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി
സലാംസഭാന  വനിഹനിതലാം  നല്കുന്നെതനിലുമുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുമുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെ ഒരു  Revised Fund Flow  Method 21-2-2017
തതീയതനിയനിലല  24/2017/ധന.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനി  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതപകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതലാം  സലാംസഭാന  ബജറനില്
ആവശൈലമഭായ തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതമഭായ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട ഫണസ്റ്റ്
നനിര്വ്വേഹണ  ഏജനസനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണ  വകുപനിനുതലന്നെ  കനരനിടസ്റ്റ്  റനിലതീസസ്റ്റ്  ലചേയ്തസ്റ്റ്
നല്കേഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെലയലട ലക്രെഡനിറസ്റ്റ് ലമകമ്മേഭാ പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അക്കഇൗണനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര ഫണസ്റ്റ്  ലക്രെഡനിറഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ആയതസ്റ്റ്
ബന്ധലപട  ലസക്രെടറനി/വകുപ്പുതലവനഭാലര  അറനിയനിക്കുന്നെകതഭാലടഭാപലാം  ആയതസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുന്നെ
ബന്ധലപട  ഏജനസനി/വകുപനിനസ്റ്റ്  റനിലതീസ്ലചേയ്തസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണലമനള്ള നനിര്കദ്ദേശൈവലാം ധനകേഭാരല  (പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്)  വകുപനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുകേയലാം
ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ധനകേഭാരല  (പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്)  വകുപനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട
സഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗത്തനിനുമഭായനി
നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള നല്കേനിലക്കഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷഭാവസഭാനവലാം പകതലകേ
സര്ക്കുലറുകേള  പുറലപടുവനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന്റെ  അവസഭാന
പഭാദത്തനില് ഫണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗലാം തസരനിതലപടുത്തഭാന  12-1-2017-ല് 02/2017/ധന.
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പുറലപടുവനിചനിരുന.

(ബനി)  കമല്ഉത്തരത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല. 
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കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട നടത്തനിപസ്റ്റ്

45( T3668) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളുലട  നടത്തനിപനിനുലാം  നനിരതീക്ഷണത്തനിനുമഭായനി
പകതലകേലാം  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില്  അതനിലന്റെ  ഘടന,  പവര്ത്തനലാം  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി/കകേന്ദ്ര   പദതനികേളക്കഭായനി
സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  ഫണലാം  അവയലട  വനിനനികയഭാഗവലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഒരു  ഓണശലന  സലാംവനിധഭാനലാം  പബ്ലേനികേസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനഷലല്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സനിസലാം
(പനി.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.)  എന്നെ  കപരനില്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് സലാംസഭാനത്തുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പനി.എഫസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  ഓണശലന  സലാംവനിധഭാനലാം  ട്രേഷറനിയമഭായനി
സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനകണഭാലയനലാം
അവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയനലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  കേഴനിയലാം.
കൂടഭാലത കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട നടത്തനിപസ്റ്റ് നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം യഥഭാസമയലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിലയടുക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ആസൂത്രണ  സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല
വകുപനില് ഒരു കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന ലസല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ ലസല് വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുലട കയഭാഗങ്ങള വനിളനിചകൂട്ടുകേയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനികക്കണ
ഫണകേലളക്കുറനിചള്ള വനിവരങ്ങള കശൈഖരനിക്കുകേയലാം ഫണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാലത വഭാങ്ങനിലചടുക്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്തസ്റ്റ്
വരുനണസ്റ്റ്. 

കേടപത്രത്തനിലൂലട ധനസമഭാഹരണലാം

46(3669)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലലചേലവകേളക്കഭായള്ള  പണലാം  കേലണത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ആറഭായനിരലാം
കകേഭാടനി  രൂപ  ലപഭാതവനിപണനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  വഴനി  കേടപത്രത്തനിലൂലട
സമഭാഹരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഓണത്തനിനസ്റ്റ്  ശൈമ്പളലാം,  ലപനഷന,  കക്ഷമലപനഷന,  ഉതവബത്ത
എന്നെനിവ  നല്കേഭാന  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ലചേലവഭാണസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  8,500  കകേഭാടനി  രൂപ  ലപഭാതവനിപണനിയനില്നനിനലാം
കേടപത്രലാം മുഖഭാന്തെരലാം സമഭാഹരനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
നമ്മുലട  വഭാര്ഷനികേ  കേടലമടുപസ്റ്റ്  പരനിധനിക്കുള്ളനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഇങ്ങലന  സമഭാഹരനിക്കുന്നെ
തകേയനില്നനിനലാം ഒരു ഭഭാഗലാം ഓണക്കഭാല ലചേലവകേളക്കുകൂടനി വനിനനികയഭാഗനികക്കണനി
വരുലാം.

(ബനി)  ഈ  ഓണത്തനിനസ്റ്റ് ശൈമ്പളലാം, ലപനഷന, കക്ഷമലപനഷന, കബഭാണസസ്റ്റ്,
ഉതവബത്ത  എന്നെതീ  ലചേലവകേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രലാം  6500  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  ലചേലവസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി .മൂലലാം ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് /ഉകദലഭാഗസ സലാംവനിധഭാനത്തനില് വന്നെ
മഭാറങ്ങള

47(3670) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശൈശൈതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷസ്റ്റ് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാണനിജല ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്ററുകേൾ നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലത്തനിൽ മറസ്റ്റ്
അനധനികൃത  ഉത്പന്നെങ്ങൾ  കേടത്തുന്നെതസ്റ്റ്  തടയഭാൻ  സസതീകേരനിച  മഭാർഗങ്ങൾ  എലന്തെലഭാലാം;
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസയനില്സസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസലര ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില്
വന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് ഏത രതീതനിയനില് പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന;  ഇത
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിശൈദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപഭാക്കുന്നെതനില്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  വകുപ്പുകേള  ഏലതഭാലക്ക
കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  സലാംകയഭാജനിത  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന  കപഭാകുന്നെതസ്റ്റ്  എനലാം
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെയലാം ചുമതലകേള സലാംബന്ധനിച വനിഷയങ്ങളനില്
എലന്തെഭാലക്ക തതീരുമഭാനലമടുത്തു എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം കശൈഖരനിച നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉകദലഭാഗസരുലട പുനര്വനിനലഭാസ നടപടനികേള ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  പഭാസ്സഭാക്കനിയ  101-ാം

ഭരണഘടനഭാ  കഭദഗതനി  നനിയമ  പകേഭാരലാം  ഇതനിനുകവണനിയള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ

ചേടങ്ങള,  നടപടനിക്രെമങ്ങള  എന്നെനിവ  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേഇൗണസനിലനിലന്റെ  ശൈനിപഭാര്ശൈ

പകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം.  കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരല മനനി അദലക്ഷനുലാം സലാംസഭാന-കകേന്ദ്ര ഭരണ

പകദശൈ ധന/നനികുതനി വകുപ്പുമനനിമഭാര് ഇതനിലല അലാംഗങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ്. കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ്    1/3

കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  ലവയനികറജുലാം  ബഭാക്കനിയള്ളവര്ലക്കലഭാലാം  കൂടനി  2/3  കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ്  ലവയനികറജുമഭാണസ്റ്റ്

നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ് കവണനിവന്നെഭാല്  3/4  കവഭാടനിലാംഗസ്റ്റ് ലവയനികറജനിലഭാണസ്റ്റ്

ലപഭാകപഭാസല്  പഭാസ്സഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരനിനുലാം നനികുതനി നനിശയനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശൈലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില് ഇല. 

സലാംസഭാനങ്ങള ഈടഭാക്കനിയനിരുന്നെ പകരഭാക്ഷ നനികുതനികേളഭായ മൂലലവര്ദനിത നനികുതനി,

വനില്പന നനികുതനി,  കകേന്ദ്ര വനില്പന നനികുതനി,  ആഡലാംബര നനികുതനി,  എനട്രേനി ടഭാകസ്റ്റ്,

കലഭാടറനികേളനികനലുള്ള നനികുതനി, സര്ചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്, ലസസ്സസ്റ്റ്, വനികനഭാദ നനികുതനി എന്നെനിവയലാം

കകേന്ദ്ര  നനികുതനികേളഭായ  എശകസസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനി,  അഡതീഷണല്  എശകസസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനി,

അഡതീഷണല് കേസലാംസസ്റ്റ് ഡബ്യൂടനി, കസവന നനികുതനി, സര്ചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്, ലസസ്സസ്റ്റ് എന്നെനിവയലാം

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  ലയനിക്കുന.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  സലാംസഭാനത്തനിനകേലത്ത

ക്രെയവനിക്രെയത്തനിനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ സനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.,

സലാംസഭാനഭാന്തെര വലഭാപഭാരത്തനികനല് ഐ.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  എന്നെതീ നനികുതനികേള ഉണഭാകുലാം.  ഒകര

നനികുതനിയടനിത്തറയനില്  കകേന്ദ്രവലാം  സലാംസഭാനവലാം  നനികുതനി  സമഭാന്തെരമഭായനി  ചുമത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്

പുതനിയ സമ്പ്രദഭായലാം.  എലഭാ നനിയമങ്ങളുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേഇൗണസനില്  ഉണഭാക്കുന്നെ

മഭാതൃകേഭാ നനിയമത്തനിനസ്റ്റ് അനുസൃതമഭായനിരനിക്കണലാം.  കകേന്ദ്ര ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യലാം സലാംസഭാന

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യലാം യഥഭാക്രെമലാം കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെയലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെയലാം അക്കഇൗണകേളനികലയ്ക്കഭാണസ്റ്റ്

കപഭാവകേ. അതലകേഭാണസ്റ്റ് അവയലടകമലുള്ള ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ഇളവലാം പകതലകേമഭായനിരനിക്കുലാം. 

സനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുള്ള  അകത

അധനികേഭാരങ്ങള എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരലാം  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനുമുണസ്റ്റ്.

ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കേഇൗണസനിലനില് എടുത്ത തതീരുമഭാന പകേഭാരലാം ഒന്നെരകക്കഭാടനി രൂപവലര

വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നെ ഫയലുകേള 9:1 എന്നെ അനുപഭാതത്തനില് സലാംസഭാന

കകേന്ദ്ര വകുപ്പുകേള ഭരണനനിര്വ്വേഹണലാം നടത്തുകേയലാം അതനിനുമുകേളനിലുള്ളവ  1:1  എന്നെ

അനുപഭാതത്തനില് വതീതലാംവയ്ക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിധനിയനിലുള്ള

ഫയലുകേളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുള്ള

ഫയലുകേളനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  മൂലലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുണഭാകുന്നെ നഷലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

48(3671)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1-7-2017-നസ്റ്റ്  മുനപസ്റ്റ്  എഗനിലമനറ് വച  പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്  4%  വഭാറസ്റ്റ്
ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ് ഇകപഭാള 12%-മഭായനി വര്ദനിചതമൂലലാം പഭാര്ടസ്റ്റ് ബനില് സമര്പനിക്കുന്നെ
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുണഭാകുന്നെ  8%  തകേയലട  നഷലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഈ  പശലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇതവലര  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിച
എനകൂടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) 1-7-2017-നസ്റ്റ് മുനപസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയനിരുന്നെ ശുദജല വനിതരണശപപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  എശകസസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  ലസനട്രേല്  ലസയനില്ടഭാകസ്റ്റ്  2%  മഭാത്രലാം
ഈടഭാക്കനിയനിരുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് ഇകപഭാള 18% ജനിഎസസ്റ്റ് ടനി ഈടഭാക്കുന്നെത മൂലലാം
സലാംസഭാനലത്ത ശുദജല വനിതരണ കേരഭാറുപണനികേള മുഴവനുലാം നനിര്ത്തനിവയ്കക്കണ
അവസ സലാംജഭാതമഭായനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തെസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചലവന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാറസ്റ്റ് നനിയമപകേഭാരലാം  4%  വഭാറസ്റ്റ് നനികുതനി അടചനിരുന്നെതസ്റ്റ് ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ്
ലക്രെഡനിറനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാകേഭാലതയഭാണസ്റ്റ്.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യനില്  അനലസലാംസഭാനത്തു
നനിനലാം വഭാങ്ങുന്നെ സഭാധനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഉളലപലട ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രെഡനിറസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലമന്നെതനിനഭാല്
ഈ പറയന്നെ രതീതനിയനിലുള്ള നഷലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഉണഭാവകേയനില.  പശ  പരനിഹഭാര
ത്തനിനുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില്വന്നെ  പശഭാത്തലത്തനില്  നനികുതനി  വലവസയനില്
ഉണഭായ മഭാറലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കനിടയനില് ആശൈയക്കുഴപലാം സൃഷനിക്കുകേയലാം തന്മൂലലാം പുതനിയ
കേരഭാറുകേളനില് ഏര്ലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്നെതഭായലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനിയനില്  കേരഭാര്  വനിളനിക്കുന്നെ  സമയത്തസ്റ്റ്തലന്നെ  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ
NIT-യനില്  (കനഭാടതീസസ്റ്റ്  ഇനശവറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലടണര്)  സര്ക്കഭാര്  അതതസ്റ്റ്  സമയത്തസ്റ്റ്  വരുത്തുന്നെ
നനികുതനി വലതലഭാസങ്ങള തടനികേനിഴനിക്കുന്നെതനിനുള്ള വലവസകേള നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അയല് സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം നനികുതനി ലവടനിചസ്റ്റ് ചേരക്കുകേള
കേടത്തുന്നെതനിനുള്ള സഭാധലത

49(3672) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടസ്റ്റ്  റസഭാഖസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പഭാബലലത്തനില് വരുന്നെകതഭാടുകൂടനി അന്തെര്
സലാംസഭാന  വലഭാപഭാര  കമഖലയനില്  എലന്തെലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
456/2020
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(ബനി)  അന്തെര്  സലാംസഭാന  വലഭാപഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച  വലവസകേളനില്  മഭാറലാം
വരുന്നെകതഭാലട  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം മന്ദതീഭവനിക്കഭാന ഇടയള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാഹചേരലലാം  ദുരുപകയഭാഗലാം  ലചേയ്തസ്റ്റ്  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം
നനികുതനി ലവടനിചസ്റ്റ് ചേരക്കുകേള കേടത്തുന്നെതനിനുള്ള സഭാധലത നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില് ഇത തടയന്നെതനിനഭായനി  അതനിര്ത്തനി പകദശൈങ്ങളനിലല എലഭാ പധഭാന
കറഭാഡുകേളനിലുലാം നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാകുന്നെകതഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാനഭാന്തെര  വലഭാപഭാരത്തനികനലുള്ള
എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  നതീക്കലാംലചേയലപടുന.  രഭാജലലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  കേകമ്പഭാളമഭാകുന.
അന്തെര് സലാംസഭാന ശകേമഭാറങ്ങളനില് നല്കേനിയ നനികുതനി, വഭാങ്ങനിയ വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്
അവര് തടര് വനില്പന നടത്തുകമ്പഭാള ഇനപുടസ്റ്റ് ലക്രെഡനിറസ്റ്റ് എടുക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  നനികുതനിക്കുകമല്
നനികുതനിലയനള്ളതസ്റ്റ് പൂര്ണമഭായലാം ഇലഭാതഭാകുന. ആയതനിനഭാല് എലഭാ സശപ്ലയനിലുലാം
നല്കുന്നെ നനികുതനി ഇനകവഭായനിസനില്നനിനലാം വലക്തമഭായനി മനസ്സനിലഭാക്കഭാലാം. നനികുതനികേള അന്തെര്
സലാംസഭാന ശകേമഭാറ സമയത്തുതലന്നെ സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുലാം. മുനപുണഭായനിരുന്നെതകപഭാലല
തടര് വനില്പനവലര കേഭാത്തനിരനികക്കണ കേഭാരലമനില.

(ബനി)  അന്തെര് സലാംസഭാന വലഭാപഭാരത്തനിലല അതനിര്ത്തനികേള മഭാഞ്ഞെകതഭാലട
ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ്   പഴയ പസക്തനി നനിയമപരമഭായനി  ഇല.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരലാം
ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള facilitation centre മഭാത്രമഭാക്കനി പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പൂര്ണമഭായലാം കേമ്പബ്യൂടര്വല്കൃത നനികുതനി നനിര്വ്വേഹണ സമ്പ്രദഭായമഭാണസ്റ്റ്
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. എന്നെതനിനഭാല് നനികുതനി ലവടനിപസ്റ്റ് ഗണലമഭായനി കുറയലമന്നെഭാണസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  നനികുതനിലവടനിചസ്റ്റ്  ചേരക്കുകേള
കേടത്തുന്നെതനിനുള്ള സഭാധലത നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പധഭാന  പഭാതകേളനിലുലാം  ഊടുവഴനികേളനിലുലാം  നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലചേക്കസ്റ്റ് കപഭാസ്റ്റുകേളുലട പവര്ത്തനലാം

50(*T3673) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേരക്കസ്റ്റ്  കസവന  നനികുതനി  (GST)  വന്നെകശൈഷലാം  കകേരളത്തനിലല  ലചേക്കസ്റ്റ്
കപഭാസ്റ്റുകേള  പവര്ത്തനക്ഷമമലലന്നെ  പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലലയലാം  ദൃശൈലമഭാധലമങ്ങളനിലലയലാം
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാലര
പുനര്വനിനലഭാസത്തനിലൂലട മറസ്റ്റ് കജഭാലനികേള ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  GST  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശൈഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത റവനബ്യൂ  വരുമഭാനലാം
വര്ദനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നൽകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അന്തെര്  സലാംസഭാന  വലഭാപഭാരത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനികേള  മഭാഞ്ഞെകതഭാലട
വഭാണനിജല  നനികുതനി  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിയമപരമഭായനി  പഴയ ധര്മ്മേകമഭാ  കജഭാലനികേകളഭാ
നനിലവനിലനില. അവ ഇന്നെസ്റ്റ് ഡഭാറഭാ ലഫസനിലനികറഷന ലസന്റെറുകേളഭായനിടഭാണസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)   ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേളനിലല  വഭാണനിജല  നനികുതനി  വകുപസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാലര
പുനര്വനിനലസനിക്കുന്നെ നടപടനികേള പഭാരലാംഭ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  1-7-2017  മുതല് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപനിലഭാക്കനിലയങ്കേനിലുലാം   2017 ഓഗസസ്റ്റ്
25  മുതല്  മഭാത്രകമ  റനികടണ  ഫയല്  ലചേയ്യുകേയള.   അതലകേഭാണസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.
വരുമഭാനലാം എത്രയഭാലണന്നെസ്റ്റ് ഇകപഭാള അറനിയവഭാന നനിര്വ്വേഭാഹമനില. 

കഹഭാടല് ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് അമനിത വനില

51(3674)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വരുന്നെതനിന്മുമ്പസ്റ്റ്  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉണഭായനിരുന്നെ നനികുതനി ഘടന വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം ജനങ്ങളനിൽനനിന്നെസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുന്നെ നനികുതനി
എത്ര വതീതമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ഇനത്തനില്  നല്കകേണ  മുഴവന  നനികുതനി  തകേയലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാവസ്റ്റ് തലന്നെയഭാകണഭാ നല്കകേണതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  'വഭാറസ്റ്റ്  '  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ സമയത്തസ്റ്റ് പഭാകേലാംലചേയ്ത ഭക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്
വനിറ്റുവരവനിലന്റെ അരശൈതമഭാനലാം കകേഭാമ്പഇൗണനിലാംഗസ്റ്റ് നനികുതനിയഭായനി അടയ്ക്കണമഭായനിരുന.
ഇത്തരക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വനിറ്റുവരവനിനസ്റ്റ്  പരനിധനിയനിലഭായനിരുന.  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷണനനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനഭാവശൈലമഭായ  സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുകമ്പഭാള നല്കുന്നെ നനികുതനി   ഇനപുടസ്റ്റ്  ടഭാകസ്റ്റ്
ലക്രെഡനിറഭായനി  ലഭനിക്കുമഭായനിരുന്നെനില.  കൂടഭാലത  ശൈതീതതീകേരനിച  ഭക്ഷണശൈഭാലകേളനില്
ഭക്ഷണവനിലയലട 40%-നസ്റ്റ് കമല് 15% കസവന നനികുതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഈടഭാക്കനിയനിരുന.
എന്നെഭാല് കകേരളത്തനില് ഇതസ്റ്റ് ശഹകക്കഭാടതനി കസ ലചേയ്തനിരുന്നെതനിനഭാല് നടപനിലഭായനില.
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(ബനി&സനി)  75 ലക്ഷലാം രൂപ വനിറ്റുവരവള്ള കഹഭാടലുകേളക്കസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യനില്
കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന  സ്കതീലാം  സസതീകേരനിക്കഭാവന്നെതലാം  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  വനിറ്റുവരവനിലന്റെ  5%
നനികുതനി (2.5% സനി.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.,  2.5%എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.) അടയ്കക്കണതമഭാണസ്റ്റ്.
എന്നെഭാല്  ഇതസ്റ്റ്  ജനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  പനിരനിലചടുക്കഭാവന്നെ  നനികുതനിയല.  കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന
വലവസയനിലഭാലത  നനികുതനി  അടയ്ക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  കനഭാണ  എ.സനി.  റകസഭാറനകേളനില്  12%-ഉലാം,
എ.സനി.  റകസഭാറനകേളനില്  18%-ഉലാം ആണസ്റ്റ് നനികുതനി.  ഭക്ഷണലാം തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ
സഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുകമ്പഭാള നല്കുന്നെ നനികുതനി ഇവര്ക്കസ്റ്റ് ഇനപുടസ്റ്റ് ടഭാകസ്റ്റ് ലക്രെഡനിറഭായനി
ലഭനിക്കുലാം. “കകേഭാകമ്പഭാസനിഷന സ്കതീലാം” സസതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തഭാവനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കകേരളത്തനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലാം

52(3675)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  കകേരളത്തനിലന്റെ  നനികുതനി  വരുമഭാനലത്ത  എങ്ങലനയഭാണസ്റ്റ്
ബഭാധനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലന്റെ നനികുതനി കൂടുകേയലാം കുറയകേയലാം
ലചേയ്തലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനികലക്കസ്റ്റ്  വരുന്നെ  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കുലാം  കകേരളത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
പുറകത്തയ്ക്കസ്റ്റ് കപഭാകുന്നെ ഉല്പനങ്ങളക്കുലാം ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ബഭാധകേമഭായതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്
കകേരളത്തനിലന്റെ നനികുതനി വരുമഭാനലാം വര്ദനിയ്ക്കഭാകനഭാ കുറയഭാകനഭാ ഇടവരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നെസ്റ്റ് ഉല്പന്നെങ്ങള തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  കകേരളത്തനിലല  ലചേക്കസ്റ്റ്  കപഭാസ്റ്റുകേള
ഇലഭാതഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില്  അവനിലടയള്ള  കജഭാലനിക്കഭാലര  എവനിലട  പുനര്വനിനലസനിപനിക്കുലാം
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഒരു പുതനിയ നനികുതനി സമ്പ്രദഭായമഭായ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. 2017 ജൂശല
1  മുതലഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  പഭാപലസഭാനഭാധനിഷനിത
നനികുതനി സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്. ആയതനിനഭാല് ഉപകഭഭാക്തൃ സലാംസഭാനമഭായ കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
ഇതസ്റ്റ്  അനുകൂലമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറലമ കസവനങ്ങളക്കുകമലുള്ള നനികുതനിയലാം  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുലാം.  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലടലനികകേഭാലാം,  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളുലട
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കകേരളത്തനിലല  ഉപകഭഭാഗനനിരക്കസ്റ്റ്  രഭാജലലത്ത  ഉയര്ന്നെ  നനിരക്കുകേളനില്  ഒന്നെഭാണസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല് കസവനകമഖലയനില് നനികുതനി ഈടഭാക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുന്നെതനിലൂലട  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  കനടമുണഭാകുലമന്നെഭാണസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തലപടുന്നെതസ്റ്റ്.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നടപഭാക്കുകമ്പഭാള ഉണഭാകേഭാവന്നെ വരുമഭാന നഷലാം 2015-16-ലല നനികുതനി
പനിരനിവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 14% വര്ദനവസ്റ്റ് വര്ഷലാംകതഭാറുലാം കേണക്കഭാക്കനി ആദല
അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണമഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  GST
Compensation Act പഭാസ്സഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതലകേഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ നനികുതനി
വരുമഭാനലത്ത  തടക്കത്തനില്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുകേയനില.  ഇ-
ലകേഭാകമഴസ്റ്റ് വലഭാപഭാരലാം,  സസന്തെലാം ആവശൈലത്തനിനസ്റ്റ് വലക്തനികേള അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിനലാം വഭാങ്ങുന്നെ ഗഭാശനറസ്റ്റ്,  മഭാര്ബനിള  തടങ്ങനിയവ മുമ്പസ്റ്റ്  അന്തെര്സലാംസഭാന വനില്പനയഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന്നെതനിനഭാല്  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായ  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  നനികുതനി
ലഭനിചനിരുന്നെനില.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.യനില് ഈ നനികുതനിയലാം കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുലാം.  ഇതസ്റ്റ്
വലനിയ കനടമഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)   കകേരളലാം  പധഭാനമഭായലാം  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിനഭാ
വശൈലമഭായ  സഭാധനങ്ങളനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഇറക്കുമതനി
ലചേയ്യുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ് ഇവയലട നനികുതനി
കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് ലഭനിക്കുലാം.  കകേരളത്തനില് നനിന്നെസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് സലാംസഭാനങ്ങളനികലയ്ക്കസ്റ്റ് വലഭാപഭാരലാം
നടത്തുന്നെവയനില് ഉയര്ന്നെ നനികുതനി  നനിരക്കുള്ളതസ്റ്റ്  പധഭാനമഭായലാം  ശപ്ലവഡസ്റ്റ്,  റബ്ബര്
എന്നെനിവയ്ക്കഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി&ഇ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമപകേഭാരലാം  ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേളുലട  പവര്ത്തനലാം
facilitation  centre  മഭാത്രമഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജതീവനക്കഭാരുലട പുനര്വനിനലഭാസ
നടപടനിക്രെമങ്ങള  ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള
ലചേക്കസ്റ്റ്കപഭാസ്റ്റുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

ഇ-ട്രേഷറനി കപലമന്റെസ്റ്റ്

53(3677)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനികലജസ്റ്റ്  ആഫതീസകേളനില് വനിവനിധയനിനങ്ങളനില് അടയ്ക്കലപടുന്നെ
തകേ  യഥഭാസമയലാം  ട്രേഷറനിയനില്  അടയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇ-ട്രേഷറനി  കപലമന്റെനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം
നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ; വനിശൈദവനിവരങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കപലമനകേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  എസസ്റ്റ്.ബനി.ഐ.  കപഭാലുള്ള
ബഭാങ്കുകേള മടനികേഭാണനിക്കുന്നെതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമഭായനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള  വഴനി  ഇ-ട്രേഷറനി
കപലമന്റെനിനസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?
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(എ)   31-1-2017-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നമ്പര്  12/2017/ധന.  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസകേളനില് സമഭാഹരനിക്കലപടുന്നെ തകേ ഇ-ട്രേഷറനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള
ബഭാങ്കുകേളനിലല എലഭാ ശൈഭാഖകേളനിലുലാം ഒടുക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസകേളനില്  സമഭാഹരനിക്കലപടുന്നെ  ഖജനഭാവനികലയ്ക്കുള്ള  അടവകേള
ട്രേഷറനികേളുമഭായനി കചേര്ന്നെസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  3  ഏജനസനി ബഭാങ്കേസ്റ്റ് ശൈഭാഖകേള മഭാത്രലാംവഴനി
ലചേലഭാന  വഴനി  അടയ്ക്കുവഭാനഭായനിരുന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇങ്ങലന
സമഭാഹരനിക്കലപടുന്നെ  തകേകേള  ഖജനഭാവനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  എത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വളലരയധനികേലാം
കേഭാലതഭാമസലാം  എടുക്കുമഭായനിരുന.   ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇ-ട്രേഷറനി  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി
സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ദനിനലാംപതനിയള്ള വരവകേള  അതഭാതസ്റ്റ്  ദനിവസങ്ങളനില്  തലന്നെ
ഖജനഭാവനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  എത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേമഭാകുന്നെതനിനുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇ-ട്രേഷറനി
സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി ഒടുക്കലുകേള നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കേനിയതസ്റ്റ്.  ഇതപകേഭാരലാം
ഇ-ട്രേഷറനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ഏതസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ് ബഭാഞ്ചേനിലുലാം തകേ ഒടുക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇ-ട്രേഷറനി  കപലമനകേള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിരവധനി  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അഡതീഷണല്
ചേതീഫസ്റ്റ്  ലസക്രെടറനി  തലത്തനിലുലാം ധനകേഭാരല  (വനിഭവലാം)  ലസക്രെടറനി  തലത്തനിലുലാം ബഭാങ്കേസ്റ്റ്
അധനികൃതരുമഭായനി  രണവടലാം  ചേര്ച  നടത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ഇ-ട്രേഷറനി  സലാംബന്ധമഭായ
കപലമനകേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ്  കേര്ശൈന  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേഭാലമന്നെസ്റ്റ്
റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ് അധനികൃതര് ഉറപ്പുനല്കുകേയലാം ആയതസ്റ്റ് ഫലവത്തഭായനി വരുനമുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് റനിസര്വസ്റ്റ് ബഭാങ്കുമഭായനി ഫണസ്റ്റ് ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്
നനിലവനില്  വരനികേയഭാലണങ്കേനില്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള  ഇ-ട്രേഷറനിയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

സബസ്റ്റ് ട്രേഷറനികേളനില് കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം

54(3678)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലകേ എത്ര സബ്ട്രേഷറനികേളഭാണുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  സബ്ട്രേഷറനികേളടക്കമുള്ള  വനിവനിധതലത്തനിലുള്ള  ട്രേഷറനികേലള
സലാംകയഭാജനിപനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായലാം  നനിലവനില്
വനകേഴനികഞ്ഞെഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ട്രേഷറനി കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ് കഹഭാളഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് തങ്ങളുലട
ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണകേളനികലക്കസ്റ്റ്  മണനി  ട്രേഭാനസ് ഫര്  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
എലഭാ  ട്രേഷറനികേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ആലകേ 200 സബസ്റ്റ് ട്രേഷറനികേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ട്രേഷറനികേളനിലുലാം കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിക്കഴനിഞ.  ഇതനിലന്റെ  പൂര്ത്തതീകേരണ  പഖലഭാപനലാം  23-2-2017-ല്
ബഹു. മുഖലമനനി നനിര്വ്വേഹനിച.

(സനി)  ട്രേഷറനി കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ് അക്കഇൗണസ്റ്റ് കഹഭാളഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് തങ്ങളുലട
ബഭാങ്കേസ്റ്റ്   അക്കഇൗണകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ട്രേഷറനി  ലചേക്കസ്റ്റ്  മുകഖന  പണലാം  ട്രേഭാനസ്ഫര്  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  മണ്ഡലത്തനില് സബ്ട്രേഷറനി

55(3679) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനില് ഒരു സബസ്റ്റ് ട്രേഷറനി അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇലലങ്കേനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഫയലനിലല
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തനില് സബസ്റ്റ് ട്രേഷറനി അനുവദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് മുമ്പസ്റ്റ്

പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  നനിരസനിചനിരുന.  ട്രേഷറനികേളനില്  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെയലാം

കേമ്പബ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിലന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  GRAS,  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലഹഭാറനികസഭാണല്

കേണക്ടനിവനിറനി  എന്നെനിവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലല  ട്രേഷറനികേളനിലല  പവര്ത്തനലാം

വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശൈഷലാം  മഭാത്രകമ  പുതനിയ  ട്രേഷറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകേയള.

(ബനി)  ട്രേഷറനികേളനില്  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിലന്റെയലാം  കേമ്പബ്യൂടര്വത്കേരണത്തനിലന്റെയലാം

ഭഭാഗമഭായനി  GRAS,  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്,  ലഹഭാറനികസഭാണല്  കേണക്ടനിവനിറനി  എന്നെനിവ

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിലവനിലല  ട്രേഷറനികേളനിലല  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശൈഷലാം

മഭാത്രകമ പുതനിയ ട്രേഷറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകേയള.

ആയതനിനഭാല്  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ധനകേഭാരല  വകുപനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഫയല്

തതീര്പഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 
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ട്രേഷറനികേളനില് നനികക്ഷപകേ സഇൗഹൃദ അന്തെരതീക്ഷത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി

56(3680)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ട്രേഷറനികേള പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് എ.ടനി.എലാം. സഇൗകേരലമടക്കമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ട്രേഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ട്രേഷറനികേളനില്  നനികക്ഷപകേ  സഇൗഹൃദ  അന്തെരതീക്ഷലാം ഉണഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-12-2012-ലല G.O.(Rt.) No. 10460/12/Fin. പകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത   4
ട്രേഷറനികേളനില്  ATM  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിരുന.  എന്നെഭാല് പസ്തുത തതീരുമഭാനലാംവഴനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ  Stand  alone
ATM-കേള ഇടപഭാടുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ് ഏലറ ഗുണപദമഭാകേനില എന്നെ കേഭാരണത്തഭാല് സലാംസഭാനലത്ത
ട്രേഷറനികേളനില്  എ.ടനി.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.
എന്നെഭാല്  ട്രേഷറനി  അക്കഇൗണകേളനിലുള്ള  പണലാം,  അക്കഇൗണസ്റ്റ്  ഉടമകേളക്കസ്റ്റ്  യകഥഷലാം
ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം അതവഴനി ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  എ.ടനി.എലാം.-ലൂലട തകേ
പനിനവലനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഇൗകേരലലാം  നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ട്രേഷറനി നനികക്ഷപങ്ങള ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നനികക്ഷപലാം കപഭാതഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇതര  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങള  നല്കുന്നെതനികനക്കഭാള  ഉയര്ന്നെ
പലനിശൈ നനിരക്കഭാണസ്റ്റ് ട്രേഷറനി സനിരനനികക്ഷപങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  സതീനനിയര്
സനിറനിസണസസ്റ്റ്  പഭായപരനിധനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപനഷന
പഭായമഭായ 56 വയസ്സഭാക്കനി നനിജലപടുത്തനിയതനിലൂലട 0.5%  അധനികേ നനിരക്കസ്റ്റ് നല്കേനി
റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്  ആനുകൂലലങ്ങള ട്രേഷറനികേളനില് സനിരനനികക്ഷപമഭായനി നനിലനനിര്ത്തഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  ട്രേഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങള  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന.   കേഭാലഭാവധനി
പൂര്ത്തനിയഭായകശൈഷവലാം സനിരനനികക്ഷപങ്ങള നനികക്ഷപകേനസ്റ്റ് പലനിശൈനഷലാം കൂടഭാലത
പുതക്കനി നല്കേഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.  സലാംകയഭാജനിത ധനകേഭാരല
മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ട്രേഷറനികേളനില്  കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
സമ്പ്രദഭായലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതലാം സനിരനനികക്ഷപങ്ങളുലട പതനിമഭാസ പലനിശൈ ട്രേഷറനി
കസവനിങ്സസ്റ്റ് ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അക്കഇൗണസ്റ്റ് വഴനിയഭാക്കനിയതലാം ട്രേഷറനി നനികക്ഷപങ്ങലള കൂടുതല്
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന.  നനികക്ഷപങ്ങളുലട പലനിശൈ റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി. അക്കഇൗണനില് എലഭാ
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മഭാസവലാം ആദലദനിനലാം വരവസ്റ്റ് വയ്ക്കലപടുനലവന്നെതലാം നനികക്ഷപകേര്ക്കസ്റ്റ് കകേഭാര്ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്
സമ്പ്രദഭായത്തനില് ഏതസ്റ്റ് ട്രേഷറനിയനില്നനിനലാം പലനിശൈ ശകേപറഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെതലാം
ട്രേഷറനി  നനികക്ഷപങ്ങലള ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന.  റനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  അക്കഇൗണനില് നനിലനനില്ക്കുന്നെ
തകേയ്ക്കസ്റ്റ് കസവനിങ്സസ്റ്റ് ബഭാങ്കേനിലല നനിരക്കനിലല പലനിശൈ പതനിമഭാസലാം നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതലാം
ട്രേഷറനി നനികക്ഷപങ്ങലള ഇതര ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളനികലക്കഭാള ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന.

(സനി) ട്രേഷറനികേളനില് എത്തുന്നെ നനികക്ഷപകേകരഭാടസ്റ്റ് സഇൗഹഭാര്ദ്ദേപരമഭായനി ഇടലപടുന്നെതനിനുലാം
നനികക്ഷപ സഇൗഹൃദമഭായ അന്തെരതീക്ഷലാം സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം ആവശൈലമഭായ പരനിശൈതീലനലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ട്രേഷറനികേളുലട
ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുത്തനി  നനികക്ഷപ  സഇൗഹൃദമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്. 

ചേഭാത്തന്നൂരനില് സബ്ട്രേഷറനിക്കഭായനി ലകേടനിടലാം

57(3681) ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂരനില്  സബ്ട്രേഷറനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സനിവനില്  കസഷന
കകേഭാമ്പഇൗണനില് സഇൗജനലമഭായനി ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഭൂമനിയനില്  സബ്ട്രേഷറനിക്കഭായനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേളുലട നഭാളനിതവലരയള്ള പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത ഭൂമനി  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം നനിയമപശങ്ങള ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാഷണല്  ശഹകവ  വതീതനി  കൂട്ടുന്നെതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  നനിലവനിലല
ട്രേഷറനി  ലകേടനിടലാം  ലപഭാളനിക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലമുള്ളതനിനഭാല്,  സബ്ട്രേഷറനിക്കഭായള്ള  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശൈലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ട്രേഷറനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഇനലകേല്  മുകഖന  ട്രേഷറനികേളക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  കപഭാജക്ടനിലന്റെ
രണഭാലാം  ഘടത്തനില് ചേഭാത്തന്നൂര്  സബ്ട്രേഷറനിലയയലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രണഭാലാം
ഘടത്തനിലല ട്രേഷറനികേളുലട  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഉളലപലടയള്ള ശൈനിപഭാര്ശൈ ട്രേഷറനി
ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ്  ആയതസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  ചേഭാത്തന്നൂര്  സബ്ട്രേഷറനി
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  സസതീകേരനിക്കുലാം. 
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കലഭാടറനി വനില്പന വഴനിയള്ള വരുമഭാനലാം

58(3682) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  പുതനിയ കലഭാടറനികേളഭാണസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം
ഇതനിലന്റെ  വനില്പന വഴനിയള്ള വരുമഭാനലാം  ഏലതലഭാലാം  ഉകദ്ദേശൈലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാ
ഗനിക്കുന്നെലതനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കലഭാടറനികേളുലട  സമ്മേഭാന  ഘടനയനിലുലാം  വനില്പനയനിലുലാം  എലന്തെലഭാലാം
മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭഭാഗലക്കുറനി വകുപസ്റ്റ് നനിലവനില് പുതനിയ കലഭാടറനികേലളഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.
പഇൗര്ണമനി,  വനിനവനിന,  സ്ത്രതീശൈക്തനി,  അക്ഷയ,  കേഭാരുണലപ്ലസസ്റ്റ്,  നനിര്മ്മേല്,  കേഭാരുണല
എന്നെതീ പതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലാം തനിരുകവഭാണലാം ബമ്പര്, പൂജഭാ ബമ്പര്, ക്രെനിസ്തുമസസ്റ്റ്-
നബ്യൂ  ഇയര് ബമ്പര്,  മണസൂണ ബമ്പര്,  സമ്മേര് ബമ്പര്,  വനിഷ  ബമ്പര്  എന്നെതീ  6   ബമ്പര്
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുമഭാണസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില്  നറുലക്കടുത്തനിരുന്നെ
ഭഭാഗലനനിധനി ഭഭാഗലക്കുറനി റദ്ദേഭാക്കനി പകേരലാം നനിര്മ്മേല് ശബ വതീക്കനിലനി ഭഭാഗലക്കുറനിലയ
പതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനിയഭാക്കനി മഭാറനി ലവള്ളനിയഭാഴ്ചകേളനില് നറുലക്കടുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന. 

കേഭാരുണല,  കേഭാരുണലപ്ലസസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില്  നനിനള്ള  അറഭാദഭായലാം
ചേനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായള്ള  കേഭാരുണല  ലബനവലന്റെസ്റ്റ്  ഫണനിലന്റെ
പവര്ത്തനത്തനിനഭാണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  സ്ത്രതീശൈക്തനി  ഭഭാഗലക്കുറനിയനില്  നനിനള്ള
അറഭാദഭായലാം  സ്ത്രതീകേളുലട  സര്വ്വേകതഭാന്മുഖമഭായ  വനികേസനത്തനിനുലാം
കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങളക്കുമഭായള്ള  'സ്ത്രതീശൈക്തനി'  പദതനിയലട  നടത്തനിപനിനഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

മറസ്റ്റ് പതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില്നനിനലാം ബമ്പര് ഭഭാഗലക്കുറനികേളനില് നനിനമുള്ള
വരുമഭാനലാം ട്രേഷറനി മുകഖന സര്ക്കഭാര് ഖജനഭാവനികലയ്ക്കസ്റ്റ് ഒടുക്കുന.

(ബനി)  50 രൂപ മുഖവനിലയള്ള സ്ത്രതീശൈക്തനി, നനിര്മ്മേല്, കേഭാരുണല, കേഭാരുണലപ്ലസസ്റ്റ്
എന്നെതീ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  മുഖവനില  കൂടനി  30  രൂപയഭാക്കനി  കുറചലകേഭാണസ്റ്റ്  എലഭാ  പതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുകടയലാം മുഖവനില 30 രൂപയഭാക്കനി ഏകേതീകേരനിക്കുകേയലാം, ശപസനില്  5%
കൂടനി വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനിലക്കഭാണലാം ലചേറനിയ സമ്മേഭാനങ്ങളുലട എണത്തനില് ഗണലമഭായ
വര്ദനവസ്റ്റ് വരുത്തനിയലാം 2017 ജൂണ   1-ാം തതീയതനി മുതല് പഭാബലലത്തനില് വരുത്തനി
സമ്മേഭാന  ഘടനകേള  പരനിഷ്കരനിചനിരുന.  1-7-2017  മുതല്  കകേരള  സലാംസഭാന
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ഭഭാഗലക്കുറനിയനികനല്  12% ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില് വന്നെതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ് പതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  മുഖവനില  26.80  രൂപയഭായലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  തകേകൂടനി  കചേര്ത്തസ്റ്റ്
പരമഭാവധനി  വനില്പന  വനില  30  രൂപയഭായനി  നനിജലപടുത്തനിലക്കഭാണലാം  50%-ത്തനിനു
മുകേളനില് സമ്മേഭാനത്തുകേ അനുവദനിചലകേഭാണലാം 15-7-2017-ലല നറുലക്കടുപ്പുകേള മുതല്
പഭാബലലത്തനില് വരുത്തനി സമ്മേഭാന ഘടനകേള വതീണലാം പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 12  പരമ്പരകേളഭായനി
പരമഭാവധനി 1  കകേഭാടനി  8  ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള അചടനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലുലാം  10,000
രൂപയലട സമഭാശൈസഭാസ സമ്മേഭാനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയമഭാണസ്റ്റ് സമ്മേഭാനഘടന ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

പഇൗര്ണമനി, വനിനവനിന എന്നെതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട 1-ാം സമ്മേഭാനലാം 65 ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി
നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സ്ത്രതീശൈക്തനി ഭഭാഗലക്കുറനിയലട ഒന്നെഭാലാം സമ്മേഭാനത്തുകേ 60 ലക്ഷലാം
രൂപയഭായലാം അക്ഷയ, കേഭാരുണലപ്ലസസ്റ്റ് എന്നെതീ ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  1-ാം സമ്മേഭാനലാം   50
ലക്ഷലാം രൂപയഭായലാം നനിര്മ്മേല് ഭഭാഗലക്കുറനിയലട 1-ാം സമ്മേഭാനലാം 70 ലക്ഷലാം രൂപയഭായലാം
കേഭാരുണല  ഭഭാഗലക്കുറനിയലട  1-ാം  സമ്മേഭാനലാം  75  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായലാം  കുറചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നെഭാല് സമ്മേഭാനങ്ങളുലട ആലകേ എണത്തനില് സഭാരമഭായ വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ജനിലഭാ  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഓഫതീസകേളക്കുപുറകമ  ഭഭാഗലക്കുറനി  സബസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്
മുകഖനയലാം നനിലവനില് ഭഭാഗലക്കുറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട വനില്പന നടത്തനിവരുന. 

കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെ സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള

 59(3683) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാരുണല ലബനവലന്റെസ്റ്റ് ഫണനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നെ
ആശുപത്രനികേളുലട പടനികേയനില് പുതനിയതഭായനി സസകേഭാരല ആശുപത്രനികേള ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില് ഏലതഭാലക്ക ആശുപത്രനികേളഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി ഉളലപടുത്തനി
യനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട പരനിഷ്ക്കരണലാം

60(3684)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന കലഭാടറനി ടനിക്കറ്റുകേളുലട പരനിഷ്കരണത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ടനിക്കറസ്റ്റ് വനില, കേമ്മേതീഷന, സമ്മേഭാനത്തുകേ എന്നെനിവയലട പരനിഷ്കരണത്തനിനസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ്
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
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(സനി)  സമ്മേഭാനത്തുകേ  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം
പുതനിയതഭായനി  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനസനി  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കേനില് ഇതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) 50 രൂപ മുഖവനിലയള്ള സ്ത്രതീശൈക്തനി, നനിര്മ്മേല്, കേഭാരുണല, കേഭാരുണലപ്ലസസ്റ്റ്
എന്നെതീ പതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട മുഖവനില  30  രൂപയഭാക്കനി കുറചലകേഭാണസ്റ്റ് എലഭാ
പതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുകടയലാം  മുഖവനില  30  രൂപയഭായനി  ഏകേതീകേരനിക്കുകേയലാം
അറഭാദഭായത്തനില്നനിനലാം  5% കുറവസ്റ്റ് വരുത്തനി പസ്തുത തകേകൂടനി സമ്മേഭാനയനിനത്തനില്
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചലകേഭാണലാം  30  രൂപ  മുഖവനിലയള്ള  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട
നനിലവനിലുള്ള  ഡനിസ്കഇൗണസ്റ്റ്  നനിലനനിര്ത്തനിയലാം  സമ്മേഭാനങ്ങളുലട  എണത്തനില്  വനവര്ദനവസ്റ്റ്
വരുത്തനിലക്കഭാണലാം 2017 ജൂണ 1-ാം തതീയതനി മുതല് പഭാബലലത്തനില് വരത്തക്കവനിധലാം എലഭാ
പതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുകടയലാം സമ്മേഭാന ഘടനകേള ആകേര്ഷകേമഭാക്കനി പരനിഷ്കരനിചനിരുന. 

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്   കനരനിടസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  ഭഭാഗലക്കുറനികേളക്കസ്റ്റ്  2017  ജൂശല  1  മുതല്  12%
ചേരക്കുകസവന  നനികുതനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  പതനിവഭാര
ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട മുഖവനില 26.8 രൂപയഭാക്കനി നനിജലപടുത്തനിയലാം 12% ചേരക്കുകസവന
നനികുതനി  കൂടനി  കചേര്ത്തസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  വനില്പനവനില  30  രൂപയഭാക്കനി
നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണലാം  50%-നസ്റ്റ്  മുകേളനില്  സമ്മേഭാനത്തുകേ  അനുവദനിചലകേഭാണലാം
പതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട  സമ്മേഭാന  ഘടന  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
12  സതീരതീസകേളനിലഭായനി പരമഭാവധനി  1  കകേഭാടനി  8  ലക്ഷലാം ടനിക്കറ്റുകേള അചടനിക്കത്തക്ക
വനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  എലഭാ  പതനിവഭാര  ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലടയലാം  സമ്മേഭാനഘടനകേള
ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

പതനിവഭാര ഭഭാഗലക്കുറനികേളുലട ഡനിസ്കഇൗണസ്റ്റ് നനിരക്കസ്റ്റ്,   2000  ടനിക്കറ്റുകേള വലര  24%,
2001 മുതല്   10,000 ടനിക്കറ്റുകേള വലര   24.5%, 10000 ടനിക്കറനിനസ്റ്റ് മുകേളനില് 25.25%
എന്നെനിങ്ങലന കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സമ്മേഭാനത്തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്,  കലഭാടറനി നനിയമലാം അനുശൈഭാസനിക്കുന്നെ
ആവശൈലമഭായ  കരഖകേളസഹനിതലാം  സമര്പനിക്കുന്നെ  സമ്മേഭാനടനിക്കറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  തഭാമസലാം
കൂടഭാലതതലന്നെ  സമ്മേഭാനവനിതരണലാം  നടത്തനി  വരുനണസ്റ്റ്.  സമ്മേഭാനവനിതരണ  നടപടനികേള
കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  പുതതഭായനി  ഒരു  അകപക്ഷ  കഫഭാറവലാം  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭഭാഗലക്കുറനി  ഏജനസനി  അനുവദനിക്കുന്നെതനില്  നനിലവനില്  നനിയന
ണങ്ങലളഭാനമനില.  18  വയസസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  ഏലതഭാരഭാളക്കുലാം  300  രൂപ
രജനികസഷന ഫതീലസഭാടുക്കനി,  തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്,  പഭാന കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലട
പകേര്പ്പുലാം,  രണസ്റ്റ് പഭാകസഭാര്ടസ്റ്റ്  ശസസസ്റ്റ് കഫഭാകടഭായലാം ഹഭാജരഭാക്കനി ജനിലഭാ ഭഭാഗലക്കുറനി
ഓഫതീസകേളനില്നനിനലാം ഏജനസനി എടുക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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61(3685) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1994-ലല കകേരള കലഭാക്കല് ഫണസ്റ്റ് ഓഡനിറസ്റ്റ് നനിയമലാം വകുപസ്റ്റ് 16 പകേഭാരലാം
ഓഡനിറനില്  കേലണത്തനിയ  നഷലാം  ഉത്തരവഭാദലപടവരനില്നനിനലാം  ഈടഭാക്കനിയതനില്
ചേഭാര്ജസ്റ്റ്,  സര്ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഇനത്തനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശൈഷലാം
ഈടഭാക്കനിയ തകേ എത്രലയന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ബനി)  പത്തഭാലാം  ശൈമ്പള കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  ശൈനിപഭാര്ശൈയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരള സലാംസഭാന കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ ആഭലന്തെര പരനികശൈഭാധന കകേരള സലാംസഭാന
ഓഡനിറസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം 2016 കമയസ്റ്റ് മുതല്  2017
ജൂശല വലര   1994-ലല കകേരള കലഭാക്കല് ഫണസ്റ്റ്  ഓഡനിറസ്റ്റ്  നനിയമലാം വകുപസ്റ്റ്  16
പകേഭാരലാം ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഇനത്തനില്   97,094 രൂപയലാം സര്ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഇനത്തനില്  15,53,789
രൂപയലാം സലാംസഭാന ഓഡനിറസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് ഈടഭാക്കനി.

(ബനി)  പത്തഭാലാം  ശൈമ്പള കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  ശൈനിപഭാര്ശൈയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
കകേരള സലാംസഭാന കലഭാടറനി വകുപനിലന്റെ ആഭലന്തെര പരനികശൈഭാധന കകേരള സലാംസഭാന
ഓഡനിറസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  നല്കേനി  ഉത്തരവഭായനിടനില.  ഇതസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം ശകേലക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കകേരള ഫനിനഭാനഷലല് കകേഭാര്പകറഷനനിലല നനിയമനങ്ങള

62(3686)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ഫനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷനനിലല  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേളനില്
ഒഴനിവകേളുലണന്നെസ്റ്റ്  വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനിലവനില്വന്നെ  തതീയതനി
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശൈഷലാം കകേഭാര്പകറഷനനിലല ഏലതലഭാലാം
തസനികേകേളനില് എത്ര നനിയമനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ് തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ/കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലതഭാക്ക  തസനികേകേളനില്
എത്രകപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണന്നെസ്റ്റ് തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് 2014 ഏപനില് ഒന്നെസ്റ്റ് മുതല് നനിയമനലാം
കനടനിയവരുലട  കേണക്കസ്റ്റ്  തസനികേതനിരനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര  ശൈതമഭാനലാം
ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില് നനികേത്തലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലവസയള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  2014  ഏപനില്  മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര  ഓകരഭാ  തസനികേയനിലുലാം,
വനിരമനിചകതഭാ പനിരനിഞകപഭായകതഭാ ആയ ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) 2014  ഏപനില് മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര ഓകരഭാ തസനികേയനിലുലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  എണലാം  തസനികേ
തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുബന്ധലാം 1-ല് കേണഭാലുലാം *

(ബനി)  
തസനികേ എണലാം

i ലതീഗല് ഓഫതീസര് 3

ii അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജര് 4

iii അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

iv പബ്യൂണ 1

(സനി)   തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാലര  ആവശൈലമുള്ളകപഭാള  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  എടുക്കഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  16  ബഭാഞ്ചേസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേളനിലലയലാം
മുഖലകേഭാരലഭാലയത്തനിലലയലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നെവരുലട
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തസനികേ എണലാം

(1) (2)

 ശഡ്രെെവര്   12

 ശടപനിസസ്റ്റ് 14

 പബ്യൂണ 7

 ജൂനനിയര് ലടകനിക്കല് ഓഫതീസര് 3

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(1) (2)

 സതീനനിയര് കപഭാഗഭാമര് 2

 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 2

 പഭാര്ടസ്റ്റ്ശടലാം സസതീപര് 3

 ലസകേബ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡസ്റ്റ് 4

 ഇലകതീഷലന 1

 വനികലജസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 2

   ആലകേ 50

 (ഡനി)  
തസ നികേ എണലാം

 ജൂനനിയര് ലടകനിക്കല് ഓഫതീസര് 1

 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

കകേരള  ഫനിനഭാനഷലല്  കകേഭാര്പകറഷനനില്  ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുകവണനി
ഒഴനിവകേള സലാംവരണലാംലചേയ്തസ്റ്റ് നതീക്കനിവചനിടനില.

(ഇ)  അനുബന്ധലാം 2-ല് കേണഭാലുലാം*

(എഫസ്റ്റ്)  
തസനികേ എണലാം

 അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജര് 4

 ജൂനനിയര് ലടകനിക്കല് ഓഫതീസര് 1

 ലതീഗല് ഓഫതീസര് 3

 പബ്യൂണ 3

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. പവഭാസനി ചേനിടനികേള

63(3687) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ-യ്ക്കസ്റ്റ് പവഭാസനിചേനിടനി നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനി
ഉത്തരവഭായതസ്റ്റ് എന്നെഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഇപകേഭാരലാം  ഒരു  ചേനിടനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തതനിനസ്റ്റ്  പനിന്നെനിലുള്ള
ഉകദ്ദേശൈലലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭായനിരുന; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പവഭാസനി  ചേനിടനി  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യ്ക്കസ്റ്റ്.  റനിസര്വസ്റ്റ്
ബഭാങ്കേസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്എന്നെഭാലണന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പവഭാസനി ചേനിടനി സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29-7-2015-ലല   G.O.(Ms)No.136/2015/TD  ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യ്ക്കസ്റ്റ് പവഭാസനി ചേനിടനി നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനികദശൈരഭാജലങ്ങളനിലല മലയഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് അവനിലട നനിനലകേഭാണതലന്നെ
കകേരളത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ് സമ്പഭാദല മഭാര്ഗ്ഗമഭായ ചേനിടനിയനില് അലാംഗമഭാകേഭാനുള്ള അവസരലാം
ഒരുക്കുകേ  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  പനിന്നെനിലല  പധഭാനലപട  ഉകദ്ദേശൈലലാം.  കൂടഭാലത  കേനിഫ്ബനിയലട
ആഭനിമുഖലത്തനില്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  കവണനിയള്ള
ധനസമഭാഹരണവലാം ലക്ഷലമഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി)  2015  മഭാര്ചസ്റ്റ്  2-ാം  തതീയതനിയനിലല  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പകേഭാരലാം  ഇന്തെലയനില്
നടത്തുന്നെ ചേനിടനികേളനില് വരനിക്കഭാരഭാകുന്നെതനിനുലാം അതനികലയ്ക്കുള്ള പണലാം ബഭാങ്കുകേളവഴനി
അടയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  വനികദശൈ  ഇന്തെലഭാക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാധലമഭാകുന്നെവനിധത്തനില്  കഫഭാറനിന
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേസ്റ്റ്  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  ആക്ടനില്  (FEMA)  റനിസര്വസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെല
കഭദഗതനി  വരുത്തുകേയണഭായനി.  അതനിനപകേഭാരലാം  വനികദശൈ  ഇന്തെലഭാക്കഭാരനില്  നനിനലാം
ചേനിടനി  വരനിസലാംഖല  സസതീകേരനിക്കഭാന  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യ്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പവഭാസനി  ചേനിടനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ഇതനിനകേലാംതലന്നെ സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ. യനില് ഈടഭായനി വയ്ക്കുന്നെ വസ്തുവനിലന്റെ മൂലലനനിര്ണയലാം

64(3688)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യനില്  ഈടുലവക്കുന്നെ  വസ്തുവനിനസ്റ്റ്  മുലലനനിര്ണയലാം
നടത്തുന്നെ കേഭാലയളവനിലല സഭാഹചേരലങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്നെ വനില,
പരനിസനിതനി സലാംബന്ധമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാവന്നെ നയലാംമഭാറലാം കേഭാരണലാം
പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  വലതലഭാസലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭാവകമഭാലയന്നെസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  ഈങ്ങഭാപ്പുഴ  ബഭാഞ്ചേനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  റനിടയര്ലചേയ്ത
സതീനനിയര്  മഭാകനജര്  സനി.  ശതീധരലന്റെ  ഗഭാറ്റുവനിറനി  ഉളലപലടയള്ള  റനിടയര്ലമന്റെസ്റ്റ്
ആനുകൂലലങ്ങള തടഞലവചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് കേഭാരണലാം വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അകദ്ദേഹലാം വനില നനിശയനിച വസ്തുവനിനസ്റ്റ്, റവനബ്യൂ അധനികേഭാരനികേള നല്കേനിയ
കരഖയനില് വസ് തവനികലക്കുള്ള കറഭാഡസ്റ്റ് അടയഭാളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട,  ഈ വസ് ത വനില്പന നടത്തനി
വണ  ശടലാം  ലസറനില്ലമന്റെസ്റ്റ്  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ഇളവകേകളഭാലട,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-ക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കഭാനുള്ള തകേ ഈടഭാക്കുന്നെതനിലനക്കുറനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ലഹഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തലത്തനില്  അകദ്ദേഹലത്ത
വനിളനിചവരുത്തനി തതീരുമഭാനമുണഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  കകേസനിലന്റെയലാം  എലഭാ  ഘടകേങ്ങളുലാം  പകദശൈത്തനിലന്റെയലാം  വസ്തുവനിലന്റെയലാം
സവനികശൈഷതകേളുലാം  വനിശൈകേലനലാംലചേയ്തസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശൈഭാധനിക്കഭാന
കേഴനിയകേയള.

 (ബനി)  ഗഭാറ്റുവനിറനി മഭാത്രലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശതീ.  ശതീധരന സനി.,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.
എഫസ്റ്റ്.ഇ.യലട തനിരുവമ്പഭാടനി  ബഭാഞ്ചേനില് മഭാകനജരഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്തനിരുന്നെ അവസരത്തനില്
വഴനിയനിലഭാത്ത വസ്തു ഈടഭായനി സസതീകേരനിചസ്റ്റ് ചേനിടനി/കലഭാണ തകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയലാം
വസ്തു  ഈടഭായനി  സസതീകേരനിക്കുന്നെതമഭായനി  ബന്ധലപട  നനിയമങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്നെതനില്
വതീഴ്ചവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്തു.  പസ്തുത അക്കഇൗണസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേയഭായതനിലന തടര്ന്നെസ്റ്റ് റവനബ്യൂ
റനിക്കവറനി  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  ശമനിലചങ്കേനിലുലാം  ഈടഭായനി  സസതീകേരനിച  വസ്തുവനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
വഴനിയനിലഭാത്തതനിനഭാല്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാലത  വരനികേയലാം  കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്
ഭതീമമഭായ നഷലാം വരനികേയലാം ലചേയ്തു. കൃതലനനിര്വ്വേഹണവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്
വരുത്തുന്നെ വതീഴ്ചകേളമൂലലാം കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെ ഇത്തരത്തനിലുള്ള നഷലാം നനികേത്തുന്നെതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് മഭാത്രലമ വനിരമനിക്കല് ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേഭാറുള.   ഇടപഭാടുകേഭാര് ഈ
ബഭാധലത തതീര്ക്കുകമ്പഭാള അലലങ്കേനില് വലവസഭാപനിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂലട കേമ്പനനി
തകേ വസൂലഭാക്കുകമ്പഭാള ആനുകൂലലങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ലസഷലല്  ലഡപബ്യൂടനി  തഹസതീല്ദഭാരുലട  (റവനബ്യൂ  റനിക്കവറനി)
2-5-2017-ലല റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പകേഭാരലാം പസ്തുത വസ്തുവനികലയ്ക്കസ്റ്റ് വഴനി ഇല.

(ഡനി&ഇ)  ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിലവനിലുള്ള വലവസഭാപനിതമഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട
മഭാത്രകമ തടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയകേയള. 
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ലനയഭാറനിനകേരയനില് ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട പുതനിയ ശൈഭാഖകേള

65(3689)  ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപരുമ്പഴതൂര്,  പ്ലഭാമൂട്ടുക്കട
എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട  പുതനിയ  ശൈഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ഈ  സലങ്ങളനിലല  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  സഭാധലതകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില്,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട  പസ്തുത  പുതനിയ  ശൈഭാഖകേള  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്ത്തലന്നെ ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ശൈഭാഖകേള  തടങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലപരുമ്പഴതൂര്  എന്നെ
സലത്തസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.-യലട പുതനിയ ബഭാഞ്ചേസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തെപുരലാം റതീജനിയണനിലന്റെ അസനിസന്റെസ്റ്റ് ജനറല് മഭാകനജര് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം  ലപരുമ്പഴതൂരനില്  പുതനിയ  ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  ശൈഭാഖ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ലതഭാടടുത്ത  പകദശൈങ്ങളനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  മറസ്റ്റ്  ശൈഭാഖകേളുലട  ബനിസനിനസ്സനിലന
പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയതനിനഭാല്  ലപരുമ്പഴതൂരനില്  പുതനിയ
ശൈഭാഖ  ഉടലന  തടകങ്ങലണന്നെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്ലഭാമുട്ടുക്കട  എന്നെ  സലത്തസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഇ.  ശൈഭാഖ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  സഭാധലതഭാപഠനലാം
നടത്തനിയനിടനില. 

കേയറുല്പന്നെങ്ങളുലട സലാംഭരണലാം

66(3690)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  കേയര്  ഉല്പഭാദകേരുലാം  കേയര്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലാം  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേയറുലാം  കേയറുല്പന്നെങ്ങളുലാം  ഏലതലഭാലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സലാംഭരനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനവലാം
കശൈഖരനിച  കേയറനിലന്റെയലാം  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലടയലാം  അളവസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേയര്  ഉത്പഭാദനകമഖലയനില്  ചേകേനിരനിക്ഷഭാമലാം
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാലയന്നെസ്റ്റ്  വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
ചേകേനിരനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുനകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  ഏലതലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിന്നെഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  കേയര്  ഉല്പഭാദകേരുലാം  കേയര്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ കേയറുലാം കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കകേരള
കസറസ്റ്റ് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എന്നെതീ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള സലാംഭരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനവലാം
കശൈഖരനിച കേയറനിലന്റെയലാം കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങളുലടയലാം അളവസ്റ്റ് തഭാലഴപറയലാം പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്:

ക്രെമ
നമ്പര്

സഭാപനലാം കേയര് കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങള 

തൂക്കലാം വനില

1 കേയര്ലഫഡസ്റ്റ് 99793.850
കേസനിന്റെല്

50,09,34,0
36 രൂപ

4,95,88,320  രൂപയലട
ഉല്പന്നെങ്ങള

2 കേയര്
കകേഭാര്പകറഷന

98.2  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഉല്പന്നെങ്ങള

3 കഫഭാമനില് 89284
കേനി.ഗഭാലാം

66.96
ലക്ഷലാം രൂപ

94.30  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
ഉല്പന്നെങ്ങള 

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേയര് ഉല്പഭാദന കമഖലയനില് ചേകേനിരനിക്ഷഭാമലാം നനിലനനില്ക്കുനണസ്റ്റ്.
ഇതമൂലലാം  കേനികലഭായ്ക്കസ്റ്റ്  3.00  രൂപയലടവലര  വനില  വര്ദന  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേണക്കഭാക്കുന.  തമനിഴസ്റ്റ് നഭാടസ്റ്റ്, കേര്ണഭാടകേ, ആന എന്നെതീ സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം
ചേകേനിരനി കകേരളത്തനില് എത്തുനണസ്റ്റ്. 

കേയര് ജനികയഭാ ലടകസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം

67(3691) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശൈസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .  മുരളതീധരന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേയര്  ജനികയഭാ  ലടകസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  പചേരനിപനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  പകയഭാജനലപടു
ത്തുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതനലാം
പചേരണത്തനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശൈതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് മണസ്റ്റ്-ജല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനലാം  അതനിരൂക്ഷമഭായ  ജലക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  ലചേലവകുറഞ്ഞെ  രതീതനിയനില്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കുളങ്ങള, കതഭാടുകേള, നദനികേള ഇവയലടലയലഭാലാം തനിട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി കേയര്
ഭൂവസ്ത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനഭാകുലാം.  ആ നനിലയനിലുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.
കൂടഭാലത  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  മലണഭാലനിപസ്റ്റ്  തടയല്  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം  കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം
വനിതഭാനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഗുണകേരമഭാണസ്റ്റ്.  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായലാം
MGNREGS പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായലാം കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  കൃഷനി,  മണസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷണലാം,  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേടല്തതീര  സലാംരക്ഷണലാം,
ജലസലാംരക്ഷണലാം എന്നെതീ രലാംഗങ്ങളനില് കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം ഉപകയഭാഗനിചവരുന. 

കേയര് വലവസഭായ രലാംഗലത്ത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

68(3692) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  വലവസഭായ  രലാംഗലത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കുലാം ആധുനതീകേരണത്തനിനുമഭായനി
സമഗ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  എന.സനി.ഡനി.സനി.-യനില്  വഭായയ്ക്കഭായനി  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില് ഇതസലാംബന്ധനിച പദതനികരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനി,
പവര്ത്തന  മൂലധന  സഹഭായലാം  എന്നെനിവ  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  വലവസഭായ  രലാംഗലത്ത  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  പവര്ത്തനങ്ങള
കപഭാജക്ടുതലത്തനിലുലാം  ഡയറക്ടകററ്റുതലത്തനിലുലാം  അവകലഭാകേനലാംലചേയ്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം കവണ നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
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(ബനി&സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
13-ാം പഞ്ചേവതരപദതനി കേഭാലയളവനികലക്കസ്റ്റ് എന.സനി.ഡനി.സനി.-യനില് നനിനലാം 200
കകേഭാടനി  രൂപയലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  കതടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച
വരുന.

(ഡനി)  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുള്ള  മഭാകനജതീരനിയല്  സബ്സനിഡനി,
പവര്ത്തനമൂലധനലാം എന്നെനിവ യഥഭാസമയലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മഭാകനജതീരനിയല്
സബ്സനിഡനിയഭായനി  412  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  1-6-2016  മുതല്  31-3-2017
വലരയള്ള 10  മഭാസക്കഭാലകത്തയ്ക്കഭായനി  2,07,15,000  രൂപ പവര്ത്തന മൂലധനമഭായനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് സകപഭാര്ടസ്റ്റ് സ്കതീലാം പകേഭാരലാം 12 കകേഭാടനി രൂപ
കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പവര്ത്തന  മൂലധനമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുപുറലമ മുനകേഭാലങ്ങളനില് വനിവനിധ സ്കതീമുകേളനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതനില് മനിചമുള്ള
തകേ പവര്ത്തനമൂലധനമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ചേകേനിരനി സലാംസ്കരണ യൂണനിറ്റുകേള

69(3693) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശൈസ്റ്റ് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്  വകുപനിലന്റെയലാം  കുടുലാംബശതീയലടയലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ചേകേനിരനി
സലാംസ്ക്കരണ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനിയകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഇൗ പദതനിയനിലൂലട  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞെ
കവതനമഭായനി ലഭനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലതഭാണതലസ്റ്റ്ല്ല്  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  സ്ത്രതീലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള  തനിരനിലകേ  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ലമചലപട  കൂലനി  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇഇൗ  സലാംരലാംഭലാം  എപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  സഹഭായകേര
മഭാകുകേലയന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര് വകുപനിലന്റെയലാം കുടുലാംബശതീയലടയലാം ആഭനിമുഖലത്തനില് ചേകേനിരനി  സലാംസ്കരണ
യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയണസ്റ്റ്.  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറ്റുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട
എറണഭാകുളലാം  മുതല്  വടകക്കഭാട്ടുള്ള  ജനിലകേളനില്  ഡതീശഫബറനിലാംഗസ്റ്റ്  ലമഷതീനുകേള
സഭാപനിചസ്റ്റ്  ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  ലതഭാണസ്റ്റ്
സലാംഭരണലാം മുതല് ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനലാംവലരയള്ള സലാംകയഭാജനിത പവര്ത്തനങ്ങളനില്
ഊന്നെല്  നല്കുന്നെ  യൂണനിറ്റുകേളഭായനിരനിക്കുലാം  സഭാപനിക്കുകേ.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് 100 ഡതീശഫബറനിലാംഗസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലലാം
വയ്ക്കുന. വരുന്നെ 5 വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ് ഇത്തരലാം 1000 മനില്ലുകേള സഭാപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.
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(ബനി)  കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  ഓഫതീസറുലാം  സലാംഘടനഭാ  പതനിനനിധനികേളുലാം  ഉളലപടുന്നെ
കേമ്മേനിറനിയലട  തതീരുമഭാനപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം  യൂണനിറ്റുകേളനിലല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
കജഭാലനിഭഭാരവലാം  കുറഞ്ഞെ  കൂലനിയലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കല്
പദതനി പകേഭാരലാം കുറഞ്ഞെ കൂലനിയഭായനി 300 രൂപ നലനിവരുന.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  കേയര്  വലവസഭായ  രലാംഗകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  സ്ത്രതീ  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള
തനിരനിലകേ  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലമചലപട  കൂലനി  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഈ  സലാംരലാംഭലാം
സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

കേയര് കമഖലയനില് മഭാലനിനലപശങ്ങള

70(3694)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേകേനിരനി വലവസഭായവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ചേകേനിരനികചഭാര് കുനകൂടനി മഭാലനിനല
പശങ്ങള  ഉണഭാകുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേയര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകശൈഷലാം ഉണഭാകുന്നെ ചേകേനിരനികചഭാര് മകറലതങ്കേനിലുലാം
ഉല്പന്നെത്തനിലന്റെ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കത്തക്കവനിധലാം  പദതനികേള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി പകേഭാരലാം ഈ ചേകേനിരനികചഭാര് പുനരുപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള
പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാംനല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി  ചേകേനിരനികചഭാര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ സഭാകങ്കേതനികേവനിദല നനിലവനിലുകണഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചേകേനിരനി വലവസഭായവമഭായനി ബന്ധലപട്ടുണഭാകുന്നെ ചേകേനിരനികചഭാറസ്റ്റ് സലാംസ്കരനിചസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
കൃഷനി ആവശൈലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചവരുന.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ലതഭാണസ്റ്റ്  അഴക്കനിയഭാണസ്റ്റ്
ചേകേനിരനി  ഉല്പഭാദനിപനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  അതനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  ചേകേരനികചഭാര്  ഉപനിലന്റെ
അലാംശൈലാം  കൂടുതലഭായതനിനഭാല് കൃഷനി  ആവശൈലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധലമലഭായനിരുന.
ഇകപഭാള അഴകേനിയ ലതഭാണനില് നനിനള്ള ചേകേനിരനിക്കുപകേരലാം അഴകേഭാത്ത ലതഭാണനില്
നനിനമഭാണസ്റ്റ് ചേകേനിരനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനില്നനിനള്ള ചേകേരനികചഭാര് തല്സമയലാംതലന്നെ
സലാംസ്കരനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി  ആവശൈലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  അഴകേനിയ  ലതഭാണനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ ചേകേനിരനികചഭാര് സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഭാകങ്കേതനികേവനിദല വനികേസനിപനി
ലചടുക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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(ബനി)  പചലത്തഭാണനില്  നനിനള്ള  പനിത്തസ്റ്റ്  ഒരു  കഗഭാ  മതീഡനിയമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
പധഭാനമഭായലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. നമ്മുലട ചേകേനിരനികചഭാറനിലന്റെ ഈര്പവലാം ഉപ്പുരസവലാം
ലവല്ലുവനിളനികേളഭാണസ്റ്റ്. 

(സനി) ചേനില കമഖലയനില് ചേകേനിരനികചഭാറനില് ഉപനിലന്റെ അലാംശൈലാം കൂടുതലുള്ളതനിനഭാല്
വലഭാപകേമഭായനി ഇവ കേഭാര്ഷനികേഭാവശൈലത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധലമല.  എന്നെഭാല് ഈ
ചേകേനിരനികചഭാര്  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി  കേഭാര്ഷനികേഭാവശൈലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ചേകേനിരനികചഭാറസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  ഗകവഷണ  പദതനികേള
എന.സനി.ആര്.എലാം.ഐ. നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  കറഭാഡസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  അസലാംസ്കൃത  വസ്തുവഭായനി  ചേകേനിരനികചഭാറസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണള്ള സഭാകങ്കേതനികേ വനിദല വനികേസനിപനിചനിടനില. 

ലപരുമണ കേയര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം

71(3695) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവലാം
കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  പനയലാം  പഞ്ചേഭായത്തനിലല  ലപരുമണനില്
എന.സനി.ആര്.എലാം.ലഎ.-യലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  സഭാപനിച  കേയര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ
പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പഭാര്ക്കനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം നനിലയ്ക്കഭാനുണഭായ
കേഭാരണങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര് പഭാര്ക്കനില് സഭാപനിചനിട്ടുള്ള യനസഭാമഗനികേളുലാം മറ്റുലാം നശൈനിക്കുന്നെ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കേയര്പഭാര്ക്കനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനികനഭാ  അലലങ്കേനില്  കേയര്
കമഖലയലട  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുന്നെ  മകറലതങ്കേനിലുലാം  സലാംരലാംഭങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനികനഭാ ഉള്ള പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കേനില് അപകേഭാരലാം പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേയര്  പരനിശൈതീലനങ്ങളക്കുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  പനയലാം  പഞ്ചേഭായത്തനിലല
ലപരുമണനില് കേയര് പഭാര്ക്കനിലന്റെ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ഭൂരനിഭഭാഗലാം
കേയര്  ലസഭാശസറനികേളുലാം  ലപരുമണനിലുള്ള  ലട്രേയനിനനിലാംഗ്ലസന്റെറനില്  പരനിശൈതീലനത്തനിനഭായനി
വരുവഭാന വനിമുഖത കേഭാട്ടുകേയഭായനിരുന. ലട്രേയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര് ഉളനഭാടന പകദശൈത്തഭായതനിനഭാല്
ലട്രേയനിനനികേളക്കസ്റ്റ്  എത്തഭാനുലാം  തഭാമസനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  സഇൗകേരലലാം  കുറവഭായതനിനഭാലഭായനിരുന
ഇതസ്റ്റ്.  എന.സനി.ആര്.എലാം.ഐ.-യലട  പരനിശൈതീലനങ്ങലളലഭാലാം  അതതസ്റ്റ്  ലസഭാശസറനികേളനില്
തലന്നെ  നടത്തുകേയഭായനിരുന.  ആയതനിനഭാല്  ലപരുമണ  കേയര്  പഭാര്ക്കനില്  വളലര
വനിരളമഭാകയ ലട്രേയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുള.
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(ബനി)  ലപരുമണനിലല  കേയര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സനിതനിലചേയ്യുന്നെ  സലത്തസ്റ്റ്  കഫഭാലാം
മഭാറനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  (ഇന്തെല)  ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഒരു ടഫനിലാംഗസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് തടങ്ങുന്നെതനികലക്കഭായനി ഈ
സലലാം പരനികശൈഭാധനിക്കുകേയണഭായനി.  എന്നെഭാല് ഇവനികടക്കുള്ള വഴനി ലറയനില്കവയലട
ഉടമസതയനിലുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   ഇവനിലട  ലറയനില്കവയലട  കമല്പഭാലലാം  ഉള്ളതലകേഭാണലാം
ഇവനികടക്കസ്റ്റ് കേലണയനിനര് കലഭാറനി വനകചേരഭാന കേഴനിയഭാത്തതലകേഭാണലാം ഈ പദതനി
ഉകപക്ഷനിക്കുകേയണഭായനി.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള 30.93 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് 25 ഏക്കര്
കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് അക്കഭാഡമനി ഓഫസ്റ്റ് ലപഭാഫഷണല് എഡതകക്കഷനുലാം (കകേപസ്റ്റ്) 5.93
ഏക്കര് എന.സനി.ആര്.എലാം.ഐ.-ക്കുലാം നനിലവനിലുള്ളതലാം ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകുന്നെതമഭായ എലഭാ
ബഭാധലതകേളുലാം രണസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളുലാം തലലമഭായനി വഹനിക്കണലമന്നെ നനിബന്ധനകയഭാലട
അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനി.  ലകേഭാലലാം  ലസഷലല്  തഹസനില്ദഭാരുലട  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്പകേഭാരലാം
എന.സനി.ആര്.എലാം.ഐ.-ക്കസ്റ്റ്  50  ലക്ഷലാം രൂപയലട നഷപരനിഹഭാര ബഭാധലതയണസ്റ്റ്.
എന.സനി.ആര്.എലാം.ഐ.  ഒരു  ഗകവഷണ  സഭാപനമഭായതനിനഭാല്  ഇത്രയലാം  തകേ
നല്കേഭാനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേകശൈഷനിയനിലഭാലയന്നെ കേഭാരണലാം കബഭാധനിപനിചസ്റ്റ് പസ്തുത ഭൂമനി
തനിരനിലകേലയടുക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  അഭലര്ത്ഥനിചനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശൈഭാധനിചവരുന. 

കേയര് കമഖലലയ പുനരുദരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നൂതന പദതനികേള

72(3696) ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്കമഖലലയ  പുനരുദരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  നൂതന
പദതനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  ഉപകയഭാഗസഭാധലതകേള  കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം
അവയലട  ആഭലന്തെര  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേയര് ഭൂവസ്ത്രങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളനില് വലഭാപനിപനി
ക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  കേയര് ഭൂവസ്ത്ര  നനിര്മ്മേഭാണലത്ത ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്  കമഖലയനില്ലപട  കേയര്  വലവസഭായലത്ത
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന തഭാലഴപറയന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന: 

1. രണഭാലാം പുനനഃസലാംഘടനഭാ പദതനി 

2. എലഭാ  നനിയനണങ്ങളുലാം  എടുത്തുമഭാറനി  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ലതഭാഴനിലുലാം കൂലനിയലാം സലാംരക്ഷനിചലകേഭാണസ്റ്റ് യനവല്ക്കരണലാം. 

3. ഡനി.എഫസ്റ്റ് മനില്ലുകേള സഭാപനിചസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീ അടക്കമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട
സഹഭായകത്തഭാലട ചേകേരനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ. 

4. കേയര് കകേഭാമ്പസനിറസ്റ്റ് ഉല്പന്നെങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. പഭാഥമനികേ  കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
മഭാകനജതീരനിയല് ഗഭാന്റെസ്റ്റ് അനുവദനിച. 

6. കേയര്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
12 കകേഭാടനി രൂപ പവര്ത്തന മൂലധനലാം അനുവദനിചലകേഭാണസ്റ്റ് കേയര്
കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് സകപഭാര്ടസ്റ്റ് സ്കതീലാം  എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന. 

7. മുനകേഭാലങ്ങളനില് അനുവദനിചതനില് മനിചമുള്ള തകേ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പവര്ത്തനമൂലധനമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

8. നനിയനനിത  യനവല്ക്കരണലാം  എന്നെ  പദതനിയനില്നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ
യനവല്ക്കരണലാം കേയര് കമഖലയനില് നടപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

MGNREGS  പവൃത്തനികേളനില്  വലഭാപകേമഭായനി  കേയര്  ജനികയഭാ
ലടകസ്റ്റ്ശറല്സസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
ജനികയഭാ ലടകസ്റ്റ്ശറല്സനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം വര്ദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് കേയര്
യഭാണനിനസ്റ്റ്  ഉയര്ന്നെ  ഡനിമഭാന്റെസ്റ്റ്  സൃഷനിക്കുലാം.  ലതഭാഴനില്ശൈക്തനി
കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായ  കേയര്കമഖലയലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനസ്റ്റ്  കമല്
സൂചേനിപനിച  പുതനിയ പദതനികേള ഈ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
കേയറനിലന്റെ ആഭലന്തെര വനികദശൈ വനിപണനി വനിപുലലപടുത്തുന്നെതനില്
പദര്ശൈനങ്ങളനി ല്  പലങ്കേടുക്കുകേയലാം  പുതനിയ  കഷഭാറൂകേള  വനിവനിധ
സലാംസഭാനങ്ങളനില് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച
വരുകേയലാം ലചേയ്യുന. 2017  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം ആലപ്പുഴയനില്വചസ്റ്റ്
കേയര് കകേരള രഭാജലഭാന്തെരകമള  നടത്തഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  റനികബറസ്റ്റ്  നല്കേനി  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങള  വനിറഴനിച
വരുന.
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കൂടഭാലത ഇതര സലാംസഭാന മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ് ലഫഡകറഷനുകേളുമഭായനി
കചേര്ന്നെസ്റ്റ് വനിപണനി കേലണത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
ഈ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ആഭലന്തെര  വനിപണനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കേയര്ലഫഡസ്റ്റ്,  കഫഭാമനില്,  കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എന്നെതീ ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  കനതൃതസത്തനില്  കകേരളത്തനില്  118  സഭാളുകേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 1,000 രൂപയലട കൂപണ വഭാങ്ങുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് 2000
രൂപയലട  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  കേയര്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  കൂപണ
നറുലക്കടുപസ്റ്റ്  നടത്തനി  സമ്മേഭാനങ്ങള  നല്കുന്നെ  പദതനിയലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പരമ്പരഭാഗത കേയര് വലവസഭായലത്ത സലാംരക്ഷനിക്കഭാന
കമല്വനിവരനിച  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം,  കേയര്  കകേഭാകമ്പഭാസനിറസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ലഭാറകസ്റ്റ്  പഭാക്കസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്
പനഭാമഭാ  ബഭാഗുകേള  ഉപകയഭാഗനിചള്ള  കേടലലടുപസ്റ്റ്  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങള
എന്നെനിവയനിലൂലട  കേയറനിനസ്റ്റ്  പുതനിയ  ഉപകയഭാഗസഭാധലതകേള  കേലണത്തുകേയഭാണസ്റ്റ്.
ക്രെയവനില സനിരതഭാ പദതനി വഴനി കേയര് കകേഭാര്പകറഷന സലാംഭരനിച ഉല്പന്നെങ്ങള
വനിറഴനിക്കുന്നെതനിനുലാം അതവഴനി കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില് എത്തനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
കേയര്ലഫ ഡസ്റ്റ്/കഫഭാമനില്/കകേരള കസറസ്റ്റ് കേയര് കകേഭാര്പകറഷന എന്നെതീ സഭാപനങ്ങള
വഴനി കേയര് കേഭാര്ണനിവല്  2017  എന്നെ കപരനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  118  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
വനിപണന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  2  മുതല്  ലസപ്റലാംബര്  3 വലര
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രഭാജലലത്ത  പധഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഫ്രഭാശഞ്ചേസനി  അടനിസഭാനത്തനില്
വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ
സഭാളുകേളനില്  50%  കേനിഴനിവനില് കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങള  (നനിശനിത തരലാം)  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  1,000  രൂപയലട കൂപണവഴനി  2,000 രൂപയലട കേയര് ഉല്പന്നെങ്ങല് ലഭലമഭാകുന്നെ
പദതനിയലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  15,000  രൂപവലരയള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങള  തവണ
വലവസയനില് നല്കുന്നെ പദതനിയലാം നടപനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) കദശൈതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനി, ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷന എന്നെതീ
പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി മണസ്റ്റ്-ജല സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  കേടലഭാക്രെമണലാം തടയന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലഭാറകസ്റ്റ്  പഭാക്കസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്
പനഭാമഭാ  ബഭാഗുകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  പദതനി  ആലപ്പുഴയനില്  പരതീക്ഷണഭാര്ത്ഥലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  മഹഭാത്മഭാഗഭാന്ധനി കദശൈതീയ ഗഭാമതീണ ലതഭാഴനിലുറപസ്റ്റ് പദതനിയനില്
ഏലറടുക്കുന്നെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളനില്  കേയര്  ഭൂവസ്ത്രലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് തകദ്ദേശൈ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം കേയര്
വനികേസന വകുപ്പുലാം സലാംയക്തമഭായനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 
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ലസറനിലഫ ഡസ്റ്റ്

73(3697) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇകപഭാള ലസറനിലഫഡസ്റ്റ് പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) പവര്ത്തനക്ഷമമലലങ്കേനില് അടചപൂട്ടുവഭാനുണഭായ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലസറനിലഫഡനിലന്റെ  ബഭാദലതകേള  ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം

ആര്ക്കഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) ലസറനിലഫഡനിലന്റെ തനിരുവനന്തെപുരലത്ത ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

ഇലലങ്കേനില് എന മുതലഭാണസ്റ്റ് അടചപൂടനിയതസ്റ്റ്;വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ)  ലഹഡസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് പവര്ത്തനിച ലകേടനിടത്തനിലന്റെ വഭാടകേ എന മുതലഭാണസ്റ്റ്

കുടനിശ്ശേനികേയള്ളതസ്റ്റ് ; എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേയള്ളതസ്റ്റ്; ഇതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് ലകേഭാടുക്കുലമന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  13-3-2010-ലല  സ.ഉ(എലാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  58/2010/വലവ  പകേഭാരലാം

ലസറനിലഫഡസ്റ്റ് ലനികേസനികഡറസ്റ്റ് ലചേയ്യുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  എന്നെഭാല് പനിന്നെതീടസ്റ്റ് 5-8-2015-ലല

സ.ഉ.109/2015/വലവ.  പകേഭാരലാം  ലസറനിലഫഡനിലന്റെ  കപഭാസസ്റ്റ്  ലകേഭാക്കൂണ  പവര്ത്തനങ്ങള

റനിശവവസ്റ്റ്  ലചേയ്യുവഭാന  തതീരുമഭാനനിച.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  പട്ടുനൂല്  വസ്ത്ര  ലനയ്തുമഭായനി

ബന്ധലപട  പവര്ത്തനങ്ങളകക്ക  കകേരളത്തനില്  സഭാദലതയള  എന്നെ  നനിഗമനത്തനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  അതനിലന്റെ  പഭാകയഭാഗനികേതകേള  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുന്നെ

കപഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചമഭാത്രകമ  ലസറനിലഫഡസ്റ്റ്  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയകേയള.

(സനി) ലസറനിലഫഡനിനസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുന്നെ തനിരുവനന്തെപുരലത്ത ലഹഡസ്റ്റ്

ഓഫതീസസ്റ്റ് 6 മഭാസമഭായനി ഭഭാഗനികേമഭാകയ പവര്ത്തനിക്കുനള.

(ഇ)  വഭാടകേ കുടനിശ്ശേനികേ ഏകേകദശൈലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  ലസറനിലഫഡനിലന്റെ

സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  വഭാടകേ  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കുന്നെ  കേഭാരലത്തനില്

തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ശകേവരനിച സലാംരലാംഭകേതസകശൈഷനി

74(3698) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    ശഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് സലാംരലാംഭകേതസലാം വളര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് വലവസഭായ വകുപസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസസഭാപനങ്ങളനില് ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  സഇൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലൂലട വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ശകേവരനിച സലാംരലാംഭകേതസകശൈഷനിലയക്കുറനിചസ്റ്റ്
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതസലാം  വളര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തഭാലഴപറയന്നെ
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് പധഭാനമഭായലാം വലവസഭായ വകുപസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്:

• ഇ.ജനി. ക്ലബ്ബുകേള (സലാംരലാംഭകേതസ വനികേസന ക്ലബ്ബുകേള)

• സലാംരലാംഭകേതസ കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനി (ഇ.എ.പനി)

• ഇനഡസനി വഭാഴനിറനി ലനികങ്കേജസ്റ്റ് സ്കതീലാം. 

(ബനി&സനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
യവ  സലാംരലാംഭകേലര  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്
സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  ക്ലബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.ക്ലബ്ബസ്റ്റ്)  പവര്ത്തനിചവരുന.  കകേരള
എന്റെര്പണര്ഷനിപസ്റ്റ് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  (കേതീഡസ്റ്റ്  കേളമകശ്ശേരനി)  വഴനി  ക്ലബ്ബസ്റ്റ്
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം പരനിശൈതീലന ശൈനില്പശൈഭാലകേള നടത്തനി
വരുന.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം മനികേച രതീതനിയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലവഭാകക്കഷണല്
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേള,  ലപഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജുകേള,  ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  സയനസസ്റ്റ്
കകേഭാകളജുകേള എന്നെനിവ കേലണത്തനി കേലഭാലയ കമധഭാവനിയലട  കമല്കനഭാടത്തനില് വലവസഭായ
വനികേസന ഓഫതീസര് മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് ഇ.ഡനി. ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇ.എ.പനി.
പദതനി  പകേഭാരലാം  378  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന.  ഒരു പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ് 6,000 രൂപ മുതല് 7000 രൂപ
വലര ലചേലവഴനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന. 
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സര്വ്വേകേലഭാശൈഭാലകേളനിലുലാം  ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നടക്കുന്നെ ഗകവഷണ
പവര്ത്തനങ്ങള  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാലാംവനിധത്തനില്
നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെ  തരത്തനില്  ഇനഡസനി  വഭാഴനിറനി
ലനികങ്കേജസ്റ്റ് പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന. 

കമല് വനിവരനിച പദതനികേളനിലൂലട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ശകേവരനിച സലാംരലാംഭകേതസ
കശൈഷനിലയ  കുറനിചസ്റ്റ്  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  എങ്കേനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനു  കശൈഷലാം
വലവസഭായ കമഖലയനികലക്കസ്റ്റ്  കുനവരഭാനുള്ള  അവസരലാം  മുന്നെനിലുലണന്നെസ്റ്റ്  അവലര
കബഭാധലലപടുത്തനി അതനിനഭാവശൈലമഭായ വനിവനിധ ആശൈയങ്ങള പകേര്ന്നെസ്റ്റ് നല്കുന്നെതവഴനി
വലവസഭായ വകുപസ്റ്റ് വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് നടത്തുന്നെ ഇടലപടലുകേളുലട ഫലമഭായനി
അവരനില്  ആത്മവനിശൈസഭാസലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാന  കേഴനിയന.  നലലഭാരു  വനിഭഭാഗലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില്  അകനസഷകേരനില്നനിനലാം  ലതഭാഴനില്  ദഭാതഭാക്കളഭായനി
സസയലാംപരനിവര്ത്തനലാം ലചേയഭാന കേഴനിയലമന്നെഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പതതീക്ഷ. 

ലകേ.എലാം.എലാം. ലനിമനിറഡനിലല ഒഴനിവകേള

75(3699)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എലാം.എലാം.  ലനിമനിറഡനിലല  ഏലതലഭാലാം  തസനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനലവന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ; ഒഴനിവകേള നനിലവനില്വന്നെ തതീയതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശൈഷലാം ഇവനിലട ഏലതലഭാലാം തസനികേകേളനില് എത്ര
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ് പടനികേതനിരനിചസ്റ്റ് കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസസ്തുത  സഥഭാപനത്തനില്  തഭാല്കേഭാലനികേ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ഏലതഭാക്ക തസനികേകേളനില് എത്രകപര് കജഭാലനിലചേയ്യുനലണന്നെസ്റ്റ്
പടനികേതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇവനിലട ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് 2014 ഏപനില് ഒന്നെസ്റ്റ് മുതല്
നനിയമനലാം കനടനിയവരുലട കേണക്കസ്റ്റ് തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; എത്ര ശൈതമഭാനലാം
ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില് നനികേത്തലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലവസയള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പസ്തുത സഥഭാപനത്തനില്  2014  ഏപനില് മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര
ഓകരഭാ തസനികേകേളനിലുലാം വനിരമനിച അഥവഭാ പനിരനിഞകപഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം
തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഇവനിലട  2014  ഏപനില്  മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര  ഓകരഭാ
തസനികേകേളനിലുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  എണലാം
തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധലാം 1-ആയനി* കചേര്ക്കുന.  ഒഴനിവകേള നനിലവനില്വന്നെ തതീയതനി
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശൈഖരനിചവരുന. 

(ബനി) 

നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 ജൂനനിയര് ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 2

2 ലസകേബ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്-II 1

3 ജൂനനിയര് ലടകതീഷലന (ലവല്ഡര്) ലട്രേയനിനനി 1

4 ജൂനനിയര് കകേഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

5 ജൂനനിയര് ലടകതീഷലന (ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന) ലട്രേയനിനനി 1

6 ജൂനനിയര് സൂപര്ശവസര് കേഭാന്റെതീന 1

7 ലമയ്റസ്റ്റ് (ശമനസസ്റ്റ്) 1

8 ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

(സനി) അനുബന്ധലാം 2 ആയനി* കചേര്ക്കുന. 

(ഡനി) 

നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 ജൂനനിയര് ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് 5

2 ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 2

3 ജൂനനിയര് അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് 1

4 ജൂനനിയര് വര്ക്കര് 11

5 ജൂനനിയര് ലടകേസ്റ്റ് ഫനിറര് 1

6 ജൂനനിയര് ലടകേസ്റ്റ് ഇലകതീഷലന 1

7 ജൂനനിയര് ലടകതീഷലന (ഇനസ്ട്രൂലമകന്റെഷന) ലട്രേയനിനനി 1

ആശനിത നനിയമന വലവസ നനിലവനിലുലണങ്കേനിലുലാം ഇതനികലയ്ക്കഭായനി ഒഴനിവകേള
സലാംവരണലാം ലചേയ്തനിടനില. 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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(ഇ) അനുബന്ധലാം 3 ആയനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(എഫസ്റ്റ്) 
നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 ജൂനനിയര് ശടലാം കേതീപര് 5

2 ജൂനനിയര് ഡ്രെെസ്സര്-കേലാം-കേമ്പഇൗണര് 1

3 ഫയര്മഭാന കഗഡസ്റ്റ്-II 3

4 ജൂനനിയര് കഡഭാകേതലമകന്റെഷന അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

5 ലസകേബ്യൂരനിറനി ഗഭാര്ഡസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്-II 2

6 ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 15

7 ജൂനനിയര് കകേഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

8 ജൂനനിയര് ലമയനില് നഴസ്റ്റ് 1

9 ജൂനനിയര് അനലനിസസ്റ്റ് 3

10 ലമയ്റസ്റ്റ് (ശമന) 1

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട ഭൂമനി മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ
കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  വനിട്ടുനല്കുവഭാന നടപടനി

76(3700)  ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം സര്ക്കഭാര് വനനിതഭാ കകേഭാകളജസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ്
വനികലജനിലല ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലട ഉടമസതയനിലുള്ള അഞ്ചേസ്റ്റ് ഏക്കര് ഭൂമനി
സറണര് ലചേയ്യുവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലാം  INKID-ഉലാം  കചേര്നള്ള  പഭാടക്കരഭാര്  പുതക്കനി
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.  പഭാടക്കരഭാര്  പുതക്കഭാന  ലലവകുന്നെപക്ഷലാം
ഭൂമനിയലട  ലലകേവശൈഭാവകേഭാശൈലാം  നല്കേനി  കകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  സലലാം  വനിട്ടുനല്കുവഭാന
സഭാകങ്കേതനികേ തടസ്സങ്ങളുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കേനില്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുവഭാന  എത്രയലാംകവഗലാം  സലലാം  വനിടസ്റ്റ്
നല്കുകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ-ഡനി)  മലപ്പുറലാം  സര്ക്കഭാര്  വനനിതഭാകകേഭാകളജനിനസ്റ്റ്  5  ഏക്കര്  സലവലാം
മലബഭാര് കേലഭാനസര് ലസന്റെര് ആന്റെസ്റ്റ് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഇനസനിറബ്യൂടനിനസ്റ്റ്  25  ഏക്കര് സലവലാം
കചേര്ത്തസ്റ്റ്  30  ഏക്കര് സലലാം  INKEL-KSIDC  സലാംയക്ത സലാംരലാംഭമഭായ  INKID-നസ്റ്റ്
അനുവദനിച  243  ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  തനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനുലാം റവനബ്യൂ വകുപനില്
നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി  3-2-2016-ല്  ജനി.ഒ.  (ആര്.ടനി)നമ്പര്  132/2016/
ഐഡനി  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.-യലാം  ഇനലകേലുലാം
തമ്മേനിലള്ള  സലാംയക്തസലാംരലാംഭമഭായ  ഇനകേനിഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചതലാം  തടര്ന്നെസ്റ്റ്  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്
243  ഏക്കര് ഭൂമനി ഇനകേനിഡനിനസ്റ്റ് പഭാടവലവസയനില് നല്കേനിയതലാം  26-7-2008-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)നമ്പര്  836/2008/വലവ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  2-3-2016-ലല
റവനബ്യൂ വകുപനിലന്റെ ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്)നമ്പര് 224/2016/ആര്ഡനി.  ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം
26-7-2008-നസ്റ്റ് കമല്സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് റദ്ദേസ്റ്റ് ലചേയലപടുകേയണഭായനി.  ഇതനില് ചേനില
നബ്യൂനതകേള ശദയനില്ലപടതനിനഭാല് വലക്തത വരുത്തനിയതനിനുകശൈഷലാം മഭാത്രകമ പഭാടക്കരഭാര്
പുതക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടഭാലുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്
കകേരള കസറസ്റ്റ്  ഇനഡസനിയല് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന വനിട്ടുനല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഭൂമനിയനില് കകേഭാകളജസ്റ്റ് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉടനടനി തടങ്ങഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.-യലട പവര്ത്തനലാം

77(T* 3701) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശൈശൈനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ലപഭാതകമഖലഭാ മരുനനനിര്മ്മേഭാണ സഭാപനമഭായ ലകേ.എസസ്റ്റ്.
ഡനി.പനി.-യലട പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തഭാനുലാം  ജനറനികേസ്റ്റ്  മരുനകേളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ
ബഭാനഡഡസ്റ്റ്  മരുനലാം  വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കഭാനുലാം  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച
വരുന എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  മരുനകേളക്കസ്റ്റ്  ബഭാനഡസ്റ്റ്  നഭാമലാം
ലഭനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന  സമതീപനിചകവഭാ;  എങ്കേനില്  നഭാളനിതവലര  ഇതസ്റ്റ്
കനടനിലയടുക്കഭാന കവണനിലചേയ്ത പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേള  വനലഭാഭലാം  ലകേഭായ്യുന്നെ  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതഭാ
മരുനകേളുലാം  പകമഹകരഭാഗനികേളക്കുള്ള  ഇനസലനിനുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.  വഴനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തനി  കുറഞ്ഞെ  വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനത്തനികനല്  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള
നഭാളനിതവലര സസതീകേരനിച ;

(ഡനി) കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് ശകേത്തഭാങ്ങഭാകുന്നെ പസ്തുത തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഡനി.പനി.
വഴനി  എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  പസ്തുത  മരുനകേള  കുറഞ്ഞെ  വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴനിയലാം;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(എ&ബനി)  കകേരള കസറസ്റ്റ് ഡ്രെെഗ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ

ലഭാഭകേരമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനുകവണനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്

കകേഭാര്പകറഷനനില്നനിനലാം കൂടുതല് ഓര്ഡറുകേള ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള

സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച.  നനിലവനിലുള്ള  ഉല്പഭാദനകശൈഷനി  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ

പദതനികേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 475

ലക്ഷലാം  രൂപയലട  പകതലകേ  ധനസഹഭായലാം  കേമ്പനനിയ്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിനഭാവശൈലമഭായ  കനഭാണ  ബതീറഭാലഭാക്ടലാം  മരുനകേള,  ഇഞ്ചേകനിബനിളസസ്റ്റ്,  കഹഭാസനിറല്

ഡനികസഭാസബനിളസസ്റ്റ്  എന്നെനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ വനിപുലമഭായ വനികേസന

പദതനിയ്ക്കഭായനി  2017-18-ല്  28.15  കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഞ്ചേനിതനഷലാം എഴതനിത്തള്ളുന്നെതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് വഭായയലാം അതനികനലുള്ള പലനിശൈയമഭായള്ള

106  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലധനമഭായനി  മഭാറ്റുവഭാനുലാം  ബജറനില്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ

രതീതനിയനിലുള്ള  ഇടലപടലുകേളനിലൂലട  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ലഭാഭകേരമഭായ  നടത്തനിപഭാണസ്റ്റ്

സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഡ്രെെഗ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സസ്റ്റ്

ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ബതീറഭാലഭാക്ടലാം,  കനഭാണ ബതീറഭാലഭാക്ടലാം  എന്നെനിങ്ങലന രണസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  മരുനകേളഭാണസ്റ്റ്

കകേരള കസറസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള ബതീറഭാലഭാക്ടലാം

ഇഞ്ചേക്ഷന  പ്ലഭാന്റെനികനഭാടസ്റ്റ്  അനുബന്ധമഭായനി  വനിഭഭാവന  ലചേയ്ത  ശഡ്രെെ  പഇൗഡര്  ഇഞ്ചേക്ഷന

യൂണനിറസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനലാം സജ്ജമഭായനിക്കഴനി ഞ.  കേമ്പനനിയലട ആധുനനികേ ലകബഭാറടറനിയ്ക്കസ്റ്റ്

NABL അക്രെഡനികറഷന ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ബഭാനഡഡസ്റ്റ്  മരുനകേളുലട  വനിപണനി  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

Controller General of Patent, Design and trademark-ല് രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം

കട്രേഡസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  രജനികസഷന  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചവരുകേയമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  കകേരള കസറസ്റ്റ് ഡ്രെെഗ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ

നനിലവനിലുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണശൈഭാലകേളനില്  കേലഭാനസര്  ചേനികേനിതയ്ക്കസ്റ്റ്  ആവശൈലമഭായ  മരുനകേള

നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന സഭാധലമല. ഇതനിനുകവണനി ഉന്നെത സഭാകങ്കേതനികേവനിദല അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള

നൂതന നനിര്മ്മേഭാണശൈഭാല സഭാപനികക്കണതണസ്റ്റ്. കേലഭാനസറനിനുള്ള മരുനകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനു

കവണ സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായത്തനിനുകവണനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ സനി.ഡനി.ആര്.ഐ.

ലകഇൗ-വമഭായനി  ഒരു  കേരഭാറനില്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനസലനിന  ഉല്പഭാദനത്തനിനഭായനി

സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ശമലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്. 

456/2020
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ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള സലാംബന്ധനിച പഠനലാം

78(3702) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട മുനകേഭാല പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ഇകപഭാഴലത്ത അവസയലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശൈദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില് ഈ പഠനലാം ആധഭാരമഭാക്കനി ഉത്പഭാദന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം
സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  ഉത്പന്നെങ്ങളുലട
ശവവനിധലവത്ക്കരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം  എന്നെനിവയ് ക്കഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുസ്തുലട

പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്
ലഭാഭകേരമഭായ പവര്ത്തനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് പഭാമുഖലലാം നല്കേനി വരുന.
വനിപണനിയനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  കനരനിടുന്നെ  കേടുത്ത  മതരലത്ത  അതനിജതീവനിചസ്റ്റ്  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കൂടുതല്
ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ആവശൈലമഭായ  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  കൂടഭാലത ഉല്പഭാദനകശൈഷനി പൂര്ണകതഭാതനില് ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഉല്പഭാദന  സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തുവഭാനുള്ള  പദതനികേളുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടയലാം
ലപഭാതകമഖലയളലപലടയള്ള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  പരസര  സഹകേരണകത്തഭാലട
കൂടുതല് വനിറ്റുവരവസ്റ്റ് കനടുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനത്തനിലന്റെയലാം  മുനകേഭാല  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം,  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  സലാംബന്ധനിച
വനിശൈദമഭായ  വനിശൈകേലനലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ  വലവസഭായ  പുനനഃസലാംഘടനഭാ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
(റനിയഭാബസ്റ്റ്)  മുകഖന  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  സകങ്കേതനികേവനിദലയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ
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നവതീകേരണലാം,  വനിപണനസഭാധലതയള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  ശവവനിദലവല്ക്കരണലാം,
വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജ സ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള
ഏകകേഭാപനലാം,  ധനപരമഭായ പുനരുദഭാരണലാം,  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം
കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട ശൈക്തനിലപടുത്തല് എന്നെതീ നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്
പഭാമുഖലലാം നല്കേനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  വനിവനിധ
നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേളക്കുള്ള പദതനി  വനിഹനിതമഭായനി  123  കകേഭാടനി  രൂപ
നല്കേനി.  മുനസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  പദതനി  വനിഹനിതലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പദതനി  വനിഹനിതലാം  270  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
ഉയര്ത്തുകേയലാം  സഭാപനങ്ങള  സമര്പനിച  വനിവനിധ  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ
പദതനികേളക്കഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചവരനികേയലാം ലചേയ്യുന. 

കൂടഭാലത  പതനിമൂന്നെഭാലാം  പഞ്ചേവതര  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പകതലകേ  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള കേമ്പനനികേള
ആവനിഷ്കരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട വനിപണന വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  പരസര  സഹകേരണലാം  ലമചലപടുത്തനി  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കകേരള കസഭാപ്സനിലന സസതന സഭാപനമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള പദതനി

79(3703)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള കസഭാപ്സസ്റ്റ് എന്നെ സഭാപനലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഇ.-ക്കസ്റ്റ് (കകേരള കസററസ്റ്റ്
ഇനഡസനിയല് എന്റെര്ശപസസസ്റ്റ്) കേതീഴനിലഭാകണഭാ പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കസഭാപ്സനിലന  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഇ.-യനില്നനിനലാം  കവര്ലപടുത്തനി
സസതന  സഭാപനമഭാക്കനി  മഭാറഭാന  പദതനിയകണഭാ;  എങ്കേനില്  അതനിലന്റെ  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസതന  സഭാപനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുനലണങ്കേനില്  ഏലതങ്കേനിലുലാം  പഠനത്തനിലന്റെകയഭാ,
ശൈനിപഭാര്ശൈകേളുലടകയഭാ അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേരള കസഭാപ്സനിലന്റെ കേഴനിഞ്ഞെ 5 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല അറഭാദഭായലാം
വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അലത.

(ബനി&സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) കകേരള കസഭാപ്സനിലന്റെ കേഴനിഞ്ഞെ 5 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല അറഭാദഭായലാം
(നനികുതനിക്കസ്റ്റ് മുനപുള്ള ലപഭാവനിഷണല് കേണക്കസ്റ്റ്) വര്ഷലാംതനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അറഭാദഭായലാം (നഷലാം) (തകേ
ലക്ഷത്തനില്)

2012-13 84.90

2013-14 15.20

2014-15 -130.33

2015-16 -164.92

2016-17 -80.61

കകേരള ആകടഭാലമഭാശബല്സനിലന്റെ പതനിസന്ധനി

80(3704)  ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ആകടഭാലമഭാശബല്സസ്റ്റ്  കേടുത്ത  പതനിസന്ധനിയനിലഭാലണനലാം,
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നഭാലസ്റ്റ്  മഭാസലത്ത ശൈമ്പളലാം കുടനിശ്ശേനികേയഭാലണന്നെതലാം വസ്തുതയഭാകണഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഭാപനത്തനിലന്റെ പതനിസന്ധനിക്കുള്ള കേഭാരണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;
അവ പരനിഹരനിക്കുവഭാന എന്തെസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് ശകേലക്കഭാള്ളുകേ എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  ആകടഭാലമഭാശബല്സനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മുനമഭാസങ്ങളനിലല
ശൈമ്പളലാം കൃതലമഭായ സമയങ്ങളനില് ലഭനിക്കുന്നെനിലലന്നെ കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചസ്റ്റ് ശൈമ്പളലാം നല്കേനിവരനികേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കനഭാടസ്റ്റ്  അസഭാധുവഭാക്കല്,  കേമ്പനനിയലട ഉത്തകരന്തെലന വനിപണനികേളനില്
ഡതീസല്  വഭാഹനങ്ങളുലട  നനികരഭാധനലാം,  BS  III  മഭാനദണ്ഡത്തനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം
BSIV മഭാനദണ്ഡത്തനിനുള്ള  വഭാഹനങ്ങളക്കു  മഭാത്രകമ  ARAI-യലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുകേയള എന്നെ നനിയമലാം, GST എന്നെ പുതനിയ ടഭാകസ്റ്റ് ഘടനയലട നടപഭാക്കല് എന്നെനിവ
കേമ്പനനിയലട പതനിസന്ധനിക്കസ്റ്റ് കേഭാരണമഭായനി.  കേമ്പനനിയലട അതലഭാവശൈലമുള്ള പവര്ത്തന
മൂലധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  2016-17-ലല  ബജറനില്  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  പകതലകേലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  100  കകേഭാടനി
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രൂപയനില്നനിനലാം 200 ലക്ഷലാം രൂപ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017-18-ല് 2.90 ലക്ഷലാം രൂപ
പവര്ത്തന  മൂലധനലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച.   നനിലവനില്
ഐ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.-ക്കുകവണനി സനി.എന.സനി.  ലമഷതീനുകേള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നെ
കേരഭാര്  കജഭാലനികേള  വനിപുലലപടുത്തഭാന  കവണ  ആധുനനികേ  യനസഭാമഗനികേള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം  കജഭാലനികേള  ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പകതലകേ  വനിഭഭാഗലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള പരനിശൈതീലന പദതനി (KAL
Skill  Development  &  Research  Centre)  കൂടുതല്  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം
ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശലഫസ്റ്റ് സയനസസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിനുകവണനി ഏലറടുത്ത ഭൂമനി

81(3705)  ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലലഫസ്റ്റ്  സയനസസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിനുകവണനി കതഭാന്നെയ്ക്കലനില് എത്ര ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ് ഏലറടുത്തതസ്റ്റ്; എന്നെഭാണസ്റ്റ് പസ്തുത ഭൂമനി ഏലറടുത്തതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പസ്തുത  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനിയ  ഭൂഉടമകേളനില്  ഇനനിയലാം  എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്
ഭൂമനിയലട വനില നല്കുവഭാനുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ഭൂമനിയലട  വനില  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  28-2-2011  മുതല്  9-6-2017  വലര  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  69.75
ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണസ്റ്റ് ഏലറടുത്തതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേനിയവരനില് ആര്ക്കുലാം നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കേഭാന
ബഭാക്കനിയനില.  ഇനനി  ഏലറടുകക്കണ ഭൂമനിയലട  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  പഭാസ്സഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നഷ
പരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള 

82(3706) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് പൂടനിക്കനിടക്കുന്നെ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്നെ ഈ സഭാപനങ്ങള തറനപവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന എത്ര
രൂപയലട സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത ഉണഭാകുലാം എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതനില്  ഏലതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങള  തറനപവര്ത്തനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന്നെ 38 വലവസഭായ സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
അടചപൂടനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

1. ഹഭാര്ഡനി ട്രേകബ്ലേഴസ്റ്റ്, ഐ.ഇ, ഉമയനല്ലൂര്

2. മഭാകവലനില് ഇനഡസതീസസ്റ്റ്, മയനഭാടസ്റ്റ്

3. യൂണനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ലസറസ്റ്റ് പനികന്റെഴസ്റ്റ്, ഡനി.പനി. ലകേഭാലലാം

4. ശൈരവണ മതീറസ്റ്റ് കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്, ഡനി.പനി. ലകേഭാലലാം

5. വനി.റനി. ഇലാംലപകസ്റ്റ്, ഡനി.പനി.ലകേഭാലലാം

6. കമഭാഹന കഹഭാകളഭാബനികസ്റ്റ്, പഭാമ്പുറലാം 

7. എസസ്റ്റ്.വനി. പഭാകക്കകജഴസ്റ്റ്, അയത്തനില് 

8. ശൈഭാന്തെ ഇനഡസതീസസ്റ്റ്, കതവള്ളനി

9. PKS CFLS, III/219, ലവടനിക്കവല

10. പനി.വനി.എസ്സസ്റ്റ്. കഹഭാകളഭാബനികസ്റ്റ്, സദഭാനന്ദപുരലാം

11. അനനിന കേഭാനഡനില്സസ്റ്റ്, പടനിഞ്ഞെഭാറനിനകേര, ലകേഭാടഭാരക്കര

12. ലഹലന കപപര് ബഭാഗ്സസ്റ്റ്, ലകേഭാടഭാരക്കര

13. റതീല് ശനസസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ്, തൃക്കണമലാംഗല്, ലകേഭാടഭാരക്കര

14. മലബഭാര് ചേനിപ്സസ്റ്റ്&കബക്കറനി, ലകേഭാടഭാരക്കര

15. ലവഭാകക്കഷണല് ലട്രേയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് ലസന്റെര്, പുത്തൂര്, ലകേഭാടഭാരക്കര

16. കേസ്തൂരനി ഗഭാര്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, ലകേഭാടഭാരക്കര

17. എലാം.സനി.എസസ്റ്റ്. ലപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, നതീകലശൈസരലാം, ലനടുവത്തൂര്, ലകേഭാടഭാരക്കര

18. എ.വണ ഗഭാര്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് ജലാംഗ്ഷന, ലകേഭാടഭാരക്കര

19. ലമ. ചേനിത്തനിര ബനികസ്റ്റ്, പൂവറ്റൂര് ഈസസ്റ്റ്

20. വനികഘ്നേശൈസരഭാ ഇനഡസതീസസ്റ്റ്, ഉമ്മേന്നൂര്

21. രവനി മലാംഗലത്തസ്റ്റ് പനികന്റെഴസ്റ്റ്, കേരുനഭാഗപള്ളനി

22. ഡയമണസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, കേരുനഭാഗപള്ളനി
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23. രഭാജമ്മേ അലുമനിനനിയലാം ഇനഡസതീസസ്റ്റ്, ചേവറ

24. ആര്.എസ്സസ്റ്റ്.ഡനി. ഓയനില് മനില്സസ്റ്റ്, കുതനിരപന്തെനി

25. പഭാറയനില് ബനികസ്റ്റ്, കേരുനഭാഗപള്ളനി

26. രുക്കു ഗഭാര്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, ലകേ.എസസ്റ്റ്.പുരലാം

27. അഴകേത്തസ്റ്റ് ബനികസ്റ്റ്, ശൂരനഭാടസ്റ്റ് സഇൗത്തസ്റ്റ്

28. കഗഭാകുലലാം വയര്ക്കടസ്റ്റ് ബനികസ്റ്റ്, ശൈഭാസഭാലാംകകേഭാട

29. ശൈലാംഭു ബനികസ്റ്റ്, പതഭാരലാം

30. സൃഷനി ഫകസ്റ്റ് പനിന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്, കേരുനഭാഗപള്ളനി

31. അല്മനഭാ ഐസസ്റ്റ് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ്, കുറനിവടലാം

32. ട്രേഭാവനകൂര് ശപ്ലവഡസ്റ്റ് ഫഭാക്ടറനി, പുനലൂര്

33. രൂപലാം ശഡസസ്റ്റ്, എലാം.ഐ.ഇ, തലവൂര്

34. കജലഭാതനിസസ്റ്റ് ഇനഡസനി, പനിറവന്തൂര്

35. സയന്റെനിഫനികേസ്റ്റ് എകേതപ്ലമന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്, പനിറവന്തൂര്

36. പനി.ലജ. പ്ലഭാസനികസ്റ്റ്, പനിരവന്തൂര്

37. കേഭാസസ്റ്റ് സനിപസ്റ്റ് അപസ്റ്റ്, പുനലൂര്

38. ആര്.എലാം. ബനികസ്റ്റ്, പനിടവൂര്.

(ബനി&സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങള  തറനപവര്ത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ഇതനിനുകവണനിവരുന്നെ  ബഭാധലത  കേണക്കഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ജനിലഭാ  വലവസഭായ  കകേന്ദ്രലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന. 

സനിഡ്കകേഭാ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്ഓഫസ്റ്റ് ഡയറകക്ടഴനിലന്റെ അധനികേഭാരങ്ങള

83(3707)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനില്  നഭാളനിതവലര  ലഭലമഭായ  കരഖകേള  പകേഭാരലാം
സനിഡ്കകേഭായലട കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡയറകക്ടഴനിലന്റെ അധനികേഭാരങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  എത്ര  രൂപ  വലരയള്ള  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്/കപഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഉള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ
അധനികേഭാരങ്ങള സനിഡ്കകേഭാ ഡയറകക്ടഴനിനസ്റ്റ് നനിര്വഹനിക്കഭാലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) സസന്തെമഭായനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ഓഫസ്റ്റ് ഡയറകക്ടഴനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരലാം ഉകണഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് വകുപ്പുകേളുലാം ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലാം തമ്മേനിലുള്ള
വലതലഭാസലാം എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  കേനിഫ്ബനി  മുകഖനയള്ള  ഏലതങ്കേനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  പദതനികേള/പവൃത്തനികേള
സനിഡ്കകേഭാ വഴനി നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അനുകൂല നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സനിഡ്കകേഭായലട  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡയറകക്ടഴനിലന്റെ അധനികേഭാരങ്ങള സനിഡ്കകേഭാ
ആര്ടനിക്കനിളസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷനനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ ആര്ടനിക്കനിള
നമ്പര് 94 പകേഭാരമഭാകുന.  പസ്തുത ആര്ടനിക്കനിള 94-ലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം (1)*

ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സനിഡ്കകേഭായലട  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡയറകക്ടഴനിലന്റെ  മൂലധന  ലചേലവകേളക്കുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  അധനികേഭാരങ്ങള  സനിഡ്കകേഭാ  ആര്ടനിക്കനിളസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷനനില്
പതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്നെ  ആര്ടനിക്കനിള  നമ്പര്  93-ല്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസ്തുത
ആര്ടനിക്കനിള 93-ലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം (2)* ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സസന്തെമഭായനി  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  അവ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട
മഭാത്രലാം നടപനിലഭാക്കഭാന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഡയറകക്ടഴനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  സസന്തെമഭായനി  പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം  അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അനുമതനികയഭാടുകൂടനി മഭാത്രകമ നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയൂ.

(ഇ) പരനികശൈഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ലഗയനില് വഭാതകേ ശപപസ്റ്റ് ശലന

84(3708) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലഗയനില് വഭാതകേ ലലപപസ്റ്റ് ലലലന സഭാപനിക്കുന്നെതമഭായനി
ബന്ധലപട സലലാം ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഏലറടുത്ത  സലങ്ങളനില്  ഭൂഉടമകേളക്കസ്റ്റ്  എന്തെടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്

നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയലാം  പസ്തുത പദതനിക്കസ്റ്റ്  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബഭാക്കനിയള്ള

പകദശൈങ്ങള ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള  ആശൈങ്കേ  പൂര്ണമഭായലാം  ദൂരതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം,

കേഴനിയന്നെതലാം ജനവഭാസ കമഖലകേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം സലമുടമകേളക്കസ്റ്റ് അവരുലട

നഷത്തനിന്റെ വലഭാപ്തനി അനുസരനിചസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനി

ക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ലഗയനില് പകൃതനി വഭാതകേ ശപപസ്റ്റ് ശലന പദതനിയലട

സലലാം ഏലറടുക്കലുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളലാം,

തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,  മലപ്പുറലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലകേളനിലഭായനി

ലഗയനില് സഭാപനിക്കുന്നെ ലകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം ശപപസ്റ്റ് ശലനനിലന്റെ പഭാരലാംഭ സര്കവ്വേ

നടപടനികേളുലാം  6(1)  ഗസറസ്റ്റ്  വനിജഭാപനവലാം  ലഗയനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പഞ്ചേനഭാമ

(മഹസര്) തയഭാറഭാക്കുന്നെ നടപടനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച.  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള

പുകരഭാഗമനിചവരുന.  ലകേഭാചനി-മലാംഗലഭാപുരലാം ശപപസ്റ്റ് ശലനനിനുകവണനി കകേരളത്തനില്

4  ഐ.പനി.  കസഷനുകേളക്കുലാം  21  എസസ്റ്റ്.വനി.  കസഷനുകേളക്കുലാം കവണനി സനിരമഭായനി

ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നെ നടപടനിയലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലഗയനില്  വഭാതകേ  ശപപസ്റ്റ്  ശലന  പദതനിക്കുകവണനി  സലത്തനിലന്റെ

ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശൈലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ലഗയനില്  ഏലറടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  നഷപരനിഹഭാരലാം  രണസ്റ്റ്

തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

1. വനിളകേളുലട നഷപരനിഹഭാരലാം

2. സലത്തനിലന്റെ നഷപരനിഹഭാരലാം 

വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  competent  authority  നനിശയനിക്കുന്നെ  വനിലയലാം

ഭൂമനിയലട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശൈത്തനിനഭായനി  സലത്തനിനസ്റ്റ്  നലഭായവനിലയലട

50% നഷപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള വലവസ നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  കകേരളത്തനില്  ശപപസ്റ്റ്  ശലന  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ  മുഴവന

ഭൂമനിയലടയലാം ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശൈലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തുകേഴനിഞ.
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(ഡനി)  ജനവഭാസകമഖലയനില് ശപപസ്റ്റ്  ശലന സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  യഭാലതഭാരു
ആശൈങ്കേക്കുലാം അടനിസഭാനമനില.  ജനസഭാന്ദ്രത ക്ലഭാസനിഫനികക്കഷന അനുസരനിചസ്റ്റ് കൂടനിയ
കേനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി  ശൈഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  രൂപകേല്പന  ലചേയ്തനിട്ടുള്ള  ശപപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ജനവഭാസ  കമഖലലയ  പരമഭാവധനി  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില്
സഭാധലമഭായതലാം  ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായതമഭായ  അശലനലമന്റെഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.
വതീടുകേകളയലാം മറസ്റ്റ്  ലകേടനിടങ്ങകളയലാം ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണസ്റ്റ് ശപപസ്റ്റ് ശലന കേടന
കപഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.  ഈ പദതനിക്കുകവണനിയള്ള  ശപപസ്റ്റ്  ശലന കേടനകപഭാകുന്നെ സലങ്ങളനിലല
ഒരു  വതീടുകപഭാലുലാം  ലപഭാളനിചമഭാകറണ  ആവശൈലമനില.  ഇതമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കുള്ള
ആശൈങ്കേകേളുലാം  ലതറനിദഭാരണകേളുലാം  ദൂരതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പഞ്ചേഭായത്തുകേളകതഭാറുലാം
ശൈഭാസ്ത്രതീയ  കേഭാരണലാം  വനിശൈദതീകേരനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിക്കഴനി ഞ.
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് കനടമുണഭാകുന്നെ ഈ പദതനിയലട ആവശൈലകേതയലാം ജനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്
വനിശൈദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലമുടമയ്ക്കസ്റ്റ് നഷത്തനിലന്റെ വലഭാപ്തനി അനുസരനിചസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം
നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  competent  authority-ലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അപകേഭാരലാം നനിശയനിക്കുന്നെ നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ തഭാമസലാംവനിനഭാ
വനിതരണലാം ലചേയ്യുലമന്നെസ്റ്റ് 'ലഗയനില്' ലനിമനിറഡസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

വലവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളനിലല ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

85(3709) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്/കേമ്പനനി/  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്
നഭാളനിതവലര  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യ്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വലവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളനില് ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണഭായനിട്ടുലാം
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  എത്ര  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  ഇതവലര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്/കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിയമനത്തനിനഭായനി നനിലവനിലുള്ള
റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കഭാറഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  എലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യ്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശൈഖരനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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ലഗയനില് പകൃതനി വഭാതകേ ശപപസ്റ്റ് ശലനനിനസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നെ ഭൂമനിയ്ക്കസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം

86(*T3710)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശൈന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗലഭാസസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെല  പകൃതനിവഭാതകേ  ശപപസ്റ്റ്  ശലന
സഭാപനിക്കുകമ്പഭാള ഭൂമനി നഷലപടുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് കനരലത്ത നനിശയനിചനിരുന്നെതനികനക്കഭാള
25  ശൈതമഭാനലാം  അധനികേലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലറടുക്കുന്നെ ഭൂമനിക്കസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  വര്ഷലത്ത നലഭായവനില  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ്
നഷപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്;  നനിലവനില്  നഷപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ്
മുനകേഭാലപഭാബലലകത്തഭാലട നനിരക്കസ്റ്റ് പുതക്കനി നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഏലറടുക്കുന്നെ സലത്തുള്ള കേഭാര്ഷനികേ വനിളകേളക്കസ്റ്റ് നഷപരനിഹഭാരലാം ഏതസ്റ്റ്
നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാചനി-കൂറനഭാടസ്റ്റ്-ബഭാലാംഗ്ലൂര്-മഭാലാംഗ്ലൂര്  ശപപസ്റ്റ്  ശലന  പദതനിക്കു
കവണനി  ഭൂമനിയലട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശൈലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  1962-ലല
P&MP Act  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശൈലാം  (RoU)  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  വനിലയലട  10%
ആണസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരമഭായനി  ഭൂവടമയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കകേണതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് ഇതസ്റ്റ്  തഭാരതകമലന
തച്ഛമഭായതനിനഭാല് നലഭായവനിലയലട  50%  നല്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ജനി.  ഒ.
(എലാംഎസസ്റ്റ്.)നമ്പര്  45/2017/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി.  6-2-2017  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  നഷ
പരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  P&MP  Act  &  Rule  4  പകേഭാരലാം  കകേഭാമ്പതീറന്റെസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  കേഭാര്ഷനികേവനിള
ഇനസനിറബ്യൂട്ടുകേളനില്നനിനലാം  ബന്ധലപട  സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  വനിലവനിവരപടനികേ
സസതീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിരക്കസ്റ്റ്  നനിര്ണയനിചസ്റ്റ്  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന്നെ
നഷപരനിഹഭാരമഭാണസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്. 

ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനികേള

87(3711) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം കപഭാതഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  സസതീകേരനിച  വരുനലണനലാം  കൂടുതല്
കപഭാതഭാഹനങ്ങള നല്കുന്നെതനികലക്കഭായനി ഇനനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുലമനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി
തഭാലഴപറയന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

1. സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി  :

• ലപഭാതവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%
സഹഭായമഭായനി  നല്കുന.  വനനിതഭാ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം
പടനികേജഭാതനി,  പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  യവ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുന. 

• മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ 10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുലാം. 

• ഇടുക്കനി,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10% പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേ
സഹഭായലാം നല്കേനിവരുന. 

• കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദല
സസന്തെമഭാക്കനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  10%
പരമഭാവധനി 10 ലക്ഷലാം അധനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം. 

2. ഇ  .  ഡനി  .   ക്ലബ്ബസ്റ്റ്  :

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് സലാംരലാംഭകേതസ  മകനഭാഭഭാവലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ,  വലവസഭായ
രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നവതീന  ആശൈയങ്ങള  രൂപകേല്പന  ലചേയ്യുകേ  എന്നെതീ  ലക്ഷലങ്ങള
മുനനനിര്ത്തനി  യവസലാംരലാംഭകേതസലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നെതനിനുലാം  കപഭാതഭാ
ഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന ക്ലബ്ബുകേള (ഇ.ഡനി. ക്ലബ്ബസ്റ്റ്) പവര്ത്തനിചവരുന. 

3. ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള  :

വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള
ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പുതനിയ  വലവസഭായ  ആശൈയവമഭായനി  മുകന്നെഭാട്ടുവരുന്നെ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
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അവരുലട  ആശൈയലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഹഭായനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേളുലട ലക്ഷലലാം.  കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള,
സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിശൈതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  നനികക്ഷപകേരുലട
കമളകേള,  MSME  ഉല്പന്നെ  വനിപണന  കമളകേള,  ലമഷനിനറനി  എകനിബനിഷന,
ലടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനിക്കുകേള,  സ്കനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പരനിശൈതീലനലാം,  ഊര്ജ്ജനിത
വലവസഭായവല്ക്കരണ പദതനി എന്നെനിവ കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,
ജനിലഭാതലങ്ങളനിലഭായനി  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ടു  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
മതീറസ്റ്റ്,  കദശൈതീയ  അന്തെര്കദ്ദേശൈതീയ  കമളകേളനില്  പലങ്കേടുപനിക്കല്,  തടങ്ങനിയ
പരനിപഭാടകേള സലാംഘടനിപനിച വരുന. 

ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാന തലത്തനില് കകേരളത്തനിലന്റെ
തനതസ്റ്റ്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  പദര്ശൈന-വനില്പന  കമള  'മഭാമഭാങ്കേലാം'  എന്നെ
കപരനില്  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.  കൂടഭാലത  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ തരത്തനില് സഭാകങ്കേതനികേവനിദല പദഭാനലാം
ലചേയ്യുന്നെതനിനുലാം  ഗകവഷണലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേലഭാലയങ്ങലളയലാം
ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങകളയലാം  സജ്ജമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  Industry-Varsity
Linkage പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
വനിടുകേകളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  5  എചസ്റ്റ്.പനി.  വലര  ശവദതതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ലചേറുസലാംരലാംഭങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  'നഭാകനഭാ  ഗഭാര്ഹനികേ
വലവസഭായ പദതനി' നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്യുന.

വലവസഭായ വനികേസനത്തനിനുള്ള നടപടനികേള

88(3712) ശതീ  .   ലകേ  .   സകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  പശഭാത്തല  വനികേസനത്തനിനുലാം  ബഹുനനില  വലവസഭായ
സമുചയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായലാം  നടത്തഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സൂക്ഷ്മ, ലചേറുകേനിട, ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായള്ള
സലാംരലാംഭകേ സഹഭായകേ പദതനിയലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബനിസനിനസസ്റ്റ് ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള നടത്തനിയ പവര്ത്തനങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലവസഭായ  കമഖലയനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  ആദലഘടലമന്നെ  നനിലയ്ക്കസ്റ്റ്
6 ജനിലകേളനിലല 11 വലവസഭായ വനികേസന ഏരനിയ/കപ്ലഭാട്ടുകേളനില് ആഭലന്തെര കറഭാഡനിലന്റെ
പുനരുദഭാരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനലാം
ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  വലവസഭായ  ഭൂമനിയലട  ദഇൗര്ലഭലമുള്ളതനിനഭാല്  കൂടുതല്
വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളുന്നെതനിനഭായനി  8  ബഹുനനില  വലവസഭായ  സമുചയങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  പദതനിയഭായനിക്കഴനി ഞ.  ഇതനില്  4  എണത്തനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവയനില്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ഇടയഭാറനില്  ബഹുനനില  വലവസഭായ
സമുചയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  കേടനിപഭാറയനില്  പുതതഭായനി  ഏലറടുത്ത  20.43  എക്കര്
ഭൂമനിയനില്  രണഭാലാംഘട  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള
നടന വരുന. തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല വരവൂരനില് 8.55 ഏക്കര് വനിസ്തൃതനിയള്ള വലവസഭായ
വനികേസന  ഏരനിയഭായനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  
നടന വരുന. 

കകേരള  സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  വലവസഭായ
പഭാര്ക്കുകേളനില് ഭൂമനി  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനില്  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇപകേഭാരലാം  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കചേര്ത്തല,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല  പഭാര്ക്കുകേളനില്  സലാംരലാംഭകേ  നനികക്ഷപത്തനിനസ്റ്റ്  അവസരമുണസ്റ്റ്.
കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല  പഭാര്ക്കുകേളനില് എലഭാവനിധ
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാംകൂടനി ബഹുനനില വലവസഭായസമുചയങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കചേര്ത്തല, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല വലവസഭായ പഭാര്ക്കുകേളനില് ബഹുനനില
വലവസഭായ സമുചയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അന്തെനിമ ഘടത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

വലവസഭായ  പശഭാത്തല  വനികേസനത്തനിനുലാം  ബഹുനനില  വലവസഭായ  സമുചയങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം  കേനിനഫ്ര  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പദതനികേള  തഭാലഴ
പറയന. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  രഭാമനഭാട്ടുകേരയനിലല  അഡസഭാനസ്ഡസ്റ്റ്  ലടകകഭാളജനി  പഭാര്ക്കനിലന്റെ
രണഭാലാംഘട വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 100000 ചേതരശയടനി വനിസതീര്ണമുള്ള ഒരു
ബഹുനനില  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര്,
പുഴയ്ക്കല്  അഡസഭാനസ്ഡസ്റ്റ്  ലടകകഭാളജനി  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
100000  ചേതരശയടനി വനിസതീര്ണമുള്ള ഒരു ബഹുനനില വലവസഭായ സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
പദതനിയണസ്റ്റ്. 
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കേനിനഫ്ര ലകേഭാരടനി പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണഭാലാംഘട വനികേസനത്തനിനഭായനി 70000 ചേതരശയടനി
വനിസതീര്ണമുള്ള ഒരു ബഹുനനില വലവസഭായ സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന പദതനിയണസ്റ്റ്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം  കേനിനഫ്ര  ഫനിലനിലാം  &  വതീഡനികയഭാ  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട
വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപട  230000  ചേതരശയടനി  വനിസതീര്ണമുള്ള  ബഹുനനില
വലവസഭായ സമുചയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന. മലപ്പുറലാം,
കേഭാക്കകഞ്ചേരനിയനിലല കേനിനഫ്ര പഭാര്ക്കനിലന്റെ രണഭാലാംഘട വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായ
100000 ചേതരശയടനി  വനിസതീര്ണമുള്ള  ഒരു  ബഹുനനില  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 2017-18 ല് സൂക്ഷ്മ,  ലചേറുകേനിട,  ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങലള കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കഭാനഭായള്ള  സലാംരലാംഭകേ  സഹഭായകേ  പദതനിയ്ക്കഭായനി  51  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് നഭാളനിതവലര 11,01,75,000 രൂപ ലചേലവഴനിച.  247
യൂണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  ഇതനിലന്റെ  പകയഭാജനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനനിതഭാ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭകേലര
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭകേതസ  മനിഷന  (വനി  മനിഷന)  എന്നെ
നൂതന  പദതനി  കകേരള  സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന   നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയനികലര്ലപടനിരനിക്കുന്നെ  സ്ത്രതീ
സലാംരലാംഭകേരുലട  സലാംരലാംഭങ്ങലള  അടുത്ത  ഘടത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഒരു
ഹ്രസസകേഭാല വഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് 7.5% പലനിശൈനനിരക്കനില് 25
ലക്ഷലാം രൂപ വലര  5  മുതല്  6  വര്ഷ തനിരനിചടവസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനിയനില് വഭായ അനുവദനിക്കുന.
യവ  സലാംരലാംഭകേരുലട  നൂതനവലാം  വലതലസവമഭായ  ആശൈയങ്ങള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേതസ  സഹഭായ  പദതനി  കകേരള  സലാംസഭാന
വലവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനില് കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്  ജനികയഭാ ഇനകഫഭാ പഭാര്ക്കനിലുലാം,  അങ്കേമഭാലനി ഇനലകേല് ടവര്
സഭാര്ടസ്റ്റ് അപസ്റ്റ് കസഭാണനിലുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില് യ.എല്. ശസബര് പഭാര്ക്കനിലുലാം
ബനിസനിനസസ്റ്റ് ഇനകുകബററുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത ലസന്റെറുകേളനില് പ്ലഗസ്റ്റ്& കപ്ല
സഇൗകേരലലാം,  ശൈതീതതീകേരനിച വര്ക്കസ്റ്റ് കസഷനുകേള, ബനിസനിനസസ്റ്റ് മതീറനിങ്ങനിനഭായനി കകേഭാണഫറനസസ്റ്റ്
റൂലാം,  ഡനിസ്കഷന റൂലാം,  ശവ ശഫകയഭാടുകൂടനിയ ശഹ സതീഡസ്റ്റ് ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ് കേണക്ഷന,
സര്ശവലനസസ്റ്റ്  സനിസലാം,  എനട്രേനി  അകസസ്റ്റ്  കേണകട്രേഭാള  സനിസലാം,  തടസ്സമനിലഭാത്ത
ശവദതതനി  വനിതരണലാം,  ഫുഡസ്റ്റ്  കകേഭാര്ടസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പുതനിയ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി  30  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുവഭാനുലാം
പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഒരു സലാംരലാംഭകേലന എലഭാ തരത്തനിലുമുള്ള കസവനങ്ങളുലാം നല്കേനി
ശൈരനിയഭായനി  ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയലപടുന്നെ  ബനിസനിനസകേള  സൃഷനിക്കുവഭാന  സഹഭായനിക്കുകേ
എന്നെതഭാണസ്റ്റ് ബനിസനിനസസ്റ്റ് ഇനകുകബഷന ലസന്റെര് ലചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  ഭരണപരമഭായ കസവനങ്ങള,
ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഉപകദശൈങ്ങള  (പരനിശൈതീലനലാം,  കേഇൗണസനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയവ)  സഭാകങ്കേതനികേ
കസവനങ്ങള,  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായങ്ങള,  ലനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിങസ്റ്റ്  അവസരങ്ങള  (സലാംരലാംഭകേര്
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തമ്മേനിലുലാം  വനിശൈഭാലമഭായ  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  സമൂഹങ്ങള തമ്മേനിലുലാം)  തടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്
ഇനകുകബഷന  ലസന്റെര്  നല്കുന്നെ  കസവനങ്ങള.  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  നടത്തനിപനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഉയര്നവരുന്നെ പകതലകേ പശങ്ങലള അതനിജതീവനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ബനിസനിനസസ്റ്റ്
ഇനകേകബഷന ലസന്റെര് സലാംരലാംഭകേലര സഹഭായനിക്കുന.  സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള,
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  സര്വ്വേകേലഭാശൈഭാലകേള,  സഭാകങ്കേതനികേ  കേലഭാലയങ്ങള
എന്നെതീ ഏജനസനികേളഭാണസ്റ്റ് പധഭാനമഭായലാം ബനിസനിനസസ്റ്റ് ഇനകുകബഷന കപഭാഗഭാമുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലനില്  കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്  ജനികയഭാ  ഇനകഫഭാ  പഭാര്ക്കനിലുലാം,
അങ്കേമഭാലനി  ഇനലകേല്  ടവര്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  കസഭാണനിലുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്
യ.എല്.  ശസബര് പഭാര്ക്കനിലുലാം  കകേരള സലാംസഭാന വലവസഭായ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഇനകുകബററുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  ലസന്റെറുകേള  നടത്തനിയ
പവര്ത്തനങ്ങള തഭാലഴ സൂചേനിപനിക്കുന:

ജൂശല  7-ാം  തതീയതനി  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെ  കപരനില്
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് കഗറസ്റ്റ് കവ കഹഭാടലനില് വചസ്റ്റ് ഒരു മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശൈ ലസമനിനഭാര്. 

ആഗസസ്റ്റ്  8-ാം  തതീയതനി  കകേഭാണഫഡകറഷന  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഡലന
ഇനഡസ്ടേനിയമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് 'എന്റെര്പണര്ഷനിപസ്റ്റ് കകേഭാണകക്ലവസ്റ്റ്' എന്നെ പരനിപഭാടനി.
യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈ ലസമനിനഭാറുകേള.

യവ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  ബഇൗദനികേ  സസത്തവകേഭാശൈങ്ങലളക്കുറനിചള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  ലകേഭാചനിന  സര്വ്വേകേലഭാശൈഭാലയമഭായനി
ധഭാരണപത്രത്തനില് 2017 ജനുവരനി 10-നസ്റ്റ് ഒപ്പുവച. 

സൂക്ഷ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

89(3713) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശൈസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം  സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം
സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാരനിലനറ കേഭാലത്തസ്റ്റ് പുതതഭായനി എത്ര സലാംരലാംഭങ്ങൾ ആരലാംഭനി
ക്കുകേയണഭാലയന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കദശൈതീയ-അന്തെര്കദ്ദേശൈതീയ  തലത്തനില്
വനിപണനി  കേലണത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
നലഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സൂക്ഷമ ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട
ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി തഭാലഴപറയന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

1. സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി  :

ലപഭാതവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സനിരമൂലധന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%  സഹഭായമഭായനി  നല്കുന.
പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം,  പടനികേജഭാതനി,
പടനികേവര്ഗ്ഗ സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം യവ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുന.
പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ. 

2. മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കു.

3. ഇടുക്കനി,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സനിരമൂലധന  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ
10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ  സഹഭായലാം  നല്കേനി
വരുന.

4. കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം ആധുനനികേ സഭാകങ്കേതനികേവനിദല സസന്തെമഭാക്കനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെ
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.

2. ഇ  .  ഡനി  .   ക്ലബ്ബസ്റ്റ്  :

യവസലാംരലാംഭകേലര വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നെതനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കു
ന്നെതനിനുമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന
ക്ലബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.ക്ലബ്ബസ്റ്റ്)  പവര്ത്തനിചവരുന.  കകേരള എന്റെര്പണര്ഷനിപസ്റ്റ്
ഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  (കേതീഡസ്റ്റ്,  കേളമകശ്ശേരനി)  വഴനി  ക്ലബ്ബസ്റ്റ്
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം പരനിശൈതീലന ശൈനില്പശൈഭാലകേള
നടത്തനിവരുന.  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  മനികേചനനിലയനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേള,  ലപഭാഫഷണല്
കകേഭാകളജുകേള,  ആര്ട്സസ്റ്റ്&സയനസസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേള എന്നെനിവ കേലണത്തനി
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കേലഭാലയ കമധഭാവനിയലട കമല്കനഭാടത്തനില് വലവസഭായ വനികേസന
ഓഫതീസര്  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  ഇ.ഡനി.  ക്ലബ്ബുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇ.ഡനി. ക്ലബ്ബനിലന്റെ ലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴപറയന്നെവയഭാണസ്റ്റ്:

വലക്തനിതസ വനികേസനലാം. 

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് സലാംരലാംഭകേതസ മകനഭാഭഭാവലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കല് 

സസയലാം ലതഭാഴനിലനിലന്റെ മഹതസലാം പകേര്ന്നെസ്റ്റ് നല്കേല്. 

നൂതന വലവസഭായ കമഖലകേള പരനിചേയലപടുത്തല്. 

വലവസഭായ രലാംഗത്തസ്റ്റ് നവതീന ആശൈയങ്ങള രൂപകേര്പന ലചേയല്. 

അധസഭാനത്തനിലന്റെ മഹതസലാം വനിളലാംബരലാം ലചേയല്. 

വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള സന്ദര്ശൈനിക്കല്. 

3. ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള  :

വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില് ജനിലഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള
ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പുതനിയ  വലവസഭായ  ആശൈയവമഭായനി  മകന്നെഭാട്ടുവരുന്നെ  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
അവരുലട  ആശൈയലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  എലഭാവനിധ
സഹഭായങ്ങളുലാം  നല്കേനി  അവ  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

4. ക്ലസര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപഭാഗഭാലാം  :

ഒകര  തരത്തനിലുള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങള   നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  ഒരു  പകദശൈത്തസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നെ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായമഭാലാം
വനിധത്തനില് MSE-CDP പദതനി പകേഭാരലാം കകേഭാമണ ലഫസനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചവരുന. 

5. മറസ്റ്റ് പദതനികേള  :

കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിശൈതീലന
പരനിപഭാടനികേള,  നനികക്ഷപകേരുലട കമളകേള, MSME  ഉല്പന്നെ വനിപണന
കമളകേള,  ലമഷനിനറനി  എകനിബനിഷന,  ലടകകഭാളജനി  ക്ലനിനനിക്കുകേള,
സ്കനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പരനിശൈതീലനലാം,  ഊര്ജ്ജനിത വലവസഭായവല്ക്കരണ
പദതനി  എന്നെനിവ  കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ജനിലഭാ
തലങ്ങളനിലഭായനി നടത്തനിവരുന. കൂടഭാലത ബനിസനിനസസ്റ്റ് ടു ബനിസനിനസസ്റ്റ് മതീറസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന  തടങ്ങനിയ
പരനിപഭാടനികേള  വഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള്ള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 179

വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  വലവസഭായങ്ങള  തടങ്ങുന്നെതനിനുലാം
കകേരളത്തനിലല ലചേറുകേനിട വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ് ഇന്തെലയ്ക്കകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള
വനിപണന അവസരങ്ങള കേലണത്തഭാനുലാം സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ലകേ.ബനിപസ്റ്റ്  വഴനി  കകേരളത്തനിലല  സൂക്ഷ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വലവസഭായനികേളുലട വനിപണനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരള ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് ടു
ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  മതീറ്റുകേള,  കദശൈതീയ  അന്തെര്  കദശൈതീയ  കമളകേളനില്
പലങ്കേടുപനിക്കല് തടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിചവരുന. 

(ബനി)  1929.02  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലധന  നനികക്ഷപമുള്ളതലാം  75503  കപര്ക്കസ്റ്റ്
കജഭാലനി പദഭാനലാം ലചേയ്യുന്നെതമഭായ 18786 വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേരുലട  ഉല്പന്നെങ്ങള  കദശൈതീയ-
അന്തെര്കദശൈതീയ  തലത്തനില്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നെതനിനഭായനി  തഭാലഴപറയന്നെ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

1. ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് ടു ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ് മതീറ്റുകേള  :

കകേരളത്തനിലന്റെ ഉല്പന്നെങ്ങള അന്തെര്കദശൈതീയ തലത്തനില് പരനിചേ

യലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി 2017 വര്ഷത്തനില് എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ് കബഭാളഗഭാടനി

പഭാലസനില് 'വലഭാപര് 2017' നടത്തുകേയണഭായനി. 

2. അകഗഭാ ഫുഡസ്റ്റ് കപഭാ  :

കകേരളത്തനിലന്റെ കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നെങ്ങളനില്നനിനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ

മൂലലവര്ദനിത  ഉല്ന്നെങ്ങളുലട  പദര്ശൈ  വനില്പനകമള  'അകഗഭാ

ഫുഡസ്റ്റ് കപഭാ' എന്നെ കപരനില് നടത്തുന. 

3. ഐ  .  ഐ  .  റനി  .  എഫസ്റ്റ്  :

ഡല്ഹനിയനില്വചസ്റ്റ്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  നവലാംബര്  മഭാസത്തനില്  നടത്തുന്നെ

ഐ.ഐ.റനി.എഫസ്റ്റ്.-ല്  കകേരളത്തനില്നനിനലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള

പലങ്കേടുപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്. 

4. നഭാഷണല് ആന്റെസ്റ്റ് ഇന്റെര്നഭാഷണല് ഇവന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  :

കദശൈതീയ തലത്തനിലുലാം അന്തെഭാരഭാഷ തലത്തനിലുലാം നടക്കുന്നെ വനിവനിധ

എകനിബനിഷനുകേളനില് കകേരളത്തനില് നനിനള്ള സൂക്ഷമ-ലചേറുകേനിട-

ഇടത്തരലാം സലാംരലാംഭങ്ങലള പലങ്കേടുപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള ലകേ.ബനിപസ്റ്റ്

വഴനി നടപനിലഭാക്കുന. 
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5. എലാം  .  എസസ്റ്റ്  .  എലാം  .  ഇ  .   എകനിബനിഷന  :

എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സൂക്ഷ്മ-ലചേറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  വലവസഭായ
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട പദര്ശൈന വനില്പന കമള നടത്തുന. 

6. മലബഭാര് ക്രെഭാഫസ്റ്റ് കമള  :

ലകേ-ബനിപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേരകേഇൗശൈല
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട പദര്ശൈന വനില്പനകമള  'മലബഭാര് ക്രെഭാഫസ്റ്റ്  കമള'
എന്നെ കപരനില് നടത്തുന. 

7. മഭാമഭാങ്കേലാം  :

ഗവര്ണറുലട  നയപഖലഭാപനത്തനില്  പഖലഭാപനിച  പകേഭാരലാം  ഈ
വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് കകേരളത്തനിലന്റെ തനതസ്റ്റ്
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  കപഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  മഭാമഭാങ്കേലാം  എന്നെ  കപരനില്
സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനില് പദര്ശൈന വനില്പന കമള നടത്തുന.

ലപഭാതകമഖല ശൈഭാക്തതീകേരണ നടപടനികേള

90(3714) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതകമഖലലയ ശൈക്തനിലപടുത്തഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ലകേഭാലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിനഭായനി ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  വനിപുലതീകേരണത്തനിനുലാം  ഉല്പഭാദന
ശവവനിദലവലരണത്തനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ലകേഭാലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശൈഷലാം വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  പവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം മുനകേഭാല പവര്ത്തനങ്ങളുലാം,
ഇകപഭാഴലത്ത  അവസയലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിശൈദമഭായ  വനിശൈകേലനലാം  ലപഭാതകമഖലഭാ
വലവസഭായ പുനനഃസലാംഘടനഭാ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് (റനിയഭാബസ്റ്റ്) മുകഖന നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉല്പഭാദന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദലയലടയലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നവതീകേരണലാം,  വനിപണനസഭാധലതയള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട
ശവവനിദലവത്ക്കരണലാം,  വനിപുലതീകേരണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം,
സഭാപനങ്ങള  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം,  ധനപരമഭായ  പുനരുദഭാരണലാം,  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട
ശൈക്തനിലപടുത്തല്  എന്നെതീ  നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്  പഭാമുഖലലാം  നല്കേനി  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  ഇതനിനഭായനി മുനവര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് കൂടുതല് പദതനി
വനിഹനിതലാം അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 

ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില് ശവദഗ്ദ്ധലമുള്ളവലര മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്മഭാരഭായനി
നനിയമനിചസ്റ്റ്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  മഭാകനജുലമന്റെസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയലാം,  സഭാപങ്ങള
തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം  ശൈക്തനിലപടുത്തനി  വനിപണന  സലാംവനിധഭാനലാം
വനിപുലലപടുത്തനിയലാം, സഭാപനങ്ങളുലട പവര്ത്തനലാം കമഭാണനിടറനിലാംഗസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയലാം സഭാപനങ്ങലള അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലല വനിവനിധ നവതീകേരണ
വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കുള്ള പദതനി വനിഹനിതമഭായനി 123 കകേഭാടനി രൂപ നല്കേനി.  മുന
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പദതനി  വനിഹനിതലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനിരുന.  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പദതനി  വനിഹനിതലാം  270  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി  ഉയര്ത്തുകേയലാം
സഭാപനങ്ങള സമര്പനിച വനിവനിധ നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കഭായനി
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

കൂടഭാലത പതനിമൂന്നെഭാലാം പഞ്ചേവതര പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
പകതലകേ നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള കേമ്പനനികേള ആവനിഷകേരനിചസ്റ്റ് വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട വനിപണന വനിപുലതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാപനങ്ങള
തമ്മേനിലുള്ള  പരസര  സഹകേരണലാം  ലമചലപടുത്തനി  വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

കൂടഭാലത ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളുലട ഇകന്റെണല് ആഡനിറസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനവലാം,
സഭാറബ്യൂടറനി ആഡനിറസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനവലാം പകതലകേ അവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കനി ഇവയലട
സമയബന്ധനിതമഭായ പൂര്ത്തതീകേരണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി കൃതലമഭായ അവകലഭാകേനലാം
നടത്തനി ആവശൈലമഭായ നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള നല്കേനിവരുന. 

(സനി)  ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  അവസ  വനിശൈകേലനലാം  ലചേയ്യുലാം.
നനിലവനിലുള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനിയനിലല  ആവശൈലകേത  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണസ്റ്റ്
ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഉല്പഭാദന  സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തുവഭാനുള്ള
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വനിപുലതീകേരണ പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത
സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനിലല  ഉല്പഭാദനകശൈഷനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ഉല്പന്നെങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആവശൈലമഭായ  നവതീകേരണ
ആധുനനികേവത്കേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടനവരുന.  കൂടുതല്  വനിപണനസഭാധലതയള്ള
പുതനിയ  ഉല്പന്നെങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശവവനിധലവത്കേരണ  പദതനികേളുലാം
സഭാപനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിച വരുന. 

കമല്പറഞ്ഞെതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
പദതനി വനിഹനിതലാം 270 കകേഭാടനി രൂപയഭായനി ഉയര്ത്തുകേയലാം സഭാപനങ്ങള സമര്പനിച
വനിവനിധ നവതീകേരണ വനിപുലതീകേരണ പദതനികേളക്കഭായനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച
വരനികേയലാം ലചേയ്യുന.  കൂടഭാലത പതനിമൂന്നെഭാലാം പഞ്ചേവതര പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പകതലകേ  നവതീകേരണ  വനിപുലതീകേരണ  പദതനികേള  കേമ്പനനികേള
ആവനിഷ്കരനിചവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  കേനിനഫ്ര പഭാര്ക്കസ്റ്റ്

91(3715)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ് ഒരു കേനിനഫ്ര പഭാര്ക്കസ്റ്റ് ആരലാംഭനിയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  വലവസഭായ  വകുപനിലല  ബന്ധലപട  ഫയലനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി
വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ഒരു  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതമഭായനി  ബന്ധലപട
സഭാധലതകേള കേനിനഫ്ര പരനികശൈഭാധനിചവരുന. 

കേഭാലാംകകേഭായനിലല ഒഴനിവകേള

92(3716)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലാംകകേഭായനില് ഏലതലഭാലാം തസനികേകേള ഒഴനിഞകേനിടക്കുനലവന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;
ഒഴനിവകേള നനിലവനില്വന്നെ തതീയതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശൈഷലാം  പസ്തുത  സഭാപനത്തനില്  ഏലതലഭാലാം
തസനികേകേളനില്  എത്ര  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ്  പടനികേതനിരനിചസ്റ്റ്  കേണക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവനിലട തഭാല്ക്കഭാലനികേ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
എലതഭാലക്ക  തസനികേകേളനില്  എത്രകപര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനലണന്നെസ്റ്റ്  പടനികേതനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പസ്തുത  സഭാപനത്തനില്  ആശനിത  നനിയമന  വലവസയനില്  2014
ഏപനില്  ഒന്നെസ്റ്റ്  മുതല്  നനിയമനലാം  കനടനിയവരുലട  കേണക്കസ്റ്റ്  തസനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
എത്ര ശൈതമഭാനലാം ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ് ഇത്തരത്തനില് നനികേത്തലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലവസയള്ളതസ്റ്റ്;
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവനിലട  2014  ഏപനില് മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര ഓകരഭാ  തസനികേകേളനിലുലാം
വനിരമനിച അഥവഭാ പനിരനിഞകപഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) പസ്തുത സഭാപനത്തനില് 2014 ഏപനില് മുതല് 2017 ജൂണ 30 വലര
ഓകരഭാ  തസനികേകേളനിലുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട
എണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലാംകകേഭായനില് നനിലവനില് ഒഴനിവള്ള തസനികേകേളുലട  വനിവരങ്ങള തഭാലഴ
കചേര്ക്കുന:

ക്രെമ നമ്പര് തസനികേ ഒഴനിവവന്നെ തതീയതനി

1 ശഡ്രെെവര്-3 14-3-2016

2 അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ്-2 14-3-2016

3 വര്ക്കസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ്-60 30-6-2014,  25-7-2016,  
2-12-2016

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം കേഭാലാംകകേഭായനില് നടത്തനിയ
നനിയമനങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള തഭാലഴപറയന:

ക്രെമ നമ്പര് തസനികേ നനിയമനലാം നടത്തനിയ
എണലാം

(1) (2) (3)

1 സൂപണസ്റ്റ് (എചസ്റ്റ്.ആര്) 1

2 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് 12

3 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 3

4 ലടകനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 3

5 ഓവര്സനിയര് സനിവനില് 1
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(1) (2) (3)

6 ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്സഭാന (ലമക്കഭാനനിക്കല്) 3

7 ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്സഭാന (സനിവനില്) 1

8 ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ് 89

9 ലപയനിന്റെര് 15

10 ഇലകതീഷലന 4

11 വര്ക്കസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 13

(സനി)  കേഭാലാംകകേഭായനില്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുലട

എണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് തഭാലഴ നല്കുന: 

ക്രെമ നമ്പര് തസനികേ ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം

1 അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് 3

2 ശടപനിസസ്റ്റ് ക്ലര്ക്കസ്റ്റ് 3

3 ശഡ്രെെവര് 3

4 ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്സഭാന (സനിവനില്) 1

5 ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ് 48

6 ഓപകററര് (എലാം.എചസ്റ്റ്.ഇ) 1

7 ഇലകതീഷലന 2

8 വര്ക്കസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 69

9 ജനറല് വര്ക്കര് 9

(ഡനി) ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് 2014 ഏപനില് ഒന്നെസ്റ്റ് മുതല് നനിയമനലാം

കനടനിയവര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് -1, ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ്-1 ആണസ്റ്റ്.

(ഇ)  കേഭാലാംകകേഭായനില്  2014  ഏപനില്  മുതല്  2017 ജൂണ  30  വലര  വനിവനിധ

തസനികേകേളനില്നനിനലാം  വനിരമനിച/പനിരനിഞകപഭായ  ജനിവനക്കഭാരുലട  എണലാം  തഭാലഴ

നല്കുന: 
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ക്രെമ നമ്പര് തസനികേ ജതീവനക്കഭാരുലട
എണലാം

1 ലഡപബ്യൂടനി മഭാകനജര് 1

2 അസനിസന്റെസ്റ്റ് മഭാകനജര് 10

3 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് 8

4 സൂപണസ്റ്റ് 5

5 ചേതീഫസ്റ്റ് ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ് 13

6 ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഹഭാനഡസ്റ്റ് 5

7 ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ് 3

8 ഓപകററര് 4

9 ലടകനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 1

10 ശഡ്രെെവര് 1

11 പബ്യൂണ 2

12 വര്ക്കസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 14

13 സസതീപര്- കേലാം- ക്ലതീനര് 1

14 ജനറല് വര്ക്കര് 3

(എഫസ്റ്റ്)  കേഭാലാംകകേഭായനില്  2014  ഏപനില്  മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖന  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  എണലാം  തസനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്  തഭാലഴ
നല്കുന:

ക്രെമ നമ്പര് തസനികേ നനിയമനലാം നടത്തനിയ
എണലാം

(1) (2) (3)

1 സൂപണസ്റ്റ് (എചസ്റ്റ്.ആര്) 1

2 അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് 12

3 അസനിസന്റെസ്റ്റ് 12

4 അക്കഇൗണന്റെസ്റ്റ് 1
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(1) (2) (3)

5 ലടകനിക്കല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് 16

6 ഓവര്സനിയര് സനിവനില് 1

7 ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്സഭാന (ലമക്കഭാനനിക്കല്) 4

8 ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്സഭാന(സനിവനില്) 1

9 ലമക്കഭാനനികേസ്റ്റ് 71

10 ലപയനിന്റെര് 15

11 ഇലകതീഷലന 4

12 ലസകേബ്യൂറനിറനി അസനിസന്റെസ്റ്റ് 16

13 പബ്യൂണ 5

കകേരളത്തനിലല ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

93(3717)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് മുൻസര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിൽ
എത്ര  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിച;  അതനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  നടത്തനിയ  നനിയമനങ്ങള,
കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം,എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേസ്റ്റ്  വഴനി  നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങള,
ദനിവസകവതന നനിയമനങ്ങള എന്നെനിവ എത്ര വതീതലമന്നെ വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതലവ  അവലലാംബനിചനിരുന്നെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള/നനിയമനടപടനികേള  എലന്തെലഭാലാം;
ദനിവസകവതനക്കഭാലര എന്തെസ്റ്റ് മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് നനിയമനിചതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം
തസനികേകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  എനലാം  ഇവരനില്  എത്രകപലര  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സനിരലപടുത്തനി
എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നഭാളനിതവലര വനിവനിധ ഇനങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നല്കേനി ; ഇനലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  വനിവരലാം കശൈഖരനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

94(3718)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേന്ദ്ര ലപഭാതകമഭാഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്-  പഭാലക്കഭാടനിലന
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ നടപടനികേലളക്കുറനിചള്ള വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്രലാം  സസകേഭാരലവല്ക്കരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിച  ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  അതനിനുള്ള  തടര്നടപടനിയഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പതനിനനിധനികേളുമഭായനി  സലാംസഭാന  ചേനിഫസ്റ്റ്  ലസക്രെടറനിയലട
അദലക്ഷതയനിലുള്ള ഉന്നെതതല സമനിതനി ചേര്ചകേള നടത്തുകേയമുണഭായനി.  അതനിലന്റെ
തടര്നടപടനിയഭായനി  ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടനിലന്റെ  ആസനി  ബഭാധലതകേള
തനിടലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന. 

ലഭാഭത്തനിലഭായ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള

95(3719)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം എത്ര വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനിലഭായനിലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അവ ഏലതലഭാലാം സഭാപനങ്ങളഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  നഷത്തനില്  ആയനിരുന്നെതലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം  2016-17  കേഭാലയളവനിലല  ആഡനിറനിനസ്റ്റ്  മുനപുള്ള പവര്ത്തന
അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പകേഭാരലാം 5 വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള ലഭാഭത്തനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി) 1. ട്രേഭാവനകൂര് ശററഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

2. ട്രേഭാവനകൂര് ലകേഭാചനിന ലകേമനിക്കല്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

3. സതീല് ആന്റെസ്റ്റ് ഇനഡസനിയല് കഫഭാര്ജനിങ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

4. ട്രേഭാകക്കഭാ കകേബനിള കേമ്പനനി ലനിമനിറഡസ്റ്റ്

5. ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ഇലകനിക്കല്സസ്റ്റ് കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്.



188 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

കകേരളത്തനിലല ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

96(3720)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്ക; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വലവസഭായ  വകുപനിനുകേതീഴനില്  ഒരു  സഭാറബ്യൂടറനി  കകേഭാര്പകറഷനടക്കലാം  42
ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അവയലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ക്കുന. 

കേഞ്ചേനികക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാചസ്റ്റ് ഫഭാക്ടറനി

97(T 3721) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കേഞ്ചേനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ്  2008-ലല കകേന്ദ്ര ലറയനില്
ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പദതനിയലട രൂപകരഖയനില് എലന്തെങ്കേനിലുലാം  മഭാറലാം വരുത്തുവഭാന കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിച  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  ഏതസ്റ്റ്  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനത്തനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലടയഭാണസ്റ്റ് പദതനി പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഹരനിയഭാനയനിലല  കസഭാനനിപത്തനില്  സഭാപനിക്കുന്നെ  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനി
കേഞ്ചേനികക്കഭാടസ്റ്റ് പഖലഭാപനിച കകേഭാചസ്റ്റ് ഫഭാക്ടറനിക്കസ്റ്റ് ഭതീഷണനിയഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് കേരുതനകണഭാ;

(ഡനി) പധഭാനമനനിക്കസ്റ്റ്  17-5-2017-ല് നല്കേനിയ ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില് കകേഭാചസ്റ്റ്
ഫഭാക്ടറനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  ആവശൈലലപടനിരുകന്നെഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  എന്തുലകേഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലറയനില്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനിയലട  പദതനി  ലറയനില്കവ
2008-09-ലല  ബജറനില്  പഖലഭാപനിചതഭാണസ്റ്റ്.  ഏകേകദശൈലാം  1215  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  430.59  ഏക്കര്  സലത്തസ്റ്റ്  പദതനി  തടങ്ങഭാനഭായനിരുന
ഉകദ്ദേശൈനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  239  ഏക്കര് ഭൂമനി  ലറയനില്കവക്കസ്റ്റ് ശകേമഭാറഭാന  28-1-2012-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം എസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  35/2012/റവ.  നമ്പര് പകേഭാരലാം  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇതകൂടഭാലത

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ആദലഘടത്തനില്  94.85  ഏക്കര് കൂടനി  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ആവശൈലമഭാലണന്നെസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ
അറനിയനിചനിരുന.  പസ്തുത 94.85 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് 92.75 ഏക്കര് വനഭൂമനിയലാം 1.47
ഏക്കര്  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയലാം  0.63  ഏക്കര്  പഞ്ചേഭായത്തുവകേ  ഭൂമനിയലാം  ആയനിരുന.
പസ്തുത ഭൂമനികൂടനി ശകേമഭാറഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുകമ്പഭാള 230.10 ഏക്കര്
ഭൂമനി  മഭാത്രകമ  Phase  I-ല്  ആവശൈലമുളലവന്നെസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചതഭായനി
പനിന്നെതീടസ്റ്റ് സകതണ ലറയനില്കവ ചേതീഫസ്റ്റ് ജനറല് എഞ്ചേനിനതീയര് അറനിയനിച.  ആയതനിന
പകേഭാരലാം തടര്നള്ള ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയണഭായനി.  പനിന്നെതീടസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ്
ലസക്രെടറനി  അദലക്ഷനഭായനി  നടന്നെ  ലമഗഭാ  കപഭാജക്ടുകേളുലട  റനിവബ്യൂ  മതീറനിലാംഗനില്
ലറയനില്കവ അധനികേഭാരനികേള തഭാലഴപറയന്നെ വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.  

പുതക്കനിയ  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  പകേഭാരലാം  വര്ഷലാം  400  കകേഭാചകേള  എന്നെ
ക്രെമത്തനില് പകുതനി ലറയനില്കവ കകേഭാചകേളുലാം പകുതനി ലമകട്രേഭാ കകേഭാചകേളുലാം ഉളലപലട  4000-
കത്തഭാളലാം അലുമനിനനിയലാം  കകേഭാചകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്
ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  സതീല്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെല  (ലസയനില്)
അലുമനിനനിയലാം  കകേഭാചകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനികനഭാടസ്റ്റ്  തഭാല്പരലലാം  പകേടനിപനിചനിലലനലാം
തടക്കത്തനിലല  ലപഭാകപഭാസലനില് ഉണഭായനിരുന്നെതലാം  ലറയനില്കവ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
പരനിഗണനിക്കഭാതനിരുന്നെതമഭായ  സതീല്  കകേഭാചകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ  ലപഭാകപഭാസലനിനഭാണസ്റ്റ്
ലസയനില്  തഭാല്പരലലപടുന്നെലതനലാം  അറനിയനിചനിരുന.   നഭാഷണല്  അലുമനിനനിയലാം  കേമ്പനനി
(NALCO)  കയഭാടസ്റ്റ് കചേര്ന്നെസ്റ്റ്  23% ഓഹരനി പങ്കേഭാളനിത്ത പദതനിക്കുകവണനിയള്ള സഭാധലതകേള
പരനികശൈഭാധനിചവരനികേയഭാലണനലാം പസ്തുത സലാംരലാംഭത്തനില് കകേരള ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ഓഹരനി
പങ്കേഭാളനിത്തവലാം  ഉണഭാകേണലമനലാം  ലറയനില്കവ  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  PPP  കമഭാഡല്
വഴനിയഭായനി  26%  ഓഹരനി  പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലടയള്ള  പദതനിക്കസ്റ്റ്  കേലഭാബനിനറസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ്  ലറയനില്കവ  അധനികേഭാരനികേള അറനിയനിച.  പദതനി
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമനലാം  അലുമനിനനിയലാം  കകേഭാചകേള തലന്നെ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഭാധലതകേള പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാലണനലാം ലറയനില്കവ
അധനികേഭാരനികേള അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനികയഭാലടഭാപലാം  പഖലഭാപനിച  മറസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനികേള  പവര്ത്തനിചസ്റ്റ്
തടങ്ങനിയ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  ഹരനിയഭാനയനിലല  161.48  ഏക്കര്  സലകത്തക്കസ്റ്റ്
പസ്തുത ഫഭാക്ടറനി മഭാറഭാന കപഭാകുനലവന്നെ വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്നലാം
കേഞ്ചേനികക്കഭാടനിലല ലറയനില്കവയ്ക്കസ്റ്റ് ശകേമഭാറനിയ സലലത്തപറനിയള്ള അവലക്തതകേള
നതീക്കണലമന്നെസ്റ്റ് ആവശൈലലപട്ടുലകേഭാണസ്റ്റ് ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസഷനുലാം വകുപ്പുമനനി
കകേന്ദ്ര  ലറയനില്കവ  മനനിക്കസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  അയയ്ക്കുകേയണഭായനി.  കൂടഭാലത  എലാം.പനി.-മഭാര്  വഴനിയലാം
ഉകദലഭാഗസ തലത്തനിലുലാം സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന.  കകേന്ദ്ര ബജറനിനസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  ലറയനില്കവ  ആവശൈലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രത്തനില്
സമര്പനിച  ലമകമ്മേഭാറഭാണത്തനില്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേഭാചസ്റ്റ്  ഫഭാക്ടറനിയലട  കേഭാരലലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിരുന.  
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സനിഡ്കകേഭായനില് സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ

98(3722)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനമഭായ കകേരള സനിഡ്കകേഭായനില് 2015-ല് സഭാഫസ്റ്റ്
പഭാകറണ പുതക്കനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് മഭാകനജ് ലമന്റെസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനികലക്കസ്റ്റ്
അയച കേത്തനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ പകേഭാരലാം ഇകപഭാള ഏലതലഭാലാം തസനികേയനില്
എത്ര ഒഴനിവകേളവതീതലാം ഉലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ ഒഴനിവള്ള തസനികേകേളനിലല  നനിയമനലാം  എപകേഭാരലാം  നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്
സനിഡ്കകേഭാ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം (1)* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(ബനി) പസ്തുത കേത്തനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം (2)* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(സനി) പസസ്തുത സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ പകേഭാരലാം വനിവനിധ തസനികേകേളനില് നനിലവനിലുള്ള
ഒഴനിവകേളുലട എണലാം അനുബന്ധലാം (3)* ആയനി കചേര്ക്കുന. പസ്തുത സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണനില് പല
തസനികേകേളനിലുലാം അപഭാകേതകേള കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ് ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സനിഡ്കകേഭാ സര്ക്കഭാരനില് ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനികശൈഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സനിഡ്കകേഭായലട  സഭാഫസ്റ്റ്  ലറഗുകലഷന  പകേഭാരലാം  19,240  രൂപ  വലര
അടനിസഭാന  ശൈമ്പളമുള്ള  തസനികേകേള  പബ്ലേനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  വഴനിയലാം  അതനിനസ്റ്റ്
മുകേളനിലുള്ളവ കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം വഴനിയമഭാണസ്റ്റ് നടത്തഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.  

ആമ്പല്ലൂര് ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് ഹഭാര്ഡ് ലവയര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്

99(3723)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആമ്പല്ലൂര്  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ഹഭാര്ഡ് ലവയര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇനനി  പൂര്ത്തതീകേരനി
കക്കണതഭായനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  എത്ര  ഏക്കര്  സലമഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  ഏലറടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  സലലാം വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി  തകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്
എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം ഈ തകേ എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ പദതനിക്കുകവണനി 100 ഏക്കര് സലലാം ലനകഗഭാകഷലറഡസ്റ്റ് പര്കചസസ്റ്റ്
വലവസയനില്  ഏലറടുക്കുവഭാന  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്
ലനകഗഭാകഷലറഡസ്റ്റ്  പര്കചസസ്റ്റ്  വലവസയല്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുവഭാന  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കയഭാഗങ്ങള നടത്തുകേയലാം ഭൂമനിയലട നഷപരനിഹഭാര വനില നനിശയനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തു. അന്തെനിമ വനിലയലട അടനിസഭാനത്തനില് 15 ഭൂവടമകേളനില്നനിനലാം 15.25 ഏക്കര്
ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേരഭാറുണഭാക്കുകേയലാം,  ഭൂമനി   വനിലയലട  50%  തകേയഭായ
8.26  കകേഭാടനി  രൂപ ഭൂവടമകേളക്കസ്റ്റ് നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  മുകന്നെഭാട്ടുവച
ഭൂമനി  നനിരക്കനിലന  എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി.  അലാംഗതീകേരനിച.  ഇവ കൂടഭാലത മൂന്നെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള
ഭൂമനിയലട നനിരക്കുകേള ഡനി.എല്.പനിസനി. അന്തെനിമമഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം, എസസ്റ്റ്.എല്.ഇ.സനി.-
യനില് നനിനലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി) 117 ഏക്കര് സലമഭാണസ്റ്റ് ഏലറടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ഹഭാര്ഡ് ലവയര്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ഉളലപലടയള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  നഭാളനിതവലര  106  കകേഭാടനി
രൂപ സര്ക്കഭാര് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

100(3724) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  എത്ര  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് നഷത്തനില് പവര്ത്തനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  (2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്)
സലാംസഭാനലത്ത  30  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.
അവയലട വനിശൈദഭാലാംശൈലാം അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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നഷത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള

101(3725) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിചസ്റ്റ്  വരുന്നെ  ലപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങൾ ഏലതലഭാമഭാണസ്റ്റ്; അവയലട സഞ്ചേനിതനഷലാം എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) നഷത്തനില് പവര്ത്തനിചവരുന്നെ ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങലള ലഭാഭത്തനിലഭാക്കഭാന
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള പുകരഭാഗതനി  എന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  കേഭാലയളവനിലല ആഡനിറനിനുമുമ്പുള്ള പവര്ത്തന അവകലഭാകേന
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  വലവസഭായ  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  27  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള
നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിചവരുന.  ഈ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഞ്ചേനിതനഷത്തനിലന്റെ  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ലടകസ്റ്റ്ശറല് കമഖലയനിലുലാം  സഹകേരണ കമഖലയനിലുമുള്ള പവര്ത്തനലാം
നനിലചകേനിടന്നെ സഭാപനങ്ങള തറനപവര്ത്തനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  15  കകേഭാടനി രൂപയലട
അധനികേ  ധനസഹഭായലാം  നല്കേനി.  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഇകന്റെണല്  ആഡനിറസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനവലാം,  സഭാറബ്യൂടറനി  ആഡനിറസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനവലാം പകതലകേ അവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ്
വനികധയമഭാക്കനിയതനിലൂലട  40  ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില്  25  സഭാപനങ്ങളുലാം
2015-16  വലരയള്ള സഭാറബ്യൂടറനി ആഡനിറസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷഭാവസഭാനലാം  40  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  13  സഭാപനങ്ങള
ലഭാഭത്തനില്  പവര്ത്തനിച.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നഷത്തനില്  പവര്ത്തനിചനിരുന്നെ
TTP,  TCC,  TELK,  TRACO,  SIFL  എന്നെതീ  സഭാപനങ്ങള  2016-17-ല്
ലഭാഭകേരമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിച. 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ലമഭാത്തലാം നഷമഭായ
131.87  കകേഭാടനി  രൂപയനില്നനിനലാം  2016-17-ല് ലമഭാത്തലാം  നഷലാം  80.67  കകേഭാടനി  രൂപയഭായനി
കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച. 

ലകേല്കട്രേഭാണനിലല പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. വഴനിയള്ള നനിയമനലാം

102(3726) ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനമഭായ  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
വഴനിയള്ള  നനിയമനത്തനിനഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  ജൂനനിയര്  അസനിസനറസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്/അസനിസനറസ്റ്റ്
കഗഡസ്റ്റ്  2/ക്ലഭാര്കേസ്റ്റ്  കഗഡസ്റ്റ്  1/ശടലാം  കേതീപര്  കഗഡസ്റ്റ്  2/സതീനനിയര്  അസനിസനറസ്റ്റ്/
അസനിസനറസ്റ്റ് /ജൂനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് തസനികേകേള എത്രയഭാണസ്റ്റ് ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഇകപഭാള ഈ തസനികേകേളനില് എത്രകപര് സനിര നനിയമനത്തനില് കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന;

(സനി) നനിലവനില് അലാംഗതീകേരനിച സഭാഫസ്റ്റ് പഭാകറണ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനമഭായ  ലകേല്കട്രേഭാണനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
വഴനിയള്ള നനിയമനത്തനിനഭായനി അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗഡസ്റ്റ്  I  തസനികേയഭാണസ്റ്റ്.
നനിലവനില് ഇതസ്റ്റ് 87 എണമുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 24 കപര്.

(സനി) 87 എണലാം. 

ലകേല്കട്രേഭാണ കവതന പരനിഷ്കരണലാം

103(3727) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 31-7-2017-നസ്റ്റ് ചേതീഫസ്റ്റ് ലസക്രെടറനിയലട അദലക്ഷതയനില് പബ്ലേനികേസ്റ്റ് ലസക്ടര്
അണര്കടക്കനിലാംഗസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ലകേല്കട്രേഭാണ കവജസ്റ്റ് റനിവനിഷന സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്
കൂടനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് ആയതനിലന്റെ മനിനനിറസ്റ്റ്സനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1-4-2012  മുതല് നനിലവനില് വകരണനിയനിരുന്നെ പരനിഷ്ക്കരണലാം കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുകന്നെഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; കവജസ്റ്റ് റനിവനിഷനുള്ള 5
വര്ഷ  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇടക്കഭാലഭാശൈസഭാസലാം  2,100  രൂപയനില്
നനിന്നെസ്റ്റ് വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലകേല്കട്രേഭാണ സഭാപനങ്ങളനില് രണസ്റ്റ്തരലാം ഡനി.എ. സമ്പ്രദഭായലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
എങ്കേനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഡനി.എ. ഏകേതീകേരനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം, കവജസ്റ്റ് റനിവനിഷന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം എലന്തെങ്കേനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാ;
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കവജസ്റ്റ് റനിവനിഷനുലാം,  ഡനി.എ.  ഏകേതീകേരണവലാം അടനിയന്തെനിരമഭായ നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

456/2020
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(ബനി) അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിരുന്നെനില. കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ് ഔടസ്റ്റ്

ഓഫസ്റ്റ്  അജണയനില്വചസ്റ്റ്  ശൈമ്പള പരനിഷ്കരണലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം കേരടസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്

ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മപരനികശൈഭാധനയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  ടനി  വകുപനിലന്റെ

അഭനിപഭായത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പുതക്കനിയ ലപഭാകപഭാസല് സമര്പനിക്കുവഭാന

മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറക്ടര്, ലകേല്കട്രേഭാണനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടുകേയലാം ലചേയ്തു.

(സനി)  മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡയറക്ടര്,  ലകേല്കട്രേഭാണ  സമര്പനിച  പുതക്കനിയ  ശൈമ്പള

പരനിഷ്കരണ  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  സൂക്ഷ്മപരനികശൈഭാധനയ്ക്കുകശൈഷലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ

അഭനിപഭായലാം ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപനിനസ്റ്റ് ശകേമഭാറുകേയലാം 8-8-2017-നസ്റ്റ്

കചേര്ന്നെ പബ്ലേനികേസ്റ്റ്  എന്റെര്ശപസസസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കയഭാഗലാം പസ്തുത വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകേയലാം

തടര്നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയമഭാണസ്റ്റ്. ഇടക്കഭാലഭാശൈസഭാസലാം 2,100 രൂപയനില് നനിന്നെസ്റ്റ്

വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഉണസ്റ്റ്. ആസൂത്രണ സഭാമ്പത്തനികേകേഭാരല വകുപനിലന്റെ 15-7-1995-ലല G.O.

(Ms).12/95/Plg.  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  രണതരലാം  ഡനി.എ.  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.

കവജസ്റ്റ് റനിവനിഷന നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ) കവജസ്റ്റ് റനിവനിഷന നടപടനികേള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്. 

ട്രേഭാവനകൂര് ശടറഭാനനിയലാം കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലല ഒഴനിവകേള

104(3728) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ട്രേഭാവനകൂര് ശടറഭാനനിയലാം  കപഭാഡക്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനില് ഏലതലഭാലാം തസനികേകേളനില്

ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുലണന്നെസ്റ്റ്  വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;  പസ്തുത  ഒഴനിവകേള  നനിലവനില്വന്നെ

തതീയതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശൈഷലാം ഏലതലഭാലാം തസനികേകേളനില് എത്ര

നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;പടനികേതനിരനിചസ്റ്റ് കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാല്കേഭാലനികേ/കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  ഏലതഭാക്ക  തസനികേകേളനില്

എത്രകപര് കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണന്നെസ്റ്റ് പടനികേതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ആശനിത നനിയമന വലവസയനില് 2014 ഏപനില് ഒന്നെസ്റ്റ് മുതല് നനിയമനലാം

കനടനിയവരുലട  കേണക്കസ്റ്റ്  തസനികേതനിരനിചസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര  ശൈതമഭാനലാം  ഒഴനിവകേളഭാണസ്റ്റ്

ഇത്തരത്തനില് നനികേത്തലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ് വലവസയള്ളതസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  2014  ഏപനില് മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര ഓകരഭാ  തസനികേകേളനിലുലാം
വനിരമനിച/പനിരനിഞകപഭായ ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) 2014  ഏപനില് മുതല് 2017  ജൂണ 30 വലര ഓകരഭാ തസനികേകേളനിലുലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട  എണലാം  തസനികേതനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധലാം I ആയനി* കചേര്ക്കുന. 

(ബനി) 

നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 കേമ്പനനി ലസക്രെടറനി 1

2 ലപഭാസസസ്റ്റ് ഓപകററര് ലട്രേയനിനനി 18

(സനി)

നമ്പര് തസനികേ എണലാം

1 വനിജനിലനസസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ലസകേബ്യൂരനിറനി സൂപണസ്റ്റ് 1

2 ചേതീഫസ്റ്റ് ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് 1

(ഡനി)  വര്ക്കസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  (ലപഭാഡക്ഷന)  തസനികേയനില്  2-കപര്  നനിയമനലാം
കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആശനിത  നനിയമനങ്ങള  ശൈതമഭാന  കേണക്കനില്  നനികേത്തണലമന്നെസ്റ്റ്
വലവസയനിലഭാത്തതഭാകുന.

(ഇ) അനുബന്ധലാം 2* ആയനി കചേര്ക്കുന.

(എഫസ്റ്റ്) 2014  ഏപനില് മുതല്  2017  ജൂണ  30  വലര പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം
നഴനിലാംഗസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് (ലമയനില്) തസനികേയനില് 4 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേഭാടയ്ക്കല് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഇനഡസനിയല് എകസറസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം

105(3729) ലപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുശസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയ്ക്കല്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഇനഡസനിയല്  എകസറസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
എലന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



196 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

(ബനി) ഇവനിടലത്ത വലവസഭായ വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ജനിലഭാ വലവസഭായ
കകേന്ദ്രലാം എലന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടയ്ക്കല് നഗരസഭ ലചേയര്മഭാന എലന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനികേള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില് അതനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  സമഗമഭായ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുവഭാന
വകുപനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഇല.  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പദതനികേള  ജനിലയനില്
എലഭായനിടത്തുലാം ഒരുകപഭാലല നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  ഉണഭായനിരുന.  കകേഭാടയ്ക്കല് നഗരസഭയലട  74 ലസന്റെസ്റ്റ് സലത്തസ്റ്റ് എകനിബനിഷന-
കേലാം-കേണലവനഷന  ലസന്റെര്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ലപഭാകപഭാസല്  നഗരസഭ
2013-ല്  നല്കേനിയനിരുന.  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  ഇവനിലട  ഒരു  ബഹുനനില  സമുചയലാം  പണനിയന്നെതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനലമടുത്തു. എന്നെഭാല് നഗരസഭ ഈ പദതനികേള ഉകപക്ഷനിക്കുകേയഭാണുണഭായതസ്റ്റ്.

(ഡനി) പരനിഗണനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കേമ്പനനിപറമ്പനില് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള

106(3730) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനിലുള്ള കേമ്പനനിപറമ്പസ്റ്റ്
എന്നെ  സലത്തനിലന്റെ  വനിസ്തൃതനി  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പസ്തുത  സലത്തസ്റ്റ്  പുതതഭായനി
കേകയറലാം നടന്നെനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ഭൂമനി മറ്റു വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില് വലവസഭായ വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള കേമ്പനനിപറമ്പസ്റ്റ്
എന്നെ സലത്തനിലന്റെ വനിസ്തൃതനി 9.53 ഏക്കര് ആണസ്റ്റ്.  ഇതനില് 6.53 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്
1961  മുതല് കേകയറലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  തടക്കത്തനില് 20 കുടുലാംബങ്ങള ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്
ഇകപഭാള 54 കുടുലാംബങ്ങളഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  ഈ  സലലാം  വലവസഭായ  കമഖലയഭായതനിനഭാല്  വലഭാവസഭായനികേഭാവശൈലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രകമ അനുവഭാദലാം നല്കേഭാന കേഴനിയകേയള. 
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ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനികേള

107(3731)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നെതനികലക്കസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
പദതനികേള സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് അവയലട വനിശൈദഭാലാംശൈലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല്  കമഖലകേളനികലക്കസ്റ്റ്  ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ  തനതസ്റ്റ്  പവര്ത്തനലാം
വലഭാപനിപനിചലകേഭാണസ്റ്റ് സഭാപനത്തനിലന്റെ വളര്ച ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലകേല്കട്രേഭാണ  പുനരുദരനിചസ്റ്റ്  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബ ജറനില്  20  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ലകേല്കട്രേഭാണനിലന  നമ്മുലട  രഭാജലലത്ത  പമുഖ  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  ഹഭാര്ഡ് ലവയര്
ഉല്പഭാദന  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനികേസന  പദതനിയനിലൂലട
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  കസഭാളഭാര്  എനര്ജനിമതീററുകേള,  ഡനിഫനസസ്റ്റ്  എകേതപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശൈലമഭായ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആദലഘടത്തനില് സഭാപനിക്കുകേ.  കേമ്പനനിയലട
വനിവനിധ  യൂണനിറ്റുകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  പശഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തുകേ.  ഏകേകദശൈലാം  100  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനില്  2  വര്ഷത്തനിനകേലാം
പൂര്ണമഭായകതഭാതനില്  ഉല്പഭാദനക്ഷമമഭാകുന്നെ  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത ബജറനില്  10  കകേഭാടനി
രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ
ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ  ഉപകേമ്പനനിയഭായ  ലകേല്കട്രേഭാണ  കേലാംകപഭാണന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനില്
നനിലവനിലുള്ള  കേപഭാസനിറര്  പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  എലാം.പനി.പനി.  ലറകഭാങ്കുലര്
കേപഭാസനിററനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ സഇൗകേരലങ്ങളക്കുലാം,  ടൂള റൂലാം നവതീകേരണത്തനിനുലാം ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്
കമഖലയനിലല  ഗകവഷണത്തനിനുലാം  വനികേസനത്തനിനുമുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നെതനിനുമഭാണസ്റ്റ്
നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  സഭാധലമഭായ  കമഖലകേളനില്  ലകേല്കട്രേഭാണനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കേമ്പനനിയനില് നനിലവനിലുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചലാം
ആവശൈലമുള്ളവയലട  നവതീകേരണലാം  സഭാധലമഭാക്കനിയമഭാണസ്റ്റ്  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
വനിവനിധ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള അനുബന്ധമഭായനി*

കചേര്ക്കുന. 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വലവസഭായ വകുപനിലലയലാം ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം

108(3732) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള വലവസഭായ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുലാം
ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കജഭാലനിലചേയ്തനിരുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം
എത്രയഭായനിരുന എന്നെസ്റ്റ് ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം കൂടനിയനിട്ടുലണങ്കേനില് അതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണലാം
പുതനിയ വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള തടങ്ങനിയതഭാകണഭാലയന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില് പുതതഭായനി തടങ്ങനിയ വലവസഭായ സലാംരലാംഭങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ്
ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം കുറഞ്ഞെനിട്ടുലണങ്കേനില് എത്ര കുറവഭാണസ്റ്റ്
ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ്  ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ജതീവനക്കഭാര്  കുറഞ്ഞെനിട്ടുലണങ്കേനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശൈഖരനിചനല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനള്ള മണല് വനിതരണലാം

109(3733) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  മണല്  ലകേഭാണവന്നെസ്റ്റ്  ഡതീലര്മഭാര്  വഴനി
കകേരളത്തനില് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെത്തനിനഭായനി സനിഡ്കകേഭാ ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയലട
നനിലവനിലല അവസ വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനി പകേഭാരലാം എറണഭാകുളലാം കുന്നെത്തസ്റ്റ്നഭാടസ്റ്റ് തഭാലൂക്കനിലല മണല്
വനിതരണത്തനിനുള്ള  ഡതീലര്ഷനിപസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  സജതീദസ്റ്റ്  പനി.എ,  രണസ്റ്റ്  വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം
സനിഡ്കകേഭാ മണല് ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല് അ ഡസഭാനസസ്റ്റ് തകേയഭായനി  18-4-2014-ല്
നല്കേനിയ  പത്തു  ലക്ഷലാം  രൂപ  പലനിശൈസഹനിതലാം  (ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  നനിരക്കനിലുള്ള)  തനിരനിച
നല്കേണലമന്നെഭാവശൈലലപടസ്റ്റ്  10-4-2016,  29-10-2016  എന്നെതീ  തതീയതനികേളനില്  നല്കേനിയ
നനികവദനങ്ങള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  അതനികനല്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടനിയഭാന അഡസഭാനസഭായനി നല്കേനിയ പത്തു ലക്ഷലാം രൂപ തനിരനിചനല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) പസസ്തുത പദതനി നനിലവനില് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനികവദനങ്ങള നടപടനിക്കഭായനി  സനിഡ്കകേഭാ മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ്
ഡയറക്ടര്ക്കസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഫണനിലന്റെ അഭഭാവലാംമൂലലാം സനിഡ്കകേഭായ്ക്കസ്റ്റ് തകേ തനിരനിലകേ നല്കേഭാന സഭാധനിചനിടനില.
സനിഡ്കകേഭായനിലല ഫണനിലന്റെ ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചസ്റ്റ് തകേ തനിരനിചനല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

പുതസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി പദതനികേള

110(3734) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പുതസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  വലവസഭായ  വകുപ്പുമുകഖന  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൂടുതല്  പുതസലാംരലാംഭകേലര  കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശൈതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;എങ്കേനില്  അവയലട  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സൂക്ഷ്മ ലചേറുകേനിട ഇടത്തരലാം വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേരുലട
ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി തഭാലഴപറയന്നെ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന:

(1) സലാംരലാംഭകേതസ സഹഭായ പദതനി  :

 1. ലപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് സനിരമൂലധന  നനിക്ഷപത്തനിലന്റെ  15%
സഹഭായമഭായനി  നല്കുന.   പരമഭാവധനി  20  ലക്ഷലാം  രൂപ
വനനിതഭാ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  യവസലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം  സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  20%  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കുന.  പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ. 

2. മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് സനിരമൂലധന
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കുലാം.
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3. ഇടുക്കനി,  വയനഭാടസ്റ്റ്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്,  പത്തുനലാംതനിട  ജനിലകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് സനിരമൂലധന നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ
10%  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  അധനികേ  സഹഭായലാം
നല്കേനി വരുന. 

4. കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേവനിദല
സസന്തെമഭാക്കനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെ സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം 10% പരമഭാവധനി
10 ലക്ഷലാം രൂപ അധനികേ സഹഭായലാം ലഭനിക്കുലാം.

(2) ഇ  .  ഡനി  .   ക്ലബ്ബസ്റ്റ്  :

യവസലാംരലാംഭകേലര വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നെതനിനുലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കു
ന്നെതനിനുമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന
ക്ലബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.ക്ലബ്ബസ്റ്റ്)  പവര്ത്തനിചവരുന.  കകേരള എന്റെര്പണര്ഷനിപസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  (കേതീഡസ്റ്റ്,  കേളമകശ്ശേരനി)  വഴനി  ക്ലബ്ബസ്റ്റ്
അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം  പരനിശൈതീലന
ശൈനില്പശൈഭാലകേള നടത്തനിവരുന.   ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം  മനികേച
നനിലയനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേള,  ലപഭാഫഷണല്  കകേഭാകളജുകേള,  ആര്ട്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
സയനസസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേള  എന്നെനിവ  കേലണത്തനി  കേലഭാലയ
കമധഭാവനിയലട  കമല്കനഭാടത്തനില്  വലവസഭായ  വനികേസന  ഓഫതീസര്
കമകഖനയഭാണസ്റ്റ് ഇ.ഡനി.  ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇ.ഡനി.ക്ലബ്ബനിലന്റെ
ലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴപറയന്നെവയഭാണസ്റ്റ്:

• വലക്തനിതസ വനികേസനലാം. 

• വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  മകനഭാഭഭാവലാം
വളര്ത്തനിലയടുക്കല് 

• സസയലാം ലതഭാഴനിലനിലന്റെ മഹതസലാം പകേര്ന്നെസ്റ്റ് നല്കേല്. 

• നൂതന വലവസഭായ കമഖലകേള പരനിചേയലപടുത്തല്. 

• വലവസഭായ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നവതീന  ആശൈയങ്ങള  രൂപകേല്പന
ലചേയല്. 

• അധസഭാനത്തനിലന്റെ മഹതസലാം വനിളലാംബരലാം ലചേയല്. 

• വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള സന്ദര്ശൈനിക്കല് 
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(3) ഇനകുകബഷന ലസന്റെറുകേള  :

വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  ജനിലഭാ  വലവസഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങള  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറുകേള  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പുതനിയ വലവസഭായ ആശൈയവമഭായനി  മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്
വരുന്നെ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുലട ആശൈയലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കു
ന്നെതനിനുള്ള  എലഭാവനിധ  സഹഭായങ്ങളുലാം  നല്കേനി  അവ  യഭാഥഭാര്
ത്ഥലമഭാക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇനകുകബഷന
ലസന്റെറുകേള പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

(4) ക്ലസര് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപഭാഗഭാലാം  :

ഒകര  തലത്തനിലുള്ള  ഉല്പന്നെങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  ഒരു  പകദശൈത്തസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുയലാം  ലചേയ്യുന്നെ  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായമഭാലാം
വനിധത്തനില് MSE-CDP പദതനി പകേഭാരലാം കകേഭാമണ ലഫസനിലനിറനി
ലസന്റെറുകേള സഭാപനിചവരുന. 

(5) ആഷ പദതനി  :

പരമ്പരഭാഗത  കേരകേഇൗശൈല  കമഖലയനിലല  ആര്ടനിസഭാനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്
പുതസലാംരലാംഭങ്ങളഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മൂലധന  സബ്സനിഡനി  നല്കുന്നെ
പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  കേരകേഇൗശൈല  കമഖലയനില്
സസയലാംലതഭാഴനില്  കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നല്കേനി  കേരകേഇൗശൈല  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  സസയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടുന. 

• ഈ പദതനി സലാംസഭാനലത്ത ജനിലഭാ വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങള
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന. 

• കേരകേഇൗശൈല  സലാംരലാംഭലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിവരുന്നെ
സനിര  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  40%  (പരമഭാവധനി  രണസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം
രൂപ വലര) ഒറത്തവണ ഗഭാന്റെഭായനി നല്കുന. 

• വനനിതകേള,  പടനികേജഭാതനി/വര്ഗ്ഗ  സലാംരലാംഭകേര്,  യവഭാക്കള
എന്നെതീ  പകതലകേ  വനിഭഭാഗങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  കേരകേഇൗശൈല
സലാംരലാംഭങ്ങളുലട സനിര  നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  50%  (പരമഭാവധനി
മൂന്നെസ്റ്റ് ലക്ഷലാം രൂപ വലര)ഒറത്തവണ ഗഭാന്റെഭായനി നല്കുന.  
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• വര്ക്കസ്റ്റ്  ലഷഡ്ഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ആധുനനികേ ലമഷനിനറനികേളുലാം
ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാങ്ങുകേ,  ലടകകഭാളജനി,  ഡനിശസന എന്നെനിവ
സസഭായത്തമഭാക്കുകേ  തടങ്ങനി  ആവശൈലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകേര്  നടത്തുന്നെ
നനികക്ഷപലാം ഗഭാന്റെസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുന. 

• ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  'ആഷ'  പദതനിക്കഭായനി  30  ലക്ഷലാം
രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(6) മറസ്റ്റ് പദതനികേള  :

കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസന  പരനിശൈതീല
പരനിപഭാടനികേള,  നനികക്ഷപകേരുലട  കമളകേള,  MSME  ഉല്പന്നെ
വനിപണന  കമളകേള,  ലമഷതീനറനി  എകനിബനിഷന,  ലടകകഭാളജനി
ക്ലനിനനിക്കുകേള,  സ്കനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് പരനിശൈതീലനലാം,  ഊര്ജ്ജനിത
വലവസഭായവല്ക്കരണ  പദതനി  എന്നെനിവ  കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  ജനിലഭാ  തലങ്ങളനിലഭായനി  നടത്തനി  വരുന.   കൂടഭാലത
ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ടു  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  മതീറസ്റ്റ്,  സലാംസഭാന തലത്തനില്  ലമഷതീനനിറനി
എകനിബനിഷന  തടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  വഴനി  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുമുള്ള വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില്  വലവസഭായങ്ങള
തടങ്ങുന്നെതനിനുലാം  കകേരളത്തനിലല  ലചേറുകേനിട  വലവസഭായനികേളക്കസ്റ്റ്
ഇന്തെലയ്ക്കകേത്തുലാം പുറത്തുമുള്ള വനിപണന അവസരങ്ങള കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   

ലകേ.ബനിപസ്റ്റ്  വഴനി  കകേരളത്തനിലല  സൂക്ഷ്മ  ലചേറുകേനിട  ഇടത്തരലാം
വലവസഭായനികേളുലട വനിപണനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരള ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്
ടു  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  മതീറ്റുകേള  കദശൈതീയ  അന്തെര്കദ്ദേശൈതീയ  കമളകേളനില്
പലങ്കേടുപനിക്കല് തടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച വരുന.  

ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് സലാംസഭാനതലത്തനില് കകേരളത്തനിലന്റെ
തനതസ്റ്റ്  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  പദര്ശൈന-വനില്പന  കമള  'മഭാമഭാങ്കേലാം'
എന്നെ കപരനില് നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.  കൂടഭാലത വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ തരത്തനില് സഭാകങ്കേതനികേവനിദലയലാം മറ്റുലാം
പധഭാനലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേലഭാലയങ്ങലളയലാം ഗകവഷണ സഭാപന
ങ്ങലളയലാം സജ്ജമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  Industry  Varsity  Linkage
പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന. അതനിനുപുറലമ വനിടുകേകളഭാ
ടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് 5 എചസ്റ്റ്.പനി. വലര ശവദതതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ലചേറു
സലാംരലാംഭങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നഭാകനഭാ  ഗഭാര്ഹനികേ
വലവസഭായ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന. 
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(ബനി)  കൂടുതല് പുതസലാംരലാംഭകേലര കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം അവര്ക്കസ്റ്റ് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശൈതീലനലാം
നല്കുന്നെതനിനുമഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സലാംരലാംഭകേതസ  പരനിശൈതീലന  പദതനി,  ലടകകഭാളജനി
ക്ലനിനനികേസ്റ്റ്, സ്കനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപഭാഗഭാലാം കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള തടങ്ങനിയ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന. 

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് യവ സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ് സലാംരലാംഭകേതസലത്തപറനി അറനിവസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതനിനഭായനി ഇ.ഡനി. ക്ലബ്ബുകേള നനിലവനില് പവര്ത്തനിചവരുന. 

വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  എലഭാ  ജനിലഭാ  വലവസഭായ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ഇനകുകബഷന  ലസന്റെറനിലന്റെ  സഹഭായലാം  പുതസലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
കതടഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായള്ള സഭാര്ടസ്റ്റ് -അപസ്റ്റ് പദതനി

111(3735)  ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിച  സഭാര്ടസ്റ്റ്-അപസ്റ്റ്  പദതനിയലട
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  യവസലാംരലാംഭകേലര
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  യവജനങ്ങളുലട  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായങ്ങളുലാം നല്കുന്നെതനിനഭാരലാംഭനിച സഭാര്ടസ്റ്റ്-അപസ്റ്റ് പദതനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി.
വഴനി  സലാംരലാംഭകേതസ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  യവതലയ  സജ്ജമഭാക്കുകേ  എന്നെഭാതഭാണസ്റ്റ്  ഈ
പദതനിയലട  മുഖലഉകദ്ദേശൈലലാം.  ലകേഭാചനി  കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്  ജനികയഭാ  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കനിലുലാം,
അങ്കേമഭാലനിയനില്  ഇനലകേല്  ടവറനില്  സഭാര്ടസ്റ്റ്-അപസ്റ്റ്  കസഭാണനിലുലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
യ.എല്.  ശസബര്  പഭാര്ക്കനിലുലാം  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഇനകേബ്യൂകബററുകേള  ഇതനിനഭായനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  യവജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എലഭാ  വനിധമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണത്തനിനുലാം  അതനിനുള്ള
സഭാകങ്കേതനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ലകേഭാചനി  ശൈഭാസ്ത്ര  സഭാങ്കേതനികേ
സര്വ്വേകേലഭാശൈഭാലയനിലല ബഇൗദനികേ സസത്തവകേഭാശൈ കകേന്ദ്രവമഭായനി ഒരു ധഭാരണഭാ പത്രലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി. ഒപസ്റ്റ് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

യവ  ലതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭകേരുലട  നവതീന  ആശൈയങ്ങള/സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപ്പുകേള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഐ.ഡനി.സനി. മൂലധന സഹഭായലാം (സതീഡസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്
സഹഭായലാം) എന്നെ ധനസഹഭായ പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി പകേഭാരലാം ലഭനിയ്ക്കഭാവന്നെ
പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം ലമഭാത്ത നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ  90  ശൈതമഭാനകമഭാ അലലങ്കേനില്
25 ലക്ഷലാം രൂപകയഭാ ഇവയനില് ഏതഭാകണഭാ കുറവസ്റ്റ് അതഭായനിരനിക്കുലാം.
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(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  യവ
സലാംരലാംഭകേലര  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന  ക്ലബ്ബുകേള  (ഇ.ഡനി.  ക്ലബ്ബസ്റ്റ്)  പവര്ത്തനിചവരുന.  കകേരള  എന്റെര്പണര്ഷനിപസ്റ്റ്
ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  ഇനസനിറതടസ്റ്റ്   (കേതീഡസ്റ്റ്,  കേളമകശ്ശേരനി)  വഴനി  ക്ലബ്ബസ്റ്റ്  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം  പരനിശൈതീലന  ശൈനില്പശൈഭാലകേള  നടത്തനിവരുന.
യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കഭായനി സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  റനിസര്ചസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള,
സര്വ്വേകേലഭാശൈഭാലകേള, കകേഭാമണ ലഫസനിലനിറനി സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ലസന്റെര് തടങ്ങനിയവയനിലൂലട
സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായനികേ  കമഖലയനിലല  വനിവനിധ  പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നെതനിനുലാം  നൂതനമഭായ  സലാംരലാംഭങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനിട്ടുലാം
'Industy  varsity  linkage  scheme'  എന്നെ  പദതനി  വലവസഭായ  വകുപസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിക്കുന.  പസ്തുത  സ്കതീലാം  വഴനി  കമല്പറഞ്ഞെ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  നല്കുകേയലാം  അതവഴനി  നൂതനമഭായ  ആശൈയങ്ങള സൃഷനിക്കുകേയലാം  വലവസഭായനികേ
കമഖലയനിലല  പശങ്ങലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഗകവഷണ  പഠനങ്ങള നടത്തനി  പരനിഹഭാരങ്ങള
കേലണത്തുകേയലാം ലചേയ്യുകേ എന്നെതഭാണസ്റ്റ് പധഭാനമഭായലാം ഉകദ്ദേശൈനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇ.എ.പനി.  പദതനി
പകേഭാരലാം  378  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  സലാംരലാംഭകേതസ  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന.   ഒരു  പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ്  6,000  രൂപ  മുതല്
7,000 രൂപവലര ലചേലവഴനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം നല്കുന.  എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെ ഇനലവകസഴസ്റ്റ്മതീറസ്റ്റ്,  സലാംരലാംഭകേതസ പരനിശൈതീലന പദതനി,  ലടകകഭാളജനി
ക്ലനിനനിക്കസ്റ്റ്,  സ്കനില് ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് കപഭാഗഭാലാം,  കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസകേള,  സലാംരലാംഭകേതസ
വനികേസന  പരനിശൈതീലന  പരനിപഭാടനികേള  തടങ്ങനിയവ  യവസലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്  വളലര
പകയഭാജനകേരമഭാണസ്റ്റ്.

ലഭല് (BHEL)  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

112(3736) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശൈ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ഏലറ  പതതീക്ഷ  നല്കേനി  ആരലാംഭനിച
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  BHEL  ഇലകനിക്കല് ലമഷതീനസസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
ഏലറടുക്കണലമന്നെസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശൈനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായനിരുന്നെ  ലകേൽ  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്,  BHEL  ഇലകനിക്കല്
ലമഷതീനസസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  എന്നെ  സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭമഭായകതഭാലട  വനികേസനത്തനിലന്റെ  പുതയഗലാം
പതതീക്ഷനിച സഭാനത്തസ്റ്റ്, BHEL  ഇ.എലാം.എല്.  നഷത്തനിലഭാലണന്നെസ്റ്റ് പറയന്നെതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സഭാപനലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലഭാഭകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  12-6-2017-ല്  ഈ  സഭാപനലത്ത  സലാംസഭാനലാം  ഏലറടുക്കഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനത്തനികനല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് പരസര സമ്മേതപകേഭാരമുള്ള വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്
ഓഹരനികേള  വനില്ക്കഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലല  ഖനവലവസഭായ  പബ്ലേനികേസ്റ്റ്  എന്റെര്ശപസസസ്റ്റ്
മനഭാലയലാം തതീരുമഭാനനിചതഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  26-7-2017-ലല കേത്തസ്റ്റ് മുഖഭാന്തെരലാം
BHEL-ലന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  BHEL  സലാംസഭാന  വലവസഭായ  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  സഭാപനലാം
അലഭാത്തതനിനഭാല് ഈ  യൂണനിറനിലന്റെ അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തനിടനില.  അവരുലട റനികപഭാര്ടനുസരനിചസ്റ്റ്
ഉല്പന്നെങ്ങള  വനിപണനിയനില്  സമകയഭാചേനിതമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേമ്പനനിയ്ക്കസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  കേമ്പനനിയലട  മുഖലമഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  ഇന്തെലന  ലറയനില്കവയഭാണസ്റ്റ്.   മലനിനതീകേരണ
നനിബന്ധനകേള 2014-15 കേമ്പനനിയലട മഭാര്ക്കറനിലന വളലര ഗുരുതരമഭായനി ബഭാധനിച. 

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വലവസഭായ  തഭാല്പരലവലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  തഭാല്പരലവലാം
മുന്നെനില്കേണസ്റ്റ്  ഈ  സഭാപനലത്ത  ഏലറടുക്കുവഭാന  12-6-2017-ല്  മുഖലമനനിയലട
അദലക്ഷതയനില് കചേര്ന്നെ കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ചേടവനിരുദമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്നെ കേസഭാറനികേള

113(3737)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കേസഭാറനികേളനില്  ഭൂരനിപക്ഷവലാം  ചേടവനിരുദമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുന്നെവയഭാലണന്നെസ്റ്റ് സനി.എ.ജനി. കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേസഭാറനികേള  ഖനനകശൈഷലാം  പൂര്വ്വേസനിതനിയനിലഭാക്കണലമന്നെ  വലവസ
നടപഭാക്കുന്നെനില എന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് എന്തു
നടപടനി സസതീകേരനിച;

(സനി)  പഭാരനിസനിതനികേ  പശങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നെ  കേസഭാറനികേളക്കുള്ള  അനുമതനി
അടനിയന്തെരമഭായനി റദ്ദു ലചേയഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011-12  മുതല്  2015-16 വലരയള്ള  കേഭാലഘടത്തനില്  കേരനിങ്കേല്  കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ്
ഖനനഭാനുമതനി നല്കുന്നെതലാം ഖനനലാം സലാംബന്ധനിച പരനികശൈഭാധന നടത്തുന്നെതനിലനയലാം
കുറനിചസ്റ്റ്  സനി.എ.ജനി.  നടത്തനിയ  ആഡനിറനിങ്ങനില്  കകേരളത്തനിലല  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ജനിലകേള
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം  അതനില്  ശമനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ജനികയഭാളജനി  വകുപനില്  നനിനള്ള
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ഖനനഭാനുമതനികയഭാലട  പവര്ത്തനിചവന്നെനിരുന്നെ  27  കേരനിങ്കേല്  കേസഭാറനികേള  സന്ദര്ശൈനി
ക്കുകേയമുണഭായനി.  സന്ദര്ശൈനലാം  നടത്തനിയ  27  കേസഭാറനികേളനില്  21  എണത്തനില്  കേസഭാറനികേളനില്
സരക്ഷനിതതസക്കുറവസ്റ്റ്,  എകസ്റ്റ്കപ്ലഭാസതീവസ്റ്റ്  ശലസനസകേളുലട  ദുരുപകയഭാഗലാം,  കേസഭാറനികേളുലട
അതനിര്ത്തനികേള  കവര്തനിരനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ്,  ഖനനഭാനുമതനികേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിനു
കശൈഷവലാം ഖനന പവര്ത്തനത്തനില് ഏര്ലപടല് എന്നെനിങ്ങലനയള്ള ലലാംഘനങ്ങളുലാം
കേസഭാറനികേളനില്  കേലണത്തുകേയണഭായനി.  കേസഭാറനികേളനില്  ലബഞ്ചുകേള  രൂപലപടുത്തനി
ഖനനലാം  നടത്തണലമനലാം  ശൈഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  ശമനനിലാംഗസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  അനുസരനിചസ്റ്റ്
ഖനനലാം  ലചേയണലമനമുള്ള  നനിബന്ധന  2015-ലല  ലകേ.എലാം.എലാം.സനി.  ചേടങ്ങളനില്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ഉളലക്കഭാള്ളനിചതസ്റ്റ്.  സനി.എ.ജനി.  സന്ദര്ശൈനലാം നടത്തനിയ കേസഭാറനികേള 2015-നസ്റ്റ്
മുകമ്പ പവര്ത്തനലാം തടങ്ങയവയഭായനിരുന്നെതനിനഭാല് ശൈഭാസ്ത്രതീയമഭായ ഖനനലാം നടത്തുവഭാന കേസഭാറനി
ഉടമകേളക്കസ്റ്റ് ഒരുപരനിധനിവലര സഭാധനിചനിലഭാലയന്നെതലാം വസ്തുതയഭാണസ്റ്റ്. പുതനിയ ചേടങ്ങള
രൂപലപടുത്തനിയതനിനുകശൈഷലാം  ശൈഭാസ്ത്രതീയമഭായ  ഖനനലാം  നടത്തുന്നെതനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  12  വര്ഷലാം  വലരയള്ള  ദതീര്ഘകേഭാലകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  കേസഭാറനിയനിലാംങസ്റ്റ്  ലതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിചസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ കേസഭാറനികേള ഖനനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശൈഷലാം ഖനനലാം നടത്തുകമ്പഭാള
ലഭനിക്കുന്നെ  കമല്മണസ്റ്റ്/മടനിക്കലസ്റ്റ് ല്ല്  എന്നെനിവ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഖനന  സലലാം
കൃഷനി  കയഭാഗലമഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  വളലര  വര്ഷങ്ങളഭായനി
പവര്ത്തനിചവന്നെനിരുന്നെ  കേസഭാറനികേളനില്  ലബഞ്ചേനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
അനുവര്ത്തനിയ്ക്കഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല്  ഈ  വലവസ  പൂര്ണമഭായ  അര്ത്ഥത്തനില്
പഭാലനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില  എന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില്  ഖനനലാം
ശൈഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  ശമനനിലാംഗസ്റ്റ് പ്ലഭാനനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  വലവസ
ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് ഖനനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഒരു വര്ഷലാംമുനപസ്റ്റ് ശമന കക്ലഭാഷര്
പ്ലഭാന സമര്പനികക്കണതലാം ആയതസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ശമന കക്ലഭാസസ്റ്റ് ലചേകയണതമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട സപതീലാം കകേഭാടതനി ഉത്തരവപകേഭാരലാം  2-12-2016  മുതല്
കേസഭാറനി പവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ് പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി നനിര്ബന്ധമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കനി  മഭാത്രകമ  കേസഭാറനികേളക്കസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കൂ.
എങ്കേനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ക്ലഭാറനികേളനില്  ചേനിലതസ്റ്റ്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  കൂടഭാലത
അനധനികൃതമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  അവ
നനിര്ത്തവയനി ക്കുന്നെതനിനുള്ള നപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശകേത്തറനികമഖലയ്ക്കസ്റ്റ്  കപഭാതഭാഹനലാം

114(3738) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശകേത്തറനി  കമഖലലയ  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കവതന
വര്ദന  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ശകേത്തറനി  ഉത്പന്നെങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിപണനി  കേലണത്തുന്നെതനിനുലാം
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ശകേത്തറനി കമഖലലയ അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി

2017-18  വര്ഷത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന്നെ പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി

വരുന: 

1. 2017-18  വര്ഷത്തനില് ഒരു വതീടനില് ഒരു തറനി  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

പദതനിയനിലൂലട  തറനി  സഭാപനിക്കഭാന  കേഴനിവനിലഭാത്തതലാം  എന്നെഭാല്

ഒരു അലാംഗത്തനിലനങ്കേനിലുലാം ലനയസ്റ്റ് അറനിയഭാവന്നെതമഭായ ഓകരഭാ വതീടനിലുലാം തറനി

സഭാപനിക്കഭാന ലചേലവനിലന്റെ 75% ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് സഹഭായലാം നല്കുലാം.

ഇതവഴനി  ശകേത്തറനി  കമഖലയനില്  കൂടുതല്കപലര  ആകേര്ഷനിക്കഭാനുലാം

ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിടനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

2. അടുത്ത അദലയനവര്ഷലാം  1  മുതല്  7  വലര ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല കുടനികേളക്കസ്റ്റ്

സഇൗജനല  യൂണനികഫഭാലാം  നല്കുന്നെതനികലയ്ക്കഭായനി  ഏകേകദശൈലാം  24  ലക്ഷലാം

മതീറര്  തണനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കഭായനി  കുറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  4000

ലനയ്ത്തുകേഭാരുലാം  8000  അനുബന്ധ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  ആവശൈലമഭായനി

വരുലാം.  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട  കവതനവലാം  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.

3. കകേരള  ഹഭാന്റെലൂലാം  ഉല്പന്നെങ്ങള  എന്നെ  കപരനില്  പകതലകേ  ബഭാകന്റെഭാടു

കൂടനിയ നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ശകേത്തറനി ഉല്പന്നെങ്ങളക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം

നല്കുന.

4. ലനയസ്റ്റ്  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  (ഐ.ഐ.എചസ്റ്റ്.റനി)

മുകഖന  ആവശൈലമനുസരനിചസ്റ്റ്  പരനിജഭാനലാം  ലഭനിച  ഡനിശസനര്മഭാലര

ഉളലപടുത്തനി ലനയ്ത്തുകേഭാലര സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പരതീക്ഷണഭാടനി

സഭാനത്തനില്  ഒരു  വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  പകദശൈത്തസ്റ്റ്  ഒരു  ഡനിശസനലറ

ഉളലപടുത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  പദതനി ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  25

ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

5. ശകേത്തറനി  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വനിപണനലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം

വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി ശകേത്തറനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള,

ഹഭാന്റെകസ്റ്റ്,  ഹഭാനവതീവസ്റ്റ്  എന്നെതീ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിപണന  കേയറ്റുമതനി

കപഭാതഭാഹന പദതനി വഴനി സഹഭായലാം നല്കുന.
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6. പതീലൂലാം സഇൗകേരലങ്ങള,  തറനി  അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള,  സതീല്
റതീഡസ്റ്റ്,  ഷടനില് എന്നെനിവ മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനിലല  ലനയ്തുത്തുകേഭാലര  സഹഭായനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിച
വരുന.  തറനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
പുതനിയ  സഭാകങ്കേതനികേവനിദല  ലഭലമഭാക്കല്,  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തല്,
ലനയനിലന്റെ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല്,  പവര്ത്തനങ്ങളുലട ആധുനനികേ
വല്ക്കരണലാം,  പുതനിയ  ഡനിശസന/പുതനിയ  സഭാമഗനികേള  എന്നെനി
ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  മൂലലവര്ദനിത  ശകേത്തറനി  ഉല്പന്നെങ്ങളുലട  വനികേസനവലാം,
പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലടയലാം  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയലാം
പണനിശൈഭാല നവതീകേരണത്തനിനുലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന.

ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പദതനി പകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി

115(3739)  ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പദതനിപകേഭാരലാം എത്ര രൂപയലട
സബ് സനിഡനിയഭാണസ്റ്റ് വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  സബ്സനിഡനിത്തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ
കേഭാരണലാം  എന്തെഭാണസ്റ്റ്;  ഉകദലഭാഗസതലത്തനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
കേരുതനകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത സബ്സനിഡനിത്തുകേ അടനിയന്തെരമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ആലപ്പുഴ ജനിലയനില് പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി. പദതനി പകേഭാരലാം 2017-18-ല്
മുപതസ്റ്റ്  കപഭാജക്ടുകേളക്കഭായനി  59.51  ലക്ഷലാം  രൂപ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതനിനുള്ള  ടഭാര്ജറസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജനിലഭാതല
ടഭാസ്കസ്റ്റ്കഫഭാഴസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  ശൈനിപഭാര്ശൈലചേയ്ത  89  പനി.എലാം.ഇ.ജനി.പനി.  അകപക്ഷകേള ജനിലഭാ
വലവസഭായ  കകേന്ദ്രലാം  വഴനി  ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  പസസ്തുത  അകപക്ഷകേള  ബഭാങ്കുകേള
പഭാസ്സഭാക്കുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  ലക്ലയനിലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില് വതീഴ്ചകേള സലാംഭവനിചനിടനില.

(സനി)  ബഭാങ്കേനികലക്കസ്റ്റ്  ശൈനിപഭാര്ശൈലചേയ്ത  അകപക്ഷകേളനികനല്  പരമഭാവധനി  വഭായ
അനുവദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുലാം  ഫതീല്ഡ്തല ഉകദലഭാഗസരഭായ
വലവസഭായ  വനികേസന  ആഫതീസര്മഭാലരയലാം  ഉപജനിലഭാ  വലവസഭായ  ആഫതീസര്മഭാലരയലാം
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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പള്ളനിചല് പഞ്ചേഭായത്തനില് ഖഭാദനിഗഭാമവലവസഭായ വകുപനിലന്റെ ഭൂമനി

116(3740) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം  കസഭാര്ട്സലാം  യവജനകേഭാരലവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പള്ളനിചല്  പഞ്ചേഭായത്തനില്  റതീസര്കവ്വേ
നമ്പര് 151/2 (പഴയ സര്കവ്വേ നമ്പര് 191/312, 313, ബ്കളഭാക്കസ്റ്റ് നമ്പര് പടയലാം നമ്പര്
1204-17.20 ആര്)- ലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശൈലാം ഖഭാദനി ഗഭാമവലവസഭായ വകുപനിനഭാകണഭാ;
പസ്തുത ഭൂമനിയനില് ഏലതങ്കേനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള കേകയറങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കേനില്
കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാടഭാക്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  പള്ളനിചല്  പഞ്ചേഭായത്തനില്  റതീസര്കവ്വേ
നമ്പര്  151/2 (പഴയ സര്കവ്വേ നമ്പര്  191/312, 313,കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ് നമ്പര് പടയലാം നമ്പര്
1204-17.20 ആര്) -ലന്റെ ഉടമസഭാവകേഭാശൈലാം ഖഭാദനി ഗഭാമവലവസഭായ കബഭാര്ഡനിനഭാണസ്റ്റ്.
ടനി  ഭൂമനിയനില്  ചേനില  ആളുകേള  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള കകേരള ഖഭാദനി ഗഭാമവലവസഭായ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചവരുന.  

കേളനിസലങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

117(3741)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  ഉന്നെതവനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കേളനിസലങ്ങളുലട വനികേസനത്തനിനുലാം കേഭായനികേ പരനിശൈതീലന ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെ ഏലതങ്കേനിലുലാം  പദതനികേള കേഭായനികേ
വകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില്  ഒരു  അദലയനവര്ഷത്തനില്  എത്ര  രൂപവലര  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനലണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുലാം മറസ്റ്റ് ഉന്നെതവനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കേളനിസലങ്ങളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെ  പദതനി
നനിലവനിലനില.  അകതസമയലാം  അലാംഗതീകൃത  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  ക്ലബ്ബുകേള,  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള,  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേള  എന്നെനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  കേഭായനികേ
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം മതരങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നെ പദതനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

456/2020
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(ബനി)  15-6-2013-ലല  സ.ഉ  (ശകേ)  നമ്പര്  09/13.കേഭാ.യ.വ.  പകേഭാരമുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കസറസ്റ്റ്  ലലവല്  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ്റ്റ്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതലാം അനുവദനിക്കുന്നെ തകേ സലാംബന്ധനിചലാം തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  

പനി.യ. ചേനിത്രയ്ക്കസ്റ്റ് കലഭാകേ അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ് ചേഭാമ്പനഷനിപനില് അവസരലാം
നനികഷധനിച സലാംഭവലാം

118(3742) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  അഭനിമഭാനമഭായ  പനി.  യ.  ചേനിത്രയ്ക്കസ്റ്റ്  ലണനനില്  നടക്കുന്നെ
കലഭാകേ അത് ലറനികേസ്റ്റ് ചേഭാമ്പലനഷനിപനില് പലങ്കേടുക്കഭാന അവസരലാം നനികഷധനിച സഭാഹചേരലത്തനില്
ശവല്ഡസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ് എനട്രേനി നല്കേണലമന്നെസ്റ്റ് ആവശൈലലപടനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  1500  മതീറര്  ഓടത്തനില്  ഏഷലന  ചേഭാമ്പലനഭായ  പനി.  യ.  ചേനിത്രലയ
ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിലുള്ള  അതൃപ്തനി  അത് ലറനികേസ്റ്റ്  ലഫഡകറഷന
ഓഫസ്റ്റ് ഇന്തെലലയ അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനി.യ.  ചേനിത്രലയ കലഭാകേ ചേഭാമ്പലനഷനിപനിനുള്ള ടതീമനില് ഉളലപടുത്തഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമന്നെസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് അഭലര്ത്ഥനിചനിരുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  കേഭായനികേ  മനനിക്കുലാം,  അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ്  ലഫഡകറഷന  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്തെലയലട
പസനിഡന്റെനിനുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അയച കേത്തനില് പനി.യ. ചേനിത്രലയ ലസലക്ഷന
കേമ്മേനിറനി  ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിലുള്ള  അതൃപ്തനി  അറനിയനിചനിരുന.  ഭഭാവനിയനില്  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള
ആവര്ത്തനിയ്ക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കദശൈതീയ  ലഫഡകറഷനുകേളക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേണലമന്നെസ്റ്റ്
കേഭാണനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര യവജനകേഭാരല  കേഭായനികേ ലസക്രെടറനിക്കസ്റ്റ്  കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേഇൗണസനിലുലാം കേത്തസ്റ്റ് നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കലഭാകേ അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ് മതീറനിനസ്റ്റ്  കകേരള തഭാരങ്ങളുലട സഭാന്നെനിദലലാം

119(3743) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില്  നനിനള്ള  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങള  കലഭാകേ  അത് ലറനികേസ്റ്റ്  മതീറനിനുള്ള
ഇന്തെലൻ  ടതീമനിൽ   ഉളലപടുന  എന്നെസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സർക്കഭാർ  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിരുനകവഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കലഭാകേ അതസ്റ്റ് ലറനികേസ്റ്റ്  മതീറനിനുള്ള ഇന്തെലന ടതീമനികലക്കുള്ള കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ്റ്റ് ബന്ധലപട കദശൈതീയ കേഭായനികേ ലഫഡകറഷനഭാണസ്റ്റ്. 
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പറളനി കസഡനിയലാം

120(3744) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18 ലല  ബജറനിൽ  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  പറളനി  കസഡനിയത്തനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തലന്നെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2017-18-ലല  ബജറസ്റ്റ്  പസലാംഗത്തനില്  പകതലകേ  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പറളനിയനില്  മനിനനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ്

പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  പറളനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ഉകദ്ദേശൈനിചനിട്ടുള്ള സലലാം,  കേഭായനികേ എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്,

കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയ  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായലട  പതനിനനിധനികേള  എന്നെനിവര്

കചേര്ന്നെസ്റ്റ് സന്ദര്ശൈനിക്കുകേയലാം പറളനി കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ കേണസപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ്

തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭായ്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ,

കേണസപ്റസ്റ്റ്  കനഭാടസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കനി,  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയകശൈഷലാം  ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കനി  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  കേനിഫ്ബനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭലമഭായഭാലുടന പവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കദശൈതീയ സ്കൂള കേഭായനികേകമളയനിലല കജതഭാക്കളക്കുള്ള പഭാരനികതഭാഷനികേലാം

121(3745) ശതീ  .    ശഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശൈതീയ സ്ക്കൂള കേഭായനികേകമളയനില് സസര്ണലാം, ലവളളനി, ലവങ്കേല ലമഡലുകേള

കനടുന്നെ സലാംസഭാന കജതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കേഭായനികേ വകുപസ്റ്റ്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം  പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കേനില് എന്തെസ്റ്റ് തകേയഭാണസ്റ്റ് പഖലഭാപനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി)  മുനവര്ഷങ്ങളനില്  നടന്നെ  കദശൈതീയ  സ്ക്കൂള  കേഭായനികേ  മതരങ്ങളനിലല

വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിച  തകേ  പൂര്ണമഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില്  കുടനിശ്ശേനികേ

അടനിയന്തെരമഭായനി നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായനികേവകുപസ്റ്റ് പഭാരനികതഭാഷനികേലാം പഖലഭാപനിചനിടനില.  എന്നെഭാല് കദശൈതീയ
സ്കൂള  കേഭായനികേ  കമളയനില്  സസര്ണലാം,  ലവള്ളനി,  ലവങ്കേല  ലമഡലുകേള  കനടുന്നെ  സലാംസഭാന
കജഭാതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപസ്റ്റ്  കേലഭാഷസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന.
സസര്ണ  ലമഡല്  ലഭനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  25,000  രൂപയലാം  ലവള്ളനി  ലമഡല്  ലഭനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്
20,000 രൂപയലാം ലവങ്കേല ലമഡല് ലഭനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് 15,000 രൂപയമഭാണസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി) 2012-13  മുതല്  2016-17  വര്ഷലാം വലരയള്ള കദശൈതീയ സ്കൂള കേഭായനികേ
മതരങ്ങളനിലല  വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ്  കുടനിശ്ശേനികേ  നല്കേഭാനുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  

ശസല് പദതനി

122(3746) ശതീ  .   ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാര്  കേഭായനികേരലാംഗത്തസ്റ്റ്  ശസല്  (SMILE)  എന്നെ  കപരനില്
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  എത്രമഭാത്രലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭായനിരുന  എന്നെസ്റ്റ്  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി ഇകപഭാഴലാം നനിലവനിലുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.

(ബനി)  പസ്തുത പദതനി പകേഭാരലാം വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി മളടനി പര്പസസ്റ്റ് കകേഭാര്ട്ടുകേളുലാം
സസനിമ്മേനിലാംഗസ്റ്റ്  പൂളുകേളുലാം മറ്റുലാം  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവ ലഭനിച സഭാപനങ്ങള/
സ്കൂളുകേള ഇകപഭാഴലാം കകേഭാര്ട്ടുകേള പരനിശൈതീലനത്തനിനഭായലാം മറ്റുലാം നല രതീതനിയനില് ഉപകയഭാ
ഗലപടുത്തുനണസ്റ്റ്.  ചുരുക്കലാം  ചേനില  സലങ്ങളനില്  ലപഭാതജനങ്ങള  ഉപകയഭാഗ
ലപടുത്തഭാത്തതമൂലലാം പരനിശൈതീലന സഇൗകേരലങ്ങള കവണത്ര പകയഭാജനകേരമഭായനിടനില.

(സനി) നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കചേലഭാടസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്

123(3747) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല കചേലഭാടസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലകനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനലാം നനിലചകേനിടക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കകേഭാലാംപ്ലകനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനലാം  തടസ്സ
ലപടനിരനിക്കുന്നെതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കനി  പസസ്തുത  കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉടന  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) 2016-17-ലല ബജറസ്റ്റ് പസലാംഗത്തനില് 60 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 6
കസഡനിയങ്ങള  പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതഭാലണന്നെസ്റ്റ്
പഖലഭാപനിചനിരുന.  പസ്തുത 6 കസഡനിയങ്ങളനില് കകേഭാതമലാംഗലലാം കചേലഭാടസ്റ്റ് കസഡനിയലാം
ഉളലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത കസഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശൈലമഭായ  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള
കേണലസപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭായനികേ വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധലപട കേനിഫ്ബനി
പദതനികേളുലട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-യഭായ കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ എന്നെ സഭാപനത്തനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല മഭാതനിരപനിള്ളനി വനി .എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. സ്കൂളനില്
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല്

124(3748) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ,  സലാംസഭാന കേഭായനികേ കമളകേളനില് മനികേച പകേടനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നെ
സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയമഭായ കകേഭാതമലാംഗലലാം മഭാതനിരപനിളളനി വനി.  എചസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ്.  സ്കൂളനില്
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല് തടങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കേനില് പസ്തുത സ്കൂളനില് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനു കവണ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മഭാതനിരപനിള്ളനി വനി.എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  സ്കൂളനില് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കഹഭാസല്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശൈനിപഭാര്ശൈകേലളഭാനലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കഹഭാസല്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ പരനികശൈഭാധനകേള നടത്തനി കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കഹഭാസല് അനുവദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് കേഭായനികേകമഖലയനിലല പുതനിയ പദതനികേള

125(3749) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്,  കേഭായനികേകമഖലലയ  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെങ്കേനിലുലാം പുതനിയ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില് എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കേനില്  ഇതനിനഭായനി  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനു
കവണ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  60 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 6 കസഡനിയങ്ങള പകതലകേ നനികക്ഷപ
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതഭാലണന്നെസ്റ്റ് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ബജറസ്റ്റ്  മറുപടനി  പസലാംഗത്തനില്  പഖലഭാപനിചനിരുന.  പസ്തുത  6  കസഡനിയങ്ങളനിലലഭാന്നെസ്റ്റ്
കകേഭാതമലാംഗലലാം കചേലഭാടസ്റ്റ് കസഡനിയമഭാണസ്റ്റ്. പസസ്തുത കസഡനിയത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
നഭാവശൈലമഭായ ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള കേണലസപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭായനികേ
വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപട  കേനിഫ്ബനി  പദതനികേളുലട  എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-യഭായ  കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാ
എന്നെ സഭാപനകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ലകേഭാലലത്ത ആകസഭാ ടര്ഫസ്റ്റ് കഹഭാക്കനി കസഡനിയലാം

126(3750) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലത്ത ആകസഭാ  ടര്ഫസ്റ്റ്  കഹഭാക്കനി  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  പരനിപഭാലന  ചുമതല
ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ്;  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ലചേലവഭായ  തകേ  എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശൈലമഭായ  ലവളളലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത പശലാം പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലത്ത ആകസഭാ  ടര്ഫസ്റ്റ്  കഹഭാക്കനി  കസഡനിയത്തനിലന്റെ  പരനിപഭാലന  ചുമതല
കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേഇൗണസനിലനിനഭാണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല് ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  ലസക്രെകടറനിയറഭാണസ്റ്റ്
ആകസഭാ  ടര്ഫസ്റ്റ്  കഹഭാക്കനി  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിചതസ്റ്റ്.  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്
16,58,67,399  രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശൈദമഭായ  ലചേലവസ്റ്റ്  കേണക്കുകേള  അനുബന്ധലാം  I*

ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഹഭാക്കനി  കസഡനിയത്തനിലല  ആകസഭാ  ടര്ഫസ്റ്റ്
പരനിപഭാലനത്തനിനഭായള്ള ലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനികലക്കഭായനി  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ഭൂജല
വകുപസ്റ്റ്  കുഴല്ക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിചനിരുലന്നെങ്കേനിലുലാം  ടനി  കുഴല്ക്കനിണറുകേളനില്നനിനലാം ആവശൈലമഭായ
ലവള്ളലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതകേഭാരണലാം  ഡനി.ടനി.പനി.സനി.-യലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ചേനില്ഡ്രെെനസസ്റ്റ്
പഭാര്ക്കനില്നനിനലാം ലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കനി  ടര്ഫസ്റ്റ്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസഭാട നനിയമനലാം

127(3751) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെകശൈഷലാം സലാംസഭാനത്തനിനുകവണനി
അഭനിമഭാനകേരമഭായ  കനടങ്ങള  ശകേവരനിച  കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
അവലര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചവരുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസഭാടയനില് നനിയമനലാം നടത്തു
ന്നെതനിലുണഭായ  അനഭാസമൂലലാം  2009-നുകശൈഷലാം  കദശൈതീയ-അന്തെര്കദശൈതീയ  കമഖലയനില്
വനിജയനികേളഭായ  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുലട  നനിയമനലാം  ഇതവലര  നടന്നെനിടനിലലന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2015  ഡനിസലാംബറനില്  സതീനനിയര്  നഭാഷണല്-ഇന്റെര്നഭാഷണല്  തഭാരങ്ങളുലട
കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേസഭാട  നനിയമനത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷ  ക്ഷണനിചനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ശവകുന്നെതമൂലലാം
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങള  വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനികനല്  ഇതവലര  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേസഭാട  നനിയമനലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനുകവണനി  അഭനിമഭാനകേരമഭായ  കനടങ്ങള  ശകേവരനിച
കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം അവലര സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിലന്റെയലാം
ഭഭാഗമഭായനി  വനികദശൈ  പരനിശൈതീലനത്തനിനഭായനി  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചവരുനണസ്റ്റ്.
കദശൈതീയ  അന്തെര്കദശൈതീയ  മതരങ്ങളനില്  ലമഡല്  കേരസമഭാക്കുന്നെ  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേലഭാഷസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.  കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേഇൗണസനിലനിലന്റെ
പരകമഭാന്നെത ബഹുമതനിയഭായ ജനി.വനി.  രഭാജ അവഭാര്ഡസ്റ്റ് എലഭാ വര്ഷവലാം ഒരു പുരുഷ
കേഭായനികേ  തഭാരത്തനിനുലാം  വനനിതഭാ  കേഭായനികേ  തഭാരത്തനിനുലാം  നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.
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35-ാം കദശൈതീയ ലഗയനിലാംസനില് ലമഡല് കനടനിയ ശതീ.  സജന പകേഭാശൈനിനുലാം കുമഭാരനി
എലനിസബത്തസ്റ്റ്  സൂസന  കകേഭാശൈനിക്കുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനില്  ആലാംഡസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഇനലസക്ടര് തസനികേയനിലുലാം കുമഭാരനി അനു രഭാഘവന,  ശതീമതനി അനനില്ഡ കതഭാമസസ്റ്റ്
എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  വനലാം  വനലജതീവനി  വകുപനില്  സതീനനിയര്  സൂപണസ്റ്റ്  തസനികേയനിലുലാം
നനിയമനലാം നല്കുകേയണഭായനി. 35-ാം കദശൈതീയ ലഗയനിലാംസനില് വലക്തനിഗത ഇനങ്ങളനില്
ലമഡല് കനടനിയ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം ടതീലാം ഇനത്തനില് സസര്ണ ലമഡല് കനടനിയ
കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനില് കജഭാലനി നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  68  കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
സര്വ്വേതീസനില് നനിയമനലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത മനികേച കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് കപഭാതഭാഹനലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പതനിമഭാസലാം  10,000  രൂപവതീതലാം  നല്കുന്നെ  കഡഭാ.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുല്കേലഭാലാം
കസ്കഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  സ്കതീലാം  എന്നെ നൂതന പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണസ്റ്റ്.   കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്  ഇനങ്ങളനില്  നനിശനിത  കേഭായനികേ  കനടങ്ങള  ശകേവരനിചനിട്ടുള്ള  കേഭായനികേ
തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സര്വ്വേതീസനില് നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി പതനിവര്ഷലാം 50
ഒഴനിവവതീതലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്. പസ്തുത ഒഴനിവകേളനില് 2 ഒഴനിവവതീതലാം ഭനിന്നെകശൈഷനിയള്ള
കേഭായനികേ  തഭാരങ്ങളക്കഭായലാം  ഒരു  ഒഴനിവവതീതലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേഇൗണസനില്
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  3  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതലാം  എന്നെഭാല്  ഒളനിമ്പനികസ്റ്റ്,  ഏഷലന  ലഗയനിലാംസസ്റ്റ്
മതരങ്ങളനില്  ഉളലപടഭാത്തതമഭായനി  കേഭായനികേ  ഇനങ്ങളക്കഭായലാം  നതീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത അന്തെര്കദശൈതീയ തലത്തനില് ലമഡല് കേരസമഭാക്കുന്നെ കേഭായനികേ തഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് കേലഭാഷസ്റ്റ് അവഭാര്ഡുകേളുലാം നല്കേനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഈ വതീഴ്ച പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേസഭാട
നനിയമനലാം സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേയലാം
ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ലഭനിച അകപക്ഷകേള പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് കേരടസ്റ്റ് ലസലക്ടസ്റ്റ്
ലനിസസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഒരു  ലസല് രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  പസ്തുത  ലസലനിലന്റെ
പവര്ത്തനലാം  പുകരഭാഗമനിചവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.  നടപടനിക്രെമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകേന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കുടനികേളനിലല കേഭായനികേക്ഷമത വളര്ത്തഭാനുതകുന്നെ തരത്തനിലുള്ള
നയപരനിപഭാടനികേള

128(3752) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനികേളനിലല  കേഭായനികേക്ഷമത  കുറഞവരുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്,  എല്.പനി.,
യ.പനി.  ക്ലഭാസ്സുകേളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  കേഭായനികേക്ഷമതയള്ള  കുടനികേലള  കേലണത്തനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്
ആവശൈലമഭായ പരനിശൈതീലനലാം നല്കേനി രഭാജലഭാന്തെര മതരങ്ങളനില് പലങ്കേടുക്കഭാൻവനിധലാം
ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാലടയള്ള  നയപരനിപഭാടനികേള  കേഭായനികേ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്
ഉകണഭാ; എങ്കേനില് അതനിലന്റെ വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.  ശപമറനി സ്കൂള തലലാം മുതല് ഓകരഭാ കുടനിലയയലാം കേഭായനികേ
വനികനഭാദങ്ങളനില്  ഏര്ലപടുത്തുവഭാന  അതതസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനില്ത്തലന്നെ  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  സലവലാം
പദഭാനലാം ലചേയ്യുകേ വഴനി കകേരളത്തനിലല സ്കൂള കുടനികേലള കേഭായനികേക്ഷമതയള്ളവരഭാക്കഭാനുലാം
സ്കൂളുകേലള അടനിസഭാന കേഭായനികേ പരനിശൈതീലന കേളരനികേളഭാക്കഭാനുലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  കപ്ല
കഫഭാര് ലഹല്ത്തസ്റ്റ് എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത കകേരളത്തനിലല
എല്.പനി.,  യ.പനി.  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല  കുടനികേള  ഉളലപലടയള്ള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്
കേഭായനികേക്ഷമതയലാം  നല  ആകരഭാഗലവലാം  ശകേ വരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ,  തകദ്ദേശൈ
സസയലാംഭരണ, ആകരഭാഗലവകുപ്പുകേളുലട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി കേഭായനികേക്ഷമതഭാ മനിഷന എന്നെ
പദതനിയലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭായനികേരലാംഗലത്ത വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി

129(3753) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം  കേഭായനികേരലാംഗലത്ത
വനികേസനത്തനിനഭായനി  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  നടക്കുന്നെ  കസഡനിയലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറസ്റ്റ്  പഖലഭാപനത്തനില്  പകതലകേ

നനികക്ഷപ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി സലാംസഭാനലത്ത 14 ജനിലകേളനിലുലാം ഓകരഭാ മളടനി

പര്പസസ്റ്റ്  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതഭാലണന്നെസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചനിരുന.   ഇതനില് 7

കസഡനിയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം  6  കപഭാജക്ടുകേളുലട

ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയള്ളവയലട

കേണസപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭായനികേ വകുപനിലന്റെ കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുലട

എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.  ആയ കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ

വര്ഷലാം  പഖലഭാപനിച  'പഞ്ചേഭായത്തനില്  ഒരു  കസഡനിയലാം'  എന്നെ  പദതനി  പകേഭാരലാം
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പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  എലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു

കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  തടക്കലമന്നെനനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി

കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇവയനില്  19  കപഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയലാം  14  കപഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയലാം

ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബജറസ്റ്റ്  പസലാംഗത്തനില്  മനിനനി
കസഡനിയങ്ങളുലട  ലനിസനില് പറളനി,  കമപയ്യൂര്,  ഫകറഭാഖസ്റ്റ്,  ഗണപതനി  സ്കൂളുകേലളക്കൂടനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പയന്നൂര്  ഫുട്കബഭാള  കസഡനിയലാം,  തനിരൂര്  ഫുട്കബഭാള  കസഡനിയലാം,
തൃശ്ശൂര് അകേസഭാറനികേസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്, വടകേര ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം, ശതീനഭാരഭായണ നഗരലാം
ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം,  പയന്നൂര്,  പുനലൂര്  നഗരസഭഭാ  കസഡനിയങ്ങള  എന്നെനിവലയയലാം
പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്സൂചേനിപനിച  കസഡനിയങ്ങളുലട
കേണസപ്റസ്റ്റ് കനഭാടസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി പദതനികേളുലട എസസ്റ്റ്.പനി.വനി. ആയ
കേനിറസ്റ്റ്കകേഭാലയ ചേമുതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുമുള്ള കസഡനിയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേള കേനിഫ്ബനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായഭാലുടന ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ലപഭാതകേളനിക്കളലാം ഇലഭാത്ത പഞ്ചേഭായത്തുകേളുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം

130(3754) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  ഒരു
ലപഭാതകേളനിക്കളലാം എങ്കേനിലുലാം ഉണഭാക്കുകേ എന്നെതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയമഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ലപഭാതകേളനിക്കളലാം  ഇലഭാത്ത  പഞ്ചേഭായത്തുകേളുലടയലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലടയലാം  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില്  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  ലപഭാതകേളനിക്കളലാം  ഇലഭാത്ത  പഞ്ചേഭായത്തുകേളുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം ഏലതലഭാലമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതകേളനിക്കളലാം നനിലവനിലനിലഭാത്ത സലങ്ങളനില് അതണഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചകതഭാ  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെകതഭാ  ആയ  പദതനികേള  എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  ഒരു  കേളനിക്കളലാം  എന്നെതസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയമഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ തടക്കലമന്നെ നനിലയനില് 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  പഖലഭാപനിച  'പഞ്ചേഭായത്തനില്  ഒരു  കസഡനിയലാം'  എന്നെ  പദതനി  പകേഭാരലാം
പകതലകേ  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  എലഭാ  പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു
കേളനിക്കളലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  തടക്കലമന്നെനനിലയനില്  25  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മനിനനി
കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇവയനില്  19  കപഭാജക്ടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയലാം  14  കപഭാജക്ടുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിഫ്ബനിയനില്  സമര്പനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. വനിശൈദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്*.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  വനിവരലാം കശൈഖരനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  'എ' പനിരനിവസ്റ്റ് കചേഭാദലത്തനിലന്റെ മറുപടനിയനില് വനിശൈദമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭായനികേതഭാരങ്ങളുലട ലസലക്ഷന മഭാനദണ്ഡങ്ങള

131(3755) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായനികേതഭാരങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജനിലകേലളയലാം  സലാംസഭാനലത്തയലാം  പതനിനനിധതീകേരനിചസ്റ്റ്
വനിവനിധ  മതരങ്ങളനില്  പലങ്കേടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ലസലക്ഷന  ലഭനിക്കഭാന  നനിലവനിലുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലസലക്ഷന സമനിതനികേളനിലല അലാംഗങ്ങളുലട തഭാല്പരലക്കുറവസ്റ്റ് കേഭാരണലാം
കേഭായനികേതഭാരങ്ങള  ലസലക്ഷനനില്  അവഗണനിക്കലപടുന്നെതഭായ  വഭാര്ത്തകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില്,  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന
സസതീകേരനിചവരുന്നെ മുനകേരുതലുകേള വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ  കേഭായനികേ  ഇനത്തനിലുലാം  അതതസ്റ്റ്  കദശൈതീയ  കേഭായനികേ  ലഫഡകറഷലന്റെയലാം
സലാംസഭാന അകസഭാസനികയഷലന്റെയലാം  നനിയമമനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  വനിവനിധ മതരങ്ങളനില്
പലങ്കേടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭായനികേ തഭാരങ്ങലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലഭാ സലാംസഭാന അകസഭാസനികയഷനുകേളുലാം കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
കേഇൗണസനില്  നനിര്കദ്ദേശൈനിച  പകേഭാരലാം  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ
ലസലക്ഷന കേമ്മേനിറനിയനില് കകേരള കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേഇൗണസനില് നനിര്കദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ
നനിരതീക്ഷകേന  ഒരു  അലാംഗമഭാണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ടതീമനിലന
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കസഭാര്ട്സനിലൂലട ആകരഭാഗലലാം

132(3756) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജസ്റ്റ് :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം

കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലഭാവര്ക്കുലാം  കസഭാര്ട്സനിലൂലട  ആകരഭാഗലലാം  എന്നെ  ലക്ഷലലാം

ലലകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളുലട പവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഈ

പദതനി നടപഭാക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  വനിജയകേരമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുലടയലാം ലപഭാതജനങ്ങളുലടയലാം  പങ്കേഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം  കേഭായനികേക്ഷമതയലാം  നല

ആകരഭാഗലവലാം ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നഴറനിതലലാം മുതല് നഭാലഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ് വലരയലാം അഞ്ചേഭാലാം ക്ലഭാസസ്റ്റ്

മുതല്  പത്തഭാലാം  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  വലരയലാം  പ്ലസസ്റ്റ്  വണ  &  പ്ലസസ്റ്റ്  ടു  വനിഭഭാഗലാം,  യൂണനികവഴനിറനിതലലാം,

യവജനവനിഭഭാഗലാം,  മുതനിര്ന്നെ  പഇൗരനഭാര്  എന്നെനിങ്ങലന  കവര്തനിരനിചസ്റ്റ്  വലതലസമഭായ

പരനിപഭാടനികേകളഭാലട  കേഭായനികേപരനിശൈതീലനവലാം  ആകരഭാഗലശൈതീലങ്ങളുലാം  ആകരഭാഗലലത്ത

ക്കുറനിചള്ള ലപഭാതകബഭാധവലാം ജതീവനിതചേരലകേളുലാം ഉറപഭാക്കുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി

കകേരള കസറസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേഇൗണസനിലനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേഭായനികേക്ഷമത

മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിലന്റെ

പഭാരലാംഭപവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ.  പദതനി  സലാംബന്ധനിചള്ള  രൂപകരഖ

തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി&സനി)  കേഭായനികേ,  വനിദലഭാഭലഭാസ,  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ,  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുകേലള

ഏകകേഭാപനിപനിചലകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

എലഭാ ജനവനിഭഭാഗങ്ങലളയലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് പദതനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 
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കസഡനിയങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള

133(3757) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് വലവസഭായവലാം
കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കസഡനിയങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപ
ടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കേനില് അവയലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഡനിയങ്ങള  നലരതീതനിയനില്  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കസഡനിയങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള തഭാലഴപറയലാം പകേഭാരലാം സസതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്:

പനമ്പനിള്ളനി നഗര് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം  :

ഭഭാരതത്തനില് ആദലമഭായനി നടക്കുന്നെ ഫനിഫ അണര്-17  കലഭാകേകേപസ്റ്റ് ഫുട്കബഭാള
ചേഭാമ്പലനഷനിപസ്റ്റ്  കേസഭാര്ടര്,  പതീകേസഭാര്ടര്  ഉളലപലട  8  മതരങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കകേരളലാം ആതനിഥലലാം വഹനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനികലയ്ക്കഭായള്ള പരനിശൈതീലന
കവദനികേളനില്  ഒന്നെഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  പനമ്പനിള്ളനി  നഗര്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്
സ്കൂള  ഗഇൗണനില്  ഫനിഫയലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  അന്തെര്കദശൈതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 6
കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്പവൃത്തനികേളുലട
കേണസളടന്റെഭായനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആറനിങ്ങല് ശതീപഭാദലാം കസഡനിയലാം  :

ആറനിങ്ങല്  ശതീപഭാദലാം  കസഡനിയത്തനില്  സനിന്തെറനികേസ്റ്റ്  ട്രേഭാക്കുലാം  നഭാചേസറല്

ഫുട്കബഭാള ടര്ഫുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  6  കകേഭാടനി  55  ലക്ഷലാം രൂപയലടയലാം

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ഫുട്കബഭാള  ഗഇൗണനില്  ലഫനസനിലാംഗസ്റ്റ്  &

ടര്ഫനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്

പകേഭാരമുള്ള തടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കസഡനിയങ്ങള നലരതീതനിയനില് സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ് വരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത 35- ാാമതസ്റ്റ്

കദശൈതീയ ലഗയനിലാംസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ള കസഡനിങ്ങള ലലഗസനി  പ്ലഭാന മുഖഭാന്തെരലാം  സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ്

വരുനണസ്റ്റ്. 
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കേഭായനികേ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് കസഭാര്ട്സസ്റ്റ് കേനിറസ്റ്റ്

134(3758) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കസഭാര്ട്സസ്റ്റ്  കേഇൗണസനിലനിനുകേതീഴനിലുള്ള
സ്കൂളുകേളക്കുലാം കേഭായനികേവനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ സ്കൂളുകേളക്കുലാം
മഭാത്രകമ  കേഭായനികേ ഉപകേരണങ്ങള ഉളലപട  കസഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കേനിറസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനളലവന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഇതര  ലപഭാതവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേഭായനികേരലാംഗലത്ത
അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് കേഭായനികേ അഭനിരുചേനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള
കേഭായനികേവകുപനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനില്  ഈ  വകുപസ്റ്റ്
കേഭായനികേവനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് മതനിയഭായ പരനിഗണന നല്കുന്നെനിലലന്നെ കേഭാരലലാം വനിലയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംരക്ഷണ  യജത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ലപഭാത  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കേഭായനികേവകുപനിനസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിയന്നെ  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
പദതനിയലട നനിര്കദ്ദേശൈലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില്
ലപഭാതവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജത്തനില് കേഭായനികേരലാംഗലത്തക്കൂടനി  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെ
പദതനികേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്,  ഉളലക്കഭാളളനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനില് സമ്പൂര്ണ സഭാക്ഷരത ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി
കകേരള സഭാക്ഷരത മനിഷന ആരലാംഭനിചതകപഭാലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് കേഭായനികേക്ഷമതയലാം നല
ആകരഭാഗലവലാം  ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ,  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ,  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരള  കേഭായനികേ ക്ഷമതഭാ മനിഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുള്ള തടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

ലനയഭാറനിനകേരയനിലല കസഡനിയങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

135(3759) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാഴനിയൂര്,  ലനയഭാറനിനകേര
നഗരസഭ  എന്നെതീ  കസഡനിയങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പസ്തുത ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാഴനിയൂര്  കസഡനിയലാം,  ലനയഭാറനിനകേര  നഗരസഭ  കസഡനിയലാം  എന്നെനിവയലട
ഡനി.പനി.ആര്. ലഭനിചനിടനിലലങ്കേനില് ആയതസ്റ്റ് അടനിയന്തെരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ശസല്  പദതനി  പകേഭാരലാം  വനിവനിധ  എലാം.എല്.എ.-മഭാരനില്നനിനലാം
പഞ്ചേഭായത്തുകേളനില്നനിനലാം നനിരവധനി ലപഭാകപഭാസലുകേള ഉളലപടുന്നെ അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

യവജന കേമ്മേതീഷലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള

136(3760) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലരയലാം  ശസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയന്നെതനിനുലാം
യവജന കേമ്മേതീഷന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) യവജന കേമ്മേതീഷലന്റെ ഇതനിനഭായള്ള കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലട
പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  യവഭാക്കളനില്  വര്ദനിചവരുന്നെ  മദലലാം-മയക്കുമരുന്നെസ്റ്റ്  ദുരുപകയഭാഗലാം,
ശസബര് കുറകൃതലങ്ങള,  കകേഭാകളജനിലല റഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നെനിവയ്ലക്കതനിലരയലാം കറഭാഡസ്റ്റ്
സരക്ഷ,  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗലലാം  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധനിചലാം  പചേരണ  പരനിപഭാടനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകദ്ദേശൈനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനലത്ത കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം യവഭാക്കളുലട പഭാതനിനനിധലമുള്ള
മറസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള,  ശലബറനികേള,  യവജന ക്ലബ്ബുകേള,  റസനിഡനസസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലുലാം  കബഭാധവത്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുനണസ്റ്റ്.  യവഭാക്കളഭായ സന്നെദ പവര്ത്തകേലര ലതരലഞ്ഞെടുത്തസ്റ്റ് വനിദഗ്ദ്ധരുലട
കനതൃതസത്തനില്  പരനിശൈതീലനലാം  നല്കേനി  യൂത്തസ്റ്റ്  ഡനിഫനസസ്റ്റ്  കഫഭാഴസ്റ്റ്  എന്നെ  കപരനില്
സന്നെദ കസവകേരുലട ഒരു കൂടഭായ്മ ഉണഭാക്കനി കബഭാധവത്കേരണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
മറസ്റ്റ് പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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കൂടഭാലത  സലാംസഭാനലത്ത  ഏറവലാം  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട
പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  പരനിതഭാപകേരമഭായ അവസ കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്
പസ്തുത  വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട  അവകേഭാശൈങ്ങള,  അവര്ക്കഭായള്ള  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങള,
അവര്ക്കസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള  നനിയമങ്ങള  തടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള പടനികേജഭാതനി  ആദനിവഭാസനി
കമഖലകേളനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  പനികന്നെഭാക്ക  വനിഭഭാഗങ്ങള  അധനിവസനിക്കുന്നെ പകദശൈങ്ങളനിലുലാം
നടത്തനിവരുന. 

മദലലാം, മയക്കുമരുന്നെസ്റ്റ്, ശസബര് കുറകൃതലങ്ങള, റഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നെനിവയ്ലക്കതനിലര
ശൈക്തമഭായ  സകന്ദശൈലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വലനിലയഭാരു  വനിഭഭാഗലാം  യവഭാക്കളനില്
എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കമല്പകേഭാരമുള്ള  കബഭാധവത്കേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതഭായനി വനിലയനിരുത്തുന.

നഭാഷണല് അഡസഞ്ചേര് അക്കഭാഡമനിയനിലല ക്രെമകക്കടുകേള

137 (3761) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  നഭാഷണല്  അഡസഞ്ചേര്
അക്കഭാഡമനിയനില്  വലഭാപകേ  ക്രെമകക്കടുകേള  നടക്കുന്നെതഭായ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില്, ഇതനിലനതനിലര എന്തു നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  ക്രെമകക്കടുകേളുലണങ്കേനില്  ആവശൈലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള പദതനികേള

138 (3762) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് എലഭാ ഗഭാമ പഞ്ചേഭായത്തുകേളനിലുമഭാകയഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡല
അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പദതനികേള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  ഇതനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം മറസ്റ്റ് വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ലപരനിന്തെല്മണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്; ഈ വര്ഷലാം ഇവനിലട നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ മറസ്റ്റ് പവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില്
കകേരകളഭാതവലാം,  ലഹരനിവനിരുദ  കേലഭാമ്പയനിന,  പരനിസനിതനി  ദനിനഭാചേരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം
തടങ്ങനിയ  പദതനികേള  എലഭാ  ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തുകേളുമഭാകയഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡല
അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പസ്തുത പദതനിയലട മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങളുലാം തഭാലഴ കചേര്ക്കുന:

കകേരകളഭാതവലാം  :

നഗരവഭാസനികേളലക്കഭാപലാംതലന്നെ  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനിലല
യവജനങ്ങളക്കുലാം തങ്ങളുലട കേലഭാകേഭായനികേ കേഴനിവകേള പകേടനിപനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവസരലമഭാരുക്കുകേ  എന്നെ
മഹത്തഭായ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  സലാംസഭാന  യവജനകക്ഷമ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കകേരകളഭാതവലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  കകേരകളഭാതവലാം
പഭാഥമനികേതല മതരങ്ങള ഗഭാമ/മുനനിസനിപല്/കകേഭാര്പകറഷന തലത്തനിലുലാം
രണഭാലാംഘടലാം കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം മൂന്നെഭാലാംഘടലാം ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന.  ജനിലഭാതല  മതരങ്ങളനില്  വനിജയനിചവര്
സലാംസഭാനതല കകേരകളഭാതവത്തനില് പലങ്കേടുക്കുന. 2007 മുതല്
കകേരകളഭാതവകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് കേഭാര്ഷനികേ കേലഭാകമളയലാം സലാംഘടനിപനിച
വരുന.  കകേരകളഭാതവത്തനില്  57-ഇനലാം  കേലഭാമതരങ്ങളുലാം  36-ഇനലാം
കേഭായനികേ മതരങ്ങളുലാം  4-ഇനലാം കേഭാര്ഷനികേ മതരങ്ങളുലാം  7-ഇനലാം
കേളരനിമതരങ്ങളുലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് കേലഭാമതരങ്ങളനിലല
18-ഇനങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  കദശൈതീയ  യവജകനഭാതവത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേരകളഭാതവ വനിജയനികേളക്കസ്റ്റ്  കട്രേഭാഫനി,
സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  ശപസസ്റ്റ്  മണനി  എന്നെനിവ  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കകേരകളഭാതവലാം സലാംഘടനി
പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഗഭാനലാം അനുവദനിചവരുന.

ഇഇൗ  വര്ഷലത്ത  കകേരകളഭാതവകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷന,  സലാംസഭാനലാം  എന്നെതീ  തലങ്ങളനില്
കേലഭാ-കേഭായനികേ മതരങ്ങളനില് ഏറവലാം കൂടുതല് കപഭായനിന്റെസ്റ്റ് കനടുന്നെ
ഓകരഭാ ക്ലബ്ബനിനുലാം  5,000  രൂപ യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കേലഭാഷസ്റ്റ്
അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കുന.  ജനിലഭാതലത്തനില് ഒന്നെഭാലാം സഭാനലാം,  രണഭാലാം
സഭാനലാം  യഥഭാക്രെമലാം  5,000  രൂപ,  3,000  രൂപ  വതീതവലാം
സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഒന്നെഭാലാം  സഭാനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
രണഭാലാം  സഭാനലാം  50,000  രൂപയലാം  മൂന്നെഭാലാം  സഭാനലാം  25,000
രൂപയലാം ക്ലബ്ബുകേളക്കസ്റ്റ് നല്കുന.

456/2020
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ലഹരനിവനിരുദ കേലഭാമ്പയനിന  :

യവതലമുറലയ ഗസനിചനിരനിക്കുന്നെ ലഹരനി  മരുനകേളുലട  ഉപകയഭാ
ഗത്തനില്നനിനലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  കമഭാചേനിപനിക്കുകേ,  യവഭാക്കളുലട
കേര്മ്മേകശൈഷനി  നഭാടനിലന്റെ  വനികേസന  പക്രെനിയകേളനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കുകേ
എന്നെതീ ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനി 'യവതസകകേരളലാം ലഹരനി മുക്തലാം' എന്നെ
മുദഭാവഭാകേലലാം ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  വജ്രയവതസലാം  പദതനിയനിന
കേതീഴനില്  'യൂത്തസ്റ്റ്  കകേരള  എകസ്റ്റ്പസ്സസ്റ്റ്'  എന്നെ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
എശകസസ്റ്റ് വകുപനിലന്റെ 'വനിമുക്തനി പദതനി',  ബനിവകറജസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന
കപഭാലുള്ള  മറസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള  എന്നെനിവരുലടകൂടനി
പങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലടയലാം  ധനസഹഭായകത്തഭാലടയലാം  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
വനിപുലമഭായ  ലഹരനിവനിരുദ  കേലഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിലല  മുഴവന  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നനിയമനിചനിട്ടുള്ള യൂത്തസ്റ്റ് കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറര്മഭാര് അതതസ്റ്റ് തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
പരനിധനിയനില്വരുന്നെ  യൂത്തസ്റ്റ്  ക്ലബ്ബുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഓകരഭാ
പകദശൈലത്തയലാം യവഭാക്കലള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള കശൈഖരനിചസ്റ്റ്
അതതസ്റ്റ്  പകദശൈത്തസ്റ്റ്  ഉതകുന്നെ  തരത്തനില്  ലഹരനിവനിരുദ  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേലഭാമ്പയനില്
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാനുമഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. നനിലവനില് യൂത്തസ്റ്റ്
കകേഭാ-ഒഭാര്ഡനികനറര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം
സര്കവ്വേകേള  നടനവരുന.  ഇകതഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള,  ലഘുകലഖ  വനിതരണലാം,  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്ഫനിലനിലാം  കഡഭാകേതലമന്റെറനി
പദര്ശൈനങ്ങള,  ശബ ക്കസ്റ്റ്-ശസക്കനിള  റഭാലനികേള  തടങ്ങനി  യവഭാക്കള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെ  തരത്തനില്  ആകേര്ഷകേവലാം  നൂതനങ്ങളുമഭായ
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ലഹരനിവനിരുദ
കേലഭാമ്പയനിന  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത,  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ
ഇപകേഭാരലാം മനികേച പകേടനലാം കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നെ ക്ലബ്ബുകേലള കേലണത്തനി
അവലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡുകേളുലാം  ധനസഹഭായവലാം
നല്കുന്നെതനിനുലാം  ദൃശൈലമഭാധലമത്തനിലൂലട  യൂത്തസ്റ്റ്  കകേരള  എകസ്റ്റ്പസ്സസ്റ്റ്
എന്നെ  കപരനില്  ഒരു  റനിയഭാലനിറനി  കഷഭാ  സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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ജലസലാംരക്ഷണലാം  :

ജലസലാംരക്ഷണ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  യവജനകകേന്ദ്രലാം  മുകഖന
തഭാല്പരലമുള്ളതലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുള്ളതമഭായ ക്ലബ്ബുകേലളയഭാണസ്റ്റ്
തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ക്ലബ്ബുകേള  മുകഖന  ജലസലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെയലാം
മഴലവള്ള സലാംഭരണത്തനിലന്റെയലാം പഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് കബഭാധവല്ക്കരണ
ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  മഴലവള്ള  സലാംഭരണലാം,  ഭൂജല
പരനികപഭാഷണലാം,  ജലഗുണനനിലവഭാരലാം,  കേനിണര്  റതീ  ചേഭാര്ജ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  എന്നെതീ
ആശൈയങ്ങള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങളനില്കൂടനി
പചേരനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  എലഭാ  കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തനിലുമഭായനി
കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  കബ്ലേഭാക്കനിനു
കേതീഴനിലുള്ള  പഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  യൂത്തസ്റ്റ്  ലസന്റെറുകേള ഒരു  ക്ലബ്ബനിലന  ശൈനിപഭാര്ശൈ
ലചേയ്യുന.  ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തുവഭാന സഇൗകേരലമുള്ളതലാം പവര്ത്തന
പരനിചേയമുള്ള  ക്ലബ്ബുകേലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന.  അങ്ങലന  152
കബ്ലേഭാക്കുകേളനിലല യൂത്തസ്റ്റ് ക്ലബ്ബുകേലളയഭാണസ്റ്റ് പസ്തുത പദതനിക്കഭായനി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  മഭാതൃകേഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  12  കബ്ലേഭാക്കുകേളനിലല  50  ക്ലബ്ബുകേലളയഭാണസ്റ്റ്
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനലാം  :

കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് 2017 ജൂണ 5 മുതല്
10  വലര കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ് യൂത്തസ്റ്റ് ക്ലബ്ബുകേള,
സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  സലാംഘടനകേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള
എന്നെനിവയമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  വനിപുലമഭായ
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച. വൃക്ഷശത്തനടല്, മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
പവര്ത്തനങ്ങള, മഴക്കുഴനിനനിര്മ്മേഭാണലാം, പരനിസനിതനി കബഭാധവല്ക്കരണ
ലസമനിനഭാറുകേള,  ആശുപത്രനികേളുലടയലാം  സ്കൂളുകേളുലടയലാം  ശുചേതീകേരണലാം,
പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം  മുനനനിര്ത്തനിയള്ള  മറസ്റ്റ്  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേള  എന്നെനിവ  ജനിലഭാ  യവജനകകേന്ദ്രങ്ങള  മുകഖനയലാം
ക്ലബ്ബുകേള മുകഖനയലാം സലാംഘടനിപനിച.

2017 ജൂണ 5-ലല കലഭാകേ പരനിസനിതനി ദനിനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായള്ള
സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ആര്ട്സസ്റ്റ്
കകേഭാകളജനില് നടത്തനി.  സലാംസഭാനതല പരനിപഭാടനിയലട ഭഭാഗമഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം  ശതക്കഭാടസ്റ്റ്  വഭാര്ഡനിലല  1000  വതീടുകേളനില്
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ലവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ കകേഭാകളജനിലല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള സര്കവ്വേ
നടത്തുകേയലാം  ഓകരഭാ  വതീടനിനുലാം  ആവശൈലമഭായ  ഫലവൃക്ഷശത
സഇൗജനലമഭായനി വചപനിടനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  3  വര്ഷക്കഭാലലാം  ഇഇൗ
വൃക്ഷശത്തകേളുലട പരനിപഭാലന  കേഭാര്ഷനികേ  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
നനിര്വ്വേഹനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില്
ലപരനിന്തെല്മണ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  യവ  അതനിഥനി
മന്ദനിരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനണസ്റ്റ്.

കകേരകളഭാതവത്തനില് ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി പകതലകേ പങ്കേഭാളനിത്തലാം

139(3763) ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരകളഭാതവത്തനില്  ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  പകതലകേ  പങ്കേഭാളനിത്തലാം
നല്കേണലമന്നെ ആവശൈലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാരുലട  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേളുലട  നനികവദനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാരുലാം  യവജനകക്ഷമ  കബഭാര്ഡുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേലഭാ-കേഭായനികേ രലാംഗങ്ങളനില് മനികേവസ്റ്റ് പുലര്ത്തുന്നെ ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാലര കൂടനി
കകേരകളഭാതവത്തനില് പലങ്കേടുപനിക്കുവഭാന അനുകൂല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഉണസ്റ്റ്.  2017-ലല കകേരകളഭാതവവമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനികേള
ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  മുതല്  ആരലാംഭനിചകേഴനിഞ്ഞെ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം
കകേരകളഭാതവലാം  മഭാനസല്  2017-നസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനികേഴനിഞ്ഞെ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം ഇഇൗ
വര്ഷലത്ത  കകേഭാരകളഭാതവത്തനില്  ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാലര  പകതലകേമഭായനി  ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പഭാകയഭാഗനികേ  ശവഷമലങ്ങളുണസ്റ്റ്.  തടര്ന്നെസ്റ്റ്  വരുന്നെ  കകേരകളഭാതവ  മതരങ്ങളനില്
ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് അവസരലാം നല്കുന്നെ വനിഷയലാം പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

യവജനങ്ങളക്കഭായനി മതരപരതീക്ഷഭാ പരനിശൈതീലനലാം

140(3764) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
വലവസഭായവലാം കസഭാര്ട്സലാം യവജനകേഭാരലവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

യവജനങ്ങളക്കഭായനി ജനിലകേളകതഭാറുലാം വനിവനിധ മതര പരതീക്ഷകേളക്കുള്ള പരനിശൈതീലന
പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെ പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനിലല യവജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അവലര
പഭാപ്തരഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരള സലാംസഭാന യവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പതീ-
എകഭാമനികനഷന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരനിശൈതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.
അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുള്ള  യൂത്തസ്റ്റ്  ക്ലബ്ബുകേള  മുകഖനയഭാണസ്റ്റ്  പരനിശൈതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം 2 കകേന്ദ്രലാം വതീതലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. പദതനി
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഗഭാമപകദശൈങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉഇൗന്നെല്  നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനില്  12  കബ്ലേഭാക്കുകേളനില് സമതീപമുള്ള രണസ്റ്റ് കബ്ലേഭാക്കുകേള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  6
കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശൈഷലാം മറസ്റ്റ് ജനിലകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ് പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനലത്ത ശവദതകതഭാല്പഭാദനലാം

141(3765) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഓകരഭാ  പദതനികേളനില്  നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
ശവദതതനി സലാംബന്ധനിച വനിശൈദഭാശൈലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ശവദതതനിയലട ഉല്പഭാദന ലചേലവസ്റ്റ് ഒരു
യൂണനിറനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് എത്ര രൂപയഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുന്നെ  ശവദതതനിയലട  എത്ര  ശൈതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്
പുറത്തു  നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്;  അത്തരത്തനില്  ഒരു  യൂണനിറസ്റ്റ്  ശവദതതനിക്കസ്റ്റ്  എത്ര
രൂപയഭാണസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ്എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കുറഞ്ഞെ ലചേലവനില് ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ജൂശല  മഭാസത്തനികലയലാം  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  15-ാം  തതീയതനി
വലരയള്ള  സലാംസഭാനലത്ത  ഓകരഭാ  പദതനിയനില്  നനിനമുള്ള  പതനിദനിന  ശൈരഭാശൈരനി
ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള അനുബന്ധലാം I-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത തഭാല്ക്കഭാലനികേ കേണക്കസ്റ്റ് പകേഭാരലാം
പസ്തുത വര്ഷത്തനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ശവദതതനിയലട ഉല്പഭാദന
ലചേലവസ്റ്റ് ഒരു യൂണനിറനിനസ്റ്റ് 87 ശപസയഭാണസ്റ്റ്.

* ശലബറനികേള വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  2017  ജൂശല മഭാസലത്ത കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ശവദതതനിയലട  76.97 ശൈതമഭാനലാം  പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   2 017  ആഗസസ്റ്റ്
15 വലരയള്ള കേണക്കസ്റ്റ് പകേഭാരലാം 72.85% ശവദതതനി പുറത്തുനനിനലാം വഭാങ്ങുനണസ്റ്റ്. 

2017  ജൂശല മഭാസത്തനില് പവര് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേനില്നനിനലാം  94.20  ദശൈലക്ഷലാം
യൂണനിറസ്റ്റ്  ശവദതതനി ശൈരഭാശൈരനി  3.51  രൂപനനിരക്കനില് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2017  ആഗസസ്റ്റ്
15-ാം തതീയതനി വലരയള്ള കേണക്കസ്റ്റ് പകേഭാരലാം  75.51  ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനി
3.41 രൂപ നനിരക്കനില് വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ജലശവദതത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് മുനഗണന നല്കേനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്. നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന്നെ 9 പദതനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  വഴനി  165  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  പുതനിയ  16  പദതനികേള  വഴനി  156.5
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ സഭാപനിതകശൈഷനി വര്ദനവലാം പതതീക്ഷനിക്കുന. വനിശൈദവനിവരലാം അനുബന്ധലാം 2,
3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

പഭാരമ്പകരലതര  ശവദതത  പദതനികേള  മതരഭാധനിഷനിത  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  വഴനി
ലചേലവസ്റ്റ് കുറചസ്റ്റ് ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര് തസനികേ

142(3766) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് മതീറര് റതീഡര് തസനികേയനില് നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവകേള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യ്ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തനിടനിലഭാലയങ്കേനില് ആയതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ആധുനനികേവത്കേരണ  നടപടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  മതീറര്  റതീഡര്  അടക്കമുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  വലനിയ
വലതലഭാസലാം വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബനിലനിലാംഗനിനഭായനി കപഴണല് ഡനിജനിറല് അസനിസന്റെസ്റ്റ് (PDA)
നടപഭാക്കനിയതലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  മതീറര്  വനിനലസനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിചവരുന്നെതലാം
കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുള്ള  വലതലഭാസലാം  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനില്  എത്ര
മതീറര് റതീഡര്മഭാര് ആവശൈലമുണഭാകുലമന്നെതസ്റ്റ്  തനിടലപടുത്തനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരലങ്ങളകൂടനി
പരനിഗണനിചകശൈഷലാം മഭാത്രകമ കൃതലമഭായനി എത്ര ഒഴനിവകേള മതീറര് റതീഡര് തസനികേയനിലുലണന്നെസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനമഭാകുകേയള.  ഇത്തരത്തനില്  ഒഴനിവകേളുലണന്നെസ്റ്റ്  കേലണത്തുന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് അവ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

* ശലബറനികേള വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പമ്പഭാവഭാലനിയനില് പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസര്

143(3767) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരുനഭാടസ്റ്റ്  പഞ്ചേഭായത്തനിലന്റെ  കേനിഴക്കന  കമഖലയഭായ  പമ്പഭാവഭാലനിയലാം,
എരുകമലനി പഞ്ചേഭായത്തനിലന്റെ കേനിഴക്കന കമഖലയഭായ മുക്കൂട്ടുതറ, മുടപലലാം, എയ്ഞ്ചേല്
വഭാലനി  പകദശൈങ്ങളുമുളലപടുത്തനി  ഒരു  പുതനിയ  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഏലതങ്കേനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എരുകമലനി ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന പരനിധനി വളലര വനിശൈഭാലമഭായതസ്റ്റ്  കേഭാരണവലാം
ജതീവനക്കഭാരുലട അപരലഭാപ്തതമൂലവലാം മലകയഭാര കമഖലയനിലല ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലലവദതതനി മുടക്കലാം
അടക്കമുള്ള  വനിഷയങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനിഹരനിചകേനിട്ടുന്നെതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ പശങ്ങൾക്കസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമഭാകുലാംവനിധലാം പമ്പഭാവഭാലനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ് ഒരു
പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള എരുകമലനി  ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  എരുകമലനി
ലസക്ഷലന്റെ കേനിഴക്കന കമഖലയനിലല പകദശൈങ്ങള ഉളലപടുത്തനി കേണമല/മുക്കുട്ടുത്തറ
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  ലപഭാകപഭാസല്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിചനിരുന.  പമ്പഭാവഭാലനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ ലസക്ഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ലപഭാകപഭാസലലഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പരനിധനി  50  ചേതരശ  കേനികലഭാ
മതീററനില്  കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ
അലലങ്കേനില്  പരനിധനി  100  ചേതരശ  കേനികലഭാമതീററനില്  കൂടുതലഭായനിരനിലക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
20000-ല്  അധനികേലാം  ആകുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സഭാധഭാരണ
ഗതനിയനില്  പുതനിയ ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   പുതനിയ
ഓഫതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അധനികേമഭായനി  മഭാനവകശൈഷനി  ആവശൈലമഭായനി  വരുന്നെതനിനഭാലുലാം
പുതതഭായനി  തസനികേകേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തടസ്സങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ
ഓഫതീസകേള അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് നനിലവനില് പഭാകയഭാഗനികേമല.  ഇതനിനഭാല് കേണമല/
മുക്കുട്ടുത്തറ/പമ്പഭാവഭാലനി  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേസമര്
ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന ഒഭാഫതീസകേള
പുനനഃക്രെമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുനഗണന  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.
അകതഭാലടഭാപലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട കസവനലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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വനിദതച്ഛക്തനി സസയലാംപരലഭാപ്തത

144(3768) ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞകമഭാന :
ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം വനിദതച്ഛക്തനി ആവശൈലകേത എത്രയഭാണസ്റ്റ്; ഇതനില്

എത്രയഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം  സസന്തെമഭായനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;  എത്രയഭാണസ്റ്റ്  മറ്റു

സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിദതച്ഛക്തനി  സസയലാംപരലഭാപ്തത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എലന്തെഭാലക്ക

കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ഊര്ജ്ജകസഭാതസകേളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  എത്ര  വനിദതച്ഛക്തനി

ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ആഗസസ്റ്റ് മഭാസലത്ത  (ആഗസസ്റ്റ്  15  തതീയതനി വലരയള്ള കേണക്കസ്റ്റ്

അനുസരനിചസ്റ്റ്) പതനിദനിന ശൈരഭാശൈരനി ഉപകഭഭാഗലാം/ആവശൈലകേത 64.8244 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണസ്റ്റ്.

ഇതനില് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പതനിദനിന  ശൈരഭാശൈരനി ശവദതതനി 17.5432

ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറഭാണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ഉളലപലട

പതനിദനിന ശൈരഭാശൈരനി  47.2812  ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്  ശവദതതനി വഭാങ്ങുനണസ്റ്റ്. (കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതലാം 23.833 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്).

(ബനി)  ശവദതതനി  സസയലാം  പരലഭാപ്തമഭാക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലലാം  ശകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന്നെ  '9'  ജലശവദതത പദതനികേള  (ആലകേ  165

MW)  സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം കൂടഭാലത 16 പുതനിയ ജലശവദതത

പദതനികേള (ആലകേ 156.5 MW) നടപനിലഭാക്കുവഭാനുമഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

പഭാരമ്പകരലതര ഉഇൗര്ജ്ജ കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഉഇൗര്ജ്ജ ഉല്പഭാദനലാം ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്

സലാംസഭാനത്തഭാലകേ സഇൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം  90  MW  കേഭാറനില് നനിനലാം  59.275

MW  ഉലാം  ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി  പകേഭാരലാം  2022

ഓടുകൂടനി  1000  MW-ലന്റെ കസഭാളഭാര്  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  ലക്ഷലമനിടുന.

വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്ത സഇൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് 
(36 MW ചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് ലചേയ്തു.)

164 MW

ചേതീകമനനി കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് 200 MW

NTPC 175 MW

മറസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള, ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡസ്റ്റ്, ലകേഭാചനി ലമകട്രേഭാ ലറയനില് 

371 MW

പൂര്ത്തതീകേരനിചതസ്റ്റ് 90 MW

ആലകേ 1000 MW

കേഭാറനില്നനിനലാം  ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
6.125  MW-ലന്റെ പദതനികേളുലാം  സസകേഭാരല  വലക്തനികേള  112  MW-ലന്റെ പദതനികേളുലാം
വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേരള  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതതനി  പദതനി  നയപകേഭാരലാം  സസകേഭാരല കമഖലയനിലൂലട
മതരദര്ഘഭാസനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതതനി  പദതനികേള
അനുവദനിചസ്റ്റ്  'BOOT'  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   സസന്തെലാം
സലത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  പദതനിയഭാലണങ്കേനില്  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  അടയ്കക്കണ  കുറഞ്ഞെ
പതീമനിയലാം  അടചസ്റ്റ്  (₹  15  lakh/MW)  സര്ക്കഭാര്  നനിബന്ധനകേകളഭാലട  ലചേറുകേനിട
ജലശവദതതനി പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാന കപഭാതഭാഹനലാം നല്കുന.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന കസഭാളഭാര് കഫഭാകടഭാ കവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്
കസഭാളഭാര്വനിന്റെസ്റ്റ് പവര് പ്ലഭാനകേള  (3  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര കശൈഷനിയള്ളവ)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
16.65 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനിയണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 1.4 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ആലകേ കശൈഷനിയള്ള
ശലാംഖലഭാബന്ധനിത കസഭാളഭാര് പവര് പ്ലഭാനകേള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില്
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം 10.50 കകേഭാടനി രൂപയലട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.
തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ
ഉപകേരണങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള  എലാംപഭാനല്  ലചേയ്തുലാം  നനിര്ദ്ദേനിഷ  സഭാകങ്കേതനികേ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയലാം  പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയലാം  വലഭാപകേമഭായ
കതഭാതനില് വനിവനിധ അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിചസ്റ്റ്
നല്കേഭാന പദതനിയണസ്റ്റ്.

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  ഉഇൗര്ജ്ജകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  ലക്ഷലമനിടുന്നെ  പദതനികേളുലട
വനിവരലാം  അനുബന്ധലാം  I&II  ആയനി  കചേര്ക്കുന*.  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതത  പദതനികേളനിലൂലട
സസകേഭാരല കമഖലയലട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ഇഇൗ വര്ഷകത്തഭാടുകൂടനി ആലകേ  295
MWസഭാപനിതകശൈഷനി  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതത  കമഖലകേളനില്  ശകേവരനിക്കഭാന
കേഴനിയലമന്നെഭാണസ്റ്റ്  കേരുതന്നെതസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള ഏകേകദശൈലാം  200 MW-ലന്റെ പദതനികേള
ലചേറുകേനിട ജലശവദതത കമഖലകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ശലബറനികേള വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര്/മസ്ദൂര് തസനികേകേളനിലല ഒഴനിവകേള

145(3769) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ഇലകനിസനിറനി
വര്ക്കര്/മസ്ദൂര് തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എത്ര കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  അശഡസസസ്റ്റ്
ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയതസ്റ്റ്, വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അശഡസസ്ലചേയ്ത  എലഭാവലരയലാം  നനിയമനിക്കഭാന  തഭാമസനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം  എന്തെഭാണസ്റ്റ്;  നനിലവനില്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സങ്ങളുകണഭാ,വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  അശഡസസസ്റ്റ് നല്കേനിയതനില് എത്രകപലര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ബഭാക്കനിയള്ള
മുഴവനകപര്ക്കുലാം നനിയമനലാം നല്കേഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി ശകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  24-10-2013  മുതല് നഭാളനിതവലരയഭായനിടസ്റ്റ്  450  കപര്ക്കസ്റ്റ്  അശഡസസസ്റ്റ്
ലമകമ്മേഭാ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് 50 കപര്ക്കസ്റ്റ് 2017-ലഭാണസ്റ്റ് അശഡസസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഏറവലാം ഒടുവനില് 5-1-2017-ല് അശഡസ  സസ്റ്റ് ലമകമ്മേഭാ ലഭനിച 50 കപരനില്
ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 4 കപരുലട നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ്
നല്കുന്നെ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകുന്നെ ലപഭാകമഭാഷന,
വനിരമനിക്കല്,  മറസ്റ്റ്  കേഭാരണങ്ങള  എന്നെനിവയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉണഭാകുന്നെ
ഒഴനിവകേള കേണക്കഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തതസ്റ്റ്.
പൂര്ണമഭായലാം  പസ്തുത  തസനികേയനില്  ഒഴനിവകേള  ഉണഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  മുഴവന
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം നനിയമനലാം നല്കേഭാന കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.  ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. മറസ്റ്റ് തടസ്സങ്ങലളഭാനലാം തലന്നെയനില.

(സനി) 2013  മുതല് നഭാളനിതവലരയഭായനിടസ്റ്റ്  401  കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 4
കപരുലട നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നല്കുന്നെ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  മറ്റുള്ള
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ് ഒഴനിവകേളുണഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനിലല ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് /കേഭാഷലര് തസനികേകേള

146(3770) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സർക്കഭാരനിലന്റെ  ലപഭാതഉത്തരവണഭായനിട്ടുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനിലല  ജൂനനിയര്
അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര്  തസനികേകേളനിലല  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയഭാത്തലതന്തുലകേഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഒഴനിവകേൾ  അടനിയന്തെരമഭായനി  റനികപഭാർടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേൾ
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ശവദതതനി കബഭാര്ഡനില് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കേമ്പബ്യൂടര് അധനിഷനിത
ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനിയലടയലാം  PDA  (Personal  Digital
Assistant) അടക്കമുള്ള ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം ഭഭാഗമഭായനി ജതീവനക്കഭാരുലട
കജഭാലനിഭഭാരത്തനില് വലനിയ വലതലഭാസമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇക്കഭാരലങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ക്രെമലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  മഭാത്രകമ  കേഭാഷര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
തസനികേയനില് എത്ര ജതീവനക്കഭാര് ആവശൈലമുണഭാകൂ എന്നെതസ്റ്റ് തനിടലപടുത്തഭാന കേഴനിയൂ.
ഇങ്ങലന  തനിടലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കേലണത്തുന്നെ  ഒഴനിവകേള  മഭാത്രകമ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന  കേഴനിയൂ.  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേലണത്തുന്നെ
ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ജതീവനക്കഭാരുലട ലതറഭായ നടപടനികേള

147(3771) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏലതങ്കേനിലുലാം പകദശൈത്തസ്റ്റ് ശവദതതനിബന്ധലാം നനിലയ്ക്കുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില്
പകതലകേനിചലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില്  ബന്ധലപട  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ഓഫതീസകേളനിലല
കഫഭാണ  വനികച്ഛദനിക്കുകേകയഭാ  എൻകഗജ്ഡസ്റ്റ്  ആക്കനി  വയ്ക്കുസ്തുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുലട
നടപടനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് വനിശൈദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറനിലന്റെ  ഫബ്യൂസസ്റ്റ്  കപഭാകുകേകയഭാ  11  ലകേ.വനി.  ഫതീഡര്
ഫഭാളടസ്റ്റ്  ആകുകേകയഭാ  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ശവദതതനിതടസ്സലാം  കൂടുതല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള
ബഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്
കഫഭാണനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ഒകരസമയലാം  കകേഭാളുകേള  വരുന്നെതമൂലലാം  കഫഭാണ  എനകഗജ്ഡസ്റ്റ്
ആകുനണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  അവസരങ്ങളനില്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില്  കഫഭാണ  വനിളനിചഭാല്
കേനിടഭാത്ത സഭാഹചേരലങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  ഉണഭാകേഭാന സഭാധലതയണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം
സഭാഹരലത്തനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  'Customer  Care  Centre'  നമ്പറഭായ
1912-ല് ബന്ധലപടഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

മനനഃപൂര്വ്വേലാം  കഫഭാണ  മഭാറനിവചനിരനിക്കുന്നെതഭായള്ള  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
ഇതനികനല്  അകനസഷണലാം  നടത്തുകേയലാം  വസ്തുതകേളുള്ള  പരഭാതനികേളനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുനണസ്റ്റ്.
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് (ഇലകനിക്കല്)-
എലാംകപ്ലഭായസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേസ്റ്റ് വഴനിയള്ള നനിയമനലാം

148(3772) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള  ഇ.എചസ്റ്റ്.റനി.  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിലല
അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസനികേയനില്  (ഷനിഫസ്റ്റ്  ഓപകററര്)  എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേസ്റ്റ് വഴനി നനിയമനലാം നല്കേനി വരുനകണഭാ; എങ്കേനിൽ പസ്തുത നനിയമനങ്ങളുലട
നടപടനിക്രെമങ്ങള വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തസനികേയനിൽ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങള/വര്ക്കസ്റ്റ്  കകേഭാണട്രേഭാക്ടസ്റ്റ്
നല്കേഭാറുകണഭാ;  ഇങ്ങലന വര്ക്കസ്റ്റ്  കകേഭാണട്രേഭാക്ടസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പഭാബലലത്തനില്
ഉള്ള ഏലതങ്കേനിലുലാം നനിയമലാം/കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഓര്ഡര് വഴനി ആകണഭാ; എങ്കേനിൽ ആ നനിയമലാം/
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഓര്ഡറനിലന്റെ വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ഇ.എചസ്റ്റ്.റനി.  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  തസനികേയനിൽ
തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള/വര്ക്കസ്റ്റ് കകേഭാണട്രേഭാക്ടസ്റ്റ് നല്കേഭാറുള്ളതസ്റ്റ്; 400 K.V. , കമജര് 220
K.V.,  ലലമനര്  220  K.V.,  110  K.V.,  66  K.V.,  എന്നെനിങ്ങലന തരലാംതനിരനിചള്ള
എണലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാണട്രേഭാക്ടസ്റ്റ്  അടനിസഭാനത്തനില്  നല്കേഭാറുള്ളതസ്റ്റ്.
തഭാല്ക്കഭാലനികേ നനിയമനങ്ങള നല്കേഭാറനില.

(സനി)  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവത്തനില്  മഭാത്രകമ  പവൃത്തനികേള
ആവശൈലഭാനുസരണലാം കകേഭാണട്രേഭാക്ടസ്റ്റ് നല്കേഭാറുള.

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനിലല ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് /കേഭാഷലര് തസനികേയനിലല
ഒഴനിവകേള

149(3773) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/കേഭാഷലര് തസനികേയനിലല
എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാനുലണന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
പസ്തുത ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നെതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
പരനികശൈഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനിൽ വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസസ്തുത ഒഴനിവകേളനില് വകുപനിലല തഭാഴ്ന്ന തസനികേയനിലുള്ള ഉകദലഭാഗസലര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  എത്ര  കപലര  ഏലതഭാലക്ക  തസനികേളനിൽ  നനിന്നെഭാണസ്റ്റ്
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനില്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേമ്പബ്യൂടര്  അധനിഷനിത  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
അടക്കമുള്ള  ആധുനനികേവല്ക്കരണ  നടപടനിയലടയലാം  പനി.ഡനി.എ.  അടക്കമുള്ള  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  കജഭാലനിഭഭാരത്തനില്  വലനിയ
വലതലഭാസമുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട
കസവനലാം  ക്രെമപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള നടക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കേലഭാഷര്/ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  ആവശൈലമുണഭാകൂലവന്നെതസ്റ്റ്
തനിടലപടുത്തഭാന  കേഴനിയൂ.  ഇങ്ങലന തനിടലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില് കേലണത്തുന്നെ
ഒഴനിവകേള  മഭാത്രകമ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയഭാന  കേഴനിയൂ.  ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കമല്  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കേലണത്തുന്നെ  ഒഴനിവകേള  നനികേത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായലാം  ലട്രേയനിനനിമഭാരഭായലാം  മറസ്റ്റ്  തസനികേയനില്
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളവരുലട വനിശൈദവനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തഭാല്ക്കഭാലനികേലാം  :

ശലനമഭാന കഗഡസ്റ്റ് II - 1

ശലനമഭാന കഗഡസ്റ്റ് I - 1

മതീറര് റതീഡര് - 7

ഓവര്സനിയര് - 14

സൂപണസ്റ്റ് - 7

ലട്രേയനിനനി  :

ശലനമഭാന കഗഡസ്റ്റ് II - 112

ശലനമഭാന കഗഡസ്റ്റ് I - 258

മസ്ദൂര് - 65

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറന  ഡന്റെസ്റ്റ് ഗഡസ്റ്റ് II - 52

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് ഗഡസ്റ്റ് I - 37

സതീനനിയര് ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് - 27
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ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്) തസനികേകേള

150(3774) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനിലല  വനിവനിധ  ലപഭാകമഭാഷന  തസ് തനികേകേളനികലതടക്കമുള്ള
ഒഴനിവകേള ലറഗുലശറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇതവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി ലനിമനിറഡനില് എത്ര അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്
(ഇലകനിക്കല്)  തസ് തനികേകേള  ലറഗുലശറസസ്റ്റ്  ലചേയ്യുവഭാനുണസ്റ്റ്  എനലാം  ഇതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണവലാം വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസ് തനികേകേളനില്
ഇകപഭാള ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശൈദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി ലനിമനിറഡനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുള്ള
എത്ര അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എനജനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  ഒഴനിവകേള ഉണസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  ലപഭാകമഭാഷന  തസനികേകേളനികലതടക്കലാം  നനിലവനില്വരുന്നെ
ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്യുകേയലാം  ലപഭാകമഭാഷന നല്കകേണ ഒഴനിവകേള
ലപഭാകമഭാഷന നല്കേനിയമഭാണസ്റ്റ് ഒഴനിവകേള ലറഗുലശറസസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  കകേഭാടതനി ഉത്തരവകേളുലാം
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഉത്തരവകേളുലാം  നനിലനനില്ക്കുന്നെതനിനഭാല്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്
എഞ്ചേനിനതീയര്  (ഇലകനിക്കല്)  തസനികേയനില് ലപഭാകമഭാഷന നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തഭാമസലാം
കനരനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  124  എണലാം തസനികേകേള ലറഗുലശറസസ്റ്റ് ലചേയഭാനുണസ്റ്റ്.  ഇതമഭായനി ബന്ധലപട
ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  ഉത്തരവനില്  ചേനില  മഭാറങ്ങള വരുകത്തണതലണന്നെസ്റ്റ്  ഓഫതീസര് സലാംഘടനകേള
ആവശൈലലപടതനിനഭാല്  അതമഭായനി  ബന്ധലപട  ചേര്ചകേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  ഇതകേഭാരണലാം
തസനികേകേള ലറഗുലശറസസ്റ്റ് ലചേയഭാന കേഭാലതഭാമസലാം വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) നനിലവനില് ഒഴനിവകേളനില.

(ഡനി)  40 ശൈതമഭാനലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. കേസഭാടയനില് 14-ഉലാം 10 ശൈതമഭാനലാം ട്രേഭാനസ്ഫര്
അകപഭായ്ലമനകേള  വഴനിയള്ള  കേസഭാടയനില്  2-ഉലാം  ഒഴനിവകേളുണസ്റ്റ്.  ഒഴനിവകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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പുതനിയ ശവദതതനി ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള

151(3775) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് പുതനിയതഭായനി ആരലാംഭനിച ശവദതതനി
ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള ഏലതലഭാലാം; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കുഴനിമതനിക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശൈനിപഭാര്ശൈ  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ഉകണഭാ;
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെകശൈഷലാം  പുതതഭായനി  ലസക്ഷന
ഓഫതീസകേലളഭാനലാം  അനുവദനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്
അനുവദനിച  31  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷനുകേളനില്  14  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള  ഇഇൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ണകതഭാതനില്  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  8
ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  പരനിധനി  50  ചേതരശ  കേനികലഭാ
മതീററനില്  കൂടുതലഭായനിരനികക്ക  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  25000-ല്  അധനികേമഭാവകേകയഭാ  അലലങ്കേനില്
പരനിധനി 100 ചേതരശ കേനികലഭാമതീററനില് കൂടുതലഭായനിരനികക്ക ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള 20000-ല്
അധനികേലാം ആകുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് സഭാധഭാരണഗതനിയനില് പുതനിയ
ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ലപരുമ്പുഴ, എഴകകേഭാണ എന്നെതീ
ലസക്ഷന  ഒഭാഫതീസകേളനിലല  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  ഉളലപടുത്തനി  നനിലവനിലുള്ള  കുഴനിമതനിക്കഭാടസ്റ്റ്
സബസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് ഓഫതീസസ്റ്റ് ലസക്ഷന ഓഫതീസറഭായനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള ലപഭാകപഭാസല്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പരനികശൈഭാധനിചനിരുന. പുതനിയ ഓഫതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അധനികേമഭായനി
മഭാനവകശൈഷനി ആവശൈലമഭായനി വരുന്നെതനിനഭാലുലാം പുതതഭായനി  തസനികേകേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തടസ്സങ്ങള  ഉള്ളതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ  ഓഫതീസകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  നനിലവനില്
പഭാകയഭാഗനികേമല.  ഇതനിനഭാല്  കുഴനിമതനിക്കഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഒഭാഫതീസസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  നനിലവനില്  പരനിഗണനയനിലനില.  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കേസമര് ലകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം നനില വനിലുള്ള ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള
പുനനഃക്രെമതീകേരനിചസ്റ്റ്  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുനഗണന  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.
അകതഭാലടഭാപലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ലമചലപട കസവനലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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കകേടഭായ ഇലകനികേസ്റ്റ് മതീററുകേള

152(3776) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇലകനികേസ്റ്റ്  മതീറര്  ശൈരനിയഭായനി  പവർത്തനിക്കഭാത്തതമൂലലാം  റതീഡതീലാംഗസ്റ്റ്  കൃതലമഭായനി
കരഖലപടുത്തഭാതനിനഭാൽ  KSEB-ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേനഷലാം  ഉണഭാകുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്
ഇത്തരലാം മതീററുകേളക്കസ്റ്റ് പകേരലാം ഗുണകമനയള്ള മതീററുകേള വനില ഈടഭാക്കനിലക്കഭാണസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  തലന്നെ  മഭാറനിലക്കഭാടുക്കുന്നെ  രതീതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സശപ്ല  കകേഭാഡസ്റ്റ്  2014  പകേഭാരലാം  മതീറര്  നനിലചസ്റ്റ്  കപഭാവകേകയഭാ  കൃതലമഭായ
ഉപകഭഭാഗലാം കരഖലപടുത്തഭാതനിരനിക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നെ സഭാഹചേരലങ്ങളനില് മതീറര് കകേടഭാകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ലതഭാട്ടുമുമ്പുള്ള  മൂന്നെസ്റ്റ്  ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  ശസക്കനിളനിലല  ശൈരഭാശൈരനി  ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബനില്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  ശവദതതനി  ചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്
ഇഇൗടഭാക്കനി വരുന. മുന ശൈരഭാശൈരനി കേണക്കഭാക്കഭാന കേഴനിയഭാലത വരുകമ്പഭാള മതീറര് മഭാറനി
വചകശൈഷലാം തടര്നള്ള മൂന്നെസ്റ്റ് ബനിലനിലാംഗസ്റ്റ് ശസക്കനിളനിലല ഉപകഭഭാഗലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ബനില്
നല്കേനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  തകേ  ഇഇൗടഭാക്കുന.  മതീറര്  കകേടഭായ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്
ഇപകേഭാരലാം ശൈരഭാശൈരനി ഉപകയഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബനില് ലചേയ്യുന്നെതനിനഭാല്
കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേനഷലാം  ഉണഭാകുന്നെതഭായനി  കേണക്കഭാക്കുന്നെനില.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം
കകേടഭായ  മതീററുകേളക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  ഗുണകമനയള്ള  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സസതീകേരനിചവരുന. 15.56  ലക്ഷലാം സനിലാംഗനിള കഫസസ്റ്റ് എനര്ജനി മതീററുകേളുലാം
70000  ത്രതീ കഫസസ്റ്റ് മതീററുകേളുലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം കകേടഭായ മതീററുകേള ഉടന
മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശൈലാം  ഫതീല്ഡസ്റ്റ്  ഓഫതീസകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേക്കയലാം-ബഭാണഭാസരസഭാഗര്-ലപരുവണഭാമൂഴനി ശഹഡല് ടൂറനിസലാം പദതനി

153(3777) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേക്കയലാം-ബഭാണഭാസരസഭാഗര്-ലപരുവണഭാമൂഴനി ലലഹഡല് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
300 കകേഭാടനി രൂപ ധനമനനി പഖലഭാപനിചതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനിയലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനില് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടതസ്റ്റ് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏതസ്റ്റ്  ഏജനസനിലയയഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയലതന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചേനില സഭാകങ്കേതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് തഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇതമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് ഒരു ഏജനസനിലയയലാം ചുമതലപടുത്തനിയനിടനില.

ശഹഡല് ടൂറനിസലാം

154(3778) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഹഡല് ടൂറനിസത്തനിലന്റെ സഭാധലതകേള ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പുതനിയ പദതനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശഹഡല്  ടൂറനിസലാം  ലസന്റെറുകേലള  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഒരു
സബ്സനിഡനിയറനി കേമ്പനനിയഭായനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുളമഭാവസ്റ്റ്,  ഇടമലയഭാര്,  കഷഭാളയഭാര്,  ബഭാരഭാകപഭാള  തടങ്ങനിയ  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇല.

ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണലാം

155(3779) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശൈശൈനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ശവദതതനിയലട ഉപകഭഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറചലകേഭാണള്ള
ഊര്ജ്ജ സലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നൂതന പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  കേഭാരലക്ഷമതയള്ള  ശവദതകതഭാപകേരണങ്ങള,
എല്.ഇ.ഡനി.-ബളബുകേള  എന്നെനിവ  കുറഞ്ഞെ  വനിലയ് ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
456/2020
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ഉത്തരലാം

(എ) ശവദതതനി പതനിസന്ധനി തൂക്ഷമഭായനിരനിക്കുന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് ഉഇൗര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  തഭാലഴപറയന്നെ  നൂതന  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന:

1. സനി.എഫസ്റ്റ്.എല്./സഭാധഭാരണ  ബളബുകേള  മഭാറനി  എല്.ഇ.ഡനി.  ആക്കുന്നെ
പദതനിയലട  പഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത ലതരുവസ്റ്റ്  വനിളക്കുകേള മഭാറനി  ഊര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള
എല്യഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെ  പദതനിയലാം
ആകലഭാചേനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

2. ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാര് കററഡസ്റ്റ് ഫഭാനുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെ പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

3. കുടനിലവള്ള  പദതനികേളനിലല  പഴയതലാം  ഊര്ജ്ജ
ക്ഷമതയനിലഭാത്തതമഭായ  പമ്പനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാറനി
ഉഇൗര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സഭാപനിക്കുന്നെ പദതനി.

4. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നെതനിനുലാം വനിവനിധ ആവശൈലങ്ങളക്കഭായനി ജലലാം ചൂടഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ശവദതതനി,  കഫഭാസനില്,  ഇന്ധനങ്ങള മുതലഭായവ ഒഴനിവഭാക്കനി പരനിസനിതനി
സഇൗഹൃദപരമഭായ  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്  കപഭാതഭാഹനി
പനിക്കുകേ എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാലട  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  41
ഇനലസക്ഷന  ബലാംഗഭാവകേളനിലലയലാം  ഇലകനികേസ്റ്റ്  ഗതീസറുകേള  മഭാറനി
കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറര് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനിയലട ഒന്നെഭാലാം
ഘടമഭായനി  24  ഇനലസക്ഷന  ബലാംഗഭാവകേളനില്  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്
ഹതീറര് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന.

കൂടഭാലത ലകേടനിടങ്ങള ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാലടയലാം
ഉഇൗര്ജ്ജസലാംരക്ഷണ നനിയമവകുപനുസരനിചലാം സലാംസഭാന ഊര്ജ്ജ
സലാംരക്ഷണ ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാഡസ്റ്റ് പസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ  ലകേടനിടങ്ങള  പണനിയന്നെതനിനഭായനി  ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്
കകേഭാഡനുസരനിചള്ള പഭാഥമനികേ നടപടനികേള എനര്ജനി മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ലസന്റെര് ലപഭാതമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നെസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടങ്ങള മഭാതൃകേഭാ ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ ലകേടനിടങ്ങളഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സനിവനില് കസഷനുകേള, കഹഭാസനിറലുകേള, മറസ്റ്റ് ലകേടനിടങ്ങള എന്നെനിവനിടങ്ങള
മുകഖന ഓഡനിറസ്റ്റ് നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

മഭാതൃകേഭാ ഉഇൗര്ജ്ജകേഭാരലക്ഷമ പഞ്ചേഭായത്തുകേള എന്നെ ആശൈയകത്തഭാടുകൂടനി
ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  പഞ്ചേഭായത്തുകേള  ഉഇൗര്ജ്ജ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഇ.എലാം.സനി. (എനര്ജനി മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ് ലസന്റെര്) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്. സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കനിടയനില് ഉഇൗര്ജ്ജ
ക്ഷമതയള്ള ഉപകേരണങ്ങളുലട ഉപകയഭാഗലാം കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നഭാഷണല്  എല്.ഇ.ഡനി.  മനിഷന  പങ്കേഭാളനികേളഭായ  ഇ.ഇ.എസസ്റ്റ്.എല്.  എന്നെ കകേന്ദ്ര
ലപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനവമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് 9 വഭാടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് എല്.ഇ.ഡനി. ബളബുകേള വനിതരണലാം
ലചേയ്തുവരുന.  75 ലക്ഷലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് പദതനിയലട പകയഭാജനലാം ലഭലമഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
രണസ്റ്റ്  എല്.ഇ.ഡനി.  ബളബുകേള  വതീതലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എത്തനിക്കുന്നെ  പദതനി
പകേഭാരലാം  ഇതവലര  ഒരു  കകേഭാടനിയനികലലറ  ബളബുകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുകേഴനിഞ.
ബഭാക്കനിയള്ള ബളബുകേളുലട വനിതരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേള വലഭാപകേമഭാക്കഭാന നടപടനി

156(3780) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   പനി  .   ലജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്
ഹതീററുകേള സഭാപനിച നല്കുന്നെ പദതനി ഏതസ്റ്റ് ഘടലാം വലരയഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത പദതനി നനിലവനില് വന്നെലതന്നെഭാണസ്റ്റ്  എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇതസ്റ്റ്
ഫലപദമഭായനി പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന കേഴനിയനകണഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത പദതനിയനിലൂലട ശവദതതനി ഉപകഭഭാഗത്തനില് ഏകേകദശൈലാം എത്ര
യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനി ലഭാഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെഭാണസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയ  ഇടങ്ങളനില്  ശവദതതനി  ഉപകഭഭാഗത്തനില്  കുറവണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് അതനിഥനി മന്ദനിരങ്ങളനിലുലാം സസകേഭാരല പഭാര്പനിട സമുചയങ്ങളനിലുലാം
കഹഭാടലുകേളനിലുലാം കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള കപഭാതഭാഹനലാം
ഊര്ജ്ജനിതലപടുത്തഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന 2011-12 വര്ഷലാം മുതല് 2016-17 വര്ഷലാം വലര
തടര്ചയഭായനി  കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേള സഭാപനിക്കുന്നെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി നല്കേനി വരുനണഭായനിരുന.  അലനര്ടനില് രജനിസര് ലചേയ്തസ്റ്റ്
നനിലവനിലല  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം  നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  സഭാപനിക്കുന്നെ  കസഭാളഭാര്
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വഭാടര്  ഹതീററുകേളക്കഭാണസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഒരു  ചേതരശ  മതീറര്
വനിസ്തൃതനിയള്ള കസഭാളഭാര് കേളക്ടറനിനസ്റ്റ് 2,000 രൂപ എന്നെ നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് സബ്സനിഡനി
അനുവദനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  സബ്സനിഡനി ആനുകൂലലലാം നല്കേഭാലതതലന്നെ ആവശൈലമുള്ള വലക്തനികേളുലാം
സഭാപനങ്ങളുലാം  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  സഭാപനിചസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ
കശൈഷലാം  2017-18  മുതല് കസഭാളഭാര്  വഭാടര് ഹതീററുകേളുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി
നല്കുന്നെ പദതനി അവസഭാനനിപനിച. 

എന്നെഭാല്  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററനിലന്റെ
അടനിസഭാന  വനിലയലട  15  ശൈതമഭാനലാം  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം
സബ്സനിഡനിയഭായനി  ആവശൈലഭാനുസരണലാം  അനുവദനിക്കഭാന  തകദ്ദേശൈസസയലാം  ഭരണ
വകുപനിലന്റെ  2-6-2017-ലല  ഡനി.എ.  1/244/2017  ത.സസ.ഭ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
മുകഖന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേളക്കസ്റ്റ്  2011-12  വര്ഷലാം  മുതലഭാണസ്റ്റ്  തടര്ചയഭായനി
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  നല്കേഭാന  തടങ്ങനിയതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  നവതീന  നവതീകേരണ
ഉഇൗര്ജ്ജ മനഭാലയത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള ചേഭാനല് പഭാര്ടസ്റ്റ്ണര്മഭാര് വഴനി സഭാപനിചസ്റ്റ്
നല്കുന്നെ കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീററുകേളക്കഭായനിരുന സബ്സനിഡനി നല്കേനിയനിരുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇഇൗ പദതനി വളലര ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞെതനിലന തടര്ന്നെസ്റ്റ് കസഭാളഭാര്  വഭാടര്
ഹതീററനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലഭാപകേമഭാകുകേയണഭായനി.  പസരണ  ശവദതതനി
ഗണലമഭായനി ലഭാഭനിക്കഭാന കേഴനിയന്നെതലാം തഭാരതകമലന പരനിപഭാലന ലചേലവസ്റ്റ് കുറവഭായതലാം
കസഭാളഭാര്  വഭാടര്  ഹതീററുകേള  സബ്സനിഡനിയനിലഭാലതതലന്നെ  ലപഭാതജനങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുന്നെ
നനിലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ് എത്തനിക്കഴനിഞ.  

2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  9064m2 കസഭാളഭാര്  കേളക്ടര്  വനിസ്തൃതനിയള്ള
പതനിദനിനലാം  6.04  ലക്ഷലാം ലനിറര് ചൂടുലവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കഭാന  കേഴനിയന്നെ കസഭാളഭാര് വഭാടര്
ഹതീററുകേള  സബ്സനിഡനികയഭാലട  സഭാപനിചനല്കേനി.  2016-17-ല് 9353m2 കസഭാളഭാര്
കേളക്ടര് വനിസ്തൃതനിയള്ള  6.24  ലക്ഷലാം ലനിറര് പതനിദനിന കശൈഷനിയള്ള കസഭാളഭാര് വഭാടര്
ഹതീററുകേളഭാണസ്റ്റ് സഭാപനിചസ്റ്റ് നല്കേനിയതസ്റ്റ്.

(സനി)  2016-17 വര്ഷലാം സഭാപനിച 6.24 ലക്ഷലാം ലനിറര് കശൈഷനിയള്ള കസഭാളഭാര്
വഭാടര് ഹതീററുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാല് മഭാത്രലാം പതനിവര്ഷലാം 70
ലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനി ലഭാഭനിക്കഭാന കേഴനിയന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസലാംബന്ധമഭായനി കൃതലമഭാലയഭാരു
കേണലക്കടുപസ്റ്റ് നടത്തനിയനിടനില.  എന്നെഭാല് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം CMD (Centre
for  Management  Development)  മുകഖന  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
അലനര്ടനിലന്റെ  പതനിഷഭാപനങ്ങലള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  പഠനത്തനില്  ഇവയലാം
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  മുഖഭാന്തെരലാം  സബ്സനിഡനികയഭാലട
കസഭാളഭാര് വഭാടര് ഹതീറര് കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.
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ശവദതതനി കബഭാര്ഡനില് മസ്ദൂര് തസനികേയനിലല നനിയമനലാം

157(3781) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലല മസ്ദൂര് തസനികേയനിലല നനിയമനത്തനിനഭായനി

നനിലവനില് റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  ഉകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  പസ്തുത ലനിസനിൽനനിനലാം എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ്

നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  എത്രകപർക്കഭാണസ്റ്റ് അവസഭാനമഭായനി  നനിയമന ശൈനിപഭാര്ശൈ

നലനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം എന്നെഭാണസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത ലനിസനിൽനനിനലാം അവസഭാനലാം നനിയമന ശൈനിപഭാര്ശൈ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്

ഇതവലരയലാം നനിയമനലാം ലഭനിചനിടനിലലനള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനിൽ

ഇതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  നനിയമന  ശൈനിപഭാര്ശൈ  ലഭനിചതനിനുകശൈഷലാം

എത്ര  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്  നനിയമനലാം  നല്കേണലമനള്ളതഭാണസ്റ്റ്  നനിയമലാം  എന

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.

(സനി)   12-11-1982-ലല  ഗവണലമന്റെസ്റ്റ്  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  109117/SD4/82-

GAD  പകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  മൂന്നെസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്

അധനികേരനിക്കഭാന പഭാടനിലലന്നെഭാണസ്റ്റ്.

കസഭാളഭാര് എനര്ജനിയലട സഭാധലതകേള

158(3782) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാളഭാര് എനര്ജനി  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ലഭാഭകേരമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ഏലതങ്കേനിലുലാം

സലാംരലാംഭലാം കകേരളത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനിൽ അതനിലന്റെ വനിശൈദവനിവരങ്ങള

നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി) ബകയഭാകവസസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ എലന്തെങ്കേനിലുലാം

സലാംരലാംഭലാം കകേരളത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; അതനിലന്റെ സഭാധലതകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  മറനിതര  പദതനികേകളക്കഭാള  മൂലധന  ലചേലവസ്റ്റ്
കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല്  ഇവലയ  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുകേള  നനികുതനി  ഇളവകേളുലാം  മറനിതര  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല്
ഇകപഭാള  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പദതനികേളുലട  മൂലധന  ലചേലവസ്റ്റ്  കുറഞവരുന്നെതഭായനി
കേഭാണലപടുന.

(ബനി)  ശജവമഭാലനിനലത്തനില്നനിനലാം ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് ശവദതതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ പദതനികേള പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്. ആവശൈലത്തനിനസ്റ്റ് ശജമഭാലനിനലലാം/
ശജ വദവലലാം  ലഭലമഭായ  സലങ്ങളനില്  ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംകയഭാജനിത ഉഇൗര്ജ്ജവനികേസന പദതനി

159(3783) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പകസനന :
ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നഗരപകദശൈങ്ങളനിലല ശവദലതനി  വനിതരണ സഇൗകേരലലാം
ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംകയഭാജനിത  ഊര്ജ്ജവനികേസന  പദതനി
(ഐ.പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.) നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില് ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് പസസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടു
ത്തനിയനിരനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിക്കഭായനി എത്ര രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം അതനില് കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത്ര വതീതമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  66/11,  33/11  ലകേ.വനി.  പുതനിയ  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേള  പുതനിയവ  സഭാപനിക്കല്,  പഴയ  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേളുലട
കശൈഷനി വര്ദനിപനിക്കല് എചസ്റ്റ്.റനി. - എല്.റനി. ശലനുകേള/കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കല്,
പഴയ  ശലനുകേള  മഭാറനി  മനികേവറ  പുതനിയ  ശലനുകേള  സഭാപനിക്കല്,
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനില് കസഭാളഭാര് പഭാനലുകേള സഭാപനിക്കല്, സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാര്ടസ്റ്റ്  മതീററുകേള  സഭാപനിക്കല്  തടങ്ങനിയ  പവൃത്തനികേള  ഇതനില്
ഉളലപടുന.

(സനി)  ഇഇൗ പദതനിക്കഭായനി  592.07  കകേഭാടനി രൂപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനില് 60 ശൈതമഭാനലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഗഭാന്റെഭായനി ലഭനിക്കുലാം. 30 ശൈതമഭാനലാം കലഭാണ
വഴനിയലാം 10 ശൈതമഭാനലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായലാം കേലണകത്തണതഭായണസ്റ്റ്.
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ശവദതതനി ഉപകയഭാഗലാം

160(3784) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പതനിദനിന ശവദതതനി ഉപകയഭാഗലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം പതനിദനിനലാം എത്ര യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്;

(സനി)  കവഭാളകടജസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞെ പകദശൈങ്ങളനില് പുതനിയ ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമര് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഏലതങ്കേനിലുലാം പകതലകേ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  15-ാം  തതീയതനിവലരയള്ള  കേണക്കസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ആഗസസ്റ്റ്
മഭാസത്തനിലല പതനിദനിന ശൈരഭാശൈരനി ഉപകഭഭാഗലാം 64.8244 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  15-ാം  തതീയതനിവലരയള്ള  കേണക്കസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പതനിദനിനലാം  ശൈരഭാശൈരനി  17.5432  ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറസ്റ്റ്  ശവദതതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കവഭാളകടജസ്റ്റ്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിതരണ  കമഖലയനില്
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെ  പവൃത്തനികേള
ലചേയ്തുവരുന. 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് വഭാര്ഷനികേ പദതനിപകേഭാരലാം  കവഭാളകടജസ്റ്റ്
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെസ്റ്റ്/സനിസലാം  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെസ്റ്റ്  പവൃത്തനികേളനിലഭായനി  1265  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേള
സഭാപനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  RAPDRP  (പുനരഭാവനിഷ്കൃത ഉഇൗര്ജ്ജനിത  ഉഇൗര്ജ്ജ
പരനിഷ്കരണ പദതനി)  പകേഭാരലാം 2935 ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേള സഭാപനിച. പുതനിയ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭായ  DDUGJY  ദതീന  ദയഭാന ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമ  കജലഭാതനി  പദതനി)-യനില്
ഉളലപടുത്തനി 525 ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേളുലാം (ഗഭാമ പകദശൈങ്ങളനില്) PDS (സലാംകയഭാജനിത ഉഇൗര്ജ്ജ
വനികേസന  പദതനി)  പകേഭാരലാം  800  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേളുലാം  (നഗരങ്ങളനിലുലാം
പഭാന്തെപകദശൈങ്ങളനിലുലാം)  സഭാപനിക്കുന്നെതവഴനി കവഭാളകടജസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞെ പകദശൈങ്ങളനിലല
കവഭാളകടജസ്റ്റ് ലമചലപടുത്തനിലയടുക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ശവദതതനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  കുടനിശ്ശേനികേ പനിരനിലചടുക്കഭാന നടപടനി

161(3785) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ് ഇനത്തനില് ലഭനിക്കഭാനുള്ള കുടനിശ്ശേനികേ
പനിരനിലചടുക്കഭാന  ആവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കേനില് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



248 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

ഉത്തരലാം

ശവദതതനി  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  ഇനത്തനില്  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനഭായനി
സശപ്ല കകേഭാഡസ്റ്റ്  2014-ല് പരഭാമര്ശൈനിചനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനി അനുസരനിചസ്റ്റ് കുടനിശ്ശേനികേ
വരുത്തുന്നെ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ശവദതതനി  കേണക്ഷന  വനികച്ഛദനിക്കുകേ,  കേണക്ഷന
അഴനിചമഭാറ്റുകേ തടങ്ങനിയ നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.  അതനിനുകശൈഷലാം ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ലസകേബ്യൂരനിറനി  ലഡകപഭാസനിറനില്നനിനലാം കുടനിശ്ശേനികേ വകേയനിരുത്തഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇതനില്നനിനലാം
വകേയനിരുത്തഭാന കേഴനിയഭാത്ത തകേ റവനബ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനികേളക്കഭായനി നല്കേഭാറുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത ദതീര്ഘകേഭാല  കുടനിശ്ശേനികേയള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം  'ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി'  വഴനി  കുടനിശ്ശേനികേ  പനിരനിലചടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിയലാം  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.
ഏറവലാം  ഒടുവനിലഭായനി  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസത്തനില്  അവസഭാനനിച  ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്
പദതനി വളലര വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്
സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

എന്നെഭാല് കകേഭാടതനി വലവഹഭാരങ്ങളനില്ലപടസ്റ്റ് കേനിടക്കുന്നെ തകേയലട പനിരനിലചടുക്കല്
കകേഭാടതനികേളുലട തതീര്പനുസരനിചസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ സഭാധനിക്കുകേയള.  ആയതനികലയ്ക്കഭായനി നനിലവനിലുള്ള
കസകേള  പനിനവലനിക്കഭാനുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായ  നടപടനിക്രെമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
കകേഭാടതനി നടപടനികേള തസരനിലപടുത്തുവഭാനുമുള്ള ശമങ്ങള നടത്തുനണസ്റ്റ്.

ശവദതതനി കേഭാറുകേള

162(3786) ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി  കേഭാറുകേള  വഭാടകേയ്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനുലാം  ലപഭാതജനങ്ങളുലട  ശവദതതനി
കേഭാറുകേള ചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനുമുള്ള പദതനി ശവദതതനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  എന്തെസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുലാം; ഈ പദതനിക്കഭായനി തഭാല്പരലപത്രലാം ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരത്തസ്റ്റ് പടലാം ശവദതതനി ഭവനലാം വളപനിലുലാം എറണഭാകുളലത്ത
മശറന ശഡ്രെെവനിലുള്ള ജനി.ലഎ.എസസ്റ്റ്. സബസ്റ്റ് കസഷനനിലുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം ലടകകഭാപഭാര്ക്കനിലുലാം
2016-17-ലല ഇന്നെകവഷന ഫണലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ശവദതതനി ഭവനലാം വളപനില്  2017-18-ലല
ഇന്നെകവഷന  ഫണലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്  ടനി  പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പസ്തുത
പദതനികേളക്കഭായനി 171.5  ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലചേലവഴനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. ഇഇൗ
പദതനിക്കഭായനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  തഭാല്പരലപത്രലാം ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തഭാല്പരലപത്ര
കഫഭാറത്തനിലന്റെ വനിതരണലാം  15-7-2017-ല് ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  2-8-2017-ല് അവസഭാനനിച.
ഇതസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുന്നെ  അവസഭാന  തതീയതനി  22-8-2017-നുലാം  ഇതസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തുന്നെ
സഭാകങ്കേതനികേ കേമ്മേനിറനി കചേരുന്നെതസ്റ്റ് 23-8-2017-ലുമഭാണസ്റ്റ്.
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ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലല അസനിസന്റെസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് തസനികേയനിലല
ഒഴനിവകേള

163(3787) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര്  തസനികേയനില്
ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയറുലട  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  നനിലവനില്
വന്നെതനിനുകശൈഷലാം എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്തു എന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞ്ചേനിനതീയര് റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി  തതീരുലാംമുമ്പസ്റ്റ് പരമഭാവധനി
ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലചേയ്തസ്റ്റ്  ലനിസനില്  ഉളലപടവര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 40  ശൈതമഭാനലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കേസഭാട വഴനി നനിയമനികക്കണ 14  ഒഴനിവകേള,
10  ശൈതമഭാനലാം ശബ ട്രേഭാനസ്ഫര് ആകപഭായനിന്റെസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വഴനി നനിയമനികക്കണ കേസഭാടയനില്
2 ഒഴനിവകേളുലാം, 20 ശൈതമഭാനലാം (ലഎ.ടനി.ലഎ. കേസഭാട)  ലപഭാകമഭാഷന വഴനി നനികേകത്തണ
കേസഭാടയനില്  153  ഒഴനിവലാം  30  ശൈതമഭാനലാം  (ഡനികപ്ലഭാമ കേസഭാട)  ലപഭാകമഭാഷന വഴനി നനികേകത്തണ
കേസഭാടയനില് 53 ഒഴനിവകേളുമുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  20-6-2016-ലഭാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില്  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനികക്കണ  40  ശൈതഭാമനലാം  കേസഭാടയനിലല
14  ഒഴനിവകേളുലാം  10  ശൈതമഭാനലാം ശബ ട്രേഭാനസ്ഫര് അകപഭായ്ലമന്റെസ്റ്റ് വഴനി നനിയമനികക്കണ
കേസഭാടയനില് 2 ഒഴനിവകേളുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലല ലപഭാതസലലാംമഭാറലാം

164(3788) ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിലല  ഈ  വര്ഷലത്ത  ലപഭാതസലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ്
ഓഫതീസര് കേഭാറഗറനിയനിലല ഉകദലഭാഗസ വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് ബഭാധകേമഭായ വലവസകേള
മറസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുകടതനില് നനിന്നെസ്റ്റ് വലതലസമഭാണസ്റ്റ് എന്നെ പരഭാതനി പരനികശൈഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  ഓഫതീസകേളനിലല  തസനികേകേള  കപഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്  ലസങ്തസ്റ്റ്  എന്നെ  കപരനില്
ലവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നെതസ്റ്റ് വലഭാപകേമഭായ ഉകദലഭാഗസ സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ് കേഭാരണമഭാകുലാം എന്നെ
ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  ലവടനിക്കുറയ്ക്കലുകേള  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്  മനികേച
കസവനലാം  സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിഘഭാതലാം  സൃഷനിക്കുലാം  എന്നെതനിനഭാല്
അനുവദനതീയ  തസനികേകേളനില്  മുഴവന  ഉകദലഭാഗസലര  നനിയമനിക്കുവഭാന  അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശൈലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  നനിലനനിന്നെനിരുന്നെ  വലവസകേള  അടനിമറനിചസ്റ്റ്  പുതനിയതഭായനി  ഒരു  സൂത്രവഭാകേലലാം
ഇതനിനഭായനി  സൃഷനിചതസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരനില്  വലനിയ  അളവനില്
പരനിഭഭാന്തെനിയലാം അസസസതയലാം ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെ പരഭാതനി പരനികശൈഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനിര  അലാംഗശവകേലലലാം  ബഭാധനിചവര്,  വനിധവകേള  തടങ്ങനിയ  പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന്നെ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്നെ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിചനിരുന്നെ  സലലാം  മഭാറത്തനില്
നനിനമുള്ള സലാംരക്ഷണലാം അകതപടനി തടരുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശൈങ്ങള കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്
നല്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിലല  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  മറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ  ലപഭാതസലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച  ഉത്തരവകേള  വലതലസമഭാണസ്റ്റ്.
പുതനിയ  ഉത്തരവകേള  പകേഭാരവലാം  ഇരുവനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  ബഭാധകേമഭായ  വലവസകേള
വലതലസമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഒരു ഓഫതീസനിലലയലാം തസനികേകേള ലവടനിക്കുറയ്ക്കഭാന കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിചനിടനില.
വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ഒഴനിവള്ള  തസനികേകേള  ഏകേകദശൈലാം  ഒകര  അനുപഭാതത്തനിലഭാക്കുകേയലാം
കേമ്പബ്യൂടര് അധനിഷനിതമഭായനി സലലാംമഭാറ ഉത്തരവസ്റ്റ് ഇറക്കഭാനുമഭാണസ്റ്റ് കപഭാസനിലാംഗസ്റ്റ് ലസങ്തനിലൂലട
ഇകപഭാള  ശമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഒഴനിവവരുന്നെ  തസനികേകേള  ലപഭാകമഭാഷന  വഴനികയഭാ  നനിയമനലാം
വഴനികയഭാ പുനകരകേതീകേരണലാം വഴനികയഭാ നനികേത്തലപടുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലല ഓഫതീസര്മഭാരുലട സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച
ലചേയ്തഭാണസ്റ്റ് ലപഭാതസലലാംമഭാറ ഉത്തരവസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പുറത്തനിറക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പരഭാതനികേള
ലഭലമഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ് പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് തലത്തനില് റനിഡ്രെെസ്സല് കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സനിര  അലാംഗശവകേലലലാം  ബഭാധനിചവര്,  വനിധവകേള  തടങ്ങനിയ  പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന്നെ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപടുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് സലലാംമഭാറത്തനില് നനിന്നെസ്റ്റ് സലാംരക്ഷണലാം നല്കേഭാന
പുതനിയ ഉത്തരവനിലുലാം വലവസയണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത അതതസ്റ്റ് ജനിലകേളനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നെതസ്റ്റ് നനിരതീക്ഷനിക്കഭാന സമനിതനികയയലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശവദതതനി അപകേടങ്ങള

165(3789) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ശവദതതനി അപകേടങ്ങളമൂലലാം
മരണമടഞ്ഞെവരുലട  കേണക്കസ്റ്റ്  ലപഭാതജനങ്ങള,  ശവദതതനികബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്,
കേരഭാറുകേഭാര് എന്നെനിങ്ങലന തരലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  മരണമടയന്നെ  ഓകരഭാത്തര്ക്കുലാം  എലന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  കജഭാലനിക്കനിടയനില് ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണമടയന്നെ കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ബന്ധുക്കളക്കസ്റ്റ്  അര്ഹമഭായ  സഹഭായലാം  പലകപഭാഴലാം  ലഭനിക്കുന്നെനിലലന്നെകേഭാരലലാം  ഗഇൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;  എങ്കേനില് ഇത്തരത്തനില്  മരണമടയന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്നെ സഹഭായങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  വര്ദനിചവരുന്നെ  ശവദതതനി  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിടയനില് ലപഭാതജനങ്ങളഭായ 58
കപര്ക്കസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്
മരണലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.
ലനിമനിറഡനിനുകവണനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കുന്നെതനിനനിടയനില്  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരഭായ  6
കപര്ക്കുലാം കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായ 12 കപര്ക്കുലാം ജതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അശദ, സൂക്ഷ്മതക്കുറവസ്റ്റ്, അറനിവനിലഭായ്മ, സരക്ഷഭാ മുനകേരുതലുകേലളടുക്കുന്നെതനില്
വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുകേ  എന്നെതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
പതനിഷഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ് മരണമടയന്നെ ലപഭാതജനങ്ങളുലട
അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള ശവദതതനി  സരക്ഷഭാ പദതനിപകേഭാരലാം  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപയലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനങ്ങളുലട തകേരഭാറുകേള
മൂലവലാം  ലപഭാടനിവതീണ  ശവദതതനി  കേമ്പനിയനില്നനിനലാം  ശവദലതഭാഘഭാതകമല്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്
മൂലവലാം മരണലാം സലാംഭവനിക്കുന്നെ ലപഭാതജനങ്ങളുലട അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ് 5 ലക്ഷലാം
രൂപയലാം വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി ആശൈസഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കേനിവരുന. 

കജഭാലനിക്കനിടയനില്  ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണലപടുന്നെ  സനിരലാം
ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയലാം അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്  1923-ലല
ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാരലാം,  ശൈവസലാംസ്കഭാര  ലചേലവസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 

കൂടഭാലത,  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരുലട  അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലതഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  മരണഭാനന്തെര
ആനുകൂലലമഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപയലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഗ്രൂപസ്റ്റ്
കപഴണല് ആകനിഡന്റെസ്റ്റ് ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പദതനിയനില് അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
10  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷയലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി
ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാലത  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  ആശനിത
നനിയമനത്തനിനുലാം അര്ഹതയണസ്റ്റ്.
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(സനി)  കജഭാലനിക്കനിടയനില് ശവദലതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണലപടുന്നെ കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട
ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  നഷപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതയകണഭാലയന്നെസ്റ്റ്
പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ  കരഖകേള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തഭാമസലാം
വരുത്തുന്നെതനിനഭാലുലാം  അനധനികൃതമഭായനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  അറനികവഭാ
സമ്മേതകമഭാ  കൂടഭാലത  പതനിഷഭാപനങ്ങളനില്  പണനിലയടുക്കുകമ്പഭാള  അപകേടലാം
സലാംഭവനിചസ്റ്റ്  മരണലപടുന്നെ  സഭാഹചേരലങ്ങളനിലുലാം  നഷപരനിഹഭാര  അര്ഹത
കചേഭാദലലാംലചേയ്തസ്റ്റ്  അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേള വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് കകേസ്സുകേള ഫയല്
ലചേയ്യുകേയലാം  ലചേയ്യുന്നെ  സഭാഹചേരലങ്ങളനിലുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം  ശകേപറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കലബര്
കേമ്മേതീഷണറുലട ഓഫതീസനില്  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണന്നെ  നടപടനിക്രെമങ്ങള  സലാംബന്ധനിചള്ള
അജതമൂലവലാം നഷപരനിഹഭാരലാം  അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളനില്  എത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭാകുനണസ്റ്റ്.  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര
നനിയമത്തനില്  നഷ  പരനിഹഭാര  വര്ദന,  കഭദഗതനികേള  പകേഭാരലാം  ആയതനിനഭാല്
സസകമധയഭാ വര്ദന വരുത്തുവഭാന നനിയമപകേഭാരലാം പരനിമനിതനികേളുണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  വര്ദനിചവരുന്നെ ശവദതതനി അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി നനിലവനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

എലഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്
പരനിശൈതീലന ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തുകേയലാം  ആവശൈലമഭായ സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  സരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എകനികേബ്യൂടതീവസ്റ്റ്
എഞ്ചേനിനതീയര്മഭാര്  കജഭാലനി  സലങ്ങളനില് മനിന്നെല് പരനികശൈഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം വതീഴ്ച
വരുത്തുന്നെവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശൈനമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.
ലപഭാതജനങ്ങളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  സരക്ഷഭാവകബഭാധലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി
കഡഭാകേതലമന്റെറനികേള,  നബ്യൂസസ്റ്റ്  ക്ലനിപനിലാംഗ്സസ്റ്റ്,  സരക്ഷഭാവകബഭാധ  പരസലങ്ങള,
ദൃശൈല/ശവല/പത്ര  മഭാധലമങ്ങള  വഴനിയള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം മുതലഭായ  വനിവനിധ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിവരുന.

ശവദതതനി കേമ്പനിയനില്തടനി മരണമടഞ്ഞെയഭാളക്കസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

166(3790) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പയഭാവൂര്  പഞ്ചേഭായത്തനിലല  ശപസക്കരനിയനില്  സതതീശൈസ്റ്റ്  കുമഭാര്
എന്നെയഭാള ശബക്കനില് യഭാത്ര ലചേയലവ,  ലപഭാടനിവതീണുകേനിടന്നെ ശവദതതനി കേമ്പനിയനില് തടനി
മരണമടഞ്ഞെ സഭാഹചേരലത്തനില് സതതീശൈസ്റ്റ് കുമഭാറനിലന്റെ നനിരഭാലലാംബമഭായ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പയഭാവൂര്  പഞ്ചേഭായത്തനിലല  ശപസക്കരനിയനില്  സതതീഷസ്റ്റ്
കുമഭാര് എന്നെയഭാള ശബക്കനില് യഭാത്ര ലചേയകവ,  ലപഭാടനി  വതീണുകേനിടന്നെ ശവദതതനി
കേമ്പനിയനില് തടനി മരണമടഞ്ഞെതഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിടനില. എന്നെഭാല്  6-6-2017-നസ്റ്റ്
പയഭാവൂര്  ഇലകനിക്കല്  ലസക്ഷനുകേതീഴനില്  നടന്നെ  അപകേടത്തനില്  ശതീ.  കതഭാമസസ്റ്റ്
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എന്നെയഭാള  അപകേടത്തനില്  മരണലപടതഭായലാം  ടനിയഭാകനഭാലടഭാപലാം  ശബക്കസ്റ്റ്  ഓടനിചനിരുന്നെ
ശതീ.  സതതീഷസ്റ്റ് കുമഭാറനിനസ്റ്റ് പരനിക്കസ്റ്റ് പറനിയതഭായലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മരണലപട
കതഭാമസനിലന്റെ  അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്  ആശൈസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അര്ഹത  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ  കരഖകേള  ലഭലമഭാക്കഭാന  ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ്  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ശതീ.  സതതീഷസ്റ്റ്  കുമഭാറനിനസ്റ്റ്  പസ്തുത
അപകേടലാംമൂലലാം സഭാരമഭായ പരനികക്കറതഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിടനില. 

ശവദതതനി കബഭാര്ഡനില് തസനികേകേള ലവടനിക്കുറയ്ക്കഭാന നതീക്കലാം

167(3791) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി കബഭാര്ഡനില് തസനികേകേള ലവടനിക്കുറയ്ക്കഭാന നതീക്കലാം നടക്കുന്നെതഭായള്ള
വഭാര്ത്ത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട ആവശൈലങ്ങള അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
സലലാംമഭാറലാം  നടത്തഭാന ശവദതതനി  വകുപ്പുമനനി നനിര്കദ്ദേശൈനിചനിട്ടുലാം  മഭാകനജ് ലമന്റെനിലല
ചേനിലരുലട  നനിക്ഷനിപ്തതഭാല്പരലലാം  കേഭാരണലാം  ഇതസ്റ്റ്  അടനിമറനിക്കുന്നെതഭായനിട്ടുള്ള  വഭാര്ത്ത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലനതനിലര സനി.ഐ.ടനി.യ, എ.ഐ.ടനി.യ.സനി. സലാംഘടനകേള സമരലാം
നടത്തഭാന കപഭാകുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ശവദതതനി ലഭലമഭാകേഭാത്ത വതീടുകേള

168(3792)  ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  എത്ര  വതീടുകേള  ഇനനിയലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ബഭാക്കനിയലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണലാം  ലക്ഷലപഭാപ്തനിയനില്
എത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇനനിയലാം  ശവദതതനി  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  വതീടുകേളനികലക്കസ്റ്റ്
ചേടങ്ങളനിൽ ഇളവനൽകേനി ശവദതതനി എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 16-8-2017-ലല  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണ
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  31-3-2017  വലര  150427  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  ശവദതതനി
കേണക്ഷന  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണ  പദതനിയനില്  അകപക്ഷനിചവരനില്
കകേഭാടതനി,  വനലാം/റവനബ്യൂ വകുപ്പുകേളുലട അനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള ഏതഭാനുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം
മറസ്റ്റ് നനിയമതടസ്സമുള്ളവരുലാം ഒഴനിചസ്റ്റ് കകേരള സലാംസഭാനലത്ത വതീടുകേള 100 ശൈതമഭാനവലാം
ശവദതതതീകൃതമഭാലയന്നെഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്. ഇപകേഭാരലാം എലഭാവര്ക്കുലാം ശവദതതനി
എത്തനിചസ്റ്റ്  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  2017  കമയസ്റ്റ്  29-നസ്റ്റ്  കകേരളലത്ത രഭാജലലത്ത  ആദലലത്ത
സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണ  സലാംസഭാനമഭായനി  പഖലഭാപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
31-3-2017-നുകശൈഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വതീടുകേളനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ശവദതത  കേണക്ഷനസ്റ്റ്
അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള മഭാത്രകമ ഇതസലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുകേയള  എന്നെതനിനഭാല്  ശവദതതതീകേരനിക്കഭാത്ത  വതീടുകേളുലട  സനിതനിവനിവരക്കണക്കസ്റ്റ്
ലഭലമല  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  അവര്ക്കുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ആര്.സനി.  അനുശൈഭാസനിക്കുന്നെ
സമയക്രെമത്തനിനുള്ളനില് ശവദതതനി കേണക്ഷന നല്കേഭാനഭാകുലമന്നെസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന. 

സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  ശവ ദതതനി
എത്തഭാത്ത  കമഖലകേളനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനല്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഗനിഡസ്റ്റ്  ബന്ധനിതമലഭാത്ത
സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം  സഭാപനിക്കഭാന  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.
നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ശവദതതനി  എത്തനിയനിടനിലഭാത്ത  ഉളനഭാടന  ഗഭാമങ്ങള,
വനഭാന്തെരകമഖലകേള, ഒറലപട കമഖലകേളനില് വസനിക്കുന്നെ ജനവനിഭഭാഗങ്ങള എന്നെനിവലരയഭാണസ്റ്റ്
ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ പദതനി പകേഭാരലാം  പരനിമനിത ഗഭാര്ഹനികേ
ഉപകഭഭാഗലാം  നനിജലപടുത്തനിയതനില്  ജനങ്ങള എതനിര്പസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തനിയതനിനഭാല്  പദതനി
സമ്പൂര്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില.   നൂതന  ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകേരണങ്ങള
പവര്ത്തനിക്കഭാന  കേഴനിയന്നെ  ശവദതതനി  ശലാംഖലയഭാണസ്റ്റ് ഇവര്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ആയതനിനഭാല് പദതനി പൂര്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   100  ചേതരശ  മതീറര്  വലര  (1076  ചേതരശ  അടനി)  തറ  വനിസതീര്ണമുള്ള
വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് ലകേടനിട നമ്പകറഭാ ശകേവശൈഭാവകേഭാശൈ സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ ഇലലങ്കേനിലുലാം ശവദതത
കേണക്ഷന  നല്കേഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  1500  ചേതരശ  അടനി
വലരയള്ള  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡനഷലല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ശവ ദതത കേണക്ഷന നല്കേഭാന ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. പുതനിയ ശവദതതനി
കേണക്ഷന  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ  കരഖകേള  ഹഭാജരഭാക്കഭാന  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നെതഭായനി  ശദയനില്ലപടതനിലനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  നടപടനിക്രെമങ്ങള
ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ലവറുലാം  രണസ്റ്റ്  കരഖകേള  (തനിരനിചറനിയനില്  കരഖ,  ഉടമസഭാവകേഭാശൈലാം
ലതളനിയനിക്കഭാനുള്ള കരഖ) മഭാത്രലാം ലഭലമഭാക്കനിയഭാല് ശവദതതനി കേണക്ഷന നല്കേഭാന കവണ
വനിധത്തനില്  ചേടങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുകേയലാം  പുതനിയ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേണക്ഷന
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള അകപക്ഷ കഫഭാറലാം കൂടുതല് ലഘൂകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം ലമചലപടുത്തഭാന കേര്മ്മേ
പദതനികേള

169(3793) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം  ലമചലപടുത്തഭാന  എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം കസവന-സര്വ്വേതീസകേളഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനുകവണനി  പകയഭാജനലപടുത്തനിയലതന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പുതനിയ ശവദതതനി കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുണഭാകുന്നെ
ശവഷമലങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാനഭായനി  നടപടനിക്രെമങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ലവറുലാം
രണസ്റ്റ് കരഖകേള  (തനിരനിചറനിയനില് കരഖ,  ഉടമസഭാവകേഭാശൈലാം ലതളനിയനിക്കഭാനുള്ള കരഖ)
മഭാത്രലാം മതനിയഭാകുലമന്നെ വനിധത്തനില് ചേടങ്ങള കഭദഗതനി ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത പുതനിയ
സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് കേണക്ഷന ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങളുലട ലഘൂകേരണകത്തഭാലടഭാപലാംതലന്നെ
അകപക്ഷ കഫഭാറലാം കൂടുതല് ലഘൂകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു. 

100 ചേതരശ മതീറര് വലര (1076 ചേതരശ അടനി) തറ വനിസതീര്ണമുള്ള വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്
ലകേടനിട നമ്പകറഭാ ശകേവശൈഭാവകേഭാശൈ സര്ടനിഫനിക്കകറഭാ ഇലലങ്കേനിലുലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാവനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
ഒരു സതലവഭാങ്മൂലലാം വഭാങ്ങനിയതനിനു കശൈഷലാം ശവദതതനി കേണക്ഷന നല്കേഭാന ഉഇൗര്ജ്ജ വകുപസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്. അതസ്റ്റ് നടപഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാലത 1500
ചേതരശ  അടനി  വലരയള്ള  വതീടുകേളക്കസ്റ്റ് തഭാല്ക്കഭാലനികേ  റസനിഡനഷലല്
സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ശവ ദതത  കേണക്ഷന  നല്കേഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവനലാം ലമചലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ  വനിദലയലട  സഭാധലതകേള  പകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണസ്റ്റ് തഭാലഴപറയന്നെ
കസവന സര്വ്വേതീസകേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. എലഭാ  എല്.ടനി.  ശവദതതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ഏലതഭാരു
ലസക്ഷന  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ബനില്ലുകേള  അടയ്ക്കഭാനുള്ള
സഇൗകേരലലാം,  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  വഴനി  ശവദതതനി  ബനില്  തകേ
അടയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള സഇൗകേരലലാം മുതലഭായവ ലഭലമഭാക്കനി.



256 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

2. എലഭാ  ശവദതതനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.

ബനി.എല്.-ലന്റെ ഒഇൗകദലഭാഗനികേ ലവബ്ശസറസ്റ്റ് ആയ www.kseb.in

മുകഖന  പമുഖ  ബഭാങ്കുകേള  വഴനി  ലനറസ്റ്റ്ബഭാങ്കേനിലാംഗനിലൂലടയലാം

വനിസഭാ/മഭാസര്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  ലഡബനിറസ്റ്റ്/ലക്രെഡനിറസ്റ്റ്

കേഭാര്ഡുകേള  മുകഖനയലാം  ഇന്റെര്ലനറസ്റ്റ്  വഴനി  ശവദതതനി  ചേഭാര്ജസ്റ്റ്

ഓണശലനഭായനി അടയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനി.

3. കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ഫ്രണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം

അക്ഷയ ലസന്റെറുകേളനിലുലാം ശവദതതനി ചേഭാര്ജസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കു

ന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.

4. ശവദതതനിതടസ്സലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്

എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.  മുകഖന  എത്തനിക്കുന്നെ  'ഉഇൗര്ജ്ജ-ദൂതസ്റ്റ്'

പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

5. ശവദതതനിബനില്  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  എസസ്റ്റ്.എലാം.എസസ്റ്റ്.,

ലമഭാശബ ല് ആപ്ലനികക്കഷന, ഇ-ലമയനില് എന്നെനിവ മുകഖന

തതമയലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  എത്തനിക്കുന്നെ  ഉഇൗര്ജ്ജ

സഇൗഹൃദ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി.

6. ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സലാംശൈയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം  പരഭാതനികേള

പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള കസവനലാം,  ശവദതതനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  24  മണനിക്കൂറുലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കകേന്ദ്രതീകൃത

ഉപകഭഭാക്തൃകസവനകകേന്ദ്രലാം  വഴനി  നല്കേനിവരുന.  കടഭാളഫ്രതീ

നമ്പരഭായ  1912  അലലങ്കേനില്  0471  2555544  എന്നെ

ലടലനികഫഭാണ  നമ്പര് വഴനിയലാം  ഇ-ലമയനില്  വഴനിയലാം  ഇഇൗ

വനിഭഭാഗവമഭായനി ബന്ധലപടഭാന കേഴനിയലാം.

7. പുതനിയ  കേണക്ഷന  ആവശൈലമുള്ള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ

ഓണശലനനില് നല്കേഭാനുലാം അകപക്ഷഭാ ഫതീസസ്റ്റ് ഓണശലനനില്

അടയ്ക്കഭാനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടുത്തനി.

8. കപ-റനി.എലാം.  (കപ ത്രൂ  ലമഭാശബല്),  എലാം കപസ എന്നെതീ

ലമഭാശബല് വഭാലറ്റുകേള  വഴനി  ശവദതതനി  ബനില്ലുകേള

അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം നടപനിലഭാക്കനി.
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9. അപഭാ  സനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എന്നെ  കദശൈതീയ  ലപഭാതകസവന
കകേന്ദ്രവമഭായനി  കയഭാജനിചസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ഇന്തെലയനിലല  ഏതസ്റ്റ്
ജനകസവന കകേന്ദ്രലാം വഴനിയലാം ശവദതതനിബനില് ഓണശലനഭായനി
അടയ്ക്കുവഭാനുള്ള സഇൗകേരലലാം നടപനിലഭാക്കനി.

10. Whatsapp  എന്നെ കസഭാഷലല് മതീഡനിയ സലാംവനിധഭാനലാം വഴനി
9496001912  എന്നെ  നമ്പറനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
പരഭാതനി സസതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.

(സനി) പുനനഃസലാംഘടനിപനിച തസരനിത ഉഇൗര്ജ്ജനിത ഉഇൗര്ജ്ജ വനികേസന നവതീകേരണ
പദതനിയലട  (ആര്.എ.പനി.ഡനി.ആര്.പനി.)  പഭാര്ടസ്റ്റ്  എ-യലട  ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ള  ലഎ.ടനി.
ഇലാംപ്ലനിലമകന്റെഷന  മുകഖന  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഉപകഭഭാക്തൃ  കസവന  കകേന്ദ്രലാം  ഏര്ലപടുത്തനി.  ഇതസ്റ്റ്
കൂടഭാലതയള്ള പദതനികേള ശവദതതനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ വനിവനിധ വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ വനിദല
പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയതസ്റ്റ്. 

ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ദതീര്ഘകേഭാല കേരഭാര്

170(3794) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്
ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  ദതീര്ഘകേഭാല കേഭാരഭാറനില് ഏര്ലപടനിരുകന്നെഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എങ്കേനില്  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ശവദതതനി  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  കേരഭാറനിലഭാണസ്റ്റ്
ഏര്ലപടനിരുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് ഒരു യൂണനിറനിനസ്റ്റ് എന്തെസ്റ്റ് നനിരക്കനില് ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
ലടനഡറനിലൂലട കേരഭാര് ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഡനി.ബനി.എഫസ്റ്റ്.ഒ.ഒ.  (design  built
finance own operate)  അടനിസഭാനത്തനില് മതരഭാധനിഷനിത ലടണര് വനിളനിക്കുകേയലാം
1-12-2016 മുതല് 315 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ശവദതതനിയലാം 1-10 -2017 മുതല് 550 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്
ശവദതതനിയലാം 25 വര്ഷക്കഭാലയളവനികലയ്ക്കസ്റ്റ് വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തു
നനിനള്ള സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേരുമഭായനി കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  വഭാങ്ങുന്നെ  ശവദതതനിക്കസ്റ്റ്  ലടണര്  തതീയതനിയനില്  ലവയനിറഡസ്റ്റ്
ആവകറജസ്റ്റ് നനിരക്കഭായനി 4.11 രൂപയഭാണസ്റ്റ് യൂണനിലറഭാന്നെനിനസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
456/2020
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ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള കേരഭാറുകേള

171(3795) ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശൈ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിനലാം ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല
അടനിസഭാനത്തനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള കേരഭാറുകേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിനുള്ളനില്  നനിനമുള്ള  ശവദതതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാറുകേളുലട
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്  ശവദതതനി  വഭാങ്ങുനകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ശവദതതനി  കേകമ്പഭാളത്തനില്  വനിലകുറയന്നെ  സമയങ്ങളനില്  ശവദതതനി
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സസതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുന്നെലതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിനലാം ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി ദതീര്ഘകേഭാല
അടനിസഭാനത്തനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള കേരഭാറുകേളുലട  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധലാം  (1)
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  കകേരളത്തനിനുള്ളനില്  നനിനള്ള  ശവദതതനി  വഭാങ്ങല്  കേരഭാറുകേളുലട
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി) കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ഇന്ധനമഭായ നഭാഫ്തയലട വനില
വളലര കൂടുതലഭായതലകേഭാണസ്റ്റ് ടനി നനിലയത്തനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ശവദതതനിയലട വനില
സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  വഭാങ്ങുന്നെ  ശവദതതനിയലട  വനിലകയക്കഭാളുലാം  വളലര
കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.  ആയതലകേഭാണസ്റ്റ്  ടനി  നനിലയത്തനില്നനിനലാം  ഇകപഭാള  ശവദതതനി  വഭാങ്ങുന്നെനില.
വളലര അടനിയന്തെര ഘടത്തനില് ടനി നനിലയത്തനില് നനിനള്ള ശവ ദതതനി വഭാങ്ങുനണസ്റ്റ്. 

പുറകമനനിന്നെസ്റ്റ്  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  ശവദതതനി  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സമയങ്ങളനില്
മഭാത്രകമ കേഭായലാംകുളലാം നനിലയത്തനില്നനിനലാം ശവദതതനി വഭാങ്ങഭാറുള.  2017  ആഗസസ്റ്റ്
മഭാസലാം  12,  13  തതീയതനികേളനില്  ശവദതതനി  ലഭലത  കുറവഭായതനിനഭാല്  കേഭായലാംകുളലാം
നനിലയത്തനില് നനിനലാം ശവദതതനി വഭാങ്ങനിയനിരുന.

(ഡനി)  പവര്  എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേനില്  Day  ahead  Market,  Continuous  Trading,
Contingency  Market എന്നെതീ  പ്ലഭാറസ്റ്റ്കഫഭാമുകേളനിലൂലടയഭാണസ്റ്റ്  കേകമ്പഭാളത്തനില്  വനില
കുറയകമ്പഭാള ശവദതതനി വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 259

കേഭാറനില്നനിനലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനലാം

172(3796) ലപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുശസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാറനില്നനിനലാം  ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനകണഭാ  ;
എങ്കേനില് എത്ര ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  അപകേഭാരലാം  ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാനകശൈഷനിയള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  അത്തരലാം  സലാംരലാംഭകേലര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതകപഭാലല
കകേരളത്തനിലുലാം സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാറനില്നനിനലാം  ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.   നനിലവനിലല
കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലത്ത  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.  മുഖഭാന്തെരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
കേഭാറഭാടനിപഭാടങ്ങളുലട  സഭാപനിതകശൈഷനി  59.275  ലമഗഭാവഭാടഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനില്നനിനലാം
2017  ആഗസസ്റ്റ്  15-ാം തതീയതനി വലരയള്ള കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് പതനിദനിനലാം ശൈരഭാശൈരനി
0.3376 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന. 

അലനര്ടസ്റ്റ്  മുഖഭാന്തെരലാം  കേഭാറനില്  നനിനലാം  43.275  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ശവദതതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  മലയഭാള  മകനഭാരമയ്ക്കസ്റ്റ്  10
ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്,  Inbox  Renewable-നസ്റ്റ്  22  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്,  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ലകേഭാശൈമറലാം
ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ശപവറസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ് ഒരു ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്,  രഭാമക്കല്കമടസ്റ്റ് പവര് ശപവറസ്റ്റ്
ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  എന്നെനിങ്ങലന  ആലകേ  35  ലമഗഭാവഭാടനിനസ്റ്റ്  അലനര്ടസ്റ്റ്
സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിലല ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല 11  സലങ്ങളുലാം പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിലല  5  സലങ്ങളുലാം തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല ഒരു സലത്തുലാം കേഭാറനില്
നനിനലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയലമന്നെസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) കേഭാറനില്നനിനലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ സലാംരലാംഭകേലര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിചവരുന.

കൂടലാംകുളലാം പവര്ശഹകവ ശവദതതനിശലന ടവര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

173(3797) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശഹകക്കഭാടതനിയലട കസ ഉത്തരവസ്റ്റ് അവഗണനിചസ്റ്റ് കൂടങ്കുളലാം പവര്ശഹലവ
ശവദതതനിശലന  സഭാപനിക്കുന്നെതമഭായനി  ബന്ധലപട്ടുള്ള  ടവര്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തടരുന്നെതഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇകപഭാള  ശവദതതനിശലന  വലനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ജനവഭാസകകേന്ദ്രത്തനിലൂലട
ആയതനിനഭാല്  ഒട്ടുലാം  ജനവഭാസമനിലഭാത്ത  സമഭാന്തെര  കകേന്ദ്രത്തനിലൂലട  ശലന  വലനിക്കഭാനുള്ള
സഭാധലത  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  ശഹകക്കഭാടതനി  കേളക്ടലറ  ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിരുകന്നെഭാ;

(സനി)  അതവലര  400  ലകേ.വനി.  പവര്ശലന നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട
പവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവയ്ക്കഭാന കകേഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശൈമുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കേനില് ഇകപഭാള നടത്തുന്നെ പവൃത്തനി കകേഭാടതനിയലക്ഷല നടപടനിയഭായനി
കേഭാകണണനിവരുകമഭാ; അലലങ്കേനില് വനിശൈദഭാശൈങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  ഒട്ടുലാം  ജനവഭാസമനിലഭാത്ത  സമഭാന്തെരകകേന്ദ്രത്തനിലൂലട  ശലന  വലനിക്കഭാനുള്ള
സഭാധലത  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നല്കേഭാന  ശഹകക്കഭാടതനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടലറ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിടനില.  എന്നെഭാല്  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസസ്റ്റ്  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  സലങ്ങളനിലല
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല ലവണക്കരയനില് ഗലഭാസസ്റ്റ് ഇനസകലറഡസ്റ്റ്
സബ്കസഷന

174(3798) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  ലവണക്കരയനില്  നനിലവനിലുള്ള  110 ലകേവനി.  സബ് കസഷനു
പകേരലാം  110 ലകേവനി.  ഗലഭാസസ്റ്റ്  ഇനസകലറഡസ്റ്റ്  സബ് കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ലവണക്കരയനില്  ജനി.ലഎ.എസസ്റ്റ്.  സബസ്റ്റ്  കസഷന  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശൈലാം ശവദതതനി കബഭാര്ഡുതലത്തനില് പരനികശൈഭാധനിചവരുന.

ശവദതതനി വനിതരണരലാംഗലാം ശൈക്തനിലപടുത്തഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള

175(3799) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ് :
ശതീ  .    അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ലലവദതതനി വനിതരണരലാംഗലാം ശൈക്തനിലപടുത്തഭാന എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതനലാം
അവയ്ക്കസ്റ്റ് ലറഗുകലററനി കേമ്മേതീഷന അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനികേളക്കുള്ള ധനസമഭാഹരണലാം എങ്ങലനലയന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശവദതതനി  വനിതരണരലാംഗലാം  ശൈക്തനിലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പുതനിയ
ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  പുതനിയ  11  ലകേ.വനി.  ശലന  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
എചസ്റ്റ്.റനി./എല്.റനി.  അനുപഭാതലാം  കൂട്ടുകേ,  നനിലവനിലുള്ള  ചേഭാലകേകശൈഷനി  കുറഞ്ഞെ
ശവദതതനി  കേമ്പനികേള  (conductor),  പുതനിയ  ലമചലപട  കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
മഭാറ്റുകേ  (reconductoring),  സനിലാംഗനിള കഫസസ്റ്റ് ടു ത്രതീ കഫസസ്റ്റ് ശലന കേണവര്ഷന,
മരചനിലകേളക്കനിടയനിലൂലട  കേടന്നെസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നെ  ശവ ദതതനി  കേമ്പനികേള  ABC  (Aerial
Bunched Cable)/ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേള ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് മഭാറ്റുകേ തടങ്ങനിയ പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിക്കഭായള്ള തകേ  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യലട  തനതസ്റ്റ്
ഫണനില്നനിനലാം  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രസലാംസഭാന  പദതനികേളനില്നനിനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്
നനിനലാം  കേലണത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  പകേഭാരലാം
ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ഏലറടുത്തസ്റ്റ്  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പവര്ത്തനങ്ങലള സലാംബന്ധനിച
വനിവരലാം  കകേരള  ഇലകനിസനിറനി  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന  അറനിയനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  2017-18-ല്
ഏലറടുക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പവൃത്തനികേളുലട  സലാംക്ഷനിപ്തലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

സലാംസഭാനലത്ത ശവദതതനി വനിതരണ രലാംഗലാം ശൈക്തനിലപടുത്തഭാന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭായ  1.  ദതീന  ദയഭാല്  ഉപഭാദലഭായ  ഗഭാമതീണ കജലഭാതനി  പദതനി  പകേഭാരലാം
ഗഭാമപകദശൈങ്ങളനിലല ശവദതതനി വനിതരണവലാം 2.  സലാംകയഭാജനിത ഉഇൗര്ജ്ജ വനികേസന
പദതനി പകേഭാരലാം നഗരങ്ങളനിലലയലാം പഭാന്തെപകദങ്ങളനിലലയലാം ശവദതതനി വനിതരണവലാം
ശൈക്തനിലപടുത്തുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം. 

33  ലകേ.വനി.,  66  ലകേ.വനി.  സബസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പുതനിയ  ഫതീഡര്
ശലന/കകേബനിളുകേള സഭാപനിക്കല്/ ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മറുകേള സഭാപനിക്കുകേ/കശൈഷനി വര്ദനിപനിക്കല്,
പുതനിയ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  കേണക്ഷനുകേള (BPL)-DDUGJY  കകേടഭായ  മതീററുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കല് (DDUGJY&IPDS), IPDS-ല്ലപടുത്തനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലകേടനിടങ്ങളുലട
കമല്ക്കൂരയനില്  കസഭാളഭാര്  പഭാനലുകേള സഭാപനിക്കല്,  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  സഭാര്ടസ്റ്റ്
മതീററുകേള സഭാപനിക്കല് തടങ്ങനിയ പണനികേള ഉളലപടുന. 

പസ്തുത  പദതനികേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ലറഗുകലററനി  കേമ്മേതീഷലന  കരഖഭാമൂലലാം
അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ പദതനികേളക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗഭാന്റെഭായനി  60  ശൈതമഭാനലാം  തകേയലാം  30
ശൈതമഭാനലാം  തകേ  വഭായയഭായലാം  10  ശൈതമഭാനലാം  തകേ  സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭായലാം
കേലണകത്തണതണസ്റ്റ്. 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



262 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

ശവദതതനി ശലനുകേളനില്നനിനലാം അപകേടത്തനില്ലപട്ടുള്ള മരണലാം

176(3800) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ലലവദതതനി  ലലലനുകേളനില്നനിനലാം
ലലവദതതഭാഘഭാതകമറ്റുലാം വതീടുകേളനില്വചസ്റ്റ് ലലവദതതഭാഘഭാതകമറ്റുലാം എത്ര കപര് അപകേടത്തനില്ലപട്ടു
എനലാം മരണലപട്ടുലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില് എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ്/ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര്  "സര്ക്കഭാര്
സഹഭായലാം," "കബഭാര്ഡനിലന്റെ കേതീഴനില് ലതഭാഴനില്" എന്നെനിവ നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  ലലവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്
അപകേടങ്ങളക്കനിരയഭായവരുലട കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; അവർക്കസ്റ്റ് എലന്തെലഭാലാം സഹഭായങ്ങള
നല്കേനി എനലാം എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശൈഷലാം  നഭാളനിതവലര  എത്ര  കപര്
ലലവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണലപട്ടു;  മരണലപടവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് എലന്തെഭാലക്ക
സഹഭായങ്ങള നല്കേനി; എത്ര ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് ലതഭാഴനില് നല്കേനി എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  ശവദതതനി  അപകേടലാം  സലാംഭവനിച
ലപഭാതജനങ്ങള,  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്,  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നെനിവരുലട
വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

I.  ലപഭാതജനങ്ങള

i.  മഭാരകേമഭായ അപകേടലാം  : 848

(a) കബഭാര്ഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനത്തനില്നനിനലാം 344

(b) ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ ഉപകേരണങ്ങളനില് നനിനലാം
അനധനികൃത  പവൃത്തനിലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവനിച
അപകേടങ്ങള

504

ആലകേ 848

ii. മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടങ്ങള  : 285

(a)  കബഭാര്ഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനത്തനില്നനിനലാം 254

(b)ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ഉപകേരണങ്ങളനില്നനിനലാം
അനധനികൃത  പവൃത്തനിലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവനിച
അപകേടങ്ങള

31

ആലകേ 285
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2. സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്   (  ലകേ  .  എസസ്റ്റ്  .  ഇ  .  ബനി  .   എല്  .):

മഭാരകേമഭായ അപകേടലാം 57

മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടലാം 545

3.  കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  :

മഭാരകേമഭായ അപകേടലാം 71

മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടലാം 174

(ബനി)  ശവദതതഭാഘഭാതകമറ്റുള്ള  മരണലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട
ആശനിതരഭായ  38  കപര്ക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെസ്റ്റ്  നഭാളനിതവലര  ലപഭാതജനങ്ങള,
സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാര്,  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നെനിവര്ക്കുണഭായ  അപകേടത്തനിലന്റെയലാം
അനുവദനിക്കുന്നെ ധനസഹഭായത്തനിലന്റെയലാം വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലപഭാതജനങ്ങള

 മഭാരകേമഭായ അപകേടലാം  : 151

(a) കബഭാര്ഡനിലന്റെ പതനിഷഭാപനത്തനില്നനിനലാം 59

(b)  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ഉപകേരണങ്ങളനില്നനിനലാം
അനധനികൃത  പവൃത്തനിലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംഭവനിച
അപകേടങ്ങള

92

ആലകേ 151

അശദ,  സൂക്ഷമതക്കുറവസ്റ്റ്,  അറനിവനിലഭായ്മ,  സരക്ഷഭാ  മുനകേരുതലുകേലളടുക്കുന്നെതനില്
വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുകേ എന്നെതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ പതനിഷഭാ
പനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണമടയന്നെ  ലപഭാതജനങ്ങളുലട
അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള ശവദതതനി സരക്ഷഭാ പദതനി പകേഭാരലാം ഒരു
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ലന്റെ  പതനിഷഭാപനങ്ങളുലട  തകേരഭാറുകേളമൂലവലാം
ലപഭാടനിവതീണ  ശവദതതനികേമ്പനിയനില്നനിനലാം  ശവദതതഭാഘഭാതകമല്ക്കുന്നെതമൂലവലാം
മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  ലപഭാതജനങ്ങളുലട  അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്  5  ലക്ഷലാം
രൂപയലാം വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി ആശൈസഭാസ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കേനി വരുന.
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2. സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്

മഭാരകേമഭായ അപകേടലാം 6

മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടലാം 68

കജഭാലനിക്കനിടയനില്  ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണലപടുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുലട
അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര  നനിയമലാം
അനുശൈഭാസനിക്കുന്നെ വനിധത്തനിലുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം,  ശൈവസലാംസ്കഭാര ലചേലവസ്റ്റ്  എന്നെനിവ
വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന.  കൂടഭാലത മരണമടയന്നെ
ജതീവനക്കഭാരുലട അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലതഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനിയനില്
നനിനലാം  മരണഭാനന്തെര  ആനുകൂലലമഭായനി  5  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  കപഴണല്  ആകനിഡന്റെസ്റ്റ്  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  10  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഇനഷസറനസസ്റ്റ് പരനിരക്ഷയലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി
ആശനിത  നനിയമനത്തനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ആനുകൂലലത്തനിനുലാം  അര്ഹതയണസ്റ്റ്.
നനിയമപരമഭായനി  നല്കകേണ സഭാമ്പത്തനികേ  ആനുകൂലലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പുറകമ  ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്
മരണമടഞ്ഞെവരുലട ആശനിതരഭായ 12 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കജഭാലനിക്കനിടയനില്
മരഭാകേമലഭാത്ത  അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നെ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി
നഷപരനിഹഭാര  നനിയമലാം  അനുശൈഭാസനിക്കുന്നെവനിധത്തനിലുള്ള  നഷപരനിഹഭാരത്തനിനുലാം
പകതലകേ  അവശൈതഭാ  അവധനിക്കുലാം  മുഴവന  ചേനികേനിതഭാ  ലചേലവലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം
അര്ഹതയണസ്റ്റ്.

3.  കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

മഭാരകേമഭായ അപകേടലാം 8

മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടലാം 14

കജഭാലനിക്കനിടയനില്  ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണലപടുന്നെ  കേരഭാര്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
അനന്തെരഭാവകേഭാശൈനികേളക്കസ്റ്റ്  1923-ലല  ലതഭാഴനിലഭാളനി  നഷപരനിഹഭാര  നനിയമലാം
അനുശൈഭാസനിക്കുന്നെ വനിധത്തനിലുള്ള നഷപരനിഹഭാരലാം,  ശൈവസലാംസ്കഭാര ലചേലവസ്റ്റ്  എന്നെനിവ
വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കേനിവരുന. 

കജഭാലനിക്കനിടയനില് മഭാരകേമലഭാത്ത അപകേടലാം സലാംഭവനിക്കുന്നെ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം 1923-
ലല ലതഭാഴനിലഭാളനി നഷപരനിഹഭാര നനിയമലാം ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്. എന്നെഭാല് മരണമടയന്നെ കേരഭാര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള നനിയമ പകേഭാരലാം ആശനിത നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്
അര്ഹതയണഭായനിരനിക്കുന്നെതല.
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ഡഭാമുകേളനിലല ജലദഇൗര്ലഭലലാം

177(3801) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശൈശൈനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേഭാലവര്ഷക്കുറവലാം  ഡഭാമുകേളനിലല  ജലദഇൗര്ലഭലവലാം
നടപ്പുവര്ഷലത്ത  ശവദതതനി  ഉത്പഭാദനലത്ത  ഏതരതീതനിയനില്  ബഭാധനിക്കുലാം  എന്നെസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കേനില് വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഡഭാമുകേളനില്  എത്ര  ദനിവസകത്തക്കുള്ള  ശവദതതനി
ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ ജലലാം കശൈഷനിക്കുനണസ്റ്റ്; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഒരു ദനിവസലാം ആവശൈലമഭായനി വരുന്നെ ശൈരഭാശൈരനി ശവദതതനി
എത്ര  യൂണനിലറനലാം,  ആയതനില്  എത്ര  യൂണനിറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനലവനലാം
കശൈഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ഏലതലഭാലാം കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിന്നെസ്റ്റ് സലാംഭരനിക്കുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  എത്ര  ദനിവസലത്ത  ശവദതതനി
(എത്ര  യൂണനിറസ്റ്റ്)  ഉത്പഭാദനിപനിക്കഭാന  കേഴനിയലമനലാം  കേഭാലവര്ഷക്കുറവമൂലമുണഭായ
നനിലവനിലല  അവസ  തരണലാംലചേയഭാനുലാം  പവര്കേടസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുമഭായനി  എന്തു
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  മഴ  കുറഞ്ഞെതനിനഭാല്  ജലഭാശൈയത്തനികലയ്ക്കുള്ള  നതീലരഭാഴക്കനില്  ഗണലമഭായ
കുറവസ്റ്റ്  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2017  ജൂണ-ജശല  മഭാസങ്ങളനില്  ലഭനികക്കണനിയനിരുന്നെ നതീലരഭാഴക്കനിലന്റെ
(10 വര്ഷ ശൈരഭാശൈരനി) 48.19 ശൈതമഭാനലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഏകേകദശൈലാം 1200
ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറനിലന്റെ  കുറവസ്റ്റ്  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  ഇതവലരയള്ള  നതീലരഭാഴക്കുലാം
ആശൈഭാവഹമല.  ഇപകേഭാരമുണഭായനിട്ടുള്ള  കുറവസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ശവദതതനി
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇപകേഭാരലാം പവര് എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേസ്റ്റ് മുഖഭാന്തെരലാം
ശവദതതനി വഭാങ്ങുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  16-8-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് 1392 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ് ശവദതതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ലവള്ളമുണസ്റ്റ്.  ലഭലമഭായ സലാംഭരണവലാം  ഇനനി  വരഭാനസഭാധലതയള്ള
നതീലരഭാഴക്കുലാം  കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ജലവര്ഷലാം  (ജൂണ  മുതല്  ലമയസ്റ്റ്  വലര)  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തത്തക്കവനിധമഭാണസ്റ്റ് ശൈരഭാശൈരനി ശദ നലാംദനിന ഉല്പഭാദനലാം ക്രെമതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)   2017  ആഗസനിലല  കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  (15-ാം  തതീയതനി  വലരയള്ള
കേണക്കസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം)  പതനിദനിനലാം  ശൈരഭാശൈരനി  64.8244  ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറസ്റ്റ്
ശവദതതനിയലട  ആവശൈലകേതയണസ്റ്റ്.  ഇതനില്  17.5432  ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന.   കശൈഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുറകമ  നനിനലകേഭാണവരുന.
ഇതനില് കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം-23.8303 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്, ദതീര്ഘ/മധലകേഭാല കേരഭാറുകേള
വഴനി-  19.5804  ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറസ്റ്റ്,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  പുറകമനനിന്നെസ്റ്റ്
വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്  -0.7536  ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറസ്റ്റ്,  അധനികേ  ശവദതതനി  പകേഭാരലാം
(UI&URS)- 3.1171 ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം  (ലചേറുകേനിട
പദതനികേള കൂടഭാലത) 16-8-2017-ലല കേണക്കസ്റ്റ് പകേഭാരലാം  1392  ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്
ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശൈലമഭായ  ലവള്ളലാം  ജലസലാംഭരണനികേളനിലുണസ്റ്റ്.
നതീലരഭാഴക്കനില്  ഏകേകദശൈലാം  1200  ദശൈലക്ഷലാം  യൂണനിറനിലന്റെ  കുറവസ്റ്റ്  ജൂണ-ജൂശല
മഭാസങ്ങളനില് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുള്ള ജലലാം പരമഭാവധനി സലാംഭരനിക്കഭാനഭായനി പവര്
എകസ്റ്റ്കചേഞ്ചേനില്നനിനലാം  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  ലഭലമഭാകുന്നെ  സമയങ്ങളനില്  ശവദതതനി
വഭാങ്ങുകേയലാം  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങള കകേന്ദ്ര നനിലയങ്ങളനില്നനിനലാം  കവലണനവയ്ക്കുന്നെ
കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനിലുള്ള  ശവദതതനി  ലഭലമഭായ  സമയങ്ങളനിലലടുത്തുലാം  ജലശവദതതനി
കവനല്മഭാസങ്ങള  വലര  ഉല്പഭാദനലാം  നടത്തത്തക്കവനിധലാം  ക്രെമതീകേരനിചനിരനിക്കുന.   കൂടഭാലത
പുറലമനനിന്നെസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ശവദതതനി  ലകേഭാണവരുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എടുത്തുലാം  പവര്കേട്ടുലാം
കലഭാഡസ്റ്റ് ലഷഡനിലാംഗുലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസലാം സബ്കസഷനുലാം

178(3802) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില്  പുതതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  വനിളയൂര്
ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്, വലപ്പുഴ സബസ്റ്റ് കസഷന, എന്നെനിവയലട പവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാലണന്നെസ്റ്റ്  വനിശൈദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
തടസ്സങ്ങളുകണഭാ; എങ്കേനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലചേലവനില് ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുതകുന്നെ 10
ലസന്റെസ്റ്റ് ഭൂമനി സഇൗജനലമഭായനി ലഭനിക്കുകേകയഭാ അലലങ്കേനില് വഭാടകേരഹനിത ലകേടനിടലാം ലഭനിക്കുകേകയഭാ
ലചേയ്യുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ് മഭാത്രകമ പുതതഭായനി അനുവദനിച ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനികക്കണതളലവന്നെസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  കമല്പകേഭാരലാം സലകമഭാ ലകേടനിടകമഭാ
ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  വനിളയൂര്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  തടങ്ങഭാന
സഭാധനിചനിടനില. 

പടഭാമ്പനി മണ്ഡലത്തനില് വലപ്പുഴ എന്നെ സലത്തസ്റ്റ് 110 ലകേ.വനി.  സബ്കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിചനിരുന.  എന്നെഭാല്  വലപ്പുഴയനില്  സബ്കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പഭാകദശൈനികേമഭായനി  തടസ്സലാം
നനിലനനില്ക്കുന.  ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പടഭാമ്പനിയനില്ത്തലന്നെ  110  ലകേ.വനി.
സബ്കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.
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കതഭാപ്പുലാംപടനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലസക്ഷന ഓഫതീസസ്റ്റ്

179(3803) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 11-12-2015-ല്  80  ലക്ഷലാം രൂപയലട നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളക്കഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനിലല  കതഭാപ്പുലാംപടനി  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന
ഓഫതീസസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച തകേ ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2017 ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം അവസഭാനകത്തഭാലട പണനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച തകേയലട  20  ശൈതമഭാനലാം ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലത്തനിലന്റെ  കസഭായനില്  ഇനലവസനികഗഷന  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
ഫഇൗകണഷനുകവണ  ശൈനിപഭാര്ശൈ  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിശൈദമഭായ
എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനി ഉടലന ലടണര് ലചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാടഭാക്കട മനിനനി ശവദതതനി ഭവന

180(3804) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലത്തനിലല  കേഭാടഭാക്കട  പഞ്ചേഭായത്തനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലസക്ഷന
ഓഫതീസസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെനിടത്തസ്റ്റ്  മനിനനി  ശവദതതനി  ഭവന  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
എലന്തെങ്കേനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്  ആയതനിലന്റെ  നടപടനിക്രെമങ്ങള
എന്തെഭാലയന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാടഭാക്കടയനില്  മനിനനി  ശവദതതനി  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള
ലപഭാകപഭാസല് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.-ല് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. കബഭാര്ഡനിലല സഭാമ്പത്തനികേ
വനിഭഭാഗലാം  ഉപകദശൈകേലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശൈ  പകേഭാരലാം  ചേനില  കേഭാരലങ്ങളനില്  സഷതീകേരണലാം  ദക്ഷനിണ
കമഖല വനിതരണ വനിഭഭാഗ ചേതീഫസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയകറഭാടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ മുറയ്ക്കസ്റ്റ്
ടനി  ലപഭാകപഭാസല്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ലകേഭാണ
വരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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ജലശവദതത പദതനികേള

181(3805) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവള്ളത്തൂവല്,  പനങ്കേയലാം,  ലപരുകന്തെനരുവനി ജലലലവദതത പദതനികേള
എന്നെഭാണസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തതസ്റ്റ്; ഓകരഭാ പദതനിയലടയലാം പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചലതന്നെഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനികേള ഓകരഭാന്നെനിലൂലടയലാം  എത്ര ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ലലവദതതനി
ആണസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലവള്ളത്തൂവല്,  ലപരുകന്തെനരുവനി,  പതലാംകേയലാം ജലശവദതത പദതനികേലള
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പദതനി സഭാപനിത കശൈഷനി പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച തതീയതനി

കേമ്മേതീഷന ലചേയ്ത
തതീയതനി

ലവള്ളത്തൂവല് 3.6 ലമ.വഭാടസ്റ്റ് 29-12-2011 8-9-2016

ലപരുകന്തെനരുവനി 6 ലമ. വഭാടസ്റ്റ് 2-3-2012 ജൂണ 2017 
നനിര്മ്മേഭാണലാം 
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി 
ശവദതകതഭാല് 
പഭാദനലാം ആരലാംഭനിച.  
പദതനി ഉടലന 
കേമ്മേതീഷന 
ലചേയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പതലാംകേയലാം 8 ലമ. വഭാടസ്റ്റ് 14-8-2017-ല്
കകേഭാകമഴല്
ഓപകറഷന
ആരലാംഭനിച.

പതലാംകേയലാം  പദതനി
2017  ജനുവരനിയനില്
ഉദ്ഘഭാടനലാം നടത്തനി.

ശപകറഭാലനിസനിസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനത്തനിലുള്ള പ്ലഭാനകേള

182(3806) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാലനിനല സലാംസ്ക്കരണത്തനിനുലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനത്തനിനുമഭായനി ശപകറഭാലനിസനിസസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലുള്ള  പ്ലഭാനകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില്  ഏലതഭാലക്ക
കേമ്പനനികേളുമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപനിടനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ധഭാരണഭാപത്രത്തനിലല വലവസകേള എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ശപകറഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  സഭാകങ്കേതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗലാംമൂലമുണഭാകുന്നെ  വനിഷവഭാതകേലാം
നനിമനിത്തലാം അപകേടലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം മുനകേരുതല് സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ശവദതതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങള  ശപകറഭാലനിസനിസസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലുള്ള പ്ലഭാനകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

സഭാര്ടസ്റ്റ്  മതീറര്

183(3807) ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ശവദതതനി

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാസലാം  അഞ്ഞൂറസ്റ്റ്  യൂണനിറനില്  കൂടുതല്  ശവദതതനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  മതീറര്  നടപനിലഭാക്കണലമന്നെസ്റ്റ്  ശവദതതനി  ലറഗുകലററനി
കേമ്മേതീഷന ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില് ഈ ശൈനിപഭാര്ശൈ നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി) സഭാര്ടസ്റ്റ് മതീറര് ഘടനിപനിക്കുന്നെതലകേഭാണള്ള പകയഭാജനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇഇൗ ശൈനിപഭാര്ശൈ നടപനിലഭാക്കുന്നെതനികലയ്ക്കഭായനി സഭാര്ടസ്റ്റ് മതീറര് സലാംവനിധഭാനലാം

സഭാപനിക്കുന്നെതനില് തഭാല്പരലമുള്ള കകേഭാണട്രേഭാക്ടര്മഭാകരഭാടസ്റ്റ് മഭാതൃകേഭാ പതനിഷഭാപനത്തനിനഭായള്ള

(pilot implementation) 'തഭാല്പരല പകേടന അകപക്ഷ' (Expression of Interest)

സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  9-8-2017-നസ്റ്റ്  ലപഭാതവനിജഭാപനലാം  വഴനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്

ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  30-8-2017  വലര  കമല്പറഞ്ഞെ

അകപക്ഷ സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് തങ്ങളുലട വനിശൈദമഭായ ശവദതതനി ഉപകയഭാഗ രതീതനി,
സമയലാം എന്നെനിവ സഭാര്ടസ്റ്റ് മതീറര് മുകഖന ലഭനിക്കുന. ഇതവഴനി അവരവരുലട ശവദതതനി
ഉപകഭഭാഗക്രെമലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയനനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാകുന.  റനി.ഒ.ഡനി.
തഭാരനിഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് പതീക്കസ്റ്റ് ഉപകഭഭാഗവലാം മറ്റുലാം നനിയനനിചസ്റ്റ് ശവദതതനി
ബനിലനില്  കുറവസ്റ്റ്  വരുത്തഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ശവദതതനി  തടസ്സങ്ങള  തല്സമയലാംതലന്നെ
സഭാര്ടസ്റ്റ് മതീറര് വഴനി അറനിയഭാന പറ്റുന്നെതലകേഭാണസ്റ്റ് ശവദതതനി പുനനഃസഭാപനത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള  ശകേലക്കഭാള്ളഭാന  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയലാം.  ഇപകേഭാരലാം  500  യൂണനിറനിലധനികേലാം  ശവ ദതത  ഉപകഭഭാഗമുള്ള
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  മതീറര്  ഘടനിപനിക്കുന്നെതവഴനി  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ലമചലപട
കസവനലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം  ശവദതതനി  വനിതരണ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഉയര്ന്നെ  കേഭാരലക്ഷമത
ഉറപ്പുവരുത്തനി പസരണ വനിതരണ നഷലാം കുറചലകേഭാണവരുന്നെതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിലല ശവദതതനി ലസക്ഷന ഓഫതീസകേള

184(3808) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  എത്ര  ലലവദതതനി  ലസക്ഷന  ഓഫതീസകേള
ഉണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇഇൗ  ഓഫതീസകേളനില്  അനുവദനിച  തസനികേകേളുലട  എണലാം  എത്രയഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  തസനികേകേളനില്  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെവ  ഏതഭാലണനലാം  എത്ര  കേഭാലമഭായനി
ഒഴനിഞകേനിടക്കുന എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പസസ്തുത ഒഴനിവകേള എകപഭാള നനികേത്തുലമന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില് 30 ഇലകനിക്കല് ലസക്ഷന ഓഫതീസകേളുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ഇഇൗ ഓഫതീസകേളനിലല തസനികേകേളുലട എണവലാം ഒഴനിവകേളുലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*. ഇഇൗ ഒഴനിവകേള ഒരു വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  ഒഴനിവകേള  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അനുമതനിക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനലാം
വഴനിയലാം ഉകദലഭാഗക്കയറലാം നല്കേനിയലാം കൂടഭാലത സലലാം മഭാറത്തനിലൂലടയലാം നനികേത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

* ശലബറനികേള വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സമ്പൂര്ണ ശവദതതതീകേരണ പദതനി

185(3809) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണ  പദതനിയനില്  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനി
വനികേസന ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഏലതലഭാലാം പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനില്  നടത്തുന്നെ  പവൃത്തനികേള
സലാംബന്ധനിച വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങളുലാം മറ്റുലാം എലാം.എല്.എ.-മഭാലര അറനിയനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുലട  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പവൃത്തനികേലള  സലാംബന്ധനിചള്ള  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള  അതതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശൈ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ശവദതത  കേണക്ഷന  നല്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശവദതത  വനിതരണ  ശലാംഖല
വനിപുലലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്
വനിനനികയഭാഗലപടുത്തനി  എചസ്റ്റ്.റനി., എല്.റനി. ശലന നനിര്മ്മേഭാണലാം, ട്രേഭാനകസ്ഫഭാര്മര് സഭാപനിക്കല്,
സനിലാംഗനിള  കഫസസ്റ്റ്  റ്റു  ത്രതീ  കഫസസ്റ്റ്  കേണവര്ഷന  തടങ്ങനിയ  പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പധഭാനമഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലടയലാം  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  പവൃത്തനികേളുലട
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുന്നെ  'Utilization  Certificate'  തകദ്ദേശൈസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സമ്പൂര്ണ ശവദതതതീകേരണലാം

186(3810) ലപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുശസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലാം എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സമ്പൂര്ണ ശവദതതതീകേരണത്തനിനഭായനി എലാം.എല്.എ.  ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പദതനികേളനിൽ  നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം;
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭായവയനിൽ  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണലാം
എകപഭാൾ പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017  മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  വതീടുകേളനിലുലാം  ശവദതതനി
എത്തനിക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലലാം നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുകേ,
ധനകസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തുകേ, വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന സഭാധലമഭായ
സലങ്ങളനിലലലഭാലാം  ആ  വനിധത്തനിലുലാം  ആയതസ്റ്റ്  സഭാധലമഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനില്
വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനവലാം  വനിതരണവലാം  വഴനിയലാം  ശവദതതനി  എത്തനിക്കുകേ,
വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  പണലാം  കേലണത്തഭാനഭാകേഭാത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്
ആയതനിനുള്ള ധനകസഭാതസ്സസ്റ്റ്  കേലണത്തനി വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തുകേ,  വയറനിലാംഗസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി കേണക്ഷന നല്കുകേ എന്നെനിങ്ങലന സഭാമൂഹനികേ ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി
ഒരു ബൃഹതസ്റ്റ് പദതനിയഭാണസ്റ്റ് സമ്പൂര്ണ ശവദതതതീകേരണത്തനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണ  യഞ്ജത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ശവദതതനി  ശലന
എത്തനിലപടനിടനിലഭാത്ത ഒറലപട, ഉളനഭാടന പകദശൈങ്ങളനില് സഇൗകരഭാര്ജ്ജ നനിലയലാം സഭാപനിചസ്റ്റ്
ശവദതതതീകേരനിക്കുന്നെ പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  കേണ്ണൂര്  എന്നെതീ  ജനിലകേളനില്നനിനലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ
257  കുടുലാംബങ്ങലള  കേലണത്തുകേയലാം  അവനികടയ്ക്കസ്റ്റ്  കമല്പകേഭാരലാം  സഇൗരനനിലയലാം
സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  കേരഭാറനികലര്ലപടുകേയലാം  ലചേയ്തു.  ഇഇൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  പരനിമനിത
ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകഭഭാഗലാം  നനിജലപടുത്തനിയതനിനഭാല് ജനങ്ങള  എതനിര്പസ്റ്റ്  കരഖലപടുത്തുകേയലാം
തന്മൂലലാം  പദതനി  സമ്പൂര്ണമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലത  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നൂതന
ഗഭാര്ഹനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  പവര്ത്തനിക്കഭാന  കേഴനിയന്നെ  ശലാംഖലയഭാണസ്റ്റ്  ഇവര്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്. ആയതനിനഭാല് പദതനി പൂര്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാന ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ്
ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി&സനി)  16-8-2017-ലല കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 127 എലാം.എല്.എ.-മഭാരനില്
നനിന്നെഭായനി  36.98  കകേഭാടനി  രൂപ  (28.34  കകേഭാടനി  രൂപ  ആസനിവനികേസന  ഫണനില്
നനിനലാം 8.64 കകേഭാടനി രൂപ പകതലകേ വനികേസന ഫണനില്നനിനലാം) ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേരുലട ഉറപസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് 75 എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
ആസനിവനികേസന  ഫണനിനഭായള്ള  എസനികമറസ്റ്റ്  ലഭലമഭായതനില്  68  എണത്തനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  (23.84  കകേഭാടനി  രൂപ)  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  51  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
പകതലകേ വനികേസന ഫണസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള ഉറപസ്റ്റ് ലഭനിചതനില് ഇതവലര 8.54
കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. Suplementary Demand For Grants 2016-17 പകേഭാരലാം
20  കകേഭാടനി  രൂപ  ആസനിവനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  സമ്പൂര്ണ  ശവദതതതീകേരണത്തനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. ഇതനില് 15 കകേഭാടനി രൂപ ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-ക്കസ്റ്റ് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സമ്പൂര്ണ ശവദതതതീകേരണ പദതനി പകേഭാരലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് ശവദതത
കേണക്ഷന നല്കുന്നെതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ശവദതതനി വനിതരണ ശലാംഖല വനിപുലലപടു
ത്തുന്നെതനിനഭായനി  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  വനിനനികയഭാഗലപടുത്തനി
എചസ്റ്റ്.റനി.,  എല്.റനി.  ശലന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമര്  സഭാപനിക്കല്,  സനിലാംഗനിള
കഫസസ്റ്റ്  റ്റു  ത്രതീ  കഫസസ്റ്റ്  കേണവര്ഷന  തടങ്ങനിയ  പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  പധഭാനമഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  റവനബ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  ഉത്തരവസ്റ്റ്  ലഭനികക്കണതലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ
അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ളതമഭായ  ഏതഭാനുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം  ഇ.എചസ്റ്റ്.ടനി.  ടവര്
സഭാപനിചസ്റ്റ്  കേഭായലനിനുകുറലകേ  320  മതീറര്  എല്.റനി.  ശലന  വലനിചസ്റ്റ്  ശവദതതനി
കേണക്ഷന നല്കകേണ മഭാകടല് തരുത്തനിലല പത്തസ്റ്റ് കേണക്ഷനുകേളുലാം ഒഴനിചസ്റ്റ്  എലഭാ
പവൃത്തനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവയലാം  ഉടന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നെസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുന.

പള്ളനിവഭാസല് എകസ്റ്റ്റനഷന, കതഭാടനിയഭാര് ശവദതത പദതനികേള

187(3811) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പള്ളനിവഭാസല് എകസ്റ്റ്റനഷന,  കതഭാടനിയഭാര് ജലശവദതത പദതനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ശവദതതനിയഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  പദതനികേളനില്നനിന്നെസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുന്നെലതനലാം  പദതനികേള  എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേമ്മേതീഷന  ലചേയ്യുവഭാന
സഭാധനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഏലതലഭാലാം  ജലശവദതത  പദതനികേളുലട  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിലയനലാം  എത്ര  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ശവദതതനി  അധനികേമഭായനി  ഉല്പഭാദനിപനിചലവനലാം
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പള്ളനിവഭാസല് എകസ്റ്റ്റനഷന പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിച.
കതഭാടനിയഭാര് പദതനിയലട ബഭാക്കനി കജഭാലനികേളക്കുള്ള ലടണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  
ക്രെമ

നമ്പര്
പദതനി സഭാപനിത

കശൈഷനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ തതീയതനി

1 പള്ളനിവഭാസല് എകസ്റ്റ്റനഷന 60 MW 12/2020

2 കതഭാടനിയഭാര് 40 MW 2/2020

456/2020
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(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേതീഴനില്
തഭാലഴപറയന്നെ  ജലശവദതത  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  33.761  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്
ശവദതതനി അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ക്രെമ
നമ്പര്

പദതനി സഭാപനിത കശൈഷനി

1 റഭാന്നെനി ലപരുനഭാടസ്റ്റ് 4 MW

2 പതീചനി 1.25 MW

3 വനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ് 7.5 MW

4 ബഭാരഭാകപഭാള 15  MW

5 ചേനിമ്മേനിണനി 2.5 MW

6 ആഢലനപഭാറ 3.5 MW

7 ലപഭാരനിങ്ങല്കുത്തസ്റ്റ് ശമകക്രെഭാ സ്കതീലാം 0.011 MW

33.761 MW

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  സസകേഭാരല  കമഖലയനില്  എനര്ജനി  മഭാകനജസ്റ്റ് ലമന്റെസ്റ്റ്
ലസന്റെറനിലന്റെ  അധതീനതയനില്  തഭാലഴപറയന്നെ  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതത  പദതനികേള
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

• കേഭാരനിക്കയലാം  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതത  പദതനിയലട  ഒന്നെഭാലാംഘടലാം-10.5
MW

• ഇരുട്ടുകേഭാനലാം ലചേറുകേനിട ജലശവദതത പദതനിയലട ഇരുട്ടുകേഭാനലാം രണഭാലാം
ഘടലാം-1.5 MW

• മതീനവലലാം ലചേറുകേനിട ജലശവദതത പദതനി-3 MW

ലമഭാത്തലാം  66  KW  വരുന്നെ  64  പതീകക്കഭാ  ജലശവദതത  പദതനികേള
(1 മുതല് 3 KW വലരയള്ളവ) കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

അതനിരപനിള്ളനി പദതനി

188(3812) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അതനിരനിപനിളളനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില്
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിലക്കതനിലര  പചേരണലാം  നടത്തുന്നെ  സലാംഘടനകേളുലട
പവര്ത്തനലാം പരനികശൈഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി വനിഷയലാം അജണയഭാക്കനി പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ചേനില സലാംഘടനകേളക്കസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെ ഫണനിലാംഗനിലനക്കുറനിചള്ള ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പദതനിലക്കതനിരഭായനി  ഏതഭാനുലാം  പരനിസനിതനി  സലാംഘടനകേളുലാം
രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനികേളുലാം  ചേനില  ആശൈങ്കേകേള  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരലാം  ആശൈങ്കേകേള
അകേറനി  സമവഭായത്തനിലൂലട പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ശദയനില്പടനിടനില.

അതനിരപനിള്ളനി ജലശവദതത പദതനി

189(3813) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അതനിരപനിള്ളനി  ജലശവദതത  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില്  എലന്തെലഭാലാം  പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പദതനിയലട  പഭാഥമനികേ  പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിയര്,  ടണല്,
പവര്ഹഇൗസസ്റ്റ് തടങ്ങനിയ പദതനിയലട പധഭാനഘടകേങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള തടങ്ങനിയനിടനില.
ലടണര് വനിളനിചനിടനില. പഭാരലാംഭ പവര്ത്തനങ്ങളനില് ചേനിലതസ്റ്റ് മുനകപതലന്നെ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശവദതതനിശലന അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

190(3814) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് നഭാളനിതവലര ശവദതതനിശലന അപകേടങ്ങളനില്ലപടസ്റ്റ്
കഷഭാകക്കറസ്റ്റ് മരനിച ആളുകേളുലട എണലാം എത്രലയന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില്
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ശവദതതനിശലന  ലപഭാടനിവതീണസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെ  അപകേടങ്ങളനില്നനിനലാം
രക്ഷകനടഭാന  ഇവ  ലപഭാടനിവതീണഭാലുടനതലന്നെ  ശവദതതനി  നനിലയ്ക്കുന്നെ  എലന്തെങ്കേനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനലാം ഏർലപടുത്തുവഭാൻ നടപടനിയകണഭാ;

(സനി)  ശവദതതഭാഘഭാതലാം  വഴനിയള്ള  മരണങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേള  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയലമന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  ശവദതതനി  കേമ്പനിയമഭായനി

സമ്പര്ക്കത്തനില്ലപടസ്റ്റ്  ശവദതതഭാഘഭാതകമറ്റുലാം  ശവദതതനി ശലന അപകേടങ്ങളനില്ലപട്ടുലാം 59

ലപഭാതജനങ്ങളുലാം 6 കബഭാര്ഡുജതീവനക്കഭാരുലാം 8 കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം മരണലപടനിട്ടുള്ളതഭായനി

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം മരണലപട

ലപഭാതജനങ്ങള

കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

ജതീവനക്കഭാര്

കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേള

2016 35 1 5

2017 24 5 3

(ബനി)   11  ലകേ.വനി.-കയഭാ അതനിനുമുകേളനിലുള്ളകതഭാ  ആയ ശലനുകേള ലപഭാടനി
വതീണഭാല് തല്ക്ഷണലാം ശവദതതനിബന്ധലാം വനികച്ഛദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എലഭാ
സബ്കസഷനുകേളനിലുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിശനിത  ഇടകവളകേളനില്
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് കുറമറതഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശവദതതഭാഘഭാതലാംവഴനിയള്ള മരണങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കഭാന തഭാലഴപറയന്നെ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശവദതതനി ശലനുകേളനിലല അറകുറപണനികേളനികലര്ലപടുന്നെ ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം കേരഭാര്
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  സരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  Permit  to  Work
(PTW)  സലാംവനിധഭാനലാം വനിതരണ കമഖലയനില്കൂടനി കേര്ശൈനമഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിലന്റെ ഉല്പഭാദന,  പസരണ, വനിതരണ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല എലഭാ ഓഫതീസകേളനിലുലാം ആവശൈലമഭായ സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള (Safety
Gloves,  Safety  Belt,  Safety  Shoes,  Earthing/  Discharge  Rod,  Earthing
Chain,  First  Aid Kit,  Rain Coat,  Ladder  etc.)  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിതരണ
വനിഭഭാഗത്തനിലല കേരഭാര് ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ആവശൈലലാം കവണ സരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  ക്രെമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സരക്ഷഭാപഭാലനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി സബസ്റ്റ് എഞ്ചേനിനതീയര് മുതല് ഇലകനിസനിറനി വര്ക്കര് വലരയള്ള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  പരനിശൈതീലന  ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനിയലാം
കജഭാലനിസലങ്ങളനില്  ലകേഭാണകപഭായനി  പരനിശൈതീലനലാം  നടത്തനിയലാം  സരക്ഷഭാ
നടപടനികേലളക്കുറനിചള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കഡഭാക്ടര്,  ഫയര്കഫഭാഴസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര് എന്നെനിവരുലട കസവനലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
പഥമ ശുശ്രൂഷഭാപരനിശൈതീലനലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.
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ലപഭാതജനങ്ങളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  സരക്ഷഭാകബഭാധലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി
കഡഭാകേതലമന്റെറനികേള,  നബ്യൂസസ്റ്റ്  ക്ലനിപനിലാംഗ്സസ്റ്റ്,  സരക്ഷഭാവകബഭാധ  പരസലങ്ങള,  ദൃശൈല/
ശവല/പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴനിയള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  മുതലഭായ  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത കുറമറ രതീതനിയനില് ശലനുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകേ,
ലപഭാടനിവതീഴഭാന  സഭാധലതയള്ള  AAC  (All  Aluminium  Conductor)  കകേഭാപര്
തടങ്ങനിയ കേമ്പനികേള മഭാറനി  ACSR  (Aluminium Conductor  Steel  Reinforced)
കേമ്പനികേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ.  സസയലാം  ശവദതതനി  ബന്ധലാം  വനികച്ഛദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലഭാക്കുകേ തടങ്ങനിയവ എലഭാ വര്ഷവലാം ലചേയ്തുവരുന.
LT, HTവനിതരണ ശലനുകേളനില് ഇകപഭാള തലന്നെ പല സലങ്ങളനിലുലാം സരക്ഷലയ
മുനനനിര്ത്തനി ഏരനിയല് ബഞ്ചേസ്റ്റ്ഡസ്റ്റ്  കകേബനിളുകേളുലാം ഭൂഗര്ഭ കകേബനിളുകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കേമ്പനി ലപഭാടനി വതീഴകേ മുതലഭായ അതലഭാവശൈലഘടങ്ങളനില് ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനരനിടസ്റ്റ്
വനിളനിചറനിയനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  94960661061  എന്നെ  നമ്പറനിലല  കസവനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  ഏതസ്റ്റ്  പരഭാതനിയലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  അറനിയനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  1912  എന്നെ  കകേന്ദ്രതീകൃത
ഉപകഭഭാക്തൃകസവന  കകേന്ദ്രലാം  24  മണനിക്കൂറുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ശവദതതനി  അപകേടങ്ങളുലാം
മറ്റുള്ള  ഏതസ്റ്റ്  പരഭാതനിയലാം  ഇകപഭാള  9496001912  എന്നെ  വഭാടസ്റ്റ്സഭാപസ്റ്റ്  നമ്പറനിലുലാം
അറനിയനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.എല്.  കനരനിട്ടുലാം  ശമക്കസ്റ്റ്  ഓപകററര്
മുകഖനയലാം ലപഭാതസലങ്ങളനിലുലാം ജനങ്ങള തനിങ്ങനിക്കൂടുന്നെ മറനിടങ്ങളനിലുലാം ശവദതതനി
സരക്ഷഭാ  സകന്ദശൈങ്ങള  ശമക്കനിലൂലട  കകേളപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ലപഭാതജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ശവ ദതതനി
സരക്ഷലയക്കുറനിചള്ള  കൂടുതല്  കേഭാരലങ്ങള  മനസ്സനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത
പധഭാനലപട പഭാകദശൈനികേ ഉതവ സമയങ്ങളനിലുലാം മറസ്റ്റ്  പധഭാന പരനിപഭാടനികേകളഭാടനുബന്ധനിചലാം
സരക്ഷഭാകബഭാധവല്ക്കരണ പദര്ശൈനലാം സലാംഘടനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

സഇൗരശവദതതനിയലട വലഭാപനലാം

191(3815) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സഇൗരശവദതതനിയലട വലഭാപനലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കസഭാതസ്സുകേളുലാം
അവയലട ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുലാം ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സഇൗരശവദതതനിയലട  വലഭാപനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ശവദതതനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
സര്കവ്വേ നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ശവദതതനി  ഗനിഡനിലന്റെ  സനിരത  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  ലറഗുകലഷന
അനുസരനിചസ്റ്റ്  വനിതരണ  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറനിലന്റെ  15  ശൈതമഭാനലാം  അലലങ്കേനില്  ശൈരഭാശൈരനി
കലഭാഡനിലന്റെ (ഏഴസ്റ്റ് ദനിവസലാം 8.00 a.m. മുതല് 4.00 p.m. വലരയള്ള) 80 ശൈതമഭാനലാം
വലര  മഭാത്രകമ  അനുവദനിക്കഭാന  കേഴനിയകേയള.  ഈ  നനിലയനില്  കസഭാളഭാര്  കേണക്ടനിവനിറനി
നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  അതകപഭാലല  ഉയര്ന്നെ
കശൈഷനിയള്ള പദതനികേളുലട കേണക്ടനിവനിറനി നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് കലഭാഡസ്റ്റ് കഫഭാ സഡനി
നടത്തഭാറുണസ്റ്റ്. 

സഇൗരശവദതതനി  ഗനിഡുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുകമ്പഭാള  ഗനിഡനിലന്റെ  സനിരത
പഠനിക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി ഒരു ശപലറസ്റ്റ് പദതനി സര്ക്കഭാര് സഹഭായകത്തഭാടു
കൂടനി  കകേരള കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  അഞ്ചേസ്റ്റ്  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ
മുടക്കനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സഇൗകരഭാര്ജ്ജലാം  മുഖലകസഭാതസ്സഭായള്ള  കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്  പദതനികേള
തറനനിരപനിലുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലട കമല്ക്കൂരയനിലുലാം ഡഭാമനിലന്റെ നടപഭാതയനിലുലാം കേനഭാലനിലന്റെ
മുകേളനിലുലാം  ജകലഭാപരനിതലത്തനില്  ലപഭാങ്ങനിക്കനിടക്കുന്നെതമഭായ  പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
വനിവനിധ സലങ്ങളനില് ഗനിഡ്ബന്ധനിതമഭായനി ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധലാം 1-ല് കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

സസകേഭാരല/സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നെ ഗനിഡ്ബന്ധനിത സഇൗകരഭാര്ജ്ജ
നനിലയങ്ങളുലട  മുഖലഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  അതഭാതസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭാണസ്റ്റ്.  ഇതകൂടഭാലത
സനിയഭാല്  23.19  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  ഹനിനഡഭാല്കകേഭാ 1  ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
36  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്,  അലനര്ടസ്റ്റ്  (ഗനിഡസ്റ്റ്  ബന്ധനിതലാം)  2  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
(കമല്ക്കൂരയനില്) 6.88 ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്, ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. ലനിമനിറഡസ്റ്റ് 10.399 ലമഗഭാവഭാട്ടുലാം
ഗനിഡസ്റ്റ്  ബന്ധനിത  പദതനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതതസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനിട്ടുള്ള 10.3 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ ഓഫസ്റ്റ് ഗനിഡസ്റ്റ് പദതനികേള അലനര്ടസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  കുഴല്മന്ദത്തസ്റ്റ്  അലനര്ടനിലന്റെ  ഉടമസതയനില്  2  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ
കസഭാളഭാര് പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് ശവദതതനി ഉത്പഭാദനിപനിചസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ഗനിഡനികലക്കസ്റ്റ് നല്കേനി
വരുനണസ്റ്റ്.  നനിലവനില് അലനര്ടനിലന്റെ ലഡകമഭാണകസഷന സ്കതീമനില് ഉളലപടുത്തനി 7
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  (സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള)110kWp ഉലാം  ലഡകപഭാസനിറസ്റ്റ്  വര്ക്കസ്റ്റ്
സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  25  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്(സര്ക്കഭാര്  ലകേടനിടങ്ങള)  2kWp
ലടകനിക്കല് കേണസളടനസനി സ്കതീമനില് ഉളലപടുത്തനി, 4 ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ് (3 സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടങ്ങളുലാം  1  ശപവറസ്റ്റ് കകേഭാകളജുലാം)  2100kWp  കശൈഷനിയള്ള സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പവര്
പ്ലഭാനകേള അലനര്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനിശൈദമഭായ ലനിസസ്റ്റ്  അനുബന്ധലാം  II-ല്
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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അലനര്ടസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  റൂഫസ്റ്റ്  കടഭാപസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര്  പദതനി  പകേഭാരലാം
പതനിനഭായനിരത്തനിലധനികേലാം കമല്ക്കൂരകേളനില്  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  പഭാനല്  ഘടനിപനിചസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഹനികേ,
വലവസഭായ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള ശവദതതനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനില് സസന്തെലാം  ഉപകഭഭാഗലാം
കേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  ബഭാക്കനിയള്ളതസ്റ്റ് ശവദതതനി  വനിതരണ  കേമ്പനനികേളുലട  ശലാംഖലയനികലക്കസ്റ്റ്
നല്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ആദലഘടലമന്നെ  നനിലയനില്  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
അധതീനതയനിലുള്ള മറസ്റ്റ്  ആവശൈലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴനിയഭാത്ത സലത്തുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലട  കമല്ക്കൂരകേളനിലുമഭായനി  10.399  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  8.515
ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന. 4.4175  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  പദതനികേളുലട
ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം  തകദ്ദേശൈ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  കമല്ക്കൂരയനില്  1.22  ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ  നനിലയങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ദര്ഘഭാസസ്റ്റ്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഫണനിലന്റെ  ലഭലതകൂടനി
കേണക്കഭാക്കനി സര്കവ്വേ ക്രെമലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കവനല്ക്കഭാലലത്ത ശവദതതനി ഉപകഭഭാഗ ലാം

192(3816) ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.ഇ.ഡനി  ബളബുകേളുലട  ഉപകയഭാഗത്തനില്  ഉണഭായ വനവര്ദനവസ്റ്റ്
ശവദതതനി ഉപകഭഭാഗലാം കുറയ്ക്കുവഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ കവനല്ക്കഭാലലത്ത ശവദതതനി ഉപകഭഭാഗലാം കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷവമഭായനി
തഭാരതമലലപടുത്തുകമ്പഭാള കുറവഭായനിരുനലവന്നെ റനികപഭാര്ട്ടുകേള വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനിൽ ശവദതതനി ഉപകഭഭാഗത്തനില് വന്നെ കുറവസ്റ്റ് എത്രലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  കവനല്ക്കഭാലലത്ത  ശവദതതനി  ഉപകഭഭാഗലാം  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷലത്ത
ഉപകഭഭാഗവമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ലഫബ്രുവരനി  മുതല്  ഏപനില്  വലര
കുറവഭായനിരുനലവന്നെതസ്റ്റ് ശൈരനിയഭാണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല് കമയസ്റ്റ് മഭാസലാം  2017-ലല ഉപകഭഭാഗലാം
2016-ലനക്കഭാള കൂടുതലഭായനിരുന.
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(സനി) ശവദതതനി ഉപകഭഭാഗത്തനില് വന്നെ കുറവസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

മഭാസലാം 2016
ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്

2017
ദശൈലക്ഷലാം യൂണനിറസ്റ്റ്

അന്തെരലാം ദശൈലക്ഷലാം
യൂണനിറസ്റ്റ്

ലഫബ്രുവരനി 1926 1876 50

മഭാര്ചസ്റ്റ് 2259 2179 80

ഏപനില് 2285 2217 68

കമയസ്റ്റ് 2127 2170 -43

ശവദതകതഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനികേള 

193(3817) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ശവദതകതഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുലടയലാം പദതനികേളുലടയലാം വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശവദതതനി  പസരണ നഷലാം കുറക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭഭാവനിയനിലല ഊര്ജ്ജകസഭാതസ്സസ്റ്റ് എന്നെ നനിലയനില് സഇൗകരഭാര്ജ്ജത്തനിലന്റെ
പഭാധഭാനലലാം കേണക്കനിലലടുത്തസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി നടപഭാക്കുന്നെ പദതനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ശവദതകതഭാല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നനിലവനില്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന്നെ  9  ജലശവദതത  പദതനികേള  (ആലകേ  165MW)
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുലാം  കൂടഭാലത  പുതനിയ  ജലശവദതത  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കുവഭാനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലകേ 156.5
MW സഭാപനിതകശൈഷനി ലഭനിക്കുന്നെ 16 പുതനിയ ജലശവദതത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കമല്പറഞ്ഞെ പദതനികേളുലട ലനിസസ്റ്റ് അനുബന്ധലാം 1 & 2  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* പഭാരമ്പകരലതര ഉഇൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേളനില് നനിനള്ള ഉഇൗര്ജ്ജ
ഉത്പഭാദനലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ സഇൗകരഭാര്ജ്ജത്തനില്നനിനലാം  90  MW-ഉലാം
കേഭാറനില് നനിനലാം  59.275 MW-ഉലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പദതനി
പകേഭാരലാം 2022-ഒഭാടുകൂടനി 1000 MW-ലന്റെ കസഭാളഭാര് പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടുന. വനിഭഭാവന ലചേയ്ത പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  
(36 MW ചേഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് ലചേയ്ത)

164 MW

ചേതീകമനനി കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് 200 MW

NTPC 175 MW

മറസ്റ്റ്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള,  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്,
ലകേഭാചനി ലമകട്രേഭാ ലറയനില്

371 MW

പൂര്ത്തതീകേരനിചതസ്റ്റ് 90 MW

ആലകേ 1000 MW

പൂര്ത്തതീകേരനിച പദതനികേളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:
KSEBL 10.399 MW

ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള (ഗനിഡസ്റ്റ് നനിര്ബന്ധലാം) 6.881 MW

കസഭാളഭാര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ് 36 MW

ബനിയഭാല് 23.19 MW

ഹനിനഡഭാല്കകേഭാ 1 MW

അലനര്ടസ്റ്റ് 2 MW

എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജസ്റ്റ് 135 MW

കേഭാരലവടലാം കേലഭാമ്പസസ്റ്റ് 100 KW

അലനര്ടസ്റ്റ് (ഓഫസ്റ്റ് ഗനിഡസ്റ്റ്) 10.3 KW

ആലകേ 90 MW

കൂടഭാലത  കേഭാറനില്നനിനലാം  59.275  MW  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേരള  കസറസ്റ്റ്
ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  6.125 MW കശൈഷനിയള്ള പദതനികേളുലാം സസകേഭാരല
വലക്തനികേള 112 MW-ലന്റെ പദതനികേളുലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള ലചേറുകേനിട ജലശവദതത പദതനി നയ പകേഭാരലാം സസകേഭാരല കമഖലയലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  മതരദര്ഘഭാസനിലൂലട  25  MWവലരയള്ള  ലചേറുകേനിട
ജലശവദതത  പദതനികേള  -  കേലഭാപ്റതീവസ്റ്റ്,  സസതന-വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  -30
വര്ഷകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  BOOT  അടനിസഭാനത്തനില്  അനുവദനിചവരുന.  BOOT
കേഭാലഭാവധനിക്കുകശൈഷലാം  ഇഇൗ  പദതനികേള  സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  യഭാലതഭാരു
ഉപഭാധനികേളുമനിലഭാലത  തനിരനിചനല്കകേണതഭാണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില്  (i)  7  MW-ലന്റെ
അള്ളുങ്കേല് (ii) 10 MW-ലന്റെ കേഭാരനിക്കയലാം ഒന്നെഭാലാംഘടലാം (iii)3 MW-ലന്റെ ഇരുട്ടുകേഭാനലാം
ഒന്നെഭാലാംഘടലാം  (iv)  1.5  MW-ലന്റെ  ഇരുട്ടുക്കഭാനലാം  രണഭാലാംഘടലാം  v)  5  MW-ലന്റെ
കേഭാരനിക്കയലാം  രണഭാലാംഘടലാം  (vi)  8  MW-ലന്റെ  പഭാതലാംകേയലാം  എന്നെതീ  പദതനികേള
ഇതവലര കേമ്മേതീഷന ലചേയ്തു.
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ഇങ്ങലന അനുവദനിച 8 MW-ലന്റെ ആനക്കഭാലാംകപഭായനില്, 4.5 MW  അരനിപഭാറ
എന്നെതീ  പദതനികേളുലട  പണനികേള  ഒരു  വര്ഷത്തനിനകേലാം  തതീര്ക്കുന്നെ  വനിധത്തനില്
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

21  MW-ലന്റെ  കേക്കടഭാലാംകപഭായനില്,  16  MW-ലന്റെ  കപഭാരു,  20  MW-ലന്റെ
കേതീഴഭാര്കുത്തസ്റ്റ്  എന്നെതീ  പദതനികേളുലട  വനലാം,  MO&EF  അനുവഭാദലാം
കേനിട്ടുന്നെതനിനഭായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.   ഏകേകദശൈലാം  45  MW
സഭാപനിതകശൈഷനി വരുന്നെ  20  പദതനികേള മതരദര്ഘഭാസനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനികശൈഭാധനിചവരുന.  ഇതകൂടഭാലത
സസന്തെമഭായള്ള  സലത്തസ്റ്റ്  ലചേറുകേനിട  ജലശവദതത  പദതനികേള  തടങ്ങുന്നെതനിനുലാം  കപഭാളനിസനി
വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്തനിരനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പല  പദതനികേളുലടയലാം  അനുമതനിയ്ക്കഭായള്ള
അകപക്ഷകേളുലാം ലഭനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അലനര്ടസ്റ്റ്  മുകഖന  കസഭാളഭാര്
കഫഭാകടഭാകവഭാളടഭായനികേസ്റ്റ്  കസഭാളഭാര്വനിന്റെസ്റ്റ്  പവര്  പ്ലഭാനകേള  (3  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  വലര
കശൈഷനിയള്ളവ)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  16.65  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനിയണസ്റ്റ്.
കൂടഭാലത  1.4  ലമഗഭാവഭാടസ്റ്റ്  ആലകേ  കശൈഷനിയള്ള  ശലാംഖലഭാബന്ധനിത  കസഭാളഭാര്  പവര്
പ്ലഭാനകേള സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം 10.50 കകേഭാടനി
രൂപയലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന.  തകദ്ദേശൈസസയലാം  ഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  അക്ഷയ  ഉഇൗര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കലള എലാംപഭാനല് ലചേയ്തുലാം നനിര്ദ്ദേനിഷ സഭാകങ്കേതനികേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നടപനിലഭാക്കനിയലാം
പചേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിയലാം  വലഭാപകേമഭായകതഭാതനില്  വനിവനിധ  അക്ഷയ
ഉഇൗര്ജ്ജ ഉപകേരണങ്ങള അലനര്ടസ്റ്റ് മുകഖന സഭാപനിചസ്റ്റ് നല്കേഭാന പദതനിയണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശവദതതനി പസരണനഷലാം കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി സഭാകങ്കേതനികേ പഠനലത്ത
ആധഭാരമഭാക്കനി പുതനിയ സബ്കസഷനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള സബ്കസഷനുകേളുലട
കശൈഷനി വര്ദനിപനിക്കുകേ, നനിലവനിലുള്ള സബ്കസഷനുകേലള ഉയര്ന്നെ കവഭാളകടജനികലയ്ക്കസ്റ്റ്
ഉയര്ത്തുകേ,  ശവദതത  കേമ്പനികേള  ഉയര്ന്നെ  കശൈഷനിയള്ളവയഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ,  പുതനിയ
ശലനുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുള്ള  ശലനുകേലള ഉയര്ന്നെ കവഭാളകടജസ്റ്റ്  ശലനുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേ  തടങ്ങനിയ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവരുന.  ഇതനിനഭായനി  ട്രേഭാനസ്ഗനിഡസ്റ്റ്  2.0
എന്നെ  സമഗമഭായ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  പദതനി  അഞ്ചേസ്റ്റ്  വര്ഷലാം
ലകേഭാണഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത ആനുവല് പ്ലഭാനുകേളനില്
ഉളലപടുത്തനിയലാം  കമല്പവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇലകനിസനിറനി  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതലാം വനിഭഭാവനലാം ലചേയ്തനിട്ടുള്ളതമഭായ സഇൗകരഭാര്ജ്ജ പദതനികേളുലട
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അനുബന്ധലാം III ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള കകേന്ദ്ര ശവദതതനി വനിഹനിതലാം

194(3818) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ

കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലാം  കേടുത്ത  ശവദതതനിപതനിസന്ധനി  കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള
കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയലാം  അടഞകേനിടക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കേഭായലാംകുളലാം
നനിലയത്തനിലന്റെ ഉല്പഭാദനകശൈഷനി എത്ര ലമഗഭാവഭാടഭാണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള സലാംസഭാനത്തനിനുള്ള കകേന്ദ്ര ശവദതതനി വനിഹനിതത്തനില് എത്ര
ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കുറവണസ്റ്റ്;

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്  നനിന്നെസ്റ്റ്  ശവദതതനി  വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്
സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. നനിര്ത്തലഭാക്കനിയലതന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാഫ്തയഭാകണഭാ  കേഭായലാംകുളത്തസ്റ്റ്  ഇന്ധനമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;
സമതീപകേഭാലലത്ത  ഏറവലാം  കുറഞ്ഞെ  വനിലയ്ക്കഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാൾ  നഭാഫ്ത  ലഭനിക്കുന്നെലതന്നെ
കേഭാരലലാം പരനികശൈഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് കേഭായലാംകുളലാം നനിലയത്തനില് നനിനള്ള ശവദതതനിക്കസ്റ്റ്
വനില  കുറയനികല  ;  എങ്കേനില്  കേഭായലാംകുളലാം  നനിലയത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  ശവദതതനി  വഭാങ്ങുന്നെ
കേഭാരലലാം ശവദതതനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പുനനഃപരനികശൈഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് വനിലകുറഞ്ഞെ ശവദതതനി ലഭലമഭാകുന്നെത
ലകേഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം  കേടുത്ത  ശവദതതനി  പതനിസന്ധനി  കനരനിടുന്നെനില.  കേഭായലാംകുളലാം
തഭാപനനിലയത്തനില്  നനിനള്ള  ശവദതതനിയലട  വനില  7  രൂപയനില്  കൂടുതലഭായത
ലകേഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള അവനിലടനനിനലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെനില.  എന്നെഭാല് വളലര
അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലത്തനില് ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപഭാക്കഭാറുണസ്റ്റ്. കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനിലന്റെ
ഉല്പഭാദനകശൈഷനി 359.58 ലമഗഭാവഭാടഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  16-ാം  തതീയതനിയനിലല  കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതത്തനില് ഇകപഭാള ഏകേകദശൈലാം 589 ലമഗഭാവഭാടനിലന്റെ കുറവണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം തഭാപനനിലയത്തനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ നഭാഫ്ത  എന്നെ ഇന്ധനത്തനിലന്റെ
വനില വളലര കൂടനിവന്നെ സഭാഹചേരലത്തനില് ടനി  നനിലയത്തനില്നനിനലാം ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ
ശവദതതനിയലടയലാം വനില കൂടുതലഭാവകേയലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് കുറഞ്ഞെ
വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  ശവദതതനി  ലഭലമഭാകുകേയലാം  ലചേയ്ത സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ടനി  നനിലയത്തനില്
നനിനള്ള ശവദതതനി ഉല്പഭാദനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  നഭാഫ്തയഭാണസ്റ്റ്  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാപനനിലയത്തനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
ഇന്ധനലാം. 1-7-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് നഭാഫ്തയലട വനില ഒരു ലമട്രേനികേസ്റ്റ് ടണനിനസ്റ്റ്
32833.36  രൂപയഭാണസ്റ്റ്.  നഭാഫ്തയലട വനില  1-7-2017-ലല കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ് ലമട്രേനികേസ്റ്റ്
ടണനിനസ്റ്റ്  32833.36 രൂപയലാം അതപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ശവദതതനിയലട വനില
യൂണനിറനിനസ്റ്റ്  5.96  രൂപയഭാലണങ്കേനിലുലാം  ഇകപഭാള ശവദതതനി  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്
വഭാങ്ങനിസൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെ  വനില  കൂടനിയ  നഭാഫ്ത  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്.  ആയതലകേഭാണസ്റ്റ്
ഇവനിലട  നനിനലാം  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  ശവദതതനിയലട  വനില  ഇകപഭാഴലാം  കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്.
അതഭായതസ്റ്റ് യൂണനിറനിനസ്റ്റ് 7.27 രൂപ.

(ഇ) ഇകപഭാഴലത്ത നഭാഫ്തയലട വനില പരനിഗണനിചഭാലുലാം സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെ  ശവദതതനിയലട  വനിലലയക്കഭാള  കൂടുതലഭാണസ്റ്റ്  കേഭായലാംകുളലാം  നനിലയത്തനില്
നനിനള്ള ശവദതതനിയലട വനില.  ആയതലകേഭാണസ്റ്റ് ടനി നനിലയത്തനില്നനിനലാം ശവദതതനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  പുനനഃപരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.
അടനിയന്തെര സഭാഹചേരലങ്ങളനില് മഭാത്രലാം ഇവനിലട നനിനലാം ശവദതതനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുലാം.

ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്  മരണലപട വനലമൃഗങ്ങള

195(3819) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ശവദതതനി
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ പത്തസ്റ്റ് വർഷക്കഭാലയവനിൽ  സലാംസഭാനലത്ത വനകമഖലയനിലുലാം
പരനിസരപകദശൈങ്ങളനിലുമഭായനി  ആനകേള  ഉളലപലട  എത്ര  മൃഗങ്ങള  ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്
മരണലപടുകേയണഭായനി;

(ബനി)  അപകേടമുണഭായഭാല്  ഉടലനതലന്നെ  ശവദതതനിബന്ധലാം  വനികച്ഛദനിക്കലപടുന്നെ
സലാംവനിധഭാനലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കേനിൽ എവനിലടലയലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ശവദതതനി കബഭാര്ഡ സ്റ്റ്  ശവദതതനി വനിതരണകമഖലയനില് നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
സരക്ഷഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  ഈ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പവര്ത്തനക്ഷമമഭാകണഭാ
എന്നെസ്റ്റ് യഥഭാസമയലാം പരനികശൈഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനിലല സലാംവനിധഭാനലാം സരക്ഷയ്ക്കസ്റ്റ് പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് പരനികശൈഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
അലലങ്കേനിൽ ഇത്തരലാം അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കഭാന പരലഭാപ്തമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ശവദതതനിവനിതരണത്തനിനുപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ശവദതത  കേമ്പനികേളനില്  ഗുണകമന
ഇലഭാത്തതലാം  കേഭാലപഴക്കലാംവന്നെവയലാം  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന  എന്തെസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനകമഖലയനിലുലാം  പരനിസര  പകദശൈങ്ങളനിലുമഭായനി  10
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് മരനിച വനലമൃഗങ്ങളുലട  കേണക്കുകേള ലഭലമല.  എന്നെഭാല്  2014
ജനുവരനി മുതല് 2017 ജൂണ വലര വനലമൃഗങ്ങളുളലപലട 143 മൃഗങ്ങള ശവദതതഭാഘഭാതകമറസ്റ്റ്
മരണലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (വനലമൃഗങ്ങളുലട കേണക്കസ്റ്റ് പകതലകേലാം ലഭലമല.)

(ബനി)  11  ലകേ.വനി.-കയഭാ  അതനിന്മുകേളനിലുള്ളകതഭാ  ആയ  ശലനുകേള  ലപഭാടനി
വതീണഭാല് തല്ക്ഷണലാം ശവദതതനിബന്ധലാം വനികച്ഛദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം എലഭാ
സബ്കസഷനുകേളനിലുലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) കകേരള കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് വനിതരണ കമഖലയനില് സരക്ഷഭാ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഡനിസനിബബ്യൂഷന  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറനില്
ഫബ്യൂസകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  11  ലകേ.വനി.  ശലനുകേളനില്  നനിനള്ള  അപകേടങ്ങള
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സബ്കസഷനുകേളനില്  സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ്  കബക്കറുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  ഡനിസനിബബ്യൂഷന  ട്രേഭാനകസ്ഫഭാമറുകേളനിലല  ഫബ്യൂസസ്റ്റ്  വയറുകേള
ശൈരനിയഭായനി ഉറപനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം കേത്തനികപഭായനിട്ടുകണഭാ എനലാം ശൈരനിയഭായ കേപഭാസനിറനിയള്ള
ഫബ്യൂസസ്റ്റ് വയറുകേളഭാണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്.
സബ്കസഷനുകേളനിലല  റനികല  സലാംവനിധഭാനവലാം  സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ്  കബക്കറുകേളുലാം  എലഭാ  വര്ഷവലാം
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് അവയലട പവര്ത്തനക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനലാം  പരനികശൈഭാധനിക്കുകേയലാം  അവ  സരക്ഷയ്ക്കസ്റ്റ്
പരലഭാപ്തമഭാലണന്നെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ശവദതത വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ബലവലാം ചേഭാലകേകശൈഷനിയലാം
കുറഞ്ഞെതലാം കേഭാലപഴക്കലാംലചേന്നെതമഭായ എ.എ.സനി. (അലുമനിനനിയലാം)  കേമ്പനികേള മഭാറനി
സതീല് പനിനബലമുള്ള  ACSR  കേമ്പനികേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇഇൗ  പവൃത്തനികേള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  ഇതനിനു
കവണനി തകേ വകേയനിരുത്തുകേയലാം പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയ പണനികേള നടപനിലഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്തുവരുന.  2017-18-ലല  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  1005  കേനി.മതീ.  എചസ്റ്റ്.റനി.  റതീ-
കേണക്ടറനിലാംഗസ്റ്റ് 7519 കേനി.മതീ. എല്.റനി. റതീ-കേണക്ടറനിലാംഗസ്റ്റ് പവൃത്തനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പടഭാമ്പനിയനില് 110 ലകേ.വനി. സബസ്റ്റ് കസഷന 

196(3820) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടഭാമ്പനിയനില്  110  ലകേ.വനി.  സബസ്റ്റ് കസഷന വളലര അതലഭാവശൈലമഭാലണനള്ളതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് ഇതസ്റ്റ് സഭാപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിക്രെമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  തടസ്സങ്ങളുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  എസനികമറസ്റ്റ്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള
നടപടനികേള കകേരളഭാ കസറസ്റ്റ് ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി) ഇല.

കുളത്തൂര് 66 ലകേ.വനി. സബസ്റ്റ് കസഷന

197(3821) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ശവദതതനി വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല കുളത്തൂര്  പഞ്ചേഭായത്തനില്  66  ലകേ.വനി.
സബസ്റ്റ് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏതസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  സബസ്റ്റ്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തടക്കലാംകുറനിചതസ്റ്റ്;

(സനി)  കുളത്തൂര്  സബസ്റ്റ്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശൈലമഭായ  സലലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത സബസ്റ്റ് കസഷന സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കുളത്തൂര്  സബസ്റ്റ്  കസഷലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) ലനയഭാറനിനകേര മണ്ഡലത്തനിലല കുളത്തൂര് പഞ്ചേഭായത്തനില് 66 ലകേ.വനി.
സബ്കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

വഭായഭാ കുടനിശ്ശേനികേ അടചതതീര്ത്തയഭാളക്കസ്റ്റ് കഡഭാകേതലമനകേള
തനിരനിചസ്റ്റ്  ലകേഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

198(3822) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര് ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ ലചേറുതരുത്തനി ശൈഭാഖയനില്നനിനലാം
വഭായ് പ നമ്പര് 10700827452 പകേഭാരലാം ഉള്ള ശതീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് ലഷറതീഫനിലന്റെ വഭായ് പ
കുടനിശ്ശേനികേ  തകേയ്ക്കസ്റ്റ്  അദഭാലത്തസ്റ്റ്  തതീരുമഭാന  പകേഭാരലാം  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുനകവഭാ;
എങ്കേനില് എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 287

(ബനി)  ടനിയഭാലന്റെ  വഭായ് പ  കുടനിശ്ശേനികേ  ഏത്ര  രൂപയഭായനിരുനലവനലാം  അദഭാലത്തനിലല
തതീരുമഭാന പകേഭാരലാം ഉള്ള തകേ ടനിയഭാന അടചതതീര്ത്തുകവഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില്  ടനിയഭാലന്റെ  ആധഭാരലാം  അടക്കമുള്ള  കഡഭാകേതലമനകേള  ടനിയഭാനസ്റ്റ്
തനിരനിചലകേഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എന്തെഭാണസ്റ്റ് നനിയമ തടസ്സലമന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലന്റെ ലചേറുതരുത്തനി ശൈഭാഖയനില്നനിനലാം
വഭായ നമ്പര് 10700827452 പകേഭാരമുള്ള ശതീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് ലഷറതീഫനിലന്റെ വഭായ കുടനിശ്ശേനികേ തകേയ്ക്കസ്റ്റ്
അദഭാലത്തസ്റ്റ്  തതീരുമഭാന  പകേഭാരലാം  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുന.  2,71,972  രൂപയഭാണസ്റ്റ് ഇളവസ്റ്റ്
അനുവദനിചതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനിയഭാലന്റെ  വഭായയനില്  മുതലനിനത്തനില്  2,14,569  രൂപയലാം  പലനിശൈയനിനത്തനില്
57,403  രൂപയലാം  ഉളലപലട  2,71,972  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിചതസ്റ്റ്.   അദഭാലത്തസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനപകേഭാരമുള്ള  ബഭാക്കനി  തകേയഭായ  88,000  രൂപ  ടനിയഭാന  22-3-2017-നസ്റ്റ്
ബഭാങ്കേനില് അടചസ്റ്റ് വഭായഭാ കേണക്കസ്റ്റ് അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ടനിയഭാനസ്റ്റ്  വഭായ  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിച തതീരുമഭാനലാം  14-7-2017-നസ്റ്റ്  കചേര്ന്നെ
സനിയറനിലാംഗസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല്സഭാഹചേരലത്തനില് ടനിയഭാലന്റെ ആധഭാരലാം
തനിരനിലകേ ലകേഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിയമസടസ്സലമഭാനമനില.

കക്ഷമവനികേസന പദതനികേളനില് അലാംഗമഭാകേഭാത്ത സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളലക്കതനിലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള

199(3823) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാറുലട നനിയനണത്തനില് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ സലാംസഭാനലത്ത
എലഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലാം  കക്ഷമവനികേസന  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകേണലമന്നെസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശൈനിചലകേഭാണസ്റ്റ് സഹകേരണസലാംഘലാം രജനിസഭാര് പുറലപടുവനിച 12/2009, 1/2012
എന്നെതീ നമ്പര് സര്ക്കുലറുകേളനിലല നനിര്കദ്ദേശൈലാം പഭാലനിക്കഭാത്ത സലാംഘങ്ങളുലട കപരനില്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സഹകേരണ വനികേസന  കക്ഷമ  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകേഭാത്ത  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട  ആഡനിറസ്റ്റ്  നടത്തുകമ്പഭാള  അലാംഗതസലാം  എടുക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ആഡനിറസ്റ്റ്
നബ്യൂനത സലാംഗഹത്തനില് പരഭാമര്ശൈലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.
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കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് അക്കഭാദമനി ഓഫസ്റ്റ് ലപഭാഫഷണല് എഡബ്യൂകക്കഷന

200(3824) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  അക്കഭാദമനി  ഓഫസ്റ്റ്  ലപഭാഫഷണല് എഡബ്യൂകക്കഷലന്റെ
(കകേപസ്റ്റ്) പവര്ത്തനങ്ങള വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേപനിനുകേതീഴനില് നനിലവനില് എത്ര സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  കകേപനിനുകേതീഴനില്  വരുന്നെ  സഭാപനങ്ങളുലട  ഫതീസസ്റ്റ്  ഘടന  നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
എങ്ങലനയഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത സഭാപനങ്ങളനിൽ  പകവശൈനലാം ലഭനിച വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങളനില്  കചേരുന്നെതനിനഭായനി  കസഭാടസ്റ്റ്  അഡനിഷനനിൽ  പലങ്കേടുക്കഭാൻ
എന.ഒ.സനി. നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില് നനിയനണങ്ങളുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവനിധ  സഭാകങ്കേതനികേ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസവലാം  പരനിശൈതീലനവലാം
ഗകവഷണവലാം വനികേസനവലാം കേണസളടനസനിയലാം അനുബന്ധ കസവനവലാം പദഭാനലാം
ലചേയ്യുകേ  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്  കകേപനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള.  ഇതനിനഭായനി  സഹകേരണ  കമഖലയനില്
ലപഭാഫഷണല് വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേലയന്നെ ഉകദ്ദേശൈലകത്തഭാലട
1955-ലല  12-ാാമതസ്റ്റ്  തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്-ലകേഭാചനി  സഭാഹനിതല,  ശൈഭാസ്ത്രതീയ,  ധര്മ്മേ  സലാംഘങ്ങള
രജനിസറഭാക്കല് ആക്ടസ്റ്റ് പകേഭാരലാം കകേപസ്റ്റ് രൂപതീകൃതമഭായനി.

(ബനി)  കകേപനിനുകേതീഴനില്  9  എഞ്ചേനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ് കകേഭാകളജുകേളുലാം ഒരു എലാം.ബനി.എ.
കകേഭാകളജുലാം ഒരു ഫനിനനിഷനിലാംഗസ്റ്റ് സ്കൂളുലാം ഒരു ആശുപത്രനിയലാം പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിക്കുന്നെ ഫതീസസ്റ്റ്  കകേപസ്റ്റ്  ഭരണസമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  അവസഭാനവട  അകലഭാടസ്റ്റ്ലമന്റെനിനുകശൈഷലാം  സസകേഭാരല  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്
കസഭാടസ്റ്റ് അഡനിഷനനില് പലങ്കേടുക്കുന്നെതനിനഭായനി എന.ഒ.സനി. നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിയനണമുണസ്റ്റ്.

കകേരള സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

201(3825) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

1969-ലല കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം വകുപസ്റ്റ് 57 എ പകേഭാരലാം രജനിസര്ലചേയ്തസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ കകേരള സഹകേരണ വനികേസന കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ കക്ഷമ
വനികേസന  പദതനിയനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എത്ര  സലാംഘങ്ങള  അലാംഗതസലാം  എടുത്തനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ്
ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കകേരള  സഹകേരണ  കക്ഷമ  വനികേസന  പദതനിയനില്  അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ള  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളുലട എണലാം ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രെമ നമ്പര് ജനില എണലാം

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 242

2 ലകേഭാലലാം 162

3 പത്തനലാംതനിട 94

4 ആലപ്പുഴ 165

5 കകേഭാടയലാം 222

6 ഇടുക്കനി 128

7 എറണഭാകുളലാം 372

8 തൃശ്ശൂര് 337

9 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 224

10 മലപ്പുറലാം 222

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 240

12 വയനഭാടസ്റ്റ് 510

13 കേണ്ണൂര് 83

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 195

15 സലാംസഭാന തലത്തനിലുള്ള സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

(എ)  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്
ബഭാങ്കേസ്റ്റ്

1

(ബനി)  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്
ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ് ലഫഡകറഷന

1

ആലകേ 3198

സഹകേരണ വകുപസ്റ്റ് മുകഖന സ്കൂളുകേളനില് സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ് റൂലാം

202(3826) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസ്റൂലാം,
ഊര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള അടുപ്പുകേള എന്നെനിവ നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെ പദതനിയലട വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
456/2020
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(ബനി)  ഇതപകേഭാരലാം  മങ്കേട  മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ശൈനിപഭാര്ശൈലചേയ്ത സ്കൂളുകേളനില്
പസ്തുത പവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കേനില് ശൈനിപഭാര്ശൈലചേയ്ത സ്കൂളുകേളനില് പസസ്തുത പദതനികേള എകപഭാള
നടപനിലഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്
സ്കൂളുകേളനില് സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസ്റൂലാം,  ഉഇൗര്ജ്ജക്ഷമതയള്ള അടുപ്പുകേള എന്നെനിവ നനിര്മ്മേനിച
നല്കുന്നെ  പദതനിക്കഭായനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി  എലഭാ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലയലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  മണ്ഡലങ്ങളനില്
നനിനലാം  പദതനി  നടപനിലഭാകക്കണ  7  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളുലട  കപരുവനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയലട അന്തെനിമ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയ
കശൈഷലാം മഭാത്രകമ മറസ്റ്റ് വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല ലതഭാഴനില് വനികേസന പദതനി

203(3827) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശൈസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനികേസന  പദതനികേള  ആവനിഷ് കേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില്
ഏലതലഭാലാം കമഖലകേളഭാണസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ഷത്തനില്  എത്ര  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  പഭാകദശൈനികേ വനിഭവ ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചസ്റ്റ് കേഭാര്ഷനികേ ഉല്പന്നെങ്ങളനില്
നനിനലാം മൂലലവര്ദനിത ഉല്പന്നെങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് പഭാധഭാനലലാം നല്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

സലാംഘങ്ങള  മുകഖന  വനിപണന  സഇൗകേരലലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നെതവഴനി
പതലക്ഷമഭായലാം  പകരഭാക്ഷമഭായലാം  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള
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സൃഷനിക്കുവഭാന കേഴനിയലാം.  ഇതനിനഭായനി  14  ജനിലകേളനില്നനിനലാം മനികേവറ 100  പഭാഥമനികേ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം  ഓകരഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  200
വലക്തനികേള/  കുടുലാംബങ്ങള  ഉളലപടുന്നെ  10  വതീതമുള്ള  ലചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദന  ക്ലസറുകേള
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.   പസ്തുത  ക്ലസറുകേള  മുകഖന  കേഭാര്ഷനികേ  ഉല്പന്നെങ്ങളനില്
നനിനലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  ആയതനിനസ്റ്റ്  സലാംഘലാം  മുകഖന
വനിപണന സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം ലചേയ്യുലാം.

(ബനി)  കകേരളത്തനില്  സഹകേരണ  കമഖലയനില്  പതനിവര്ഷലാം  20000
ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുവഭാനണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി) 14  ജനിലകേളനില് നനിനലാം മുകേവറ 100 പഭാഥമനികേ കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം  ഓകരഭാ  സലാംഘങ്ങളനിലുലാം  100  വലക്തനികേള/
കുടുലാംബങ്ങള ഉളലപടുന്നെ 10 വതീതമുള്ള ലചേറുകേനിട ഉല്പഭാദന ക്ലസറുകേള രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
ടനി സലാംഘങ്ങള സമര്പനിക്കുന്നെ വനിശൈദമഭായ കപഭാജക്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഓകരഭാ
സലാംരലാംഭങ്ങളുലടയലാം മൂലധന ലചേലവസ്റ്റ്,  ലതഭാഴനില് സൃഷനിക്കുവഭാനുള്ള കശൈഷനി എന്നെനിവ
പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നെതമഭാണസ്റ്റ്.
ഇഇൗ  പദതനിയനികനല്  സലാംഘങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നെ  സലാംസ്കരണ/വനിപണന  യൂണനിറ്റുനുള്ള
മൂലധന ലചേലവനിലന്റെ  50%,  പരമഭാവധനി ഒരു കകേഭാടനി  രൂപ സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായമഭായനി  നല്കുന്നെതനിനുലാം  ഓകരഭാ  ക്ലസറനിനുലാം  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നെതനിനുമഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  പദതനി  സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

സഹകേരണ കമഖലയനിലല ആശുപത്രനികേള

204(3828) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനില് എത്ര ആശുപത്രനികേള പവര്ത്തനിചവരുനണസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയലട  ജനിലതനിരനിചള്ള  എണവലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  കപരുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഹകേരണ കമഖലയനില് 92 ആശുപത്രനികേള പവര്ത്തനിചവരുന.

(ബനി) ആശുപത്രനി സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളുലട ജനിലതനിരനിചള്ള എണലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന.  കപരസ്റ്റ് വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തനിരുവനന്തെപുരലാം 3

ലകേഭാലലാം 6

പത്തനലാംതനിട 2

ആലപ്പുഴ -

കകേഭാടയലാം 3

ഇടുക്കനി 2

എറണഭാകുളലാം 4

തൃശ്ശൂര് 6

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 6

മലപ്പുറലാം 10

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 20

വയനഭാടസ്റ്റ് -

കേണ്ണൂര് 22

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 8

ആലകേ 92

അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജവനികേസന സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

205(3829) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ്റ്റ് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അക്ഷയ ഊര്ജ്ജവനികേസന  സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശൈലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാലാം; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലതഭാഴനില്  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയലട രൂപകരഖ തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഒരു ജനിലയനില് ഒനവതീതലാം 14 ജനിലഭാതല അക്ഷയ ഉഇൗര്ജ്ജ സഹകേരണ

സലാംഘങ്ങള 2017-18 വര്ഷലാം രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  സഇൗകരഭാര്ജ്ജ  ഉപകേരണങ്ങള,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  പ്ലഭാനകേള  മുതലഭായ  അക്ഷയ

ഉഇൗര്ജ്ജ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  പലമടങ്ങസ്റ്റ്  വര്ദനിപനിചസ്റ്റ്,  പരമ്പരഭാഗത

കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിന്നെസ്റ്റ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ ഉഇൗര്ജ്ജത്തനിലന്റെ അപരലഭാപ്തത പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

യതങ്ങള ഉഇൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  ഉഇൗര്ജ്ജ  കസഭാതസ്സുകേള  എന്നെ  നനിലയനില്  അക്ഷയ

ഉഇൗര്ജ്ജ സലാംവനിധഭാനങ്ങള പരനിസനിതനിനഭാശൈലാം കൂടഭാലതയള്ള വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് പധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.

പുതനിയതഭായനി  സൃഷനിക്കലപടുന്നെ  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങലളക്കുറനിചലാം  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം

സലാംബന്ധനിചമുള്ള ആവശൈലമഭായ നടപടനികേള പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) പദതനിയലട അന്തെനിമ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കേനില് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്-കേഭാഷലര് തസനികേയനിലല നനിയമനലാം

206(3830) ശതീ  .   പനി  .   ഉശബദുള്ള : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനില്  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്-കേഭാഷലര്  തസനികേയലട  റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസനില്

ഉളലപടവര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേഭാന എലന്തെങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശൈദഭാലാംശൈലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള ബഭാങ്കേസ്റ്റ് രൂപതീകേരണകത്തഭാലട ഇഇൗ റഭാങ്കേസ്റ്റ് ലനിസനിലല ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട

നനിയമനസഭാധലത അനനിശനിതതസത്തനിലഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണകത്തഭാലട  പുറത്തുകപഭാകുന്നെ  നനിലവനിലുള്ള

ജതീവനക്കഭാലര സലാംരക്ഷനിക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനില്  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്-കേഭാഷലര്  തസനികേയനില്  ഉളലപടവര്ക്കസ്റ്റ്

നനിയമനലാം നല്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഓകരഭാ ജനിലയനിലുലാം ചുവലട
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കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള പകേഭാരലാം നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്:

ജനില നനിയമനലാം നല്കേനിയവരുലട എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം ...

ലകേഭാലലാം 1

പത്തനലാംതനിട 8

ആലപ്പുഴ ...

കകേഭാടയലാം 10

ഇടുക്കനി 6

എറണഭാകുളലാം 6

തൃശ്ശൂര് ...

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 32

മലപ്പുറലാം 28

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ...

വയനഭാടസ്റ്റ് 14

കേണ്ണൂര് ...

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 14

(ബനി)  നനിലവനില്  ഒഴനിവള്ള  തസനികേകേളനില്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയള്ള  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് യഭാലതഭാരു തടസ്സവലാം നനിലവനിലനില.

(സനി) 'കകേരളഭാ ബഭാങ്കേസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം' സര്ക്കഭാര് പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
മുറയ്ക്കസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലല ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ് -കേലാം-കേഭാഷലര് നനിയമനലാം

207(3831) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണബഭാങ്കേനിലല  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്-കേലാം-കേലഭാഷലര്  റഭാങ്കേസ്റ്റ്
ലനിസനില്നനിനലാം  ഇതവലര  എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കേനി;  ഇതവലര  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിലലങ്കേനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തെഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) പസ്തുത റഭാങ്കേസ്റ്റ് ലനിസനില്നനിനലാം അടനിയന്തെരമഭായനി നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കേനില്  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്-കേലാം-കേഭാഷലര്  റഭാങ്കേസ്റ്റ്
ലനിസനില് നനിനലാം ഇതവലര ഒരഭാളക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പസ്തുത  റഭാങ്കേസ്റ്റ്  ലനിസനില്നനിനലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാശസറനികേളക്കസ്റ്റ് സഭാലാംപസ്റ്റ്
ഡബ്യൂടനി എകലാംപ്ഷന ബഭാധകേമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

208(3832) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാശസറനികേളക്കസ്റ്റ്
സഭാലാംപസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനി  എകലാംപ്ഷന  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കേനില്  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം  നല്കുകമഭാ;
ഇലലങ്കേനില് എന്തുലകേഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) സഹകേരണ നനിയമത്തനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  എകലാംപ്ഷന
ഇലഭാതഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഏലതങ്കേനിലുലാം ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാഴലാം സഭാലാംപസ്റ്റ്
ഡബ്യൂടനി എകലാംപ്ഷനുകണഭാ; വനിശൈദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  എലഭാ  ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  സഭാലാംപസ്റ്റ്  ഡബ്യൂടനി  എകലാംപ്ഷന
ബഭാധകേമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനികുതനി വകുപ്പുമഭായനി ആകലഭാചേനിചസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള സഹകേരണ നനിയമലാം, 1969-ലല വകുപസ്റ്റ് 40 അനുസരനിചലാം 8-10-1960-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)795/1960/അഗനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  അനുസരനിചലാം  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാരുലട  ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങള  ഉളലപലടയള്ള  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പസ്റ്റ്
ഡബ്യൂടനി  ഇളവസ്റ്റ്  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലവസ  ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല്  WA  1216/17-ല്
18-12-2014-നസ്റ്റ്  ബഹു.  ശഹകക്കഭാടതനിയലട  ഫുള  ബഞ്ചേസ്റ്റ്  വനിധനിനലഭായ  പകേഭാരലാം
Transfer  of  Property  Act-ലന്റെ  വലവസകേള  പകേഭാരലാം  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പസ്റ്റ്
ഡബ്യൂടനി ഇളവസ്റ്റ് സലാംഘലാം പമഭാണലാം ലചേയ്യുന്നെ ആധഭാരങ്ങളനികനല് മഭാത്രകമ ലഭനിക്കുകേയളലവന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) കഭദഗതനി പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  കമല്വനിവരനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഹഇൗസനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളക്കുലാം  എകലാംപ്ഷന
ലഭനിക്കുന്നെനില.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

അടഭാടസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലല തഭാലഭാലനികേ/കേരഭാര്
നനിയമനങ്ങള

209(3833) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ ബഭാങ്കേനില്  2017  ഏപനില്
12-നസ്റ്റ് അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി നനിലവനില് വന്നെതനിനുകശൈഷലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ/ കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഏത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  പസ്തുത  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണ  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  രജനിസഭാറുലട
അലാംഗതീകേഭാരമുകണഭാലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുലണങ്കേനില്  അതസ്റ്റ്  ഏലതഭാലക്ക  തസനികേയനിലലനലാം
അപകേഭാരലാം നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട കപരുലാം വനിലഭാസവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നഭാളനിതവലരയഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള കവതനലാം
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2017  ഏപനില്  12-നസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേനിലന്റെ രണസ്റ്റ്  സൂപര്  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്,  നതീതനി  കസഭാറുകേള,
നതീതനി ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേള,  ശറസസ്റ്റ് മനില്,  അടയ്ക്ക മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്,  ലകേഭാപ സലാംഭരണലാം
എന്നെതീ കമഖലകേളനില് 91 കപര് ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്തനിരുന.
ഇതനില്  18  കപര് ഇകപഭാള വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല് സസയലാം  കജഭാലനി  ഉകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
കപഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവര്  ഒഴനിഞകപഭായകപഭാള  സഭാപനത്തനിലന്റെ  പവര്ത്തനലത്ത
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  അതതസ്റ്റ്  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശൈലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ദനിവസക്കൂലനി  കേണക്കനില്  ഉളലപടുത്തനി  4  കപരുലട  കസവനലാം
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ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാങ്കേനില്  തഭാലഭാലനികേമഭായണഭായ  സരക്ഷഭാ  പശങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം
മുനനനിര്ത്തനി  ലസകേബ്യൂരനിറനി  കസവനത്തനിനഭായനി  എകസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് ലമന  ഏജനസനി  മുഖഭാന്തെരലാം
3 കപലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. തഭാലഭാലനികേമഭായനി ഏര്ലപടുത്തനിയ ക്രെമതീകേരണമഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനിനസ്റ്റ്
കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് രജനിസഭാറുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങനിയനിടനില.

(സനി)

ക്രെമ നമ്പര് കപരസ്റ്റ് തസനികേ തതീയതനി

1 ലനികയഭാണസസ്റ്റ് സനി. ലസബഭാസലന,
ചേനിറനിലപനിള്ളനി വതീടസ്റ്റ്, അമല.

ലഹല്പര് 3-5-2017

2 ജനികന്റെ സനി.വനി.,
ചേഭാലക്കല് വതീടസ്റ്റ്,
പുറനഭാട്ടുകേര.

ലഹല്പര് 12-6-2017

3 സനിജനി സനി.ലജ.,
ലതകക്കക്കര വതീടസ്റ്റ്, ചേനിറനിലപനിള്ളനി.

ഡനി.റനി.പനി.
ഓപകററര്

16-6-2017

4 ലഷറനിന ഇ. എസസ്റ്റ്.,
എടകേളത്തൂര് വതീടസ്റ്റ്, അമല നഗര്

ശഡ്രെെവര് 1-8-2017

(ഡനി)  മുകേളനില്  (സനി)  ഉത്തരത്തനിലല  ക്രെമ  നമ്പര്  (1)  മുതല്  (3)  വലരയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്
ലമഭാത്തലാം  57800  രൂപയലാം ലസകേബ്യൂരനിറനിലയ ഏര്ലപടുത്തനിയ ഇനത്തനില്  13-4-2017
മുതല് 9-8-2017 വലര 4,988,25 രൂപയലാം ലചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ശഡ്രെെവര് തസനികേയനില്
(ക്രെമനമ്പര് 4) 1-8-2017-ല് നനിയമനിചതനിനഭാല് ശൈമ്പളലാം നല്കേനിയനിടനില.

അടഭാടസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കേനിലല കവഭാടവകേഭാശൈമുള്ള ഓഹരനി
ഉടമകേള

210(3834) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടസ്റ്റ് ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കേനില് 2017 ഏപനില് 12
വലരയള്ള  കവഭാടവകേഭാശൈമുള്ള  ഓഹരനി  ഉടമകേളുലട  ആലകേ  എണലാം  എത്രലയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ഓഹരനി  ഉടമകേളുലട  ലഷയര്  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  ക്രെമനമ്പര്  സഹനിതമുള്ള
കപരുലാം വനിലഭാസവലാം വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  2017  ഏപനില്  12  മുതല്  പുതതഭായനി  കവഭാടവകേഭാശൈമുള്ള  ഓഹരനി
എടുത്തനിട്ടുള്ളവരുലട എണലാം എത്രലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത ഓഹരനി  ഉടമകേളുലട ലഷയര് നമ്പര് സഹനിതമുള്ള കപരുലാം വനിലഭാസവലാം
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ബനി)  1-10-2014  മുതല്  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  അതവലര  ഉപകയഭാഗനിചവന്നെനിരുന്നെ
കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില് മഭാറലാംവരുത്തനി പുതനിയ കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറ്റുകേയണഭായനി.  ഇങ്ങലന
മഭാറനിയകപഭാള ശൈരനിയഭായ രതീതനിയനിലുള്ള ശമകഗഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരുന്നെനില.
30-9-2014  വലരയണഭായനിരുന്നെ  ബഭാങ്കേനിലന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള  പഴയ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയറനില്
നനിലനനിര്ത്തനിലയങ്കേനിലുലാം  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  നടന്നെ  പരനികശൈഭാധനയനില്  ഇഇൗ  കസഭാഫസ്റ്റ് ലവയര്
സലാംവനിധഭാനത്തനില്നനിന്നെസ്റ്റ്  യഭാലതഭാരു  കേണക്കുകേളുലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ആയതസ്റ്റ്
വതീലണടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  30-9-2014-നസ്റ്റ്  മുമ്പുള്ള
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാലയങ്കേനില് മഭാത്രകമ സലാംഘലാം പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചതസ്റ്റ് മുതല്ക്കുള്ള
അലാംഗങ്ങളുലട കരഖകേളുലാം ലനിസ്റ്റുലാം തയഭാറഭാക്കഭാന കേഴനിയകേയള.  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വകുപസ്റ്റ് തലത്തനിലുള്ള അകനസഷണവലാം വനിജനിലനസസ്റ്റ് അകനസഷണവലാം നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) 2017 ഏപനില് 12-നുകശൈഷലാം പുതനിയ അലാംഗങ്ങലള കചേര്ത്തനിടനില.

അടഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി

211(3835) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂരനിലല അടഭാടസ്റ്റ് ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ് സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കേനില് അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  കേമ്മേനിറനിയലട  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ബഭാങ്കേനില്
നനിനലാം ലചേലവഴനിച തകേയലട കേണക്കസ്റ്റ് ഇനലാംതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  കകേസസ്റ്റ്  നടത്തനിപനിനഭായനി  സസകേഭാരല  അഭനിഭഭാഷകേലന
നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില് കകേസസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് അഭനിഭഭാഷകേനസ്റ്റ് ഫതീസസ്റ്റ് ഇനത്തനില്
നല്കേനിയ തകേയലട കേണക്കസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനിടഭാകണഭാ  അഭനിഭഭാഷകേനസ്റ്റ്
ഫതീസസ്റ്റ് തകേ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  പസ്തുത കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  പരസലലാം,  സലാംഭഭാവന തടങ്ങനിയ
ഇനങ്ങളനില് പണലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് ആയതനിലന്റെ കേണക്കസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  അഡനിനനികസറതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  നനിലവനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  കേമ്മേനിറനിയലട
പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് പകതലകേനിചസ്റ്റ് ലചേലവകേലളഭാനലാംതലന്നെ ഉണഭായനിടനില.

(ബനി)  ബഭാങ്കേനിലന്റെ സഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ് കേഇൗണസനിലഭായനി അഡസ.  പനി.  സനി.  ശൈശൈനിധരലന
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹു.  ശഹകക്കഭാടതനിയനിലല  WP(C)  14016/17  നമ്പര്  കകേസമഭായനി
ബന്ധലപടസ്റ്റ് 35,000 രൂപയലാം WP(C) 38905/16 നമ്പര് കകേസനില് 40,000 രൂപയലാം
ലചേലവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലതീഗല് അശഡസസറഭായ അഡസ. ഉണനികൃഷ്ണനസ്റ്റ് ലതീഗല് ഫതീസഭായനി
20,000  രൂപയലാം  വനിജയകുമഭാര്  എന്നെ  ജതീവനക്കഭാരലന  സലസന്റെസ്റ്റ്  ലചേയ്തതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ഗഭാര്ഹനികേഭാകനസഷണലാം  നടത്തുന്നെവകേയനില്  അഡസ.  ലകേ.  ജനി.  ബഭാലനസ്റ്റ്  19,000
രൂപയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കലഭാകേഭായക്തയനില്  723/17  എ, 722/17  എ, 721/17  എ എന്നെതീ
പരഭാതനികേളനില് ബഭാങ്കേനിനുകവണനി ഹഭാജരഭായവകേയനില് അഡസ.  രവനിശൈങ്കേറനിനസ്റ്റ്  22,500
രൂപയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  പതനിഫലലാം  നല്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ബഭാധകേമഭായ  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിലവനിലനിലലങ്കേനിലുലാം  സലാംഘലാം
നനിയമഭാനുസൃതലാം വഇൗചറുകേളുലാം രസതീതകേളുലാം സൂക്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) പരസലലാം, സലാംഭഭാവന എന്നെതീ ഇനത്തനില് തകേലയഭാനലാം ലചേലവഴനിചനിടനില.

ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ് ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്

212(3836) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ഇനലസക്ടര്/
ആഡനിറര് തസനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യലട റഭാങ്കേസ്റ്റ് ലനിസനില്നനിനലാം ഇതവലര
എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്,  സതീനനിയര് കകേഭാ-
ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് തസനികേയനില് റഗുലര്  (യൂണനിറസ്റ്റ്)  വനിഭഭാഗത്തനില്
30-6-2017 വലര എത്രകപര് കജഭാലനി ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ വകുപനില്  2015  ജൂണ  മുതല്  2016  ഒകക്ടഭാബര് മഭാസലാം
വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില് ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര്  തസനികേയനില്
പുതതഭായനി അനുവദനിച തസനികേകേള എത്രയഭാണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില് സഹകേരണ വകുപനില് തസനികേമഭാറലാം  വഴനി  ജൂനനിയര് കകേഭാ-
ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് കയഭാഗലരഭായ യ.ഡനി.  ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/
യ.ഡനി.ശടപനിസ്റ്റുമഭാരുലട എണലാം എത്രലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 570 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  65 ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 603 കപര് കജഭാലനി ലചേയ്തനിരുന.  ജനിലതനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള അനുബന്ധലാം 1-ല്
കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി) ഈ തസനികേയനില് ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്. 156, ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്. 144 പകേഭാരലാം
പുതതഭായനി  53  തസനികേകേള അനുവദനിചസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനില്  25  ജൂനനിയര് ആഡനിറര്
തസനികേ, 25 ലസഷലല് ലസയനില് ആഫതീസര് തസനികേ, 3 ലസക്രെടറനി തസനികേ.

(ഡനി)  സഹകേരണ വകുപനില് തസനികേമഭാറലാം വഴനി ജൂനനിയര് കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്
ഇനലസക്ടര്/ആഡനിറര് തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ് കയഭാഗലത കനടനിയ യ.ഡനി. ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/യ.ഡനി.
ശടപനിസ്റ്റുമഭാരുലട എണലാം 43 ആണസ്റ്റ്.

പഭാഥമനികേ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി

213(3837) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശൈസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേള  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  ചേഭാര്ജ്ജുകേള  കൂടനിയതസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ബുദനിമുടസ്റ്റ്  ഉണഭാക്കുന്നെ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേലള
ആധുനനികേവല്ക്കരനിചസ്റ്റ്  എ.ടനി.എലാം,  ലനഫ്ററസ്റ്റ്,  ആര്.ടനി.ജനി.എസസ്റ്റ്,  ഓണശലന  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്,
ലമഭാശബല്  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  തടങ്ങനിയ  പുത്തന  തലമുറ  ബഭാങ്കേനിലാംഗസ്റ്റ്  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കനി  മതരഭാധനിഷനിതമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ജനങ്ങലള  കൂടുതല്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ആവശൈലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ഇതനിനസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) യഥഭാസമയലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പദതനികേള യഥഭാസമയലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സഭാപനങ്ങള

214(3838) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാഭവനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  നനിശനിത
ശൈതമഭാനലാം  തകേ  നനിര്ബ്ബന്ധമഭായലാം  ജതീവകേഭാരുണല/ലപഭാതജനകസവന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കവണനി നതീക്കനിവകക്കണതകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഉലണങ്കേനില് അതനിലന്റെ വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാഥമനികേ സഹകേരണ സലാംഘലാം/ബഭാങ്കുകേളക്കസ്റ്റ് ഭരണ സമനിതനി കയഭാഗ തതീരുമഭാന
പകേഭാരലാം ഏലതലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേലയന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  ഭരണസമനിതനി  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനമനിലഭാലത,
പസനിഡന്റെനികനഭാ ലസക്രെടറനികക്കഭാ ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട  ലഭാഭവനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം
നനിശനിത ശൈതമഭാനലാം  തകേ ജതീവകേഭാരുണല/ലപഭാതജന കസവന പവര്ത്തനങ്ങളക്കു
കവണനി  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  നതീക്കനിവയ്ക്കണലമന്നെ  വലവസ  1969-ലല  കകേരള  സഹകേരണ
സലാംഘലാം നനിയമത്തനില് പതനിപഭാദനിക്കുന്നെനില.

(സനി) 1969-ലല കകേരള സഹകേരണ സലാംഘലാം നനിയമലാം വകുപസ്റ്റ് 56 ഉപ വകുപസ്റ്റ്
(2)  കക്ലഭാസസ്റ്റ്  (ഡനി)  പകേഭാരലാം  അതതസ്റ്റ്  സലാംഘങ്ങളുലട  നനിയമഭാവലനി  വലവസയ്ക്കസ്റ്റ്
അനുസൃതമഭായനി  ലപഭാത  നന  ഫണസ്റ്റ്  സസരൂപനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളുലട
നനിയമഭാവലനിയനില് പരഭാമര്ശൈനിക്കുന്നെ കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം ലപഭാതനന ഫണസ്റ്റ് വനിനനികയഭാഗലാം
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  രജനിസഭാര്  (ജനറല്)  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെ സബ്റൂളനില്
പരഭാമര്ശൈനിക്കുന്നെ കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം ഇഇൗ ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി) നനിയമഭാവലനി വലവസഭാ പകേഭാരവലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് രജനിസഭാര്
(ജനറല്)  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  സബസ്റ്റ്  റൂള  വലവസ  പകേഭാരവലാം  ഫണസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ് റൂമുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

215(*T3839)  ശതീ  .    എല്കദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സഹകേരണ  വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ്
റൂമുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനസ്റ്റ്  ആവശൈലമഭായ  ലപഭാജക്ടസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ
എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

സഹകേരണ വകുപസ്റ്റ് മുകഖന സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡസ്റ്റ് സ്കൂളുകേളനില് സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസസ്റ്റ്
റൂമുകേള  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  പദതനിയലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനഭായനി  എലഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലലയലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്
മണ്ഡലങ്ങളനിലല 7 സ്കൂളുകേളുലട കപരുവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയലട  അന്തെനിമ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനിയകശൈഷലാം  മഭാത്രകമ  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്നനിനലാം  ലഭലമഭായ  സ്കൂളുകേളനില്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ക്ലഭാസ്റൂലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാകുകേയള.

തലപനിള്ളനി സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ ഗഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കേനിലല വഭായഭാ
കുടനിശ്ശേനികേ

216(3840) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  തലപനിള്ളനി  സഹകേരണ  കേഭാര്ഷനികേ  ഗഭാമവനികേസന  ബഭാങ്കേസ്റ്റ്,
വടക്കഭാകഞ്ചേരനി ഏലതലഭാലാം ആവശൈലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് വഭായ നല്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി)  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15,  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില് ബഭാങ്കേസ്റ്റ് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വഭായ നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ വഭായ  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഓകരഭാ വര്ഷലത്തയലാം
കുടനിശ്ശേനികേത്തുകേ പകതലകേലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മതനിയഭായ  ലസകേബ്യൂരനിറനിയലാം  തനിരനിചടവസ്റ്റ്  കശൈഷനിയലാം  ഇലഭാലതയഭാണസ്റ്റ്
പലര്ക്കുലാം ബഭാങ്കേസ്റ്റ് വഭായ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില് എന്തു നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  ബഭാങ്കേനില്  അവസഭാനമഭായനി  ഓഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടന്നെതസ്റ്റ്  എന്നെഭാണസ്റ്റ്;  ഓഡനിറസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാര്ഷനികേ വഭായ, കേഭാര്ഷനികകേതര വഭായ, ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ, ഭവനലാം
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് വഭായ,  ഭവന പുനരുദഭാരണ വഭായ,  വഭാഹന വഭായ,  ഗൃകഹഭാപകേരണ
വഭായ, കേലഭാഷസ്റ്റ് ലക്രെഡനിറസ്റ്റ് വഭായ എന്നെനിവ സലാംഘലാം നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഗവണലമന്റെസ്റ്റ് ഓര്ഡനിനനസസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ലകേഭാചനിന സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ
ഗഭാമ വനികേസന ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  വനിഭജനിചസ്റ്റ്  തഭാലൂക്കനില് ഒരു ബഭാങ്കേസ്റ്റ് എന്നെതസ്റ്റ് പകേഭാരലാം  15-2-2012-ല്
തലപനിള്ളനി  സഹകേരണ കേഭാര്ഷനികേ ഗഭാമ  വനികേസന ബഭാങ്കേസ്റ്റ്  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച.
 1-11-2012 മുതല് 31-3-2012 വലര നല്കേനിയ വഭായയലട കേണക്കഭാണസ്റ്റ് 2011-12-ല്
കേഭാണനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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(  രൂപ  )

2011-12 12,67,55,501.20

2012-13 31,31,61,250.00

2013-14 55,01,88,300.00

2014-15 55,09,43,050.00

2015-16 57,61,80,900.00

(സനി) വഭായ കുടനിശ്ശേനികേ (മഭാര്ചസ്റ്റ് 31)

(  രൂപ  )

2011-12 2,00,20,136.26

2012-13 2,81,51,942.24

2013-14 4,04,23,713.24

2014-15 5,64,90,365.32

2015-16 8,90,80,124.32

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) 2015-16-ലഭാണസ്റ്റ് അവസഭാനമഭായനി ആഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് നടന്നെതസ്റ്റ്.  ഓഡനിറസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടനിലന്റെ

പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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മടഭാകഞ്ചേരനി പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ സര്വ്വേതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ സലാംഘലാം

217(3841) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭായ് പയ്ക്കസ്റ്റ്  പലനിശൈ സബ് സനിഡനി നല്കുന്നെ പദതനി സര്ക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ
വനിവരലാം അറനിയഭാലത  ,  മടഭാകഞ്ചേരനി പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ സര്വതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ
സലാംഘലാം R-131, ഇതനിനഭായള്ള ലപഭാകപഭാസല് പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  സലാംഘത്തനിലന്റെ  കപരനില്  8,78,587  രൂപ  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാര്മഭാത്രലാം  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള  പസ്തുത  സലാംഘത്തനില്
തങ്ങളുകടതലഭാത്ത കേഭാരണത്തഭാല് ഉണഭായനിട്ടുള്ള പസ്തുത കുടനിശ്ശേനികേ തകേ അനുവദനിചസ്റ്റ്
നല്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മടഭാകഞ്ചേരനി  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്വ്വേതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘലാം
ക്ലനിപ്തലാം  ആര്.131-നസ്റ്റ്  2000  മുതല്  2002  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  10  വഭായകേളനിലഭായനി
ലമഭാത്തലാം  8,78,587  രൂപ  പലനിശൈ  സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കഭാനുണസ്റ്റ്.  പടനികേജഭാതനി/
പടനികേവര്ഗ്ഗ  സലാംഘങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പലനിശൈ  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിചസ്റ്റ്  29-10-1980-ലല
ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.)408/80/എ.ഡനി.  ആയനി  പദതനി  ഉണഭായനിരുന.  ഇതസ്റ്റ്  10-ാം
പഞ്ചേവതര പദതനിയനില് നനിര്ത്തലഭാക്കനി.

(ബനി)  കമല്പലനിശൈ  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിചനല്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവസ്റ്റ്
തടയന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള

218(3842) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് നനികതലഭാപകയഭാഗസഭാധനങ്ങളുലട വനില വര്ദനവസ്റ്റ് തടയന്നെതനിനു
കവണനി  സലാംസഭാനലത്ത  സഹകേരണസഭാപനങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലഭാ കകേഭാ-ഓപകററതീവസ്റ്റ്  ലസഭാശസറനികേകളഭാടുലാം  അനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഓണചന്തെകേള
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആഭലന്തെര  വനിപണനിയനില്
ഇടലപടുന്നെതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തകേ  നതീക്കനിവചനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേണസബ്യൂമര്ലഫഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളുലട
കൂടഭായ്മയനില് ആഗസസ്റ്റ്  25  മുതല് ലസപ്റലാംബര്  3  വലര  3500  ഒഇൗടസ്റ്റ് ലലറ്റുകേളനിലൂലട
ഓണവനിപണനി  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പദതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപലാംനല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഓണ  വനിപണനിയനിലൂലട  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനങ്ങളുലാം  ലപഭാത  വനിപണനി
വനിലലയക്കഭാള കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  25  ഇനങ്ങളുലാം  വനില്പന  നടത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ജനിലഭാ കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  രജനിസഭാര്മഭാര് ലതരലഞ്ഞെടുത്തസ്റ്റ് നല്കേനിയ
ശപമറനി  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുകേള,  വനനിതഭാ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
എസസ്റ്റ്.സനി./എസസ്റ്റ്.ടനി.  സലാംഘങ്ങള,  എലാംകപ്ലഭായതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,
ഫനിഷര്മഭാന സലാംഘങ്ങള, കേഭാര്ഷനികേ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, ഇതര സലാംഘങ്ങള
എന്നെനിവയലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  3266  ഓണചന്തെകേള  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉതവ  വനിപണനിയനില്  ഇടലപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  60  കകേഭാടനി  രൂപ  2017-18
ബജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി  തകേയനില്നനിനലാം  2017-ല്  ഓണചന്തെകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സബ്സനിഡനിയനിനത്തനില്  40  കകേഭാടനി  രൂപ  മുനകൂറഭായനി
കേണസബ്യൂമര് ലഫഡകറഷനസ്റ്റ് നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചേഭാലക്കുടനിയനില് അസനിസന്റെസ്റ്റ് രജനിസഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

219(3843) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലക്കുടനിയനില് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിചസ്റ്റ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് രണസ്റ്റ്
വര്ഷലാം പനിന്നെനിട സഭാഹചേരലത്തനില്,  സഹകേരണ വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള അസനിസന്റെസ്റ്റ്
രജനിസഭാര് ഓഫതീസസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ചേഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കനില്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  രജനിസഭാര്  (ജനറല്)
ആഫതീസസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നെ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് അടനിയന്തെനിരമഭായനി പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട കനതൃതസത്തനില് നടത്തനിയ ശൈനില്പശൈഭാല

220(3844) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016 ഡനിസലാംബര് 15, 16 തതീയതനികേളനില് കബക്കല് ക്ലബ്ബസ്റ്റ് നതീകലശൈസരത്തസ്റ്റ്

ലവചസ്റ്റ്  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.-യലട  (കബക്കല്  റനികസഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന)

കനതൃതസത്തനില് നടത്തനിയ ശൈനില്പശൈഭാലയനില് എത്ര തകേയഭാണസ്റ്റ് ലചേലവഴനിചനിട്ടുള്ളലതന്നെസ്റ്റ്

ഇനലാം തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ശൈനില്പശൈഭാലയനില്  ലചേലവഴനിച  തകേ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വന്നെനിട്ടുള്ള  പത്ര

വഭാര്ത്തയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  അകനസഷണലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇഇൗ അകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം എലന്തെഭാലക്ക ക്രെമകക്കടുകേളഭാണസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.ആര്.ഡനി.സനി.  (കബക്കല്  റനികസഭാര്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന)

2016  ഡനിസലാംബര്  15,  16  തതീയതനികേളനില്  കബക്കല്  ക്ലബ്ബസ്റ്റ്  നതീകലശൈസരത്തുവചസ്റ്റ്  നടത്തനിയ

ശൈനില്പശൈഭാലയ്ക്കസ്റ്റ്  4,95,329  രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശൈനില്പശൈഭാലയനില്  ക്ലഭാലസടുത്തവര്ക്കുലാം

പലങ്കേടുത്തവര്ക്കുലാം  തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം  (2  ദനിവസകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്)  എന്നെനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  1,88,348  രൂപയലാം

ശൈനില്പശൈഭാലയനില് ക്ലഭാലസടുത്തവര്ക്കസ്റ്റ് യഭാത്ര ലചേലവകേളക്കസ്റ്റ്  30,547  രൂപയലാം കവദനി

സജ്ജതീകേരനിക്കല്,  മറസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  (ശലറസ്റ്റ്,  സഇൗണസ്റ്റ്,  കപഭാജക്ടര്,  ശസകനജസ്റ്റ്

മുതലഭായവ) 1,58,020 രൂപയ്ക്കസ്റ്റ് കഫഭാകടഭാ&വതീഡനികയഭാഗഭാഫനി എന്നെനിവയ്ക്കഭായനി 47,000

രൂപയലാം  ഓണകററനിയലാം  (ശൈനില്പശൈഭാലയനില്  ക്ലഭാസസ്റ്റ്  എടുത്തവര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം)  51,000  രൂപയലാം

അനുബന്ധ ലചേലവകേളക്കഭായനി 20,414 രൂപയലാം ആയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത സലാംരലാംഭകേതസ

വനികേസന പരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാഴലാം ഉപകയഭാഗനിചലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ കപഭാകമഭാ മൂവനി

7,36,000 രൂപ ലചേലവനില് പസസ്തുത ശൈനില്പശൈഭാലയലട ഭഭാഗമഭായനി നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) ടൂറനിസലാം  വകുപനില്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  മുഖഭാന്തെരലാം  അകനസഷണലാം

നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം സമര്പനിച അകനസഷണ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം

ഡയറക്ടറുലട പരനികശൈഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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നനിള ടൂറനിസലാം ലഹറനികറജസ്റ്റ്  കപഭാജക്ടനിലന്റെ ഒരു ഭഭാഗലാം  ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിലന

ഏല്പനിക്കഭാന നടപടനി

221(3845) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

ടൂറനിസലാം  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  നനിള  ടൂറനിസലാം  ലഹറനികറജസ്റ്റ്  കപഭാജക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ,

ലചേറുതരുത്തനി  ലകേടനിടലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  വള്ളകത്തഭാള  നഗര്  ഗഭാമ

പഞ്ചേഭായത്തനിലന ഏല്പനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമന്നെഭാവശൈലലപടസ്റ്റ് വള്ളകത്തഭാള നഗര്

ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ്  പസനിഡന്റെസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  നനികവദനത്തനികനല്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് ;ഇത സലാംബന്ധനിച വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇഇൗ വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വള്ളകത്തഭാള നഗര് ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തസ്റ്റ് പസനിഡന്റെസ്റ്റ്

സമര്പനിച നനികവദനലാം ടൂറനിസലാം ഡയറക്ടര് തലത്തനില് പരനികശൈഭാധനിചവരുന.

ഫുഡസ്റ്റ് ക്രെഭാഫ സ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂട്ടുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള

222(3846) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫുഡസ്റ്റ് ക്രെഭാഫസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂട്ടുകേള ഇലഭാത്ത ജനിലകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ജനിലകേളനില്  ഫുഡസ്റ്റ്  ക്രെഭാഫസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂട്ടുകേള  തടങ്ങഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  പസസ്തുത ഇനസനിറബ്യൂട്ടുകേളനിലല അധലഭാപകേ തസനികേകേളുലട കയഭാഗലതകേള
നനിര്ണയനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം ആര്ക്കഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഈ ഇനസനിറബ്യൂട്ടുകേളനിലല നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. മുകഖന നടത്തുന്നെ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വയനഭാടസ്റ്റ്, പത്തനലാംതനിട, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്.
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(ബനി)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില് പഭാഥമനികേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിച.  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലല
സഭാധലത പരനികശൈഭാധനിചവരുന.

(സനി)  ഫുഡസ്റ്റ്  ക്രെഭാഫസ്റ്റ്  ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഗകവണനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാഡനിയലട  തതീരുമഭാനലാം  സഭാഫസ്റ്റ്
റൂളസനിലന്റെയലാം നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി നടപനില്വരുന.

(ഡനി) പരനികശൈഭാധനിചവരുന.

വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല ടൂറനിസലാം പദതനികേള

223(3847) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശൈശൈതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപസ്റ്റ്  മനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെകേഭാലത്തസ്റ്റ്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  ടൂറനിസലാം
പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര തകേ അനുവദനിച എന്നെതനിലന്റെ പടനികേ നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് പരനിഗണനയനിലുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പസ്തുത  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലട  കേനിഴനില്  പവര്ത്തനിച
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ ടൂറനിസലാം  പദതനികേലള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷന കേമ്മേനിറനികേള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) 1. കേഭാരഭാപ്പുഴ ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയലട തടര് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള.

2. പഴശ്ശേനി പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, മഭാനന്തെവഭാടനി നവതീകേരണ പവര്ത്തനങ്ങള

3. കേറുവഭാ ദസതീപസ്റ്റ് - ചേഭാലനിഗദ പുഴകയഭാര സഇൗന്ദരലവത്ക്കരണലാം

4. കേറുമ്പലകക്കഭാട സഭാഹസനികേ ടൂറനിസ വനികേസനലാം

5. ചേതീകങ്ങരനിമല സഭാഹസനികേ ടൂറനിസ വനികേസനലാം രണഭാലാംഘടലാം

6. കേര്ലഭാടസ്റ്റ് സഭാഹസനികേ ടൂറനിസ വനികേസനലാം തടര് വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള

(സനി)  പദതനികേള യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അസലാംബ്ലേനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ബന്ധലപട  എലാം.എല്.എ.  ലചേയര്മഭാനഭായനി  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  16-5-2017-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്  232/2017/ടനിഎസസ്റ്റ്എലാം  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങലള ഭനിന്നെകശൈഷനി സഇൗഹൃദമഭാക്കഭാന പദതനി

224(3848) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .  ബല്റഭാലാം : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം

വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പധഭാന ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങലള ഭനിന്നെകശൈഷനി സഇൗഹൃദമഭാ
ക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട ഉകദ്ദേശൈലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാലാം; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏലതലഭാലാം ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനി ല് പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(ഡനി)  എലന്തെലഭാലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ ഗതീന കേഭാര്പറസ്റ്റ് എന്നെ പദതനിയനില്
ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കുകൂടനി  സഇൗകേരലപദമഭായ  രതീതനിയനില്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സഇൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ ഗതീന കേഭാര്പറസ്റ്റ് പദതനിയനില് അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതളലപലട  ഭനിന്നെകശൈഷനി  സഇൗഹൃദസലാംരലാംഭലാംകൂടനി
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങലള അനുഭവകവദലമഭാക്കഭാന
തക്കമുള്ള  ഭനിന്നെകശൈഷനി  ടൂറനിസസ്റ്റ്  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭനിന്നെകശൈഷനി
സഇൗഹൃദ  കടഭായസ്റ്റ് ലറ്റുകേള,  റഭാമ്പുകേള,  നടപഭാതകേള,  വനിശമമുറനികേള,  പകതലകേ  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്
കമഖലകേള  എന്നെനിവ  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങളുലടയലാം  ഭൂമനിശൈഭാസ്ത്രപരമഭായ  പകതലകേതകേള,  നനിലവനിലല  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള,  വരുകത്തണതഭായ മഭാറങ്ങള എന്നെനിവലയ സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശൈദമഭായ
പരനികശൈഭാധന ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ആക്കുളലാം,  ലപഭാന്മുടനി  കലഭാവര്
സഭാനനികറഭാറനിയലാം,  കവളനി  എന്നെതീ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കഭായള്ള
നടപഭാത,  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ് എന്നെനിവയലട പവൃത്തനികേള നടനവരുന.  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്
ആശഭാമലാം അഡസഞ്ചേര് പഭാര്ക്കസ്റ്റ്, ലതനല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടനില് ഉളലപടുത്തനി
ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കുള്ള  നടപഭാത,  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലട  പവൃത്തനികേള
നടനവരുന.  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില  കേവണഭാറനിനകേര,  കുമരകേലാം  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
നടപഭാത, കടഭായസ്റ്റ് ലലറസ്റ്റ് എന്നെനിവയലട പവൃത്തനികേള നടനവരുന. 
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എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല കഫഭാര്ടസ്റ്റ്  ലകേഭാചനിയനില്  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  പഭാത്തസ്റ്റ് കവ  എന്നെനിവ
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല പുന്നെമടക്കഭായല്  ഫനിനനിഷനിലാംഗസ്റ്റ്  കപഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ലടര്മനിനല്,
വടക്കഭായല്  എന്നെതീ  സലങ്ങളനിലുലാം നടപഭാത,  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലട  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴനിഞ.  കേഭായലാംകുളലാം ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാത,
റഭാമ്പസ്റ്റ്, കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ് എന്നെനിവയലട പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴനിഞ. 

വയനഭാടനില്  കേര്ലഭാടസ്റ്റ്  കലക്കസ്റ്റ്,  കേഭാന്തെനപഭാല,  പൂകക്കഭാടസ്റ്റ്  തടഭാകേലാം എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
ഭനിന്നെകശൈഷനി സഇൗഹൃദ കടഭായസ്റ്റ് ലറനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കേഴനിഞ.  

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  വനിലങ്ങനകുന്നെസ്റ്റ്,  വഭാഴഭാനനി  ഡഭാലാം,  പതീചനി  ഡഭാലാം,  പൂമല  ഡഭാലാം
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് വതീല്  ലചേയര്  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലട  പവര്ത്തനികേള
നടനവരുന. 

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില്  കേഭാഞ്ഞെനിരപ്പുഴ  ഡഭാലാം,  വഭാടനികേ  ഗഭാര്ഡന,  തനിരുകവഗപ്പുറ
കഫഭാകേസ്റ്റ് കലഭാര്  പഭാര്ക്കസ്റ്റ് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  റഭാമ്പസ്റ്റ്,  കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലട  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴനിഞ.  

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  കബക്കല്  പഭാര്ക്കനില  കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്,  റഭാമ്പസ്റ്റ്  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച.  

കൂടഭാലത  വകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെ  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ടൂറനിസലാം
പദതനികേളനിലുലാം  ഭനിന്നെകശൈഷനിക്കഭാര്ക്കഭായള്ള  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആലപ്പുഴ ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി

225(3849) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയനില് ഏലതലഭാലാം പകദശൈങ്ങലളയഭാണസ്റ്റ്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയലട  പവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഏലതലഭാലാം  പകദശൈങ്ങളനിലല  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പസ്തുത പദതനിയനില് ടനി.എസസ്റ്റ്.കേനഭാലനിലന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ആലപ്പുഴ ലമഗഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയനില് അഡസഞ്ചേര് ടൂറനിസലാം ഉളലപടുനകണഭാ ;
വനിശൈദതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 311

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലപ്പുഴ ജനിലയനിലല  9  നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലങ്ങലളയലാം ആലപ്പുഴ ലമഗഭാ
ടൂറനിസലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അരൂക്കുറനി,  തണനിര്മുക്കലാം,  ലനടുമുടനി,
പള്ളഭാത്തുരുത്തനി,  കേഞ്ഞെനിപഭാടലാം,  കതഭാടപള്ളനി,  കേഭായലാംകുളലാം,  കേരുമഭാടനി,  വനിളക്കുമരലാം,
വടക്കഭായല്,  കേതനിവടലാംചേനിറ,  വയഭാങ്കേരചനിറ,  പഭാണനി,  തഴപസ്റ്റ്,  അര്ത്തുങ്കേല്,  ആലപ്പുഴ നഗരലാം
എന്നെതീ സലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇഇൗ പദതനിയനില് പധഭാനമഭായലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  അരൂക്കുറനി കബഭാടസ്റ്റ് ലടര്മനിനല്, തഴപസ്റ്റ് ശമകക്രെഭാ ലഡസനികനഷന
എന്നെനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തണതീര്മുക്കലാം, പള്ളഭാത്തുരുത്തനി, കേഞ്ഞെനിപഭാടലാം എന്നെതീ
കബഭാടസ്റ്റ്  ലടര്മനിനലുകേളുലാം കേരുവഭാടനി,  വനിളക്കുമരലാം,  വടക്കഭായല് എന്നെതീ ശനറസ്റ്റ്ഹഭാളടസ്റ്റ്
ലടര്മനിനലുകേളുലാം  ഏകേകദശൈലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അര്ത്തുങ്കേല്,  കതഭാടപള്ളനി എന്നെതീ
ബതീചസ്റ്റ്  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്  വര്ക്കുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വടക്കഭായലനിലല
എസസ്റ്റ്.റനി.പനി. പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) ഇല.

മലബഭാര് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി പദതനികേള

226(3850) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :
ലപഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുശസന തങ്ങള :
ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  അറുന്നൂറസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില് ആയതനിലന്റെ വനിശൈദഭാലാംശൈലാം എലന്തെലഭാലമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിനഭായനി  തഭാലഴപറയന്നെ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്:

1. വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  മലബഭാര്  കമഖലയലട  സഭാധലത
വനിപുലലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  മലബഭാര്  ടൂറനിസലാം  ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ്
ഇനനികഷലറതീവസ്റ്റ്  എന്നെ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭ
നടപടനികേള നടത്തനിവരുന.
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2. മലബഭാര് ടൂറനിസലാം വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  -
കേണ്ണൂര്  ജനിലകേളനിലല  നദനികേലളയലാം  കേഭായലുകേലളയലാം  ഉളലപടുത്തനിയള്ള
ഒരു പദതനിയഭായ മലനഭാടസ്റ്റ്-മലബഭാര് ക്രൂയനിസസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം കപഭാജക്ടസ്റ്റ്
എന്നെ പദതനിയലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര ടൂറനിസലാം മനഭാലയത്തനിനസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3. കേനിഫ്ബനിയനില് സമര്പനിച പദതനികേള

(എ) മുഴനിപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ് ത്രതീ സഭാര് ബതീചസ്റ്റ് റനികസഭാര്ടസ്റ്റ് നനിര്മ്മേഭാണലാം

(ബനി)  വടകേര പകയഭാളനിയനിലല സര്ഗഭാലയ കകേന്ദ്രലാം ആധഭാരമഭാക്കനി
ലക്കഭാണള്ള ഇന്റെകഗറഡസ്റ്റ് ടൂറനിസലാം പദതനി

(സനി)  ധര്മ്മേടലാം,  ധര്മ്മേടലാം-ദസതീപസ്റ്റ്  മുഴപനിലങ്ങഭാടസ്റ്റ്  ബതീചസ്റ്റ്  കകേഭാര്ത്തനിണക്കനി
കറഭാപസ്റ്റ് കവയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. തലകശ്ശേരനി ലഹറനികറജസ്റ്റ് സര്കേബ്യൂടസ്റ്റ് പദതനിയലട രണഭാലാംഘടലാം

5. കേണ്ണൂരനിലല പുതനിയ വനിമഭാനത്തഭാവളലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം വനികേസന
പദതനികേളുലട മഭാസര് പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  M/s KTIL-ലന
ഏല്പനിക്കുകേയലാം പഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

6. ധര്മ്മേടലാം  തരുത്തുമഭായനി  ബന്ധലപടസ്റ്റ്  മശറന മബ്യൂസനിയലാം,  കലഭാകേ
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള മബ്യൂസനിയലാം,  റനിസര്ചസ്റ്റ്  കസഷന എന്നെതീ പദതനികേളുലട
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  M/s KTIL-ലന ഏല്പനിക്കുകേയലാം
പഭാരലാംഭ നടപടനികേള നടനവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

7. മലബഭാര് കമഖലയനിലല വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള വനിപുലലപ
ടുത്തുന്നെതനിനുലാം സമഗ വനികേസനത്തനിനുമഭായനി  ഡനി.റനി.പനി.സനി.  മുകഖനയലാം
അലഭാലതയലാം വനിവനിധ പദതനികേളുലാം വകുപസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചവരുന.

(ബനി&സനി) നനിലവനില് രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

സലാംസഭാന വനികേസനത്തനില് വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയലട സലാംഭഭാവന

227(3851) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശൈർമ്മേ :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വളര്ച  അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
കൂടുതല്  ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  വനികദശൈനഭാണലലാം  കനടനിത്തരുന്നെതനിനുലാം
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പരമ്പരഭാഗത വലവസഭായങ്ങള കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരകമഖല
എപകേഭാരലമലഭാലാം സഹഭായകേമഭാകുന എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരകമഖലയനില്  നനിനള്ള  ലമഭാത്തലാം
വരുമഭാനത്തനില് കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷകത്തക്കഭാള വര്ദന ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനലത്ത വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
സര്കേബ്യൂട്ടുകേളുലട പശഭാത്തല സഇൗകേരലവനികേസനത്തനിനഭായനി എത്ര തകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണനലാം
ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായഭാണസ്റ്റ്  തകേ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടൂറനിസലാം  രലാംഗവമഭായനി  പതലക്ഷമഭായലാം  പകരഭാക്ഷമഭായലാം  ബന്ധലപടസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെവരുലട കക്ഷമലാം,  കൂടുതല് ലതഭാഴനില്സഭാധലത,  പരനിസനിതനി സഇൗഹൃദ
വനികേസനലാം,  കഹഭാസനിറഭാലനിറനി,  ഉത്തരവഭാദനിതസ  ടൂറനിസലാം  എന്നെനിവയലാം  ആധുനനികേവലാം
നൂതനവമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗപദമഭാക്കനിയള്ള  വനിപണനലാം,  പുതനിയ  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തല്,  നനിലവനിലുള്ളവയലട  വനികേസനലാം,  സഭാഹസനികേ  വനികനഭാദ
സഞ്ചേഭാര  പദതനികേള,  ശപതൃകേ  കമഖലയലട  സലാംരക്ഷണലാം,  യവസഞ്ചേഭാരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കഭാനുള്ള പദതനികേള, സഭാഹസനികേ വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖല കപഭാതഭാഹനിപനിക്കല്
തടങ്ങനിയവ വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാരകമഖലയലടയലാം അനുബന്ധ കമഖലകേളുലടയലാം വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
സഹഭായകേരമഭാകുന.  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഭനിന്നെകശൈഷനി  സഇൗഹൃദമഭാക്കല്,  ലപഭാതസസകേഭാരല
പങ്കേഭാളനിത്തവലാം  നനികക്ഷപവലാം  പരമഭാവധനി  പകയഭാജനലപടുത്തുകേ,  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട
അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  എന്നെനിവയനിലൂലട  അടുത്ത  5  വര്ഷലാംലകേഭാണസ്റ്റ്
വനികദശൈ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം ഇരടനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ആഭലന്തെര ടൂറനിസ്റ്റുകേളുലട എണലാം
50  ശൈതമഭാനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  ഇതനിലൂലട  അടുത്ത  5
വര്ഷത്തനിനനിലട 4 ലക്ഷലാം ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.
ഇപകേഭാരലാം  ഇഇൗ  കമഖലയനില്  നനിനള്ള  വരുമഭാനലാം  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ്
കേണക്കഭാക്കുന.  വകുപസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ ഗതീന കേഭാര്പറസ്റ്റ് പദതനി
പഭാകദശൈനികേ  തലത്തനില്  ലതഭാഴനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  ലക്ഷലകത്തഭാടു  കൂടനിയള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുപുറകമ  ക്ലതീന ലഡസനികനഷന കേലഭാലാംലപയനിന  എന്നെ പദതനിയനിലുലാം  വനിവനിധ
ടൂറനിസലാം കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരല കമഖലയനിലുലാം വനിപുലതീകേരണലാം നടത്തനി ഇഇൗ
കമഖലയനില് ലതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  ഗുലഭാത്തനി
ഇനസനിറബ്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്&  ടഭാകകഷന  മുകഖന  നടത്തനിയ  പഠനത്തനിലന്റെ  ഡ്രെെഭാഫസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടനുസരനിചസ്റ്റ്  കൃഷനി,  കേചവടലാം,  കപഭാസസ്സസ്റ്റ്ലചേയ്ത  ആഹഭാര  പദഭാര്ത്ഥങ്ങള,
ലറഡനിലമയ്ഡസ്റ്റ് വസ്ത്രങ്ങള, അചടനിയലാം പസനിദതീകേരണവലാം, കേര-ജല-കവലഭാമ സഞ്ചേഭാര
കമഖലകേള,  കഹഭാടലുകേള,  ആകരഭാഗലലാം  തടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ടൂറനിസവമഭായനി
ബന്ധലപട ലതഭാഴനിലുകേള ഉലണന്നെസ്റ്റ് കേലണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  മുനവര്ഷലത്തക്കഭാള  11.12%  വളര്ചഭാനനിരക്കസ്റ്റ്  2016-ല് ഉണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

(സനി) നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനലത്ത വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
സര്കേബ്യൂട്ടുകേളുലട പശഭാത്തല സഇൗകേരല വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ പദതനികേളക്കസ്റ്റ്
തകേകേള  അനുവദനിചനിടനില.  എന്നെഭാല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  അനുവദനിചനിരുന്നെ
സസകദശൈസ്റ്റ് ദര്ശൈന സ്കതീമനിലല ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനിയഭായ പത്തനലാംതനിട-വഭാഗമണ-
ഗവനി-കതക്കടനി  വനികേസന  പദതനിയലട  രണഭാലാം  ഗഡു  തകേയഭായനി  2639.20  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇതകൂടഭാലത കേഴനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പസഭാദസ്റ്റ് പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി
ഗുരുവഭായൂരനിലല  അടനിസഭാനസഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  46.14  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
പത്മനഭാഭസസഭാമനി-ആറന്മുള കക്ഷത്ര വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് പനില്ഗനിലാം ടൂറനിസലാം സര്കേബ്യൂടനില്
ഉളലപടുത്തനി  9244.26  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  പമ്പ-സന്നെനിധഭാനലാം-എരുകമലനി  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
9999.92 ലക്ഷലാം രൂപയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലനനഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം പദതനി

228(*T3852)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഇകക്കഭാ-ടൂറനിസലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാലണനലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയലട
പദതനിയഭാണസ്റ്റ് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനില് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

കേണ്ണൂര് ജനില ടൂറനിസലാം പദതനി

229(3853) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നെതനിനുകശൈഷലാം  ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ്
കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല വനിവനിധ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല ഏലതലഭാലാം പദതനികേളക്കസ്റ്റ്,
എത്ര തകേയലട വതീതലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ ഓകരഭാ  പദതനിയലടയലാം  നനിലവനിലല സനിതനി
എന്തെഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇതസലാംബന്ധനിച വനിശൈദമഭായ പടനികേ അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
* മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേടലുണനി നഗരലാം പകദശൈലത്ത ടൂറനിസലാം സഭാധലതകേള

230(3854) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശൈഭാടനപക്ഷനികേളുലട സനിരലാം സകങ്കേതമഭായ കേടലുണനി നഗരലാം(മലപ്പുറലാം
ജനില)  പകദശൈലത്ത  ടൂറനിസലാം  സഭാധലതകേലളക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില്
പഠനലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത പകദശൈലത്ത ഒരു ടൂറനിസസ്റ്റ്  ലസന്റെറഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ടൂറനിസലാം  വകുപസ്റ്റ്  നനിലവനില്  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനങ്ങലളഭാനലാം
നടത്തനിയനിടനില.

തഷഭാരഗനിരനി ടൂറനിസലാം വനികേസന പദതനി

231(3855) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  ബജറനില്  പഖലഭാപനിച  തഷഭാരഗനിരനി  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര
കകേന്ദ്രത്തനില്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  നടപക്കഭാനുകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ  പദതനികേളുലട  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പദതനിയലട ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനിലയയഭാണസ്റ്റ്
ചുമതലലപടുത്തനിയലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിയലട  പവൃത്തനി  എന്നെകത്തയ്ക്കസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴനിയലമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തഷഭാരഗനിരനി വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കകേന്ദ്രവമഭായനി ബന്ധലപടസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില്
ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭായള്ള പദതനി ലപഭാകപഭാസലുകേള നനിലവനില് സമര്പനിചനിടനില.

(ബനി&സനി) 5-10-2016-ലല  ഉന്നെതതല  കയഭാഗത്തനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശൈപകേഭാരലാം
ഇഇൗ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ സഭാധലത പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുള്ള ഒരു രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കഭാന M/s. P.C. റഷതീദസ്റ്റ് & അകസഭാസനികയറസ്റ്റ്സനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശൈലലപടനിരുന.
ആയതസ്റ്റ് ലഭനിചതനിനുകശൈഷലാം ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ചൂണല് പഞ്ചേഭായത്തനിലല പഭാറന്നൂര് ചേനിറയലട
വനികേസനലാം

232(3856) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിരവധനി  സഞ്ചേഭാരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  ചൂണല്
പഞ്ചേഭായത്തനിലല പഭാറന്നൂര് ചേനിറയലട സഇൗന്ദരലവല്ക്കരണത്തനിനുലാം വനികേസനത്തനിനുലാം
എലന്തെങ്കേനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയലട  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശൈലമഭായ  ഭൂമനി  സസകേഭാരല  വലക്തനി
ശകേകയറനിയതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കേനില് ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണന്നെസ്റ്റ് വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ഉടുമ്പുപഭാറ ടൂറനിസലാം ലഡസനികനഷന

233(3857) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  കുടരഞ്ഞെനി  ഗഭാമപഞ്ചേഭായത്തനിലല  കമടപഭാറ,
ഉടുമ്പുപഭാറ  പകദശൈങ്ങളനിലല  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  സഭാധലതകേള  പകയഭാജനലപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കണലമന്നെ ആവശൈലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിലന്റെ  നനിലവനിലല
അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പകതലകേ മനിഷന

234(3858) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശൈന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം എലഭാ  ജനിലകേളനികലക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) ഇതനിനുകവണനി ഒരു പകതലകേ മനിഷന രൂപതീകേരനിക്കുനകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത മനിഷലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിഷലന്റെ  രൂപതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം എലഭാ ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  23-6-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  12/2017/ടൂറനിസലാം  പകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം മനിഷന രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകപഭാള ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട
ഏഴസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  മഭാത്രമഭായനി  നടനവരുന്നെ  പസ്തുത  പദതനി  ഉത്തരവഭാദനിത്ത
ടൂറനിസലാം  മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശൈനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി) തഭാലഴപറയന്നെവയഭാണസ്റ്റ് ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസലാം മനിഷലന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള:

1. പഭാകദശൈനികേ തലത്തനില് ടൂറനിസലാം പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കനതൃതസലാം
ലകേഭാടുക്കുകേ.

2. ടൂറനിസലാം  വലവസഭായലാം  സമൂഹവമഭായനി  ലമചലപട  ബന്ധലാം
സൃഷനിക്കുകേ.

3. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം  ആശൈയങ്ങളുലാം പകയഭാഗ മഭാതൃകേകേളുലാം
സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം നടപഭാക്കഭാനുലാം ടൂറനിസലാം വലവസഭായത്തനിലനയലാം
ഇതര കസക്കസ്റ്റ്  കഹഭാളഡര്മഭാലരയലാം കപരനിപനിക്കുകേ.

4. ഉത്തരവഭാദനിത്ത ടൂറനിസലാം വര്ഗ്ഗതീകേരണലാം ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുലാം
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നടപഭാക്കുകേ.

5. സഭാമൂഹനികേ  പസക്തനിയള്ളതലാം  പരനിസനിതനി  സഇൗഹൃദ  പൂര്ണമഭായ
പവര്ത്തനങ്ങള നടപഭാക്കഭാന ടൂറനിസലാം യൂണനിറ്റുകേലളയലാം ടൂറനിസ്റ്റുകേലളയലാം
കപഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുകേ.

6. ടൂറനിസത്തനില് നനിനള്ള ഗുണഫലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയലാം
വനിധലാം പഭാകദശൈനികേ സമൂഹത്തനിലന്റെ കേഴനിവസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുകേ.

7. പഭാകദശൈനികേ ലതഭാഴനില് ലഭലത,  പഭാകദശൈനികേ ഉല്പന്നെങ്ങളുലട സലാംഭരണലാം
(വനിലയ്ക്കസ്റ്റ്  വഭാങ്ങല്)  എന്നെനിവയ്ക്കസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  കമഖലലയ  കപരനിപനിക്കുകേ,
ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് മൂലലഭാധനിഷനിത വനിപണനലാം ഉറപഭാക്കുകേയലാം
കപരനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ.
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8. പരനിശൈതീലനങ്ങള,  ഗകവഷണലാം,  പഠനങ്ങള എന്നെനിവ ടൂറനിസലാം
കമഖലയനിലുലാം ഉത്തരവഭാദനിതസ ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുലാം നടത്തുകേ.

9. ഹരനിത  തതസങ്ങള,  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള  എന്നെനിവ
ടൂറനിസലാം കമഖലയനിലുലാം നടത്തുകേ.

10. ഹരനിത  തതസങ്ങള,  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനികേള  എന്നെനിവ
ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  വനിവനിധ  നനിര്മ്മേനിതനികേളനില്  പകയഭാഗ
വത്ക്കരനിക്കഭാന കപരനിപനിക്കുകേ,  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനില് ഹരനിത
നനിയനണങ്ങള  നടപനില്  വരുത്തുവഭാനുലാം  ശജവകേഭാര്ഷനികേ
വൃത്തനി കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുലാം കനതൃതസലാം ലകേഭാടുക്കുകേ.

11. കൃഷനിയലട  കപഭാതഭാഹനവലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ടൂറനിസലാം  കമഖലയലട
സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനില്  വരുത്തുകേ,  സ്ത്രതീ  ശൈഭാക്തതീകേരണലാം,
പഭാര്ശൈസവത്കൃത  സമൂഹത്തനിലന്റെ  ശൈഭാക്തതീകേരണലാം  എന്നെനിവ
സഭാധലമഭാക്കുകേ,  പഭാകദശൈനികേ ടൂറനിസലാം സലാംരലാംഭകേതസലാം കപഭാതഭാ
ഹനിപനിക്കുകേ.

12. പഭാകദശൈനികേ  കേല,  സലാംസ്കഭാരലാം,  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴനില്  എന്നെനിവലയ
ടൂറനിസത്തനിലൂലട  സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാനുലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുലാം
കവണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേ.

(ഡനി)  23-6-2017-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസസ്റ്റ്.)  നമ്പര്  12/2017/ടൂറനിസലാം  പകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷന  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടൂറനിസലാം  ഡയറക്ടറുലട
നനിയനണത്തനിലുള്ള വലവസഭാപനിതമഭായ പവര്ത്തന സസഭാതനലമുള്ള സലാംവനിധഭാനമഭായഭാണസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭാദനിത്ത  ടൂറനിസലാം  മനിഷന  പവര്ത്തനിക്കുകേ.  മനിഷലന്റെ  പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി
കസറസ്റ്റ്  ആര്.റനി.  മനിഷന കകേഭാ-ഓര്ഡനികനററനിലനയലാം  അഞ്ചേസ്റ്റ്  ലഡസനികനഷന  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറര്മഭാലരയലാം കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം ബഭാപ്പുജനി ചേനില്ഡ്രെെനസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിലന്റെ സമഗ വനികേസനലാം

235(3859) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വകുപനിനുകേതീഴനില്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം
ബഭാപ്പുജനി  ചേനില്ഡ്രെെനസസ്റ്റ്  പഭാര്ക്കനിലന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച; വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസ്തുത പഭാര്ക്കനിലന്റെ സര്വ്വേകതഭാന്മുഖമഭായ വനികേസനത്തനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെ വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലത്ത  ബഭാപ്പുജനി
ചേനില്ഡ്രെെനസസ്റ്റ് പഭാര്ക്കനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില് 3 കകേഭാടനി രൂപ ടൂറനിസലാം വകുപ്പുലാം 2 കകേഭാടനി രൂപ ഒറപഭാലലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല്.എ.യലട  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനമഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനില് ഗഭാന്ധനി പതനിമ,  ആലാംഫനി തതീകയറര്,  നടപഭാത,  ലഭാന്റെസ്റ്റ്  കസ്കപനിലാംഗസ്റ്റ്,  ഇരനിപനിടകത്തഭാടു
കൂടനിയ കേളനിസലലാം, റയനിന പവലനിയന കഷഭാപ്പുകേള, വബ്യൂ ടവര്, മളടനി പര്പസസ്റ്റ് ഹഭാള, മബ്യൂറര്
ഹഭാള, കേളനിയപകേരണങ്ങള, കഹഭാലാം തതീകയറര്, 16-ഡനി തതീയറര്, കടഭായസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ് കബ്ലേഭാക്കസ്റ്റ്,
ടനിക്കറസ്റ്റ്  കേഇൗണര്,  ഇലകനിഫനികക്കഷന,  പ്ലലാംബനിലാംഗസ്റ്റ്  &  സഭാനനിററനി  ഫതീറനിലാംഗ്സസ്റ്റ്,
ഫഇൗണന & വഭാടര് ടഭാങ്കേസ്റ്റ് മുതലഭായവ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിലല ചുമര്ചേനിത്രങ്ങള

236(3860) ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ടൂറനിസലാം ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് തനിരുവനന്തെപുരലാം ഡനി.റനി.പനി.സനി. മുകഖന
തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗരത്തനിലന്റെ പധഭാന വതീഥനികേളനില് വരചനിരനിക്കുന്നെ ചുമര്ചേനിത്രങ്ങള
(ആര്ടസ്റ്റ് ഏരല) ജനിലയനിലല മറസ്റ്റ് സലങ്ങളനിലുലാം വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന കേഴനിയകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ഡനി.റനി.പനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയഭാല്
ചുമര്  ചേനിത്രങ്ങള  ലനയഭാറനിനകേര  നഗരത്തനിലല  പധഭാന  വതീഥനികേളനില്  വരയ്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്
പരനിഗണനിക്കഭാന കേഴനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശൈഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശൈഭാധനിക്കുന്നെതനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  ഡയറക്ടര്ക്കഭാണസ്റ്റ്
അകപക്ഷ നല്കകേണതസ്റ്റ്.

കകേഭാടയ്ക്കല് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി വനികനഭാദ സഞ്ചേഭാര പദതനികേള

237(3861) ലപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുശസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയ്ക്കല്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരത്തനിനുകവണനിയള്ള
സലങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം  ലപഭാകമഭാഷന  കേഇൗണസനില്  ഇത
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എലന്തെങ്കേനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേഭാടയ്ക്കല് കകേന്ദ്രമഭാക്കനി വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരത്തനിനുകവണനി സമഗമഭായ ഒരു
മഭാസര്പ്ലഭാന തയഭാറഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില് സലങ്ങലളഭാനലാംതലന്നെ കേലണത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ടൂറനിസലാം സഭാധലത പരനികശൈഭാധനിക്കഭാവന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ലപരനിന്തെല്മണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര പദതനികേള

238(3862) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപരനിന്തെല്മണ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര  വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനില്  നടന  വരുന്നെ  പവൃത്തനികേളുലാം  പദതനികേളുലാം  എലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;അവയലട
വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  മണ്ഡലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പരനിഗണനയനിലുള്ള  പദതനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ മണ്ഡലത്തനില് വനികനഭാദസഞ്ചേഭാര കമഖലയനില് ഏലറ സഭാധലതയള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ള പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്; ഇതനിലന്റെ വനിശൈദഭാലാംശൈലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ടൂറനിസലാം ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് അറസ്റ്റ് ലകേഭാടനികുത്തനിമല,  മലപ്പുറലാം എന്നെ
പവര്ത്തനി  നടനവരുന.  ടനി  പദതനിയലട  50%  പവര്ത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച
കേഴനിഞ.  തഭാലഴപറയന്നെ പദതനി ഘടകേങ്ങളഭാണസ്റ്റ് പൂര്ത്തതീകേരനിചകേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്:

1. കേണസക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് ലചേക്കസ്റ്റ് ഡഭാലാം സതീലാം 1&2

2. കേണസക്ഷന ഓഫസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് ഒഇൗടസ്റ്റ് കപഭാസസ്റ്റ് ബനില്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്

3. ലറലനഭാകവഷന ഓഫസ്റ്റ് എകനിസനിലാംഗസ്റ്റ് വഭാചസ്റ്റ് ടവര്

4. അമനിനനിറനി ലസന്റെര് എനട്രേനസസ്റ്റ് ആര്ചസ്റ്റ്

(ബനി)  ലപരനിന്തെല്മണയനില് പൂപലത്തുള്ള ലഡവലപ്ലമന്റെസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് പതീകക്കഭാക്കസ്റ്റ്
വഭാലനി എന്നെ പദതനി പരനികശൈഭാധനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇഇൗ രതീതനിയനിലുള്ള ഒരു പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.
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ശൈബരനിമല മണ്ഡല മകേരവനിളക്കസ്റ്റ് ഉതവ മുലന്നെഭാരുക്കങ്ങള

239(3863) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശൈബരനിമല  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കസ്റ്റ്  ഉതവകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
മുലന്നെഭാരുക്കങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശൈബരനിമല  മഭാസര്പ്ലഭാനനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  എലന്തെഭാലക്ക  നനിര്മ്മേഭാണ
പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാള നടനവരുന്നെതസ്റ്റ്; ഇവയലട പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മതനിയഭായ കടഭായ് ലലറസ്റ്റ് സഇൗകേരലങ്ങള പമ്പയനിലുലാം സന്നെനിധഭാനത്തുലാം ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി) മഴ കുറഞ്ഞെ സഭാഹചേരലത്തനില് മുഴവന സമയവലാം ശുദജലലാം എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കടഭായ് ലലറസ്റ്റ് മഭാലനിനലങ്ങള ഞുണങ്ങഭാര് വഴനി പമ്പയനില് എത്തുന്നെതസ്റ്റ് തടയന്നെതനിനുലാം
എലന്തെഭാലക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  സന്നെനിധഭാനലത്ത  മഭാലനിനല  പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ  പവര്ത്തനലാം  പൂര്ണമഭായലാം
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്ക  എന്നെസ്റ്റ്
വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) ആകരഭാഗല സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലടയലാം കേനിടത്തനി ചേനികേനിത ഉളപലടയള്ളവയലടയലാം
കേഭാരലത്തനില്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശൈനിക്കുന്നെലതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശൈബരനിമല  കദവസസത്തനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  പസഭാദ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശൈലമഭായ  അപലാം,
അരവണ, ശൈര്ക്കര, ഉണക്കലരനി, ഉണക്കമുന്തെനിരനി, ഏലയ്ക്ക, കേല്ക്കണലാം, പഭായ്ക്കനിലാംഗനിനഭാവശൈലമഭായ
കേഭാന,  ബടര്കപപര്  ബഭാഗസ്റ്റ്  എന്നെനിവയലടയലാം  ശൈബരനിമല,  പമ്പ,  നനിലയ്ക്കല്
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിലല കേടകേള, കഹഭാടലുകേള അനുവദനിചസ്റ്റ് നല്കുന്നെതമഭായനി ബന്ധലപട
ലടണര് നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി)  പമ്പഭാ മണല്പ്പുറത്തസ്റ്റ്  344,  ഹനില്കടഭാപനില്  78,  നതീലനിമല അപഭാചനികമടനില് 56,
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ബഭാരക്കനിനസ്റ്റ്  സമതീപലാം  26  കടഭായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേളുലാം ചേരല്കമടസ്റ്റ്  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  10  യൂറനിനലുകേളുലാം
പവര്ത്തനസജ്ജമഭാണസ്റ്റ്.  കൂടഭാലത  പമ്പ  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്
മുനവശൈത്തഭായനി  10  ബകയഭാ  കടഭായസ്റ്റ് ലലറ്റുകേള  സജ്ജമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിയലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  കുന്നെഭാറനില്നനിനലാം  ശൈബരനിമലയനികലയ്ക്കസ്റ്റ്  ശുദജലലാം  എത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
പമ്പ, ശൈബരനിമല, നനിലയ്ക്കല് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി ശുദജലലാം
ലഭലമഭാക്കുന.  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ  പവര്ത്തനകത്തഭാലടഭാപലാം  ഞുണങ്ങഭാറനില്
മൂന്നെനിടങ്ങളനിലഭായനി എര്ത്തസ്റ്റ് ബഭാഗസ്റ്റ് ബണകേള സഭാപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സന്നെനിധഭാനത്തസ്റ്റ്  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ്  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാണസ്റ്റ്.   ഏതഭാനുലാം
ശപപസ്റ്റ്  ശലനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനികക്കണതഭായലാം  പ്ലഭാന്റെനിലല  ചേനില  യൂണനിറ്റുകേളുലട
പവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  ലമചലപടുകത്തണതഭായമുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  എത്രയലാംലപലടന്നെസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത  ഉളലപലട  ആകരഭാഗല  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുന്നെതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ആശുപത്രനിയലട സക്ചേറല് വര്ക്കസ്റ്റ് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദവസസലാംഭൂമനി തനിരനിചപനിടനിക്കഭാന നടപടനി

240(3864) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനലഭാധതീനലപട  കദവസസലാം  ഭൂമനി  തനിരനിചപനിടനിക്കഭാന  ആക്ഷന  പ്ലഭാന
തയഭാറഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശൈനിക്കുനകണഭാ; വനിശൈദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി കദവസസലാം ശട്രേബബ്യൂണല് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ശട്രേബൂണല് രൂപതീകേരണവമഭായനി ബന്ധലപട നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ പക്രെനിയ ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  അനലഭാധതീനലപട  കദവസസലാംഭൂമനി  തനിരനിചപനിടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ലക്ഷലലാം  വചലകേഭാണള്ള  ഒരു  കദവസസലാം  ശട്രേബബ്യൂണല്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചവരുന.

കക്ഷത്ര നനിയമനങ്ങളനിലല ജഭാതനി വനികവചേനലാം

241(3865) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് :
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മഭാകവലനിക്കര  സബസ്റ്റ്  ഗ്രൂപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനിലുള്ള  ലചേടനിക്കുളങ്ങര
കക്ഷത്രത്തനില് ജഭാതനി വനികവചേനലാംമൂലലാം ശ്രുതനികുമഭാര് എന്നെയഭാളക്കസ്റ്റ് കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരനഭായനി
നനിയമനലാം നനികഷധനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിരുകന്നെഭാ;
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(ബനി) കക്ഷത്ര നനിയമനങ്ങളനില് ജഭാതനി വനികവചേനലാം പഭാടനിലലന്നെ സപതീലാം കകേഭാടതനിവനിധനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് ഇതനിലന്റെയടനിസഭാനത്തനില് പസ്തുത സലാംഭവത്തനിൽ
കദവസസലാം ഭഭാരവഭാഹനികേളലക്കതനിലര നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡുകേളക്കുകേതീഴനിലുള്ള  കക്ഷത്രങ്ങളനില്  ആചേഭാരലമന്നെ
വലഭാകജന  നടത്തുന്നെ  അയനിത്തഭാചേരണലാം  കേര്ശൈനമഭായനി  അവസഭാനനിപനിചസ്റ്റ്,  കക്ഷത്ര
ജതീവനക്കഭാരുലട നനിയമനത്തനിലുലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡുകേളുലട കേതീഴനിലുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലല  തസനികേകേളനിലുലാം  പനികന്നെഭാക്ക  ജഭാതനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അവസരസമതസലാം
ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സപതീലാം  കകേഭാടതനിവനിധനിലക്കതനിരഭായ  നടപടനി
ശകേലക്കഭാണവര്ലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനി ശകേലക്കഭാള്ളുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശൈഭാധനിച
വരുന.

(സനി)  സലാംവരണ  തതസലാം  പഭാലനിചലകേഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡുകേളുലടയലാം  പഭാരമ്പകരലതര  തസനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി
കകേരള കദവസസലാം റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമന്റെസ്റ്റ് കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ സലലത്ത ഫയര് കസഷന

242(3866) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശൈബരനിമല  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കസ്റ്റ്  കേഭാലത്തുലാം  മറ്റുലാം  എരുകമലനിയനില്  കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സലത്തസ്റ്റ്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഫയര്കസഷന  പവര്ത്തനിചവരുന്നെ
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലാം.എല്.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണനില്നനിനലാം  എരുകമലനിയനില്  പുതനിയ
ഫയര്കസഷന പണനിയന്നെതനിനഭായനി  40  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിക്കഭാന ധനകേഭാരല  വകുപനിനസ്റ്റ്
പൂഞ്ഞെഭാര്  എലാം.എല്.എ.  കേത്തസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  പകേഭാരലാം,  സനിരമഭായ  ഫയര്കസഷന
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  പസ്തുത  സലലാം  വനിട്ടുനല്കുവഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ആവശൈലലപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.



324 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ്  23, 2017

മലബഭാര് കദവസസത്തനിനുകേതീഴനിലുള്ള കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട

ശൈമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

243(3867) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാരുലട

ശൈമ്പളപരനിഷ്ക്കരണലാം അവസഭാനമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഭരണവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ഇതര കദവസസലാം

ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  രണഭാലാം  ശൈമ്പള  പരനിഷ്ക്കരണത്തനിലന്റെ  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കനിയകപഭാള

മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശൈമ്പള

പരനിഷ്ക്കരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാത്തതസ്റ്റ് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലലഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  രൂപതീകേരനിച  ലകേ.
ജയകുമഭാറനിലന്റെ കനതൃതസത്തനിലുള്ള കേമ്മേനിറനി സമര്പനിച റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പകേഭാരലാം മലബഭാര്
കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് മുഴവന ശൈമ്പളവലാം മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഫണനില്
നനിനലാം നല്കേണലമന്നെസ്റ്റ് ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കേനില്  ഭരണവനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  ശൈഭാസ്ത്രതീയമഭായ
ശൈമ്പളപരനിഷ്ക്കരണലാം  മലബഭാര്  കദവസസത്തനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കക്ഷത്ര  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
നടപനിലഭാക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 1-3-2009-ലഭാണസ്റ്റ്  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള
കക്ഷത്ര ജതീവനക്കഭാരുലട ശൈമ്പള പരനിഷ്കരണലാം അവസഭാനമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയതസ്റ്റ്.  മലബഭാര്
കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ഭരണവനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര് നനിര്ത്തലഭാക്കലപട ഹനിന്ദുമത ധര്മ്മേ
സഭാപന  (ഭരണ)  വകുപനിലല  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരനഭായതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  ശൈമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  പസ്തുത
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ബഭാധകേമഭാണസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലപട  ശഹകക്കഭാടതനിയലട  വനിവനിധ
ഉത്തരവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള  വരുമഭാനലാം
കൂടുതലുള്ള  9  ലസഷലല്  കഗഡസ്റ്റ്  കക്ഷത്രങ്ങളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അതതസ്റ്റ്  കക്ഷത്രങ്ങളുലട
ഫണനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  നനിരക്കനിലുള്ള  ശൈമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി&ഡനി) വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  5  ലക്ഷത്തനില് കുറവള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട  മുഴവന  ശൈമ്പളവലാം  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  5  ലക്ഷത്തനിനുലാം  15
ലക്ഷത്തനിനുലാം ഇടയ്ക്കുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശൈമ്പള ലചേലവനില് കക്ഷത്ര
വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  30  ശൈതമഭാനലാം  കേനിഴനിചള്ള  തകേയലാം  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  15
ലക്ഷത്തനിനുലാം  25  ലക്ഷത്തനിനുലാം  ഇടയ്ക്കുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ശൈമ്പള
ലചേലവനില് കക്ഷത്ര വരുമഭാനത്തനിലന്റെ  50  ശൈതമഭാനലാം  കേനിഴനിചള്ള തകേയലാം  മലബഭാര്
കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം ഗഭാന്റെഭായനി നല്കേണലമനലാം ശതീ. ലകേ. ജയകുമഭാറനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനിലുള്ള കേമ്മേനിറനി  സമര്പനിച റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ശൈനിപഭാര്ശൈ ലചേയ്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇഇൗ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പരനികശൈഭാധനിചസ്റ്റ് വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വര്ക്കല ജനഭാര്ദ്ദേനസസഭാമനി കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

244(3868) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം
വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  ജനഭാര്ദ്ദേനസസഭാമനി  കക്ഷത്രക്കുളത്തനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
എത്ര രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കക്ഷത്രക്കുളലാം  നവതീകേരണ  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇനനിയലാം
എത്ര തകേകൂടനി കവണനിവരുലമന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതനിനസ്റ്റ് ആവശൈലമഭായ ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1,46,00,000 രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 1,50,00,000 രൂപകൂടനി കവണലമന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ശൈബരനിമലയനിലല സസര്ണലക്കഭാടനിമരത്തനിലന്റെ പഞ്ചേവര്ഗ്ഗത്തറ
വനികൃതമഭാക്കനിയ സലാംഭവലാം

245(3869) ശതീ  .    ലകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശൈബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശൈബരനിമലയനിലല  പുതനിയ  സസര്ണലക്കഭാടനിമരത്തനിലന്റെ  പഞ്ചേവര്ഗ്ഗത്തറയനില്
ലമര്ക്കുറനി  ഒഴനിചസ്റ്റ്  വനികൃതമഭാക്കനിയ  കകേസനിലന്റെ  അകനസഷണലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംഭവത്തനില്  ദുരൂഹതയനിലലനലാം  ആനയനിലല  ആചേഭാരമനുസരനിചസ്റ്റ്
ലചേയ്തതഭാലണനമുള്ള നനിഗമനത്തനില് എത്തനികചര്ന്നെനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില് അതനിലന്റെ
സഭാഹചേരലലമന്തെഭായനിരുനലവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സലാംഭവത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  സന്നെനിധഭാനലത്ത  സരക്ഷഭാ
ക്രെമതീകേരണങ്ങള കൂടുതല് ശൈക്തനിലപടുത്തുവഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ് രജനിസര്ലചേയ്തസ്റ്റ്  അകനസഷനിചസ്റ്റ് വരുന.
സരക്ഷഭാ ക്രെമതീകേരണങ്ങള ശൈക്തനിലപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് , തഭാമരകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കുകേളനിലല കക്ഷത്രങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം

246(3870) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദ  സഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, തഭാമരകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കുകേളനിലല കക്ഷത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം  നല്കേനിയനിരുന്നെ  സഹഭായത്തനിലന്റെ  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  തഭാമരകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കുകേളനിലല  29  കക്ഷത്രങ്ങളക്കഭായനി ശൈമ്പള
കുടനിശ്ശേനികേ,  ഉതവബത്ത  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  ആലകേ  47,89,339  രൂപയലാം  കക്ഷത്ര
ജതീര്കണഭാദഭാരണത്തനിനുള്ള  ഗഭാന്റെനിലന്റെ  കുടനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില്  5,63,500  രൂപയലാം
മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ലകേഭാടഭാരക്കര ശതീ മഹഭാഗണപതനി കക്ഷത്രലാം

247(3871) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ
കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കര  പനി.ഡനി.  മണനികേകണസ്റ്റ്ഠശൈസരലാം  (ശതീ  മഹഭാഗണപതനി  കക്ഷത്രലാം)
കദവസസലാം കക്ഷത്രത്തനില് എലന്തെലഭാലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്
കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസത  പദതനികേളുലട  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനി  സലാംബന്ധനിച  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കക്ഷത്രക്കുളലാം നവതീകേരണലാം, പനില്ഗനിലാം ലസന്റെറനിലന്റെയലാം തഭാമസ സഇൗകേരലങ്ങളക്കുള്ള

മുറനികേളുലടയലാം  കേടമുറനികേളുലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഖരമഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

പ്ലഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം തടങ്ങനിയവ.

(ബനി) കക്ഷത്ര വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ്

ബഹുമഭാനലപട  ശഹകക്കഭാടതനിയലട  അനുവഭാദലാം  കതടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കക്ഷത്രക്കുള

നവതീകേരണത്തനിനുള്ള ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ഖരമഭാലനിനല സലാംസ്കരണ പ്ലഭാന്റെസ്റ്റ്

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള എസനികമറസ്റ്റ് തയഭാറഭായനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

മഭാടഭായനിക്കഭാവസ്റ്റ് കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനി

248(3872) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണുണ്ണുൂര്  ജനിലയനിലല  മഭാടഭായനിക്കഭാവനിലല  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാദമനിയനില്

ഏലതഭാലക്ക  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  കകേഭാഴ്സുകേള  എകപഭാള

ആരലാംഭനിക്കുവഭാൻ കേഴനിയലാം;

(ബനി)  കക്ഷത്രകേലഭാ  അക്കഭാദമനിക്കസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശൈദഭാലാംശൈലാം

നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മഭാടഭായനിക്കഭാവനിലല  കക്ഷത്ര കേലഭാ  അക്കഭാദമനിയനില് ലചേണ,  ചേഭാകേലഭാര്കൂത്തസ്റ്റ്,

ഓടനതള്ളല്,  മുഖലമഴത്തസ്റ്റ്  എന്നെതീ  കകേഭാഴ്സുകേള  എത്രയലാംകവഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

സഭാധനിക്കത്തവനിധലാം പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.  കക്ഷത്രകേലഭാ അക്കഭാദമനിയലട

പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇതവലരയഭായനി കദവസസലാം വകുപനില്നനിനലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപയലാം

സഭാലാംസ്കഭാരനികേ  വകുപനില്നനിനലാം  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഗഭാനലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അക്കഭാദമനിക്കസ്റ്റ്  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനി,  ലകേടനിടലാം  തടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളനില്  ഭരണ  സമനിതനിയനില്

നനിനലാം ശൈനിപഭാര്ശൈകേള ലഭലമഭാകുന്നെമുറയ്ക്കസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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വഭാടഭാനപള്ളനി പഞ്ചേഭായത്തനിലല തൃത്തല്ലൂരനില് ഇടത്തഭാവളലാം

249(3873) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാടഭാനപള്ളനി  പഞ്ചേഭായത്തനിലല  തൃത്തല്ലൂരനില്

ഭക്തജനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിച ഇടത്തഭാവളത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി വനിശൈദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മലബഭാര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല

വഭാടഭാനപള്ളനി  പഞ്ചേഭായത്തനിലല  തൃത്തല്ലൂരനില്  വനിപുലമഭായ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാലട  ശൈബരനിമല

തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കഭായനി  ഇടത്തഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിശൈദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള പഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് ആശനിത നനിയമനലാം

250(3874) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് ക്ലഭാര്ക്കസ്റ്റ്/സബസ്റ്റ് ഗ്രൂപസ്റ്റ് ആഫതീസര്

ആശനിത നനിയമനത്തനിനുള്ള സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഈ ലനിസനിലന്റെ വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സതീനനികയഭാറനിറനി  മറനികേടന്നെസ്റ്റ്  പസ് തത ലനിസനില്നനിനലാം ആര്ലക്കങ്കേനിലുലാം

നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില് കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി) 53  കപര് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ലനിസനില് നനിനലാം 16-കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  സതീനനികയഭാറനിറനി  മറനികേടന്നെസ്റ്റ്  ആര്ക്കുലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിടനിലലനലാം

തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് കദവസസലാം കബഭാര്ഡസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കക്ഷത്രങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം നവതീകേരണങ്ങളക്കുമുള്ള നടപടനികേള

251(3875) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനില്  എത്ര  കക്ഷത്രങ്ങള
ഉലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  കേഴനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാര് എത്ര തകേ വനിനനികയഭാഗനിച എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നെതനിനുകശൈഷലാം പസ്തുത ജനിലയനിലല
കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള കക്ഷത്രങ്ങളനിലല പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം നവതീകേര
ണത്തനിനുമഭായനി എത്ര തകേ വനിനനികയഭാഗനിച എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  കദവസസലാം  വകുപനില്  രജനിസര്  ലചേയ്തതലാം
അലഭാത്തതമഭായ കക്ഷത്രങ്ങള എത്രയഭാലണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനിലല  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം  നവതീകേരണങ്ങളക്കുലാം
കൂടുതല് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) കകേരളത്തനിലല എലഭാ കക്ഷത്രങ്ങളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് ഫണസ്റ്റ് അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ;
വരുമഭാനമനിലഭാത്ത  കക്ഷത്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല്  ഫണസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 99 കക്ഷത്രങ്ങളുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇഇൗ  കക്ഷത്രങ്ങളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി
കേഴനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് 1,36,25,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശൈഷലാം നഭാളനിതവലരയഭായനി മലബഭാര് കദവസസലാം
കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  കക്ഷത്രങ്ങളക്കഭായനി
26,44,500 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില്  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനിലുള്ള
കക്ഷത്രങ്ങളുലട കൃതലമഭായ എണലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ് കക്ഷത്രങ്ങളുലട
കേണക്കുകേള കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ പക്കലനില.
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(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(എഫസ്റ്റ്) ഇല.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കക്ഷത്ര സഭാനനികേരുലട കവതനലാം

252(3876) ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്നെ കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം  വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം  കദവസസവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് എത്ര കക്ഷത്രസഭാനനികേരുലണന്നെസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സഭാനനികേര്ക്കസ്റ്റ് ഇകപഭാള നല്കുന്നെ കവതനലാം എത്രയഭാലണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത്രകേഭാലമഭായനിടഭാണസ്റ്റ് ഇകത കവതനലാം നല്കേനിവരുന്നെലതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കവതനലാം  സഭാനനികേരുലട  നനിതലലചലവനിനുകപഭാലുലാം  മതനിയഭാകേനില
എന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) എങ്കേനില് കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  കക്ഷത്രസഭാനനികേരഭായനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അകപക്ഷ
നല്കേനിയ എത്ര കപരുലണന്നെസ്റ്റ് ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി) ഈ അകപക്ഷകേളനികനല് എകപഭാള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനിനുകേതീഴനില്  രജനിസര്  ലചേയലപട  കക്ഷത്ര
സഭാനനികേരുലട ജനില തനിരനിചള്ള എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രെമ നമ്പര് ജനില പതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം ശകേപറ്റുന്നെ ആചേഭാര

സഭാനനികേരുലട എണലാം

1 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 83

2 വയനഭാടസ്റ്റ് 2

3 കേണ്ണൂര് 1069

4 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 716

ആലകേ 1870

(ബനി)  ആചേഭാര  സഭാനതീയര്ക്കസ്റ്റ്  നനിലവനില്  നല്കേനിവരുന്നെ  പതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം
800 രൂപ വതീതമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) പതനിമഭാസ ധനസഹഭായ പദതനി ആരലാംഭനിച 2010 ആഗസസ്റ്റ് മുതല് ഇകത
നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
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(ഡനി) ഇതസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) നനിലവനിലുള്ള തകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില.

(എഫസ്റ്റ്&ജനി) കക്ഷത്ര  സഭാനതീയരഭായനി  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡനില്  നനിനള്ള
പതനിമഭാസ ധനസഹഭായ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുലട
എണലാം ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവലട കചേര്ക്കുന:
ക്രെമ നമ്പര് ജനില അകപക്ഷ സമര്പനിച

ആചേഭാര സഭാനനികേരുലട
എണലാം

1 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 167

2 വയനഭാടസ്റ്റ് ...

3 കേണ്ണൂര് 805

4 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 685

ആലകേ 1657

കമല്  പറഞ്ഞെ  അകപക്ഷകേള  മലബഭാര്  കദവസസലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പരനികശൈഭാധനിച
വരുന.

കക്ഷത്രക്കുളങ്ങള നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പദതനി

253(3877) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്നെ  കചേഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
സഹകേരണവലാം വനികനഭാദസഞ്ചേഭാരവലാം കദവസസവലാം വകുപസ്റ്റ് മനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷത്രക്കുളങ്ങള  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലന്തെങ്കേനിലുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില് ഇതസലാംബന്ധനിച വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  കക്ഷത്രങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  കചേര്നള്ള  കേഭാവകേളുലടയലാം
കുളങ്ങളുലടയലാം  ആല്ത്തറകേളുലടയലാം  പുനരുദഭാരണത്തനിനസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതസലാംബന്ധനിചള്ള  നനിബന്ധനകേളുലട  വനിശൈദഭാലാംശൈങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3635,  3655,  3666,  3676  എന്നെതീ  നമ്പര്
കചേഭാദലങ്ങളക്കുള്ള മറുപടനി എഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ബഭാഞ്ചേനില് ലഭലമല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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9.30 AM]

(പ്രതനിപകകകഗങ്ങള് സസ്പീക്കറുടടെ ഡയസനിനുമുനനില് വന്നുനനിനസ്റ്റ്  മുദകവകകേകക
വനിളനിചസ്റ്റ് സഭകനടെപടെനികേള് തടെസ്സടപ്പെടുതനിടക്കകണനിരുന്നു.) 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ്റ്റ്....പസ്പീസസ്റ്റ്.....  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതകവനിനസ്റ്റ്
സകസകരനിക്കണടമങനില്  നനിങ്ങള്  ദയവകയനി  സസ്പീറനികലേയസ്റ്റ്  കപകകേണക.  പസ്പീസസ്റ്റ്.....
പസ്പീസസ്റ്റ്..... നനിങ്ങള് സസ്പീറനികലേയസ്റ്റ് കപകക.

(സസ്പീക്കറുടടെ  ഡയസനിനുമുനനില്  നനിനസ്റ്റ്  മുദകവകകേകക  വനിളനിച്ചുടകേകണനിരുന
പ്രതനിപകകകഗങ്ങള് ബഹുമകനടപ്പെട്ട സസ്പീക്കറുടടെ അഭകരത്ഥന പ്രകേകരക അവരവരുടടെ
സസ്പീറ്റുകേളനികലേയസ്റ്റ് മടെങ്ങനികപ്പെകയനി.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:   നനിങ്ങള്  ബഹളമുണകകക്കണ.  മമക്കസ്റ്റ്  ടകേകടുകക.  നനിങ്ങള്
സസ്പീറനിലേനിരുനകല്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  പ്രതനിപക  കനതകവനിനസ്റ്റ്  മമക്കസ്റ്റ്  കേനിടക  (ബഹളക)....
പസ്പീസസ്റ്റ്....പസ്പീസസ്റ്റ്... ബഹളക വയ്കക്കണ.

പ്രതനിപകകനതകവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് ടചെനനിതലേ): സര, കകേരള ചെരനിത്രതനിലുണകകേകത
സകഭവമകണസ്റ്റ് ഇവനിടടെയുണകയനിരനികനതസ്റ്റ്. ബഹുമകനടപ്പെട്ട മഹകക്കകടെതനി അതനിനനി
ശനിതമകയനിട്ടകണസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനനിടനയുക  ആകരകഗക  വകുപ്പുമനനിടയയുക  വനിമരശനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് ആരുടടെ സരക്കകരകടണനസ്റ്റ് കചെകദനിചതസ്റ്റ് ചെസ്പീഫസ്റ്റ് ജസനിസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് കകേരളയകണസ്റ്റ്.
ഒരു  കേമമ്മ്യൂണനിസസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഫമ്മ്യൂഡല്  നനിലേയനിലേകകണക  പ്രവരതനികനടതനസ്റ്റ്
കചെകദനിചതസ്റ്റ്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മഹകക്കകടെതനിയകണസ്റ്റ്.  മഹകക്കകടെതനി  നനിരന്തരമകയനി
പരകമരശങ്ങള് നടെതനിയകലുക  ജഡ്ജസ്റ്റ് ടമനനിലൂടടെ  കുറടപ്പെടുതനിയകലുക  ധകരമനികേത
ഉയരതനിപ്പെനിടെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്നനിന്നുക  വനിടട്ടകഴനിയുകേ  എനതസ്റ്റ്   കകേരള
ചെരനിത്രതനിലുണകയ സകഭവമകണസ്റ്റ്. ..(… ബഹളക)..... ഇടതകന്നുക വകേവയകടത അധനികേകരതനില്
കേടെനിച്ചുതൂങ്ങുന  മനനിയുടടെയുക  സരക്കകരനിടനയുക  നനിലേപകടെനില്  പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
ഇനടത സഭകനടെപടെനികേള് ബഹനിഷ്കരനികന്നു.

(തുടെരനസ്റ്റ്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അകഗങ്ങള് മുദകവകകേകക  വനിളനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  സഭ ബഹനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്
പുറത്തുകപകയനി.) 

II അടെനിയന്തരപ്രകമയക

കേകരഷേനികേ കമഖലേയുടടെ തകേരച

മനി  .    സസ്പീക്കര:  റബ്ബര,  ടനലേസ്റ്റ്ല,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  കേകരഷേനികകേകല്പനങ്ങളുടടെ
വനിലേയനിടെനിവനിനകലുക  ഭകരനിച  കേകരഷേനികേ  കേടെവക  നനിമനിതക  കേകരഷേനികേ  കമഖലേയസ്റ്റ്  സകഭവനിച്ചു
ടകേകണനിരനികന തകേരചയുക കേരഷേകേര അനുഭവനികന ദുരനിതങ്ങളുക  സകബനനിചസ്റ്റ്
ഇനടത  സഭകനടെപടെനികേള്  നനിരതനിവചസ്റ്റ്  ചെരചടചെയ്യണടമനകവശകടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട
അകഗക ശസ്പീ ടകേ. എക. മകണനി   റൂള് 50 പ്രകേകരക കനകട്ടസ്പീസസ്റ്റ് നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.
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കൃഷേനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില് കുമകര):  സര,  കേകരഷേനികേ കമഖലേയനിടലേ
ഉല്പനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്  നകണകവനിളകേള്ക്കസ്റ്റ്  വനിലേയനിടെനിവസ്റ്റ്  കനരനിടടകേകണനിരനികന്നു
എന്നുള്ളതസ്റ്റ് സരക്കകര ഗഗൗരവമകയനി കേകണുകേയകണസ്റ്റ്.  ഏറവക കടുതല് വനിലേയനിടെനിവസ്റ്റ്
കനരനിടുനതസ്റ്റ് സസകഭകവനികേ റബ്ബറനിനകണസ്റ്റ്. 5-4-2011-ല് സസകഭകവനികേ റബ്ബറനിനസ്റ്റ് ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
കഗ്രേഡസ്റ്റ് കേനികലേകയസ്റ്റ്  243  രൂപ നനിലേവനിലേനിരുന സകനതസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് കേനികലേകയസ്റ്റ്  130
രൂപ  50  മപസയകയനി  കുറഞനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  സസകഭകവനികേ റബ്ബറനിടന വനിലേ അന്തകരകഷ
വനിലേടയ  ആശയനിച്ചുക  അടതകരു  വകകവസകയനികേ  പ്രകധകനകമുള്ള ഉല്പനമകകേയകല്
വകവസകയതനിടന ആവശകകേതയനുസരനിച്ചുമകണസ്റ്റ് വനിലേ നനിശ്ചയനിക്കടപ്പെടുനതസ്റ്റ്. ഈ
നയക രൂപസ്പീകേരനികനതുക തസ്പീരുമകനനികനതുക കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്.

സസകഭകവനികേ  റബ്ബറനിടന  പകേരക്കകരനകയനി  ചെനിലേ  ഉല്പനങ്ങളുണകക്കകന്  ടപകടകളനിയക
കപ്രകഡകകയ  സനിന്തറനികേസ്റ്റ്  റബ്ബറുക  ഉപകയകഗനിക്കടപ്പെടുന്നു.  ആയതനിനകല്  ടപകടകളനിയക
വനിലേയനുസരനിചസ്റ്റ്  സസകഭകവനികേ റബ്ബറനിടന വനിലേയനിലുക  വകതകകസക വരുനതസ്റ്റ്  സനിര
പ്രതനിഭകസമകയനി  മകറനിയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതനിടനലകക  ഉപരനിയകയനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കകരനിടന
ഇറകമതനി നയങ്ങളകണസ്റ്റ് റബ്ബര  കൃഷേനി ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള ഉല്പനങ്ങളുടടെ വനിലേയനിടെനിവനിനസ്റ്റ് പ്രധകന
കേകരണക. റബ്ബറനിടന വനിലേ തകഴ്ന്ന സകഹചെരകതനില് കേരഷേകേര കനരനിടുന പ്രതനിസനനി തരണക
ടചെയ്യുനതനിനുക  റബ്ബറനിടന  വനിലേതകേരച  കേകരണക  ദുരനിതമനുഭവനികന  റബ്ബര
കേരഷേകേടര സഹകയനികനതനിനുമകയനി കേനികലേകയസ്റ്റ്  150  രൂപ തകങ്ങുവനിലേ നനിശ്ചയനിചസ്റ്റ്
റബ്ബര  കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  സകമ്പതനികേ  സഹകയക  ലേഭകമകകന  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലേകക്കനി
വരനികേയകണസ്റ്റ്. റബ്ബര ടപ്രകഡകന് പദ്ധതനിയുടടെ രണകക ഘട്ടക 2017 ജൂണനില് അവസകനനിച്ചു.
തുടെരനസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുടടെ മൂനകക ഘട്ടക  2017  ജൂമലേയനില് ആരകഭനിചസ്റ്റ്  2018
ജൂണനില് അവസകനനികന തരതനില് നടെപ്പെനിലേകക്കനിവരനികേയകണസ്റ്റ്. പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്
2017  ജൂണ്  15-ാം  തസ്പീയതനി  വടരയുള്ള  ബനില്ലുകേളനികന്മേല്  395.55  കകേകടെനി  രൂപ
സബ്സനിഡനിയകയനി  കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്  വനിതരണക  ടചെയ്തുകേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  സകമ്പതനികേ
വരഷേവക ഈ സകമ്പതനികേ വരഷേവക സരക്കകര ഒരു മപസകപകലുക കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിടലന കേകരകക വസ്തുതകവനിരുദ്ധമകണസ്റ്റ്.

റബ്ബര കബകരഡനിടന ടകേടുകേകരകസത സകസകന സരക്കകരനിടന പരനിധനിയനില്
വരുനതടലനസ്റ്റ് പ്രകമയ കേരതകവനിനസ്റ്റ് അറനിയകവന കേകരകമകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് പരനിഹരനികക്കണതസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്.  അതനിനുകവണനി  സകസകന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നനിരന്തരമകയനി
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനില് സമരദക ടചെലുതനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. റബ്ബര കബകരഡസ്റ്റ്
ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  കബകരഡുകേളുടടെ  വനിപുലേസ്പീകേരണക  സകസകന  സരക്കകര  ആവശകടപ്പെട്ട
കേകരകമകണസ്റ്റ്.

നകളനികകേരതനിടന വനിസ്തൃതനി കുറഞനിരുനതസ്റ്റ് ഈ സരക്കകര വനതനിനുകശഷേക
വരദ്ധനിചനിടടണന  വസ്തുത  ചൂണനിക്കകണനികകേയകണസ്റ്റ്.  അതുകപകടലേ  നകളനികകേരതനിടന
ഉല്പകദനവക ഉല്പകദനകമതയുക വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകന് സകധനിചനിടണസ്റ്റ്.  കകേരഗ്രേകമക പദ്ധതനി
ഉള്ടപ്പെടടെ വനിവനിധ പദ്ധതനികേള് സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലേകക്കനിവരനികേയകണസ്റ്റ്.
1193  ചെനിങ്ങക  1-ാം  തസ്പീയതനി  മുതല്  അടുത ചെനിങ്ങക  1-ാം  തസ്പീയതനിവടര  കകേരവരഷേമകയനി
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ആചെരനിക്കകന്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമകനനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  നകളനികകേരതനിടന  സകഭരണക
ഇതുവടരയുക നനിരതനിവചനിട്ടനില. ഇകപ്പെകള് പച നകളനികകേരതനിനസ്റ്റ് കേനികലേകയസ്റ്റ് 30 രൂപ
ലേഭനികനതനിനകല്  തല്ക്കകലേക  സകഭരണക  നടെത്തുനനില.  എനകല്  വനിലേയനിടെനിവണകകുന
ഏതസ്റ്റ് സകഹചെരകതനിലുക ഉടെന്തടന സകഭരണക പുനരകരകഭനികനതനിനസ്റ്റ് കകേരടഫഡുക  കൃഷേനി
വകുപ്പുക  സഹകേരണ  വകുപ്പുക  കചെരന്നുടകേകണസ്റ്റ്  എലക  നടെപടെനികേളുക  സസസ്പീകേരനിച്ചു
കേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്. 

ടനലേസ്റ്റ്ല  സകഭരണക  പൂരവകധനികേക  ശകനിയകയനിട്ടകണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള്  സരക്കകര
നടെപ്പെനിലേകക്കനിവരുനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ സസ്പീസണനിടലേ ടനലേസ്റ്റ്ല  പൂരണ്ണമകയുക സകഭരനികകേയുണകയനി.
സകഭരണവനിലേ ടകേകടുകനതനില് കേകലേതകമസക സകഭവനിച്ചു എനതസ്റ്റ് സതകമകയനിരുടനങനിലുക
അതനികപ്പെകള്  പൂരണ്ണമകയുക  പരനിഹരനിചനിടണസ്റ്റ്.  ടനലനിടന  സകഭരണവമകയനി
ബനടപ്പെടണകയനിടള്ള എലക പ്രതനിസനനികേളുക ശകശസതമകയനി പരനിഹരനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്
ടനലേസ്റ്റ്ല  സകഭരനിചകല്  മൂനസ്റ്റ്  ദനിവസതനിനകേക  കേരഷേകേരുടടെ  അക്കഗൗണ്ടുകേളനികലേയസ്റ്റ്  പണക
ലേഭകമകകുനവനിധതനില്  വനിവനിധ  ബകങ്കുകേളുക  സകസകന  സഹകേരണ  ബകങ്കുകേളുമകയനി
സകസകന  സനിവനില്  സമപസസ്റ്റ്,  കൃഷേനി,  ധനകേകരകക  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളുടടെ  കനതൃതസതനില്
കചെരന  കയകഗതനിനുകശഷേമുള്ള  തസ്പീരുമകനമനുസരനിചസ്റ്റ്  സരക്കകര  ഉതരവകയനി.  അതസ്റ്റ്
പ്രകേകരമുള്ള കേകരകങ്ങള് നടെന്നുവരനികേയകണസ്റ്റ്.

കേകപ്പെനി,  കതയനിലേ  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  നകണകവനിളകേളുടടെ  വനിലേയനിടെനിവനിടന  പ്രധകനടപ്പെട്ട
കേകരണക കകേന്ദ്ര സരക്കകരനിടന നയക തടനയകണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര സരക്കകരനിടന ഇറകമതനി നയക
പുനനഃപരനികശകധനിക്കടപ്പെടെണടമന കേകരകതനില് യകടതകരു സകശയവമനില. ഇക്കകരകക
ആവശകടപ്പെടടകേകണസ്റ്റ് ബഹുമകനടപ്പെട്ട മുഖകമനനിയുടടെയുക കൃഷേനി വകുപ്പുമനനിയുടടെയുക
നനിരവധനി കേത്തുകേള് കകേന്ദ്ര വകണനിജക വകുപ്പുമനനികക പ്രധകനമനനികക നല്കുകേയുണകയനി.
ഇതനിനുപുറകമ  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  പ്രധകനമനനി  കകേരളക  സന്ദരശനിചകവളയനില്  ഇക്കകരകക
ചൂണനിക്കകണനികകേയുക ടചെയ്തതകണസ്റ്റ്.

ടനല്കൃഷേനി  പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനികനതനിനുക  കേരഷേകേടര  സഹകയനികനതനിനു
മകയനി  2016-17  വരഷേതനില്  ടനല്വരഷേമകയനി ആചെരനിചതനിടനത്തുടെരനസ്റ്റ്  15000
ഏക്കര സലേതസ്റ്റ് പുതനിയതകയനി ടനല്ക്കൃഷേനി ആരകഭനിക്കകന് കേഴനിഞ.  ഇതുമകയനി
ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് തരനിശസ്റ്റ് നനിലേങ്ങളനില് വകകപകേമകയനി കൃഷേനി ആരകഭനിക്കകന് സകധനിചനിടണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെകള്  ലേഭകമകയനിരനികന  പഠന  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  പ്രകേകരക  കുട്ടനകടെസ്റ്റ്  കമഖലേയനില്
ടനല്ക്കൃഷേനിയുടടെ  സകന്ദ്രത  135  ശതമകനമകയനി   ഉയരനനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഒരുപ
കൃഷേനിയുണകയനിരുന  സലേതസ്റ്റ്  ഇരനിപ  കൃഷേനിയനികലേയസ്റ്റ്  കടുതല്  ആളുകേളുക
മകറനിയതനിനകല്  35  ശതമകനക വരദ്ധനവകണസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് ഉണകയടതനകണസ്റ്റ്  പഠന
റനികപ്പെകരടകേള് സൂചെനിപ്പെനികനതസ്റ്റ്. കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടനലനിടന വനിലേയനില് കനരനിയ
വരദ്ധനവസ്റ്റ്  വരുതനിയതനിടനത്തുടെരനസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള്  22  രൂപ  50  മപസയകണസ്റ്റ്
ലേഭനിച്ചുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഈ വരുന സസ്പീസണ് മുതല് സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  കേനികലേകയസ്റ്റ്  23  രൂപ  30  മപസയകയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകനുക  അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
സകഭരണക നടെതകനുക ആവശകമകയ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
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കുരുമുളകേനിടന  വനിലേയനിടെനിയുനതനിനുള്ള  പ്രധകന  കേകരണക  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന
നയമകടണന്നുള്ളതസ്റ്റ് എലകവരകക അറനിയകവനതകണസ്റ്റ്. സകസകന ഗവണ്ടമനനിടന
ഒരു  അഭനിപ്രകയവക  ആരകയകടത  ശസ്പീലേങ  വഴനി  വനിയറസ്റ്റ്നകമനില്നനിനസ്റ്റ്  കുരുമുളകേസ്റ്റ്
കകേരളതനികലേയസ്റ്റ് ഇറകമതനി ടചെയ്യുകേയകണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന ഇറകമതനി ടചെയ്യുനതുമൂലേക
കകേരളതനിടലേ കുരുമുളകേസ്റ്റ് കേരഷേകേടരയകണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് ഏറവക ഗുരുതരമകയനി  ബകധനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.
കുരുമുളകേനിടന വനിലേ  705  രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  556  രൂപയകയനി കുറഞനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
ഇതനിനസ്റ്റ് പ്രധകന കേകരണക  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അനുവരതനിച്ചുവരുന നയമകണസ്റ്റ്.

ടനലനിടന  വനിലേയനിടെനിവമകയനി  ബനടപ്പെട്ട  കേകരകക  അങ്ങസ്റ്റ്  കനകട്ടസ്പീസനില്
സൂചെനിപ്പെനികകേയുണകയനി.  ടവച്ചൂര  കമഖലേയനില്  ജൂണ്  19,  20,  21  തസ്പീയതനികേളനില്
ടവള്ളടപ്പെകക്കടതത്തുടെരനസ്റ്റ്  5000  ടഹകറനിലേധനികേക  കൃഷേനി  നശനിച്ചുടവനകണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പെനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് വസ്തുതക വനിരുദ്ധമകയ കേകരകമകണസ്റ്റ്.  ജൂണ് 19, 20, 21
തസ്പീയതനികേളനിലേകയനി ടവള്ളടപ്പെകക്കടതത്തുടെരനസ്റ്റ് ടവച്ചൂര,  തലേയകഴക പഞകയതനിടലേ പതസ്റ്റ്
പകടെകശഖരങ്ങളനിലേകയനി  228.05  ഏക്കര  സലേതസ്റ്റ്  നകശനഷ്ടമുണകയനി.  വനിത
കേഴനിഞസ്റ്റ് 10-ാം ദനിവസമകണസ്റ്റ് ഈ കമഖലേയനില് മഴമൂലേക ടവള്ളടപ്പെകക്കമുണകകുകേയുക
കൃഷേനി  നശനികകേയുക  ടചെയ്തതസ്റ്റ്.  ഇക്കകരകതനില്  ഉടെന്തടന  കൃഷേനിവകുപ്പെസ്റ്റ്   ഇടെടപടുകേയുക
കൃഷേനിക്കകരക്കസ്റ്റ് സഗൗജനകമകയനി 7312 കേനികലേക വനിതസ്റ്റ് വനിതരണക ടചെയ്യുകേയുക അവനിടടെ
വസ്പീണ്ടുക വനിത നടെത്തുകേയുക  കൃഷേനി പുനരകരകഭനികകേയുക ടചെയ്തനിടണസ്റ്റ്.  കൃഷേനിക്കകരക്കസ്റ്റ്
ലേഭനികക്കണ  ആനുകലേകങ്ങളുടടെ  കേകരകക  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുന്നുണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  ധനകേകരക
വകുപ്പുമനനിയകയനിരുന കേകലേതസ്റ്റ്  (2012  മുതല്  2016  വടര)  പ്രകൃതനികകകഭകമൂലേക
കൃഷേനിക്കകരക്കസ്റ്റ് ലേഭകമകകക്കണനിയനിരുന 196 കകേകടെനി രൂപ  കുടെനിശനികേയകയനിരുന്നുടവനസ്റ്റ്
അകങ്ങയസ്റ്റ്  അറനിയകവനതകണസ്റ്റ്.  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  വനതനിനുകശഷേക  ആ  കുടെനിശനികേടയലകക
ടകേകടുത്തുതസ്പീരത്തുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  മകത്രമല  ഈ  സരക്കകര  അധനികേകരക
ഏടറടുകകമ്പകള്  2015  മകരചസ്റ്റ്   വടരയുള്ള  14  മകസടത ടപന്ഷേന് അടെക്കക  191  കകേകടെനി
രൂപയകണസ്റ്റ് കുടെനിശനികേയുണകയനിരുനതസ്റ്റ്. എനകല് ഈ വരഷേടത ബജറനിലുണകയനിരുന 124
കകേകടെനി രൂപ ഇതനിനകേക വനിതരണക ടചെയ്തുകേഴനിഞ.

ഇകപ്പെകള്  സകസകന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അഡസ്പീഷേണല്  ഓതമറകസഷേന്  വഴനി
G.O.(Rt) No.6386/2017 പ്രകേകരക 241.2 കകേകടെനി രൂപ ഓണതനിനു മുമ്പകയനി എലക
ജനിലകേളനികലേയക വനിതരണക ടചെയ്തുകേഴനിഞ. അതുപ്രകേകരക ആഗസസ്റ്റ് മകസക വടരയുള്ള
ടപന്ഷേന്  കുടെനിശനികേ  പൂരണ്ണമകയുക  വനിതരണക  ടചെയ്യകനകവശകമകയ  നടെപടെനികേള്
പൂരതസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  മനസ്സനിലേകകക്കണ  ഒരു  കേകരകക,
രകജകവകകപകേമകയനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന കേരഷേകേ വനിരുദ്ധ നയകമൂലേക ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
കൃഷേനിക്കകരകണസ്റ്റ്  കട്ട  ആത്മഹതക  ടചെയ്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  അകങ്ങയറനിയകവന
കേകരകമകണസ്റ്റ്.  അങ്ങയുടടെ കനകട്ടസ്പീസനിടന ഒരു ഭകഗത്തുക  കകേന്ദ്ര സരക്കകരനിടനപ്പെറനി
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ഒരകരകകപകലുക  പ്രതനിപകദനിച്ചുകേണനില.  കകേന്ദ്ര  സരക്കകരനിടന  കേരഷേകേവനിരുദ്ധ
നയതനിടന  ഭകഗമകയുണകയനിടക്കകണനിരനികന  കേരഷേകേ  ആത്മഹതകകേള്  കകേരളതനില്
സകഭവനിക്കകതനിരനിക്കകന്  കേരശനമകയ  നടെപടെനികേളകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ടചെയ്തു
ടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  1995-ല്  കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിടക്കകണനിരുന  ഇന്ഷേസറന്സസ്റ്റ്
സസ്പീമനിടന നഷ്ടപരനിഹകരത്തുകേയനില് ഒരു വരദ്ധനവക ഒരു ഗവണ്ടമനക വരുതനിയനിരുനനില.
21  വരഷേതനിനുകശഷേക  അതനില്  വരദ്ധനവസ്റ്റ്  വരുതനിടയന്നുമകത്രമല,  രണനിരട്ടനി
മുതല് പതനിമൂനസ്റ്റ് ഇരട്ടനി വടര വരദ്ധനിപ്പെനികകേയുമുണകയനി.  ടതങ്ങസ്റ്റ്,  റബ്ബര,  കതയനിലേ,
ഗ്രേകമ,  കുരുമുളകേസ്റ്റ്,  ടനലേസ്റ്റ്ല  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  എലക  കേകരഷേനികേവനിളകേളുടടെയുക  വനിള
ഇന്ഷേസറന്സസ്റ്റ്  സസ്പീമനില് വരദ്ധനവണകയനി.  ഉദകഹരണമകയനി  ടനലനിടന  വനിലേയനില്
നഷ്ടമുണകകുകമ്പകള് നമുക്കസ്റ്റ് ലേഭകമകയനിരുനതസ്റ്റ് 13,500 രൂപയകണസ്റ്റ്. ഇകപ്പെകള് പുതനിയ
ഗവണ്ടമനനിടന  തസ്പീരുമകനപ്രകേകരക  പുതുക്കനിയ  നഷ്ടപരനിഹകരത്തുകേ  35,000
രൂപയകയനിട്ടകണസ്റ്റ് വരദ്ധനിപ്പെനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.  എന്നുമകത്രമല, കേഴനിഞ കുകറക്കകലേമകയനി
അവകേകശലേകഭക  എടനകരു  ആശയടതപ്പെറനി  പറയുന്നുടണങനിലുക  ആ  ആശയക
നടെപ്പെകകനതനിനസ്റ്റ്  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നയപരമകയ തസ്പീരുമകനടമടുകകേയുണകയനി.  കേകരഷേനികേ
കമഖലേടയ പൂരണ്ണമകയ കതകതനില് സകരകനിച്ചുനനിരതകനകവശകമകയ നടെപടെനികേളകണസ്റ്റ്
ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടചെയ്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  എനകല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള്
അനുവരതനിച്ചുടകേകണനിരനികന  നയപരനിപകടെനികേള്  RKVY-യുമകയനി  ബനടപ്പെട
ടകേകണ്ടുള്ള  പുതനിയ  മകനദണ്ഡമകണസ്റ്റ്.  ആ  മകനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ്  ഉല്പകദന  കമഖലേയുമകയനി
ഉല്പകദന  സകവനിധകനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  കേകരണവശകലുക  കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനി
ടകേകടുക്കകന് പകടെനിലകടയനസ്റ്റ് വകവസ ടചെയ്തനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതുമൂലേക ഇഗൗ വരുന
വരഷേക ടനല്ക്കരഷേകേരക്കസ്റ്റ് ടകേകടുത്തുടകേകണനിരനികന തുകേ ടകേകടുക്കകന് പറകത
സകഹചെരകക  ഇകപ്പെകള്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഉണകക്കനിയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കകനകവശകമകയ  നടെപടെനി  സകസകന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള്തടന  എടുത്തു
കേഴനിഞനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  രണ്ടുതവണ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  ഇവടര അറനിയനികകേയുക
ഇതനില് മകറമുണകക്കണടമനസ്റ്റ് പറയുകേയുക ടചെയ്തനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അനുവരതനിച്ചുടകേകണനിരനികന  കേകരഷേനികേ  നയതനിടന  ദുരന്തങ്ങള്  അനുഭവനിച്ചു
ടകേകണനിരനികന  കൃഷേനിക്കകരകകവണനി  ഏറവക  ശകമകയനി  ഇടെടപടടകേകണനിരനികന ഒരു
ഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള്  ഭരനിച്ചുടകേകണനിരനികന  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.
അതുടകേകണസ്റ്റ്  ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കകണനിച  വനിഷേയതനില്  വസ്തുതകേളുടണങനിലുക
പരനിഹരനിക്കടപ്പെകടെണ  പലേ  കേകരകങ്ങളുക  കകേന്ദ്രക  ഭരനികന  ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനനിടന
നയകമൂലേക ഉണകയനിരനികന കേകരകങ്ങളകണസ്റ്റ്.  കേരഷേകേരുടടെ കുടെനിശനികേ എഴുതനിതള്ളണടമന
കേകരകക  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കകണനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന നയകമൂലേമുണകയനിരനികന
കേകരഷേനികേ  കേടെങ്ങള്  എഴുതനിതള്ളണടമന  ആവശകക  നമള്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനികനകടെസ്റ്റ്
ആവശകടപ്പെകടെണതകണസ്റ്റ്.  എനകല്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഒരു  കേകരണവശകലുക



അടെനിയന്തരപ്രകമയക 337

കേരഷേകേരുടടെ  കേടെക  എഴുതനിതള്ളകന്  കേഴനിയനിടലന  നനിലേപകടെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനികകേയകടണങനില്
അതനിടനതനിടര  ഒറടക്കട്ടകയനി  ഒരു  പ്രകമയക  പകസ്സകക്കകന്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ഒരുക്കമകണസ്റ്റ്.  സകസകന  ഗവണ്ടമനനിടന  പരനിമനിതമകയ  സകമ്പതനികേസഹകയക
വച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള്  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കകന്  കേഴനിയുന  കേകരകമല.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അതനിനസ്റ്റ്  ബകദ്ധകസമകണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  ഇറകമതനി  നയതനിടന  ഭകഗമകയനി  ദുരന്തക
അനുഭവനിച്ചുടകേകണനിരനികന കൃഷേനിക്കകര കനരനിടുന ടവല്ലുവനിളനികേടള അതനിജസ്പീവനിക്കകന് കവണനി
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്  പരനിഹകരമുണകകക്കണതസ്റ്റ്.  ആ  നനിലേയനില്  ഒറടക്കട്ടകയനി
ആവശകടപ്പെകടെണ  ഒരു  വനിഷേയമകണസ്റ്റ്  കേടെക  എഴുതനിതള്ളുകേടയന  കേകരകക.
അതുള്ടപ്പെടടെയുള്ള  വനിഷേയങ്ങള്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഗഗൗരവമകയനി  പരനിഗണനികകേയുക
പരനിഹരനിക്കകന്കവണനി ശമനിച്ചുടകേകണനിരനികകേയുക ടചെയ്യുന സകഹചെരകതനില് ഇഗൗ
വനിഷേയക സഭ നനിരതനിവചസ്റ്റ് ചെരചടചെയ്യണടമനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കതകന്നുനനില.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എക  .    മകണനി  : സര,  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനിയുടടെ  മറുപടെനി  കകേട്ടകല്
എലകക  ഭദക;  ഒരു  പ്രശ്നവമനില;  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  എലകക  ടകേകടുതനിടടണനകണസ്റ്റ്
കതകന്നുനതസ്റ്റ്.  പമ്പനികഗസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനിയനില്  മൂന്നുവരഷേടത  കുടെനിശനികേ  കേനിടെകകേയകണസ്റ്റ്;
ഉതരക  പറയകനുകണക?  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ടന  പസ്പീരസ്പീഡനിലുള്ളതുക  അതനില്  ഉണകകുക;
എലക  കേകലേങ്ങളനിലുക  ഒരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  മകറനി  കവടറകരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  വരുകമ്പകള്
പഴയ  കുടെനിശനികേകേള്  കുകറ  കേകണുക;  അതസ്റ്റ്  സസകഭകവനികേമകണസ്റ്റ്.  എലകക  ടകേകടുത്തു
കേഴനിഞനിരനികന്നുടവന്നുപറഞസ്റ്റ്  ഇങ്ങടന  അഹങരനിക്കരുതസ്റ്റ്.  മൂന്നുവരഷേടത  പമ്പനികഗസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനി  കപകലുക  കുടെനിശനികേയകയനി  കേനിടെകനതസ്റ്റ്  വളടര  സങടെകേരമകയ   കേകരകമകണസ്റ്റ്.
റബ്ബറനിടന  വനിലേ  240  രൂപയനില്  നനിനസ്റ്റ്  130  രൂപയകയനി  RSS-5-നസ്റ്റ്  തകഴ.
സകധകരണക്കകര  ഉല്പകദനിപ്പെനികന  റബ്ബറനിനസ്റ്റ്  125  രൂപയകണസ്റ്റ്.  ഉല്പകദനടചലേവസ്റ്റ്,
കലേനിടചലേവസ്റ്റ് എനനിവ വരദ്ധനിച്ചു. റബ്ബര കൃഷേനിക്കകരനസ്റ്റ് മുതലേകവകേയനില.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനനിടന കേകലേഘട്ടതനില്, അകങ്ങയറനിയകമകലക, 85 രൂപയകയനി റബ്ബര വനിലേ
ഇടെനിഞകപ്പെകള് ഞകന് ധനകേകരക  മനനിയകയനിരനിടക്ക ഒകകരക  കേനികലേകഗ്രേകമനിനുക  65
രൂപയുടടെ  നഷ്ടക സഹനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്   180  രൂപ മനിനനിമക  വനിലേ  പ്രഖകകപനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്
റബ്ബര സകഭരനിച്ചു.  ഞങ്ങള്  65  രൂപയുടടെ  നഷ്ടക സഹനിച്ചു.  നനിങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്   70  രൂപ
നഷ്ടക സഹനിചസ്റ്റ്  130  രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ്  200  രൂപ മനിനനിമക വനിലേ പ്രഖകകപനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്
റബ്ബര  എടുകനതനിനസ്റ്റ്  എന്തുടകേകണസ്റ്റ്  കേഴനിയനില?  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
ടചെയ്യകമകയനിരുന്നുടവങനില്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  ടചെയ്യകന്  പകടെനികല?  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ടചെയ്യണക.  കകേന്ദ്രടത പറഞതുടകേകണസ്റ്റ് മകത്രമകയനില.  കകേന്ദ്രക ടചെകയ്യണ കേകരകങ്ങള്ക്കകയനി
നമുക്കസ്റ്റ് ഒരുമനിചസ്റ്റ് നനില്ക്കകക.  ഒരുമനിചസ്റ്റ് നനിന്നുടകേകണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രകതകടെസ്റ്റ് ആവശകടപ്പെടെകക;
സരവകേകനി  സകഘക   കപകകേകക;  കപകകേണടമനസ്റ്റ്  പറഞനിട്ടസ്റ്റ്  കേകലേടമത്രയകയനി;
ഇതുവടര  കപകകയക;  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികചക;  എത്രകയക  വനിഷേയങ്ങള്  കകേരളടത
സകബനനിചനിടെകതകളമുണസ്റ്റ്;  എത്രകയക  അവഗണന  കകേരളതനിനുണകയനിടണസ്റ്റ്;
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കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ശദ്ധനികക്കണ  എത്രകയക  കേകരകങ്ങള്  ഉണകയനി;  എനനിടക
ഇതുവടര  സരവകേകനിസകഘക  കപകയനിട്ടനില.  അതുടകേകണസ്റ്റ്   കകേന്ദ്ര സരക്കകരനിടന
കുറക പറഞതുടകേകണസ്റ്റ്  മകത്രമകയനില. കകേന്ദ്ര സരക്കകര ടചെയ്യുനനിടലങനില്  നമുകക
ഒന്നുക  ടചെകയ്യണ  എന്നുള്ള  നനിലേപകടെസ്റ്റ്  എടുക്കകന്  പറ്റുകമക?  പകവടപ്പെട്ട  ജനങ്ങള്  എന്തു
ടചെയ്യുക?  സകസകന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അവടര  എങ്ങടനടയങനിലുക  സഹകയനിക്കണക.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടചെകയ്യണ കേകരകക ടചെയ്തനില;  അതുടകേകണസ്റ്റ് ഞങ്ങടളടക്കകണ്ടുക
കേഴനിയനില എന്നുള്ള നനിലേപകടെകടണങനില്  എന്തനിനകണസ്റ്റ്  സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്?
അതുടകേകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  നനിലേകപടെസ്റ്റ്  ശരനിയല.   ഇഗൗ  നനിലേപകടെസ്റ്റ്  തനിരുതണടമനകണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് വളടര വനിനയപൂരവക പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകര  2015-16-ല്
300  കകേകടെനി രൂപ മകറനിവച്ചു. 2016-17-ല്  500  കകേകടെനി രൂപ മകറനിവച്ചു.  റബ്ബര സബ്സനിഡനി
2017-18-ല് 500  കകേകടെനി രൂപ ഡനിസ്കബഴസ്റ്റ് ടചെയ്തു.  അതുകപകടലേതടന 2015-16-ലുക
300 കകേകടെനി രൂപ ടകേകടുത്തു. ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടന സകബനനിചനിടെകതകളക യകടതകന്നുക ഇഗൗ
ഇനതനില്  ടപ്രകമവഡസ്റ്റ്  ടചെയ്തനിട്ടനില.  ഇടതകടക്ക  വളടര  സങടെകേരമകയനിടള്ള
കേകരകമകണസ്റ്റ്.

കുരുമുളകേനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  ഒരകഴ്ചയകയനി  കേനികലേകഗ്രേകമനിനസ്റ്റ്  490  രൂപയകണസ്റ്റ്  കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്
ലേഭനികനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ സസ്പീസണനില്  700  രൂപവടര എതനിയ കുരുമുളകേസ്റ്റ് വനിലേയകണസ്റ്റ്
480 രൂപയനികലേയസ്റ്റ് ഇടെനിഞനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഏലേതനിടന വനിലേ കേഴനിഞ സസ്പീസണനില്
കേനികലേകയസ്റ്റ് 1500 രൂപ വടര ഉയരന്നു.  ഇഗൗ സസ്പീസണ് ആരകഭനിചകതകടടെ  700 രൂപ
വടരയകയനി തകഴ്ന്നനിരനികന്നു.  ഇകപ്പെകള് കേനികലേകയസ്റ്റ്  900  രൂപയനിടലേതനിടയങനിലുക ഒരു
കേനികലേക ഏലേയക ഉല്പകദനിപ്പെനികനതനിനസ്റ്റ് കുറഞതസ്റ്റ് 750 രൂപ വടര ടചെലേവസ്റ്റ് വരുടമനസ്റ്റ്
കേരഷേകേര പറയുന്നു.  ഗ്രേകമവനിനസ്റ്റ്  രണ്ടുമകസക  മുമവടര  കേനികലേകയസ്റ്റ്  800  രൂപവടര
വനിലേയുണകയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെകള് 610  രൂപയകയനി കുറഞ.  അടെയക കേനികലേകയസ്റ്റ്  200
രൂപയകയനിരുന്നു.  ഇകപ്പെകള്  140  രൂപയകയനി  കുറഞ.  മഞള്,  കേകപ്പെനികരു,  ടകേകകക്കക
എനനിവയുടടെ  വനിലേയുക  വളടരയധനികേക  കുറഞ.  നനികതകകപകയകഗസകധനങ്ങളുടടെ
വനിലേയകടണങനില്  കനടര  വനിപരസ്പീതമകയനി  കുതനിച്ചുകേയറുകേയകണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ദുനഃസനിതനി
എത്രകയക വനിഷേമകേരമകയനിടള്ള കേകരകമകണസ്റ്റ്.  അതുടകേകണസ്റ്റ്  ടചെറുകേനിടെ   കേരഷേകേടര
സഹകയനിക്കകന്  ജപനിനടെപടെനികേള്  നനിരതനിവയണക.  ടചെറുകേനിടെ  കേരഷേകേരുടടെ  കേടെങ്ങള്
എഴുതനിതള്ളണക.  അതസ്റ്റ് കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അല ടചെകയ്യണതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
സഹകയനികനനിടലങനില് സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടെപടെനിടയടുക്കണക. എവനിടടെനനിടനങനിലുക
പണമുണകക്കണക. അതനിടനപ്പെറനി നമുക്കസ്റ്റ് ആകലേകചെനിക്കണക. ടചെറുകേനിടെ കേരഷേകേരുടടെ
കേടെങ്ങള് എഴുതനിതള്ളണക. ജപനിനടെപടെനികേള് നനിരതനിവയണക. അതകണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
ആവശകടപ്പെടെകനുള്ളതസ്റ്റ്. കേകരഷേനികേ കേടെങ്ങള്മൂലേക കേടുത പ്രതനിസനനി കനരനിടുന ഇഗൗ
സന്ദരഭതനില് കേരഷേകേടര സഹകയനികവകനുള്ള സതസര നടെപടെനികേള് ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
സസസ്പീകേരനിക്കണടമനകവശകടപ്പെടടകേകണസ്റ്റ് ഞകന്  അവസകനനിപ്പെനികന്നു.
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കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമകര  ): സര,  പ്രകമയക
അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെകള് അങ്ങസ്റ്റ് കേകരകമകയനി  ഒന്നുക പറഞതകയനി കതകന്നുനനില.  അങ്ങയുടടെ
ഇഗൗ പ്രകമയതനിടന എലക വകകകേളുക  പരനികശകധനികകേയകയനിരുന്നു. എവനിടടെടയങനിലുക ഒരു
സലേതസ്റ്റ്  പരനിണനിതപ്രജ്ഞനകയ ബഹുമകനകനകയ ടകേ.  എക.  മകണനി  അവരകേള്
'കകേന്ദ്ര  സരക്കകര'  എന  ഒരു  വകകകപകലുക  ഇതനിനകേതസ്റ്റ്  പറയകടത  കപകയതസ്റ്റ്
എന്തുടകേകടണന്നുള്ളതസ്റ്റ് എടന അത്ഭുതടപ്പെടുതനിയ ഒരു കേകരകമകണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എക  .    മകണനി:  സര,  അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ്  കനകട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കുകമ്പകള്
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടചെകയ്യണ കേകരകതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്രക...കകേന്ദ്രക...എനസ്റ്റ് പറയകന് കേഴനിയുകമക?
അതസ്റ്റ് കകേന്ദ്രമകണസ്റ്റ് ടചെകയ്യണടതനസ്റ്റ് പറയകനകകുകമക?  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടചെകയ്യണ
ഒരു കേകരകടതകറനിചകണസ്റ്റ് ഞകന് പറയുനതസ്റ്റ്........(മമക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്)........

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമകര:  സര,  അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിടന  ഒരു
നനിയമതനിലുക  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിടനകറനിചസ്റ്റ്  പറയകന്  പകടെനിടലന
നനിയമമുള്ളതകയനി  എനനിക്കസ്റ്റ്  അറനിയനില.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  മനനഃപൂരവക
ഒഴനിവകക്കനിയതകടണനകണസ്റ്റ്  ഞകന്  കേരുതുനതസ്റ്റ്.  കേകരണക  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിടന  നകകയസ്പീകേരനികന  സമസ്പീപനക  സസസ്പീകേരനിച്ചു.
കകേന്ദ്രസരക്കകരുമകയനി ബനടപ്പെടടകേകണ്ടുള്ള കേകരഷേനികേ വനിളകേടളപ്പെറനിയകണസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ്
പറഞതസ്റ്റ്.   റബ്ബറനിടന കേകരകതനില് അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ  കേണകകേള് ശരനിയല.  അങ്ങസ്റ്റ്
കേഴനിഞ  അഞസ്റ്റ്  വരഷേക  ധനകേകരക  വകുപ്പുമനനിയകയനിരുന സമയതസ്റ്റ്  ടകേകടുത
തുകേകയക്കകള്  ഇരട്ടനിത്തുകേയകണസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില് വനസ്റ്റ്  ഒരു
വരഷേതനിനകേതസ്റ്റ്  റബ്ബര  കൃഷേനിക്കകരക്കസ്റ്റ്  ടകേകടുതനിരനികനതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  പമ്പനികഗസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനിയുടടെ കേകരകക  പറഞ.  മൂന്നു ടകേകലടത പമ്പനികഗസ്റ്റ്  സബ്സനിഡനിയുടടെ
കേണക്കസ്റ്റ് പറഞ. മൂന്നു ടകേകലക ഈ ഗവണ്ടമനകയനിരുകനക ഭരനിചനിരുനതസ്റ്റ്?  ഈ
സരക്കകര  അധനികേകരതനില്  വനനിട്ടസ്റ്റ്  ഒരു  വരഷേവക  രണ്ടു  മകസകമ  ആയനിടള.
ഇടെതുപക  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്  വനതനികനക്കകള്  ഇരട്ടനിയനിലേധനികേക
സമയക അധനികേകരതനില് ഇരുന ധനകേകരക വകുപ്പുമനനിയകണസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് എകനകടെസ്റ്റ്
എന്തുടകേകണസ്റ്റ്  ടകേകടുതനിടലനസ്റ്റ്  കചെകദനികനതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമനനിടന  കുടെനിശനികേ
ഒടനകനകയനി  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ടകേകടുത്തുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  2012  മുതല്
2016  വടര പകവടപ്പെട്ട കൃഷേനിക്കകരുടടെ ടനലേസ്റ്റ്ല ഉണങ്ങനികപ്പെകയനി,  ടവള്ളടപകക്കകമൂലേക
നശനിച്ചുക കപകയനി. അവരക്കസ്റ്റ്  തുകേടയകന്നുക അങ്ങസ്റ്റ് ധനകേകരക വകുപ്പുമനനിയകയനിരുന
സമയതസ്റ്റ് ടകേകടുതനിട്ടനില. ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അധനികേകരതനില് വനതനിനുകശഷേമകണസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  പൂരണ്ണമകയനി  ടകേകടുതസ്റ്റ്  തസ്പീരത്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഞകന്  കേണകകേളുടടെ
അടെനിസകനതനില് പറയുകേയകണസ്റ്റ്,  ടപന്ഷേന്തുകേ  14  മകസമകയനി  കുടെനിശനികേയുണകയനിരുന്നു.
ഈ പതനിനകലേസ്റ്റ് മകസടത കുടെനിശനികേ പൂരണ്ണമകയുക ടകേകടുത്തുതസ്പീരതതസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്.
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ടപന്ഷേനുമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് കേകലേതകമസക  ഉണകയനി.  ഞകന് അതസ്റ്റ് നനിയമസഭയനില്
തടന  പറഞതകണസ്റ്റ്.  ടപന്ഷേനുമകയനി  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  ധനകേകരക  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഒരു  മക്രൈറസ്പീരനിയ
നനിശ്ചയനികനതനില്  കേകലേതകമസക  കനരനിടുകേയുണകയനി.  അതനിടനത്തുടെരനസ്റ്റ്  ടപന്ഷേന്
വനിതരണതനില് ഒരു ഗകകപ്പെസ്റ്റ് ഉണകയനി.  പടക ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഇടെടപട്ടസ്റ്റ്, ഓണവമകയനി
ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് ആ തുകേ പൂരണ്ണമകയുക അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞ.  വസ്പീണ്ടുക അങ്ങസ്റ്റ് ടപന്ഷേന്
ടകേകടുതനിടലനസ്റ്റ് പറയുകേയകണസ്റ്റ്. ടപന്ഷേന് ടകേകടുത്തുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  അതുകപകടലേ
തടന  കുരുമുളകേനിടന  കേകരകക  വസ്പീണ്ടുക  ആവരതനികകേയകണസ്റ്റ്.  കുരുമുളകേനിനസ്റ്റ്  ഇത്രയധനികേക
വനിലേയനിടെനിയകന്  കേകരണടമന്തകണസ്റ്റ്?  വനിയറസ്റ്റ്നകമനില്നനിന്നുള്ള  കുരുമുളകേസ്റ്റ്  ഇകങ്ങകട്ടസ്റ്റ്
വന്നുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. ആസനിയകന് കേരകര ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള കേരകറുകേള്... വനിയറസ്റ്റ്നകമനില്
നനിന്നുക കുരുമുളകേസ്റ്റ് സനികലേകണനില് ടകേകണ്ടുവനനിട്ടസ്റ്റ് ഇകങ്ങകട്ടസ്റ്റ് ടകേകണ്ടുവരനികേയകണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രകജകഗകപകല്:  സര,  മുന്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനകല  ആസനിയകന്  കേരകറനില്
ഒപ്പെനിട്ടതസ്റ്റ്;  ഇകപ്പെകഴടത കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനകകണക?  ഓകരക ഗവണ്ടമനക മകറുനതനുസരനിചസ്റ്റ്
ഇനരനകഷേണല് കേരകര  മകറകന് പറ്റുകമക?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എക  .    മകണനി:  സര,  കുരുമുളകേനിടന വനിലേ  ഇടെനിഞതസ്റ്റ്  സകസകന
ഗവണ്ടമനനിടന  കുറക  ടകേകണകടണനസ്റ്റ്  പറയുനനില.  എന്തുകേകരണക  ടകേകണകണസ്റ്റ്
കുരുമുളകേനിടന വനിലേയനിടെനിഞതസ്റ്റ്  എനതല ഇവനിടെടത ചെരച.  കുരുമുളകേനിടന വനിലേ
ഇടെനിഞ.  കേരഷേകേടര സഹകയനിക്കണക.

ശസ്പീ  .    ടകേ  കൃഷ്ണന്കുട്ടനി:   സര,  ആസനിയകന്  കേരകര  4  വരഷേക  കേഴനിഞകല്
പുനരവകലേകകേനക  നടെതകനുക  നനിരകദശങ്ങള്  വയകനുമുള്ള  അധനികേകരമുണസ്റ്റ്.   അതുകടെകടത
ആര.സനി.പനി. കേരകര അടുത മകസക ഒപ്പെനിടെകന് കപകകുകേയകണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് കകേരളതനിടന
കേകരഷേനികേ കമഖലേടയയകടകേ  തകേരകകേയകണസ്റ്റ്. ശസ്പീ. ടകേ. എക. മകണനി സകറനിടനകപകലുള്ളവര
അക്കകരകടതകറനിചസ്റ്റ് ഒരു വകകകപകലുക പറയകതതനില് സങടെമുണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമകര:   സര,  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആസനിയകന്
കേരകര  ടകേകണ്ടുവനകപ്പെകള്  എതനിരതതസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  പ്രസകനങ്ങള്  മകത്രമകണസ്റ്റ്.
അനസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസനിടന കടടെ മകേടപകക്കനിടക്കകടുതവരകണസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.  എനസ്റ്റ്
ഓരക്കണക.  നനിങ്ങളകണസ്റ്റ്  ആസനിയകന്  കേരകറനിനസ്റ്റ്  കകേകണ്ഗ്രേസനിനസ്റ്റ്  പനിന്തുണ  ടകേകടുതതസ്റ്റ്.
ആസനിയകന് കേരകറനിനുകശഷേക ആര.സനി.പനി. കേരകര വരനികേയകണസ്റ്റ്.  അതുസകബനനിചസ്റ്റ്
മനനിതലേചെരച നടെതനിക്കഴനിഞ.  കുരുമുളകേസ്റ്റ്, റബ്ബര, കതയനിലേ, പകല്ലുല്പ്പെനങ്ങള്,
സമുകദകല്പ്പെനങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള ഉല്പ്പെനങ്ങളുടടെ വനിലേ ഇടെനിയുനതനിനുകവണനി
യകടതകരു ചുങവക ഇലകടത യകഥേഷ്ടക ഏതസ്റ്റ്  ഉല്പ്പെനവക ഇറകമതനി ടചെയ്യുവകന്
നകരന്ദ്ര  കമകദനി  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പ്രകതകകേമകയനി  തസ്പീരുമകനടമടുതനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
അകങ്ങയസ്റ്റ്  അതനിടനപ്പെറനി  മറുപടെനി  പറയകനുകണക?  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടന  നയതനിടന
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ഭകഗമകയനി  മഹകരകഷയനില് പതനിനകയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ആളുകേള് ആത്മഹതക ടചെയ്തു
ടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.   യു.പനി.,  ബസ്പീഹകര  എലകയനിടെത്തുക കേരഷേകേര ആത്മഹതക
ടചെയ്തുടകേകണനിരനികകേയകല;  ബനി.ടജ.പനി.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അധനികേകരതനില് വനകശഷേക എത്ര
കൃഷേനിക്കകര ആത്മഹതക ടചെയ്തു; അങ്ങടന ആത്മഹതക ടചെയ്യകന് കേകരണടമന്തകണസ്റ്റ്?
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നയതനിടന  ഭകഗമകയുണകയ  തകേരചയകണസ്റ്റ്  കൃഷേനിക്കകടര
ആത്മഹതകയനികലേയസ്റ്റ്  നയനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.  എനകല്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  അകഗക  പറയുനതു
കപകടലേ  ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കൃഷേനിക്കകടര  സകരകനിക്കകടതയനിരനികകേയനില.   കൃഷേനിക്കകരുടടെ
കടടെ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഉടണനസ്റ്റ്  ടവറുടത  പരസകവകചെകേക  പറയുകേയല.  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
കൃഷേനിക്കകരുടടെ കടടെയുണസ്റ്റ്.  അവനിടടെ പ്രതനിസനനി ഉണകകുകമ്പകള് ഈ ഗവണ്ടമനണകകുക.
അതുടകേകണകണസ്റ്റ് വനിലേതകേരച ഉണകകുകമ്പകള് തകങ്ങുവനിലേ ടകേകടുകനതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്
പറയുനതുകപകടലേയല.  കുരുമുളകേനിടനയുക  റബ്ബറനിടനയുക  കേകരകതനിലേകടണങനിലുക
നകണകവനിളകേള്കണകകുന  വനിലേതകേരച  മനസ്സനിലേകക്കനിടക്കകണകണസ്റ്റ്  ഇതുമകയനി
ബനടപ്പെടടകേകണസ്റ്റ് സകസകന ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് കേഴനിയകവന കേകരകങ്ങള് ടചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  റബ്ബര
കബകരഡസ്റ്റ്  ടചെയ്യുന  കേകരകങ്ങടളപ്പെറനി  പറഞ.  റബ്ബര  കബകരഡുമകയനി  ബനടപ്പെട്ട
കേകരകങ്ങള് തസ്പീരുമകനനികനതസ്റ്റ് കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്.  റബ്ബര കൃഷേനിയനില് ഇകപ്പെകഴു
ണകയനിരനികന ഗുരുതരമകയ പ്രതനിസനനി പരനിഹരനികനതനിനസ്റ്റ്  5 കകേകടെനി  96 ലേകക
രൂപയുടടെ ഒരു പദ്ധതനി പ്രകതകകേമകയനി ഇകപ്പെകള് നടെപ്പെകക്കനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
റബ്ബര  കൃഷേനിയുടടെ  ഇടെവനിളയകയനി  ഇടെവനിള  കൃഷേനി  ടചെയ്തുടകേകണസ്റ്റ്  വരുമകനമുണകക്കകനുള്ള
പദ്ധതനി നടെപ്പെകക്കനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  അവരകകവണനി റബ്ബര കബകരഡുമകയനി
കചെരന്നുടകേകണസ്റ്റ് പ്രകതകകേക പദ്ധതനി തയ്യകറകക്കനിടക്കകടുതനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. അവരുടടെ
ആര.പനി.എസസ്റ്റ്.; 911-ഓളക വരുന സകഘടെനകേള് സഹകേരനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ് സകസകന
കൃഷേനി വകുപ്പെസ്റ്റ് ആദകമകയനിട്ടകണസ്റ്റ് അങ്ങടനടയകരു പദ്ധതനി നടെപ്പെകകനതസ്റ്റ്. ടതങ്ങനിടന
കേകരകതനില്,  ഈ വരഷേക നകളനികകേര വരഷേമകയനി ടവറുടത പ്രഖകകപനിചതല.  കകേര
ഉല്പ്പെനങ്ങളുടടെ  കേകരകതനില്,  ഇനസ്റ്റ്  ഉല്പ്പെകദനിപ്പെനികന  നകളനികകേരതനിടന  20
ശതമകനടമങനിലുക  മൂലേകവരദ്ധനിത  കമഖലേയനികലേയസ്റ്റ്  മകറ്റുനതനിനുകവണ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനികകേയകണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന സുസനിരമകടയകരു വനിലേ ഇവനിടടെ ഉണകകുനതനിനു
കവണനിയുള്ള നടെപടെനിയകണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനികനതസ്റ്റ്.  അതനിടന പശ്ചകതലേതനിലേകണസ്റ്റ്  14
ജനിലകേളനിലുക  ഓകരക  വനിളകേടളയുക  അടെനിസകനടപ്പെടുതനിടക്കകണ്ടുള്ള  അകഗ്രേക  പകരകകേള്
ആരകഭനിക്കകന്  തസ്പീരുമകനനിചതസ്റ്റ്.  റബ്ബറുമകയനി  ബനടപ്പെടടകേകണ്ടുള്ള  അകഗ്രേക  പകരക്കസ്റ്റ്.....,
അങ്ങസ്റ്റ് റബ്ബര കേരഷേകേരുടടെ ഏറവക വലേനിയ കസ്നേഹനിതനകടണനസ്റ്റ് അവകേകശടപ്പെടുന
ആളകണസ്റ്റ്.  ഞകന്  കചെകദനിക്കടട്ട,  റബ്ബര  അധനിഷനിതമകയ ഏടതങനിലുക  വകവസകയക
അങ്ങയുടടെ  കേകലേതസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ടകേകണ്ടുവരകന്  കേഴനിഞനിടകണക;  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അതനിനുകവണ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്, സലേക കേടണതനിയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
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വകവസകയ വകുപ്പുക കൃഷേനി വകുപ്പുക കടെനി കചെരന്നുടകേകണസ്റ്റ് റബ്ബറധനിഷനിത വകവസകയക
ഇവനിടടെ സകപനികനതനിനുകവണനി നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇന്തകയനില്  90
ശതമകനക റബ്ബര ഉല്പ്പെകദനിപ്പെനികന കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിടന നയതനിടന ഭകഗമകയനി
കകേരളതനില്  ഒരു  വകവസകയക  തുടെരന്നുവരകന്  കേഴനിയകതതുടകേകണ്ടുമകത്രമകണസ്റ്റ്
റബ്ബര കേരഷേകേര ഈ ദുരന്തക അനുഭവനികനതസ്റ്റ്.  അതുടകേകണസ്റ്റ് റബ്ബര കേരഷേകേടര
സകരകനിക്കകന്  കവണനിയനിടള്ള ബൃഹതകയ പരനിപകടെനികേളകണസ്റ്റ്  ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലേകക്കകന്  കപകകുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ്  പറയുനതുകപകടലേ  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമനനിടന  നയടത  കനകക്കനിയനിരനികനവരല  ഞങ്ങള്.  ആ  നയതനിടനതനിടര
രകഷസ്പീയമകയനി  കനരനിടുക.  അകതകടടെകപ്പെക  സകസകന  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  ടചെയ്യകന്  കേഴനിയുന
കേകരകടമന്തകകണക അതസ്റ്റ് ടചെയ്യകന് ഒരു മടെനിയുമനിലകടത ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ടചെയ്യുക.  അങ്ങസ്റ്റ്
പറയുനതുകപകടലേ കേരഷേകേടര കദകഹനികന നയക സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടെപ്പെകകനനില.
കേരഷേകേടര  സഹകയനികന  നയമകണസ്റ്റ്  ഇവനിടടെ  നടെപ്പെകക്കനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
നയതനിടനതനിരകയനി  കകേരളക  ഒറടക്കട്ടകയനി  മുകനകടകപകകകേണ  സകഹചെരകമകണസ്റ്റ്
ഇവനിടടെയുള്ളതസ്റ്റ്. അതനിനുകവണനി നമുക്കസ്റ്റ് ഒറടക്കട്ടകയനി മുകനകടകപകകേകക.  അതലകടത അങ്ങസ്റ്റ്
പറയുനതുകപകടലേ  സകസകന  ഗവണ്ടമനനിടന  പ്രതനിക്കൂട്ടനില്  നനിരതനിടക്കകണസ്റ്റ്
ഈ പ്രശ്നക ചെരച ടചെയ്യടപ്പെകടെണ ഒരു സകഹചെരകക ഇവനിടടെ ഇലകതതുടകേകണസ്റ്റ് ഈ
വനിഷേയക ചെരച ടചെകയ്യണ കേകരകമനില.

മുഖകമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകയനി  വനിജയന്):  സര,  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പഴയതകയകലുക
പുതനിയതകയകലുക  കകേരളതനിടലേ  കേരഷേകേടര  കദകഹനികന  സമസ്പീപനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു
മകറവമനിലകടത  തുടെരുകേയകണസ്റ്റ്.  ബഹുമകനകനകയ  ഒ.  രകജകഗകപകല്  ചൂണനിക്കകണനിചതു
കപകടലേ ആസനിയകന് കേരകര ഇകപ്പെകഴടത ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് മുനനിലുള്ള ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
സകഭകവന നല്കേനിയതകണസ്റ്റ്. ഇകപ്പെകഴുള്ള ഗവണ്ടമനകടണങനില് അതനില്നനിന്നുക ഒരു
പകഠവക  പഠനിക്കകടതതടന  നമ്മുടടെ  സകസകനടത  കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്  എലക  കമഖലേയനിലുക
കദകഹക  ടചെയ്യതക്ക  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  കേരകറനികലേയകണസ്റ്റ്  നസ്പീങ്ങനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.
ഇതരക കേകരകങ്ങളനില് കകേരളതനിടന ടപകതുവകയ തകല്പ്പെരകക പരനിഗണനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്
ഒനനിച്ചുനനില്കകേടയന്നുള്ളതകണസ്റ്റ്  ഏറവക  ആവശകമകയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇവനിടടെ  ഒരു
അടെനിസകനപ്രശ്നക നനിലേനനില്കന്നുണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് വനതു
ടകേകണ്ടുമകത്രക മകറനിടയനസ്റ്റ് അഹങരനികനതല.  കേരഷേകേന് ഉല്പ്പെകദനിപ്പെനികന ഉല്പ്പെനതനിനസ്റ്റ്
നകകയമകയ  വനിലേ  ലേഭകമകകേണക.  ആ  വനിലേ  ലേഭകമകകുനതനിനസ്റ്റ്  ആവശകമകയ
നടെപടെനികേള് ഉണകകേണക.  ഇക്കകരകതനില് സകസകന സരക്കകരനിടന വനിഭവകശഷേനി
ഒരു  പ്രശ്നമകണസ്റ്റ്.  എങനിലുക  ആ  രകഗകതയസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  കേടെകക്കണതകയനിവരുക.  അതകയതസ്റ്റ്
കേരഷേകേര  ഉല്പ്പെകദനിപ്പെനികന  ഉല്പ്പെനതനിനസ്റ്റ്  നകകയവനിലേയുടണനസ്റ്റ്  കേരഷേകേനസ്റ്റ്
അനുഭവടപ്പെടെണക.  അതസ്റ്റ്  അനുഭവടപ്പെടെണടമങനില്  ആ  വനിലേയസ്റ്റ്  കൃതകമകയ  നകകയവനിലേയസ്റ്റ്
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വകങ്ങകനുള്ള നടെപടെനികേള് ഉണകകേണക.  ഇക്കകരകതനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടനയുക
സഹകയക  നമുക്കസ്റ്റ്  ആവശകമകണസ്റ്റ്.  ഏതകയകലുക  സകസകന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആ
രസ്പീതനിയനിലുള്ള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനികക്കണതകയനിവരുക.  അതരക  ആകലേകചെനകേള്
സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടെത്തുകേതടന ടചെയ്യുക.  കകേന്ദ്രതനിനുമുനനില് സരവകേകനി
സകഘക  കപകകകേണതനിടനകറനിചസ്റ്റ്  പറഞ.  ഒരു  സരവകേകനി  സകഘക  വളടര
പ്രധകനടപ്പെടട്ടകരു  കേകരകതനിനസ്റ്റ്  കപകകേകന്  ശമനിചനിട്ടസ്റ്റ്  അനുമതനി  കേനിട്ടകത  കേകരകക
നമുടക്കലകവരകക  ഓരമയുള്ളതകണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷേക  നമള്  അധനികേക  കചെകദനിചനിട്ടനില.
ഇതരക  ആവശകങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കപകകുനതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  തടെസ്സവമനില.  ആവശകമകയ  ഘട്ടതനില്
കപകകേകന് തയ്യകറകകുകേ തടന ടചെയ്യുക.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനിയുടടെയുക  ബഹുമകനടപ്പെട്ട
മുഖകമനനിയുടടെയുക  വനിശദസ്പീകേരണതനിടന  അടെനിസകനതനില്  അടെനിയന്തര  പ്രകമയതനിനസ്റ്റ്
അവതരണകനുമതനി നനികഷേധനികന്നു.

(അടെനിയന്തരപ്രകമയകവതരണതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷേധനിച്ചു.)

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എക  .    മകണനി:  സര,  അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനുള്ള അനുമതനി നനികഷേധനിചതു
ടകേകണ്ടുള്ളതകണസ്റ്റ്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  ഗവണ്ടമനനിടന  നനികഷേധകത്മകേമകയനിടള്ള  നനിലേപകടെസ്റ്റ്.
മഹകരകഷയനില്  കേടെങ്ങടളകടക്ക  എഴുതനിതള്ളുന്നു,  ആത്മഹതക  നടെകന  പലേ
സകസകനങ്ങളനിലുക  കേടെങ്ങള്  എഴുതനിതള്ളുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇവനിടെടത  ടചെറുകേനിടെ  കേരഷേകേരുടടെ
കേടെങ്ങടളലകക  എഴുതനിതള്ളണടമന്നുപറഞകല്  എലകക  കകേന്ദ്രക  ടചെയ്യണക...  കകേന്ദ്രക
ടചെയ്യണടമന്നുമകത്രക  പറഞതുടകേകണസ്റ്റ്  തൃപനിയകകുകമക?  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പലേ
കേകരകങ്ങളുക ടചെയ്യണക.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനിടന അവഗണനയുടണന കേകരകതനില്
യകടതകരു സകശയവമനില. അതനിടനതനിടര ഒറടക്കട്ടകയനി നനിനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് ടപകരുതണക.
പടക  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ടചെകയ്യണ  കേകരകങ്ങള്  ടചെയ്യണക.  അതസ്റ്റ്  ടചെയ്യകതനിരനികന്നു.
കേരഷേകേകരകടെസ്റ്റ്  സഗൗഹകരദപരവക  അനുകേമ്പകപൂരവമകടയകരു  നനിലേപകടെസ്റ്റ്  ഈ  സരക്കകര
എടുതനിട്ടനില.

ധനകേകരകവക കേയറുക വകുപ്പുമനനി (   കഡക  .   ടെനി  .   എക  .   കതകമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ): സര,
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനികപ്പെകകുനതുടകേകണസ്റ്റ്  ഒരു  വനിവരക  അറനിയനിക്കകടമനസ്റ്റ്  വചനിട്ടകണസ്റ്റ്.
അഞസ്റ്റ് വരഷേക യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരനിചനിട്ടസ്റ്റ് 300 കകേകടെനി രൂപയകണസ്റ്റ് റബ്ബര കൃഷേനിക്കകരക്കസ്റ്റ്
ടകേകടുതതസ്റ്റ്.  അങ്ങയുടടെ  കേകലേതസ്റ്റ്  65  രൂപവചസ്റ്റ്  ടകേകടുത്തുകേകണുക.  ഇകപ്പെകള്
കുറഞനിടണസ്റ്റ്.  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  വരഷേക  389  കകേകടെനി  രൂപയകണസ്റ്റ്
വകേയനിരുതനിയതസ്റ്റ്.  ഈ വരഷേക 500 കകേകടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഇതകണസ്റ്റ്
യകഥേകരത്ഥകക.  നമള്  പറയുകമ്പകള്  ടമകതതനില്  മനസ്സനിലേകക്കനി  കപകകുനതസ്റ്റ്
നലതകണസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .   ടകേ  .   എക  .   മകണനി: സര,  വകേയനിരുതടലേകടക്ക പറഞനിട്ടസ്റ്റ് കേകരകമുകണക;
അനുഭവമകണസ്റ്റ്  പറകയണതസ്റ്റ്.  എലകക  വകേയനിരുതല്,  വകേയനിരുതല്.....,  എലകക
വകേയനിരുതനിയനിട്ടസ്റ്റ്  ടകേകടുതനിടലങനില് വനികശഷേക വലതുമുകണക?  അതുടകേകണസ്റ്റ് മുന്
ധനകേകരക  വകുപ്പുമനനിടയ  അതസ്റ്റ്  പഠനിപ്പെനികക്കണ.  വകേയനിരുതലുകേള്  ധകരകളക  ഉണകകുക.
പകവടപ്പെട്ട കൃഷേനിക്കകരടന കേയ്യനില് അതസ്റ്റ്  വരുന്നുകണക?  സഹകയമനില.   അതനില്
പ്രതനികഷേധനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ് ഞകനുക എടന പകരട്ടനിയുക വകക്കഗൗട്ടസ്റ്റ് നടെത്തുന്നു.

(ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നനിലേപകടെനില് പ്രതനികഷേധനിചസ്റ്റ് ശസ്പീ. ടകേ. എക. മകണനിയുക അകദഹതനിടന
പകരട്ടനിയനില്ടപ്പെട്ട  അകഗങ്ങളുക  സഭവനിട്ടസ്റ്റ്  പുറത്തുകപകകുകേയുക  അല്പസമയതനിനു
കശഷേക തനിരനിച്ചുവരനികേയുക ടചെയ്തു.)

10.00 AM]

(അദ്ധകകകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര)

III  ശദ്ധ കണനിക്കല്

ടപന്ഷേന് പരനിഷ്കരണക

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടകേ  .    വനിജയന്:  സര,  സകസകനടത മുനനിസനിപ്പെകലേനിറനികേളനിടലേയുക
മുനനിസനിപ്പെല് കകേകരപ്പെകറഷേനുകേളനിടലേയുക ശുചെസ്പീകേരണ ടതകഴനിലേകളനികേളുടടെ ടപന്ഷേന്
പരനിഷ്കരനികനതനിനുക  അവരുടടെ  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണതനിടലേ  അപകകേതകേള്
പരനിഹരനികനതനിനുക  കവണനിയകണസ്റ്റ്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  തകദശസസയകഭരണ  വകുപ്പുമനനിയുടടെ
ശദ്ധയനികലേയസ്റ്റ്  ഞകന്  ഇഗൗ  വനിഷേയക  ടകേകണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്.  നഗരസഭകേളനിടലേ  ശുചെസ്പീകേരണ
കജകലേനികേളനില് ഏരടപ്പെട്ടനിരുന കേണനിജനസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കകരുടടെ ടപന്ഷേന് പരനിഷ്കരണക
സകബനനിച്ചുക നനിലേവനിലുള്ള കേണനിജനസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കകരുടടെ ശമ്പള പരനിഷ്കരണതനിടലേ
അപകകേതകേള്  പരനിഹരനികനതസ്റ്റ്  സകബനനിച്ചുക  പലേവട്ടക  അധനികേകരനികേളുടടെ
ശദ്ധയനില്  ടകേകണ്ടുവനതകടണങനില്കപ്പെകലുക  ഇതുവടര  അതനിനസ്റ്റ്  പരനിഹകരമുണകയനിട്ടനില.
2014  ജൂടടലേ  1  മുതല് മുന്കേകലേ പ്രകബലേകകതകടടെ പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് ഉതരവനിറകങ്ങണനിയനിരുന
കേണനിന്ജനസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  ടപന്ഷേന്  പരനിഷ്കരണക  മൂനസ്റ്റ്  വരഷേക  പനിനനിട്ടനിടക
നടെപ്പെനിലേകക്കകടത  മുകനകടകപകകുകേയകണസ്റ്റ്.  സരക്കകര  ഇഗൗ  കമഖലേകയകടെസ്റ്റ്  നല  സമസ്പീപനമല
കേകണനികനതസ്റ്റ്.  ശുചെസ്പീകേരണടതകഴനിലേകളനികേളുടടെ  ശമ്പളപരനിഷ്കരണകതകടടെകപ്പെക
ടപന്ഷേനുക  പരനിഷ്കരനികകേയകണസ്റ്റ്  സകധകരണ  ഗതനിയനില്  ടചെയ്യകറുള്ളതസ്റ്റ്.  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ ഉതരവനില് ടപന്ഷേന്ഉടെന് പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ് ഇറങ്ങുനതകടണനസ്റ്റ്
പ്രകതകകേക  എടുത്തുപറയുന്നുണസ്റ്റ്.   എനകല്  ഒരു  വരഷേക   കേടെന്നുകപകയനിടക   ടപന്ഷേന്
പരനിഷ്കരണക നടെനനിട്ടനില. സസന്തക ആകരകഗകക വനിസ്മരനിചസ്റ്റ് സമൂഹതനിടന ആകരകഗകക
സകരകനിക്കകന് ഒരു  ജസ്പീവനിതകേകലേക  മുഴുവന്  കജകലേനി  ടചെയ്തസ്റ്റ്   ജസ്പീവനിതക  നഷ്ടടപ്പെട്ടസ്റ്റ്,
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അവശത അനുഭവനികന നഗരശുചെസ്പീകേരണ ടതകഴനിലേകളനികേകളകടെസ്റ്റ് അധനികൃതര കേകണനികനതസ്റ്റ്
യഥേകരത്ഥതനില്  ക്രൂരതയകണസ്റ്റ്.  കമല്  ആവശകങ്ങള്  ഉനയനിച  നനികവദനങ്ങള്ടക്കകപ്പെക
നഗരസഭക  ഓഫസ്പീസുകേള്കമുനനില്  ധരണ്ണയുക  ടസക്രൈകട്ടറനിയറനിനുമുനനില്  36  മണനിക്കൂര
സമരവക  ഇതനിനകേക  നടെതനിയനിടണസ്റ്റ്.  അനനിശ്ചനിതകേകലേ  സമരതനികലേയസ്റ്റ്  ടതകഴനിലേകളനികേള്
കപകകേകന്  ആകലേകചെനികകേയകണസ്റ്റ്.  മുനനിസനിപ്പെല് ടതകഴനിലേകളനികേടള സകബനനിചസ്റ്റ് ഒരു വലേനിയ
ചെരനിത്ര പകരമ്പരകമുണസ്റ്റ്.  കനരടത  ഇവര  മലേക  ചുമന  ടതകഴനിലേകളനികേളകയനിരുന്നു.  ഇതരക
ടതകഴനിലേകളനികേടള സകഘടെനിപ്പെനികക്കണതസ്റ്റ് അനനിവകരകമകടണനസ്റ്റ് കബകധകടപ്പെട്ടതനിടന
തുടെരനകണസ്റ്റ്  അവനിഭക  കേമമ്മ്യൂണനിസസ്റ്റ്  പകരട്ടനി  അനസ്റ്റ്  സഖകവസ്റ്റ്  കൃഷ്ണപനിള്ള
നനിരകദശനിചതനുസരനിചസ്റ്റ്, പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ് കകേകഴനികക്കകടെസ്റ്റ് നഗരതനില് സഖകവസ്റ്റ് മഞ്ജുനകഥേറകവവനിടന
കപകലുള്ള കനതകക്കന്മേകര ഇതനിടന ചുമതലേ ഏടറടുതതസ്റ്റ്.  സഖകവസ്റ്റ് മഞ്ജുനകഥേറകവ
കകേകഴനികക്കകടെസ്റ്റ്  നഗരതനിടന പ്രഥേമ കമയറകണസ്റ്റ്.  അകദഹക  കകേകഴനികക്കകടെസ്റ്റ്  നഗരക
വനിലേയവകങ്ങകന്  കേഴനിവള്ള  ഒരു  കുടുകബതനില്  പനിറന  ആളകടണങനിലുക  കതകട്ടനി
ടതകഴനിലേകളനികേടള സകഘടെനിപ്പെനിക്കകന് അകദഹക  മുകനകടവന്നു.  ഇനസ്റ്റ് മകറങ്ങള് വടനങനില്
കപകലുക  അവരനില്  പലേരുക ടപന്ഷേനകയനി.  അവരുടടെ പ്രശ്നക പരനിഹരനികക്കണതസ്റ്റ് സരക്കകരനിടന
ബകധകതയകടണനസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ് ഇഗൗ പ്രശ്നതനിനസ്റ്റ് പരനിഹകരക കേകണണടമനസ്റ്റ്
ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനികയകടെസ്റ്റ് ഞകന് ആവശകടപ്പെടുകേയകണസ്റ്റ്.

തകദശസസയകഭരണവക  നമ്മ്യൂനപകകകമവക  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീരത്ഥകടെനവക
വകുപ്പുമനനി  (കഡക  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലേസ്പീല്  ):  സര,   സകസകനതനിടന  ചെരനിത്രതനില്
ആദകമകയകണസ്റ്റ്  നഗരസഭകേളനിടലേ കേണനിജനസ്റ്റ് വനിഭകഗക ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  കസവന-
കവതന  വകവസകേള്  പരനിഷ്കരനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സരക്കകര  അധനികേകരതനില്  വനതനിനു
കശഷേക  17-8-2016-ല് പുതുക്കനിയ ശമ്പളനനിരകകേള് പ്രഖകകപനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ് ഉതരവസ്റ്റ്
പുറത്തുവനതസ്റ്റ്. ഇഗൗ വനിഭകഗക ജസ്പീവനക്കകരുടടെ ടപന്ഷേന് പരനിഷ്കരണക സകബനനിചസ്റ്റ്
പ്രകതകകേ  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറടപ്പെടുവനിക്കണടമനസ്റ്റ്  അകത  ഉതരവനില്  വകകമകകകേയുക
ടചെയ്തനിരുന്നു.  ഇക്കകരകതനില്  അന്തനിമ  തസ്പീരുമകനടമടുകനതനിനകയനി  വനിഷേയക  മനനിസഭക
കയകഗതനിടന പരനിഗണനയസ്റ്റ് സമരപ്പെനികന കേകരകതനില് ഉതരവനിനകയനി ഫയല്
സമരപ്പെനിചനിടടണന  കേകരകക  അറനിയനികന്നു.  ഉടെന്തടന  ടപന്ഷേന്  പരനിഷ്കരണക
സകബനനിച ഉതരവസ്റ്റ്  പുറടപ്പെടുവനിക്കകന് സകധനികടമനകണസ്റ്റ്  കേരുതുനതസ്റ്റ്.  അകതകടടെകപ്പെക,
തകല്ക്കകലേനികേമകയ കേണനിജനസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ ശമ്പളക ഇക്കകലേമത്രയുക  മുന്നൂറുക
മുന്നൂറനിയമ്പതുക രൂപയകയനിരുനതസ്റ്റ് അറുന്നൂറസ്റ്റ് രൂപയകക്കനി ഇഗൗ സരക്കകര  അധനികേകരതനില്
വനകശഷേക ഉയരതനിയ കേകരകവക ഞകന് ഇഗൗ സന്ദരഭതനില് അനുസ്മരനികകേയകണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന്: സര, ശമ്പള പരനിഷ്കരണതനിടലേ അപകകേതകേള് കടെനി
പരനിഹരനിക്കണടമന ആവശകക അവര ഉനയനിചനിടണസ്റ്റ്. അതുകടെനി പരനിഹരനിക്കകനകകുകമക?

കഡക  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലേസ്പീല് : അക്കകരകക പരനികശകധനിക്കകവനതകണസ്റ്റ്.

(ശസ്പീ.  സണ്ണനി കജകസഫസ്റ്റ്  സസ്പീറനില് ഇലകതനിരുനതനിനകല് രണകമടത ശദ്ധ
കണനിക്കല് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)
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IV സബ്മനിഷേന്  

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര:   ശസ്പീ.  രകജു  എബ്രഹകക  സബ്മനിഷേനകയനി  ഉനയനിചസ്റ്റ്  ഇഗൗ
വനിഷേയതനില് ശസ്പീ. ടകേ.സനി. കജകസഫക ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകദറുക  കനകട്ടസ്പീസസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്. അവരകകടെനി ഇഗൗ വനിഷേയക സകബനനിചസ്റ്റ് സകസകരനിക്കകവനതകണസ്റ്റ്.

(1) വനിമകന യകത്രകക്കൂലേനി

ശസ്പീ  .    രകജു  എബ്രഹകക:  സര,  ഗള്ഫനികലേയസ്റ്റ്  മടെങ്ങകടനകരുങ്ങുന  പ്രവകസനികേള്ക്കസ്റ്റ്
തനിരനിചടെനിയകയനി  വനിമകനക്കമ്പനനികേളുടടെ  വന്ടകേകള്ളയകണസ്റ്റ്  നടെന്നുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.
കകേരളതനില്  നനിന്നുക ടസപ്റകബര മകസക മടെങ്ങകന് തസ്പീരുമകനനിചനിരനികനവരക്കസ്റ്റ്
ഒരു ലേകതനി ആറകയനിരക  രൂപവടരയകണസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് ടെനിക്കറസ്റ്റ് നനിരക്കസ്റ്റ്. 10,000 രൂപ
മുതല്  12,000  രൂപയള്ളനില് കപകകകേണ സകനതസ്റ്റ്   പതനിരട്ടനിവടര  യകത്രകക്കൂലേനിയകണസ്റ്റ്
ഇഗൗടെകകനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ നനിലേയനിലേകണസ്റ്റ് വനിമകന ടെനിക്കറസ്റ്റ് നനിരക്കനില്  ഇകപ്പെകള് ടകേകള്ള
നടെകനതസ്റ്റ്. ഇതുസകബനനിചസ്റ്റ് ബഹുമകനടപ്പെട്ട മുഖകമനനി കകേന്ദ്രമനനിക്കസ്റ്റ് കനരടത
കേടതഴുതുകേയുക  ഓണവക  അവധനിക്കകലേവക  മുന്നനിരതനി  ഇഗൗ  പ്രശ്നതനില്
ഇടെടപടെണടമനസ്റ്റ്  ആവശകടപ്പെടുകേയുക  ടചെയ്തനിരുന്നു.  പകക  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ഇക്കകരകതനില് ഇടെടപടുകേകയക വനിമകനക്കമ്പനനികേളുമകയനി ചെരചടചെയ്യുകേകയക അധനികേ
സസ്പീറസ്റ്റ്  കേടണതകനുള്ള  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികകേകയക  ടചെയ്തനിട്ടനില.  ഇതുമൂലേക  നനിശ്ചനിത
വരുമകനക്കകരകയ പ്രവകസനികേള്, പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ് ടതകഴനിലേകളനികേളനില് പലേരകക മടെങ്ങനി
കപകകേകന് കേഴനിയകത  സനിതനിയനിലേകണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് അതനിഗുരുതരമകയ ഒരു സകഹചെരകക
സൃഷ്ടനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുമുമക  പലേ  പ്രകവശകക  ഇതുകപകടലേയുള്ള  വനിഷേയക
സകസകന  സരക്കകര  കകേന്ദ്രസരക്കകരനിനസ്റ്റ്   മുനനില്  ടകേകണ്ടുവനനിടണസ്റ്റ്.  പകക
കകേന്ദ്രസരക്കകര വളടര നനിരുതരവകദപരമകയ ടപരുമകറമകണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടലേ  പ്രവകസനികേടള,  പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്  ഗള്ഫനില്  കജകലേനി  ടചെയ്യുനവടര
ടകേകള്ളയടെനികന  സമസ്പീപനക   മറസ്റ്റ്  സകസകനങ്ങളനിടലേകന്നുമനില.   കകേരളതനിടലേ
പ്രവകസനികേടള മകത്രമകണസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് പ്രധകനമകയനി ബകധനികനതസ്റ്റ്.  വനിമകനക്കമ്പനനികേളുക
കകേരളടതയകണസ്റ്റ്  ലേകകമനിടുനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  ടകേകള്ള  അവസകനനിപ്പെനിക്കകന്
ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മുഖകമനനി  കകേന്ദ്ര  സരക്കകരുമകയനി  ഇടെടപട്ടസ്റ്റ്  സതസര  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികകേയകണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള് ഖകദര :  സര,  ഇഗൗ വനിഷേയക സകബനനിചസ്റ്റ് ഞകനുക
കനകട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയനിരുനതകണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  രകജു  എബ്രഹകക  പറഞതനികനകടെസ്റ്റ്  കുറചസ്റ്റ്
കേകരകങ്ങള് കടെനി കട്ടനികചരക്കകനുണസ്റ്റ്. നമ്മുടടെ വനിമകനതകവളങ്ങള് ഇനരനകഷേണല്
കഗറസ്റ്റ് കവ കപകയനിനനില് ഉള്ടപ്പെടുതണടമന ആവശകക നമള്  കനരടത ഉനയനിചനിരുന്നു.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  അകഗസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.  യകത്രകക്കൂലേനി  യകഥേഷ്ടക  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകന്
അനുമതനി നല്കേനിയ ഇഗൗ അവസ   പ്രവകസനികേടള  സകബനനിചനിടെകതകളക  വളടര
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പ്രയകസമുണകകനതകണസ്റ്റ്.  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മുഖകമനനി  അക്കകരകതനില്  ഇടെടപട്ടനിടണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമനനിനുകമല്  ശകമകയ  സമരദ്ധക  ടചെലുതകന്  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയണടമന
അഭകരത്ഥനയകണസ്റ്റ്  എനനികള്ളതസ്റ്റ്.  കടെകടത,  ടസപ്റകബര  3-നസ്റ്റ്  സഗൗദനി  അകറബകയനില്
നനിതകഖതനിടന  മൂനകകഘട്ടക  ആരകഭനികകേയകണസ്റ്റ്.  അവനിടടെനനിന്നുക  ധകരകളക  ആളുകേള്
തനിരനിച്ചുവരകന് കപകകുകേയകണസ്റ്റ്.  അങ്ങടന തനിരനിച്ചുവരുന പ്രവകസനികേളുടടെ പുനരധനി
വകസതനിനകയനി  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പലേ  പദ്ധതനികേളുക  ആവനിഷ്കരനിചനിടണസ്റ്റ്.  മുന്  ഗവണ്ടമനനില്
നനിന്നുക വകതകസ്തമകയനി  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് വളടര തകല്പ്പെരകപൂരവക ഇക്കകരകതനില്
ഇടെടപടുന്നുണസ്റ്റ്.  അവരുടടെ പുനരധനിവകസ പദ്ധതനികേള്  വനിപുലേസ്പീകേരനികനതനിനസ്റ്റ്  സകസകന
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  എടന്തലകക  പദ്ധതനികേളകണസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിചനിടള്ളടതനസ്റ്റ്  വകകമകക്കണടമനസ്റ്റ്
ഞകന് അഭകരത്ഥനികകേയകണസ്റ്റ്.

മുഖകമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകയനി വനിജയന്) :  സര,  അവധനിക്കകലേങ്ങളനിലുക മറസ്റ്റ്
വനികശഷേകവസരങ്ങളനിലുക  വനിമകനക്കമ്പനനികേള്  പ്രവകസനികേളനില്നനിന്നുക  ഉയരന  യകത്രക
നനിരക്കസ്റ്റ്  ഇഗൗടെകകന്നുടവന  കേകരകക  സരക്കകരനിടന  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്.  ഇക്കകരകതനില്
അടെനിയന്തരമകയനി ഇടെടപടെണടമന്നുക ഓണക,  ഇഗൗദസ്റ്റ് സസ്പീസണനില് കടുതല്  വനിമകന
യകത്രകസഗൗകേരകക  ഏരടപ്പെടുതണടമന്നുക  യകത്രകനനിരക്കസ്റ്റ്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കരുടതന്നുക
കകേന്ദ്ര കവകകമയകന മനകലേയതനികനകടെസ്റ്റ് സകസകന സരക്കകര ആവശകടപ്പെട്ടനിരുന്നു.
അതനുസരനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  കവകകമയകന  ടസക്രൈട്ടറനി  ഇക്കകരകക  പരനിഗണനിക്കകടമനസ്റ്റ്
അറനിയനികകേയുക ടചെയ്തനിരുന്നു.  കകേന്ദ്ര കവകകമയകന ടസക്രൈട്ടറനി ഇക്കകരകക വകഗകനക
ടചെയ്ടതങനിലുക നടെപടെനിടയകന്നുക സസസ്പീകേരനിചനിടലന്നുള്ളതകണസ്റ്റ് വകസ്തവക. ആഗസസ്റ്റ് 27
മുതല്  ടസപ്റകബര 10 വടരയുള്ള കേകലേയളവനില്  ഷേകരജയനില്നനിന്നുക കകേരളതനികലേയസ്റ്റ് 18
വനിമകനങ്ങള് എയര ഇന്തക എകസ്റ്റ്പ്രസ്സനിനസ്റ്റ് ഓപ്പെകററസ്റ്റ് ടചെയ്യകനുള്ള അനുമതനി ഷേകരജ
അധനികൃതര നല്കേനി. അതനിടന  ഭകഗമകയനി ടെനിക്കറസ്റ്റ് ബുക്കനികഗസ്റ്റ് ആരകഭനികകേയുക ടചെയ്തു.
എനകല്  ഇതനിനുപകേരമകയനി  എയര  അകറബകയസ്റ്റ്   വനിമകന  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  നടെത്തുനതനിനസ്റ്റ്
അനുമതനി നല്കേണടമനകവശകടപ്പെട്ടസ്റ്റ് ഇന്തക ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കേതസ്റ്റ് നല്കേനിയനിരുന്നു.
അതനികന്മേല് തസ്പീരുമകനമകയനിട്ടനില.  കകേന്ദ്ര സരക്കകര ഇകപ്പെകള് സസസ്പീകേരനികന നയക
എയര  അകറബകയസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  തടെസ്സമകണസ്റ്റ്.  ആ  നയക  മകറകന്  സരക്കകര
കേതയചനിടണസ്റ്റ്.  ഒകണവക  ടപരുനകളുക  അടുതതനിനകല്  അടെനിയന്തരനടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുക കവകകമയകന വകുപ്പെനികനകടെസ്റ്റ് ആവശകടപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്.

ഇവനിടടെ ചൂണനിക്കകണനിച മടറകരു കേകരകക, വനികദശ രകജകങ്ങളനിടലേ സസകദശനിവല്ക്കരണക,
ആകഗകള സകമ്പതനികേമകന്ദകക തുടെങ്ങനിയ പ്രശ്നങ്ങള്മൂലേക ടതകഴനില് നഷ്ടടപ്പെട്ടസ്റ്റ് തനിരനിടചത്തുന
പ്രവകസനികേളുടടെ  പുനരധനിവകസതനിനുക  സുസനിരവരുമകനതനിനുമകയനി  സരക്കകര  വനിഭകവന
ടചെയ്തനിടള്ള  പദ്ധതനിയകണസ്റ്റ്  കനകരക്ക  ഡനിപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ്  കപ്രകജകസ്റ്റ്  കഫകര  റനികട്ടണ്
എമനിഗ്രേനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂടടെ  15  ശതമകനക  മൂലേധന  സബ്സനിഡനിയുക  മൂനസ്റ്റ്  ശതമകനക
പലേനിശ  സബ്സനിഡനിയുക  നല്കേനി  സസയക  ടതകഴനില്  സകരകഭങ്ങള്  കേടണതകന്
കനകരക്ക വകുപ്പെസ്റ്റ് ബകങ്കുകേള് മുകഖന  വകയ്പ ലേഭകമകകന്നുണസ്റ്റ്. സഗൗദനി അകറബകയനില്
നനിതകഖതസ്റ്റ് ഏരടപ്പെടുത്തുനതനിലൂടടെ ടതകഴനില് നഷ്ടടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  നകട്ടനിടലേത്തുന പ്രവകസനികേള്കക
ഈ പദ്ധതനിയുടടെ ആനുകലേകക  പ്രകയകജനടപ്പെടുതകവനതകണസ്റ്റ്.
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(2)  കേസ്പീഴ്ശകന്തനി നനിയമനക

ശസ്പീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി:  സര,  ടചെട്ടനികളങ്ങര  കദവസ്പീകകത്രക ഒരുപകക
കലേകകേടടപതൃകേ ഭൂപടെതനില്കപകലുക സകനമുള്ള  ഓണകടകേരയനിടലേ പ്രശസ്തമകയ
കകത്രമകണസ്റ്റ്. ആ കദവസ്പീകകത്രതനില് അബ്രകഹ്മണനകയ കേസ്പീഴ്ശകന്തനിടയ    നനിയമനിക്കനിടലനസ്റ്റ്
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടന  കനതൃതസതനിലുള്ള  ഭരണസമനിതനിയകയ  ശസ്പീകദവനി  വനിലേകസക
ഹനിന്ദുമത  കേണ്ടവന്ഷേന്  നനിലേപകടടെടുതനിരനികന്നു.  സകകസകരനികേ  കകേരളതനിനസ്റ്റ്
അപമകനമകയ  നനിലേപകടെകണനിതസ്റ്റ്.  ശകന്തനിലേകവണതനില്  കജകലേനികനകകന  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ
2017-ടലേ ടപകതു സലേകമകറക  സകബനനിചസ്റ്റ്  അസനിസനസ്റ്റ്  കദവസസക  കേമസ്പീഷേണര
ഉതരവസ്റ്റ് പുറടപ്പെടുവനിചനിരുന്നു.  അതനിടന ഭകഗമകയനി പുതനിയനിടെക കേസ്പീഴ്ശകന്തനി അനുഷനിചനിരുന
ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്. സുധനികുമകര എന വകകനിടയ ടചെട്ടനികളങ്ങര കകത്രതനിടലേ കേസ്പീഴ്ശകന്തനിയകയനി
നനിയമനക  ടകേകടുത്തുടകേകണസ്റ്റ്  ഒരുതരവസ്റ്റ്  പുറടപ്പെടുവനിചനിരുന്നു.  എനകല്  നകയകടെനി
മുതല്  നമ്പൂതനിരനിവടരയുള്ള  108  ജകതനി  വനിഭകഗങ്ങടള  കകേകരതനിണക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്  മുകനറുന്നുടവന്നുപറഞസ്റ്റ് ടതരടഞടുപ്പുകേകലേതസ്റ്റ്  വസ്പീമ്പസ്റ്റ്  പറഞവരുടടെ
യഥേകരത്ഥ ഹനിന്ദുതസ ഫകസനിസസ്റ്റ് മുഖമകണസ്റ്റ് പുറത്തുവനനിരനികനതസ്റ്റ്. അബ്രകഹ്മണനകയ
കേസ്പീഴ്ശകന്തനിടയ ഇവനിടടെ നനിയമനിക്കകന് കേഴനിയനിടലനസ്റ്റ് ഏകേപകസ്പീയമകയനി,  ശസ്പീകദവനി
വനിലേകസക  ഹനിന്ദുമത  കേണ്ടവന്ഷേടന  പ്രകമയതനിലൂടടെ  രണകമതസ്റ്റ് ഒരുതരവസ്റ്റ്
പുറടപ്പെടുവനിക്കകനകയനി കേമസ്പീഷേണര നനിരബനനിതനകയനിരനികന്നു. അതനിലൂടടെ വസ്പീണ്ടുക
അകദഹക  14 -8-2017-ല് ശകന്തനിക്കകരുടടെ ടപകതു സലേകമകറക സകബനനിചസ്റ്റ് മടറകരുതരവസ്റ്റ്
പുറടപ്പെടുവനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  അതുപ്രകേകരക   ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  സുധനികുമകര  എന  ശകന്തനിയുടടെ
ഭരണഘടെനകപരമകയനിടള്ള  അവകേകശതനികന്മേലുള്ള  ലേകഘനമകണസ്റ്റ്  വനനിടള്ളതസ്റ്റ്.    സുപ്രസ്പീക
കകേകടെതനിയുടടെ  വളടര  വകകമകയ  വനിധനിയുണസ്റ്റ്.  ജകതനിയുടടെയുക  മതതനിടനയുക
കപരനില് തകനനികേവനിദകയനില് നനിന്നുക ആടരയുക മകറനിനനിരതകന് പകടെനിടലന ഏറവക
പ്രസകമകയ  2002-ടലേ  ആദനിതകന് കകേസ്സനിടലേ   വനിധനിയുള്ളകപ്പെകള് തടനയകണസ്റ്റ്
ടചെട്ടനികളങ്ങര കകകത്രകപകദശകേ സമനിതനിയുടടെ ഭകഗത്തുനനിനസ്റ്റ് ഈ രൂപതനിലുള്ള
ഒരു  ഇടെടപടെല് വനനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് അനുവദനിക്കകന് കേഴനിയുനതല.  ജകതനിയുക
കുലേവക  പറഞസ്റ്റ്  ഒരു  മനുഷേകടന  അവകേകശതനികന്മേലുള്ള  ലേകഘനമകണസ്റ്റ്  ടചെട്ടനികളങ്ങര
കകത്ര  ഭരണസമനിതനി  നടെതനിയനിരനികനതസ്റ്റ്.  അബ്രകഹ്മണനകയ  ശകന്തനി   ടചെട്ടനികളങ്ങര
കകത്രതനില് കവടണനകണസ്റ്റ് അവര പറഞനിരനികനതസ്റ്റ്.  അങ്ങടനടയകരു കേകരകക
ഒരനിടെത്തുക പറയുനനില.  ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ടചെട്ടനികളങ്ങര കകത്രതനിടലേ തടന ഉദകഹരണങ്ങള്
എടുതകല്, മലേയകള ബ്രകഹ്മണനസ്റ്റ് മകത്രകമ ടചെട്ടനികളങ്ങരയനില് പൂജ നടെതകനകയനി
അവകേകശമുളടവനസ്റ്റ്  അവര  പറയുകമ്പകള്  ആര.  കദവരകജന്  കപകറനി  എന  തുളു
ബ്രകഹ്മണനകയ  ആള്  അവനിടടെ  പൂജ  നടെതനിയനിരുനതകയനി,  കമല്ശകന്തനിയകയനി
കസവനമനുഷനിചതകയനി ചെരനിത്രക പറയുന്നുണസ്റ്റ്.  കദവസസക കബകരഡനിടന ജകതനിപരമകയ ഈ



സബ്മനിഷേന് 349

അജണയസ്റ്റ്  പ്രബുദ്ധമകയ  സകകസകരനികേ  കകേരള  സമൂഹതനില്  നമുക്കസ്റ്റ്  കേസ്പീഴടെങ്ങകന്
കേഴനിയനില.  ടതരടഞടുപ്പെസ്റ്റ് കേകലേഘട്ടതനില് മകത്രക പനികനകക്ക സമുദകയടത കടടെ
നനിരതകന്  കവണനി  നടെത്തുന  രകഷസ്പീയതനക  നമള്  മനസ്സനിലേകകക്കണതകണസ്റ്റ്.
ടസക്രൈകട്ടറനിയറനിനുമുമ്പനില്  കകേരളതനിടലേ  ഒരു  എക.പനി.  പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗ
അതനിക്രൈമതനിടനതനിടര  സമരക  നടെത്തുന്നു.  അകദഹക  കടെനി  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനികന
മണ്ഡലേമകണസ്റ്റ്. ഇക്കകരകതനില് ഒരകരകകപകലുക പറയകന് അകദഹക തയ്യകറകയനിട്ടനിടലന്നു കടെനി
ഈയവസരതനില്  ചൂണനിക്കകണനിക്കകന്  ആഗ്രേഹനികകേയകണസ്റ്റ്.  മകകവലേനിക്കര  അസനിസനസ്റ്റ്
കദവസസക  കേമസ്പീഷേണര   ഇകപ്പെകള്  നല്കേനിയനിരനികന  ഈ  ഉതരവസ്റ്റ്  അടെനിയന്തരമകയനി
പനിന്വലേനികനതനിനുക  കൃതകമകയ  നസ്പീതനി  ലേഭനികനതനിനുക  ജകതനിയുടടെയുക  മതതനിടനയുക
അടെനിസകനതനില്  തകന്  ടചെയ്യുന  കജകലേനിയനില്നനിന്നുക  മകറനിനനിരതടപ്പെട്ട
ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്.  സുധനികുമകര എന കേസ്പീഴ്ശകന്തനിക്കസ്റ്റ് ടചെട്ടനികളങ്ങര കകത്രതനില്തടന
കേസ്പീഴ്ശകന്തനിയകയനി  നനിയമനക  നല്കുനതനിനുകകവണനിയുള്ള   ശകമകയ  ഇടെടപടെല്
മകതതരതസ  നനിലേപകടെനിനസ്റ്റ്  മുന്ഗണന  നല്കുന  കകേരളതനിടലേ  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക
മുനണനി  ഗവണ്ടമനനിടന  ഭകഗമകയനിടള്ള  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനിയുടടെ  ഭകഗത്തു
നനിന്നുണകകേണടമനസ്റ്റ് ഈ സബ്മനിഷേനനിലൂടടെ ആവശകടപ്പെടുകേയകണസ്റ്റ്.

സഹകേരണവക  വനികനകദസഞകരവക  കദവസസവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേകപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്  ): സര, തനിരുവനിതകകകര കദവസസക കബകരഡനിടന കേസ്പീഴനിലുള്ള മകകവലേനിക്കര
ഗ്രൂപ്പെനിടലേ  ശകന്തനിക്കകരുടടെ  2017-ടലേ സലേകമകറങ്ങള് സകബനനിചസ്റ്റ് മകകവലേനിക്കര
അസനിസനസ്റ്റ്  കദവസസക  കേമസ്പീഷേണര  ഉതരവസ്റ്റ്  പുറടപ്പെടുവനികകേയുണകയനി.  പ്രസ്തുത
ഉതരവനുസരനിചസ്റ്റ്  മകകവലേനിക്കര  ഗ്രൂപ്പെനിടലേ  പുതനിയനിടെക  കദവസസക  കേസ്പീഴ്ശകന്തനിയകയ
ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  സുധനികുമകറനിടന ടചെട്ടനികളങ്ങര കദവസസക  കേസ്പീഴ്ശകന്തനിയകയനി  സലേക
മകറനിയനിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  സലേകമകറക  കകത്രകചെകരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  വനിരുദ്ധമകടണനസ്റ്റ്  കേകണനിച്ചു
ടകേകണസ്റ്റ് കകത്രതനനി ടചെട്ടനികളങ്ങര കദവസസക അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ആഫസ്പീസരക്കസ്റ്റ്
ഒരു കേതസ്റ്റ് നല്കുകേയുണകയനി.

ഇതുസകബനനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീകദവനി  വനിലേകസക  ഹനിന്ദുമത  കേണ്ടവന്ഷേന്   എന
സകഘടെന   ബഹുമകനടപ്പെട്ട  ടടഹകക്കകടെതനിയനില്  ഫയല്  ടചെയ്ത ഡബബ.പനി.(സനി)
22574/2017  നമ്പര  കകേസ്സനിടലേ  വനിധനിനകകയതനില്  ബനടപ്പെട്ടവടര  കദവസസക
കേമസ്പീഷേണര കനരനില് കകേട്ടസ്റ്റ് തസ്പീരപ്പെസ്റ്റ് കേല്പ്പെനിക്കകന് ഉതരവകയനിരുന്നു.

ടചെട്ടനികളങ്ങര കകത്രതനിടലേ ചെടെങ്ങുകേള് നനിരവഹനികനതസ്റ്റ് കഷേകഡശ സകസകരതനില്
സമകവരതനകവടര  കേഴനിഞ  മലേയകള  ബ്രകഹ്മണര  രകവകസകതരസ്പീയക  ധരനിച്ചു
ടകേകണകയനിരനിക്കണടമന്നുക  ഇതരക  കേസ്പീഴ് വഴക്കങ്ങള്  ലേകഘനിചകല്  ഗഗൗരവമകയ
ഈശസരകകേകപതനിനസ്റ്റ്  ഇടെയകകടമന്നുക  കകത്രതനനി  അഭനിപ്രകയടപ്പെട്ടതനിനകലുക
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ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  സുധനികുമകറനിടന  നനിയമനവമകയനി  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  വനിവനിധ  തലേങ്ങളനില്
നനിന്നുക ധകരകളക വനിവകദങ്ങള് ഉയരനതനിനകലുക പുതനിയനിടെക ശകന്തനിയകയ ശസ്പീ. എസസ്റ്റ്.
സുധനികുമകറനിടന  ശകന്തനിയകയനി  സലേകമകറനിയ  മകകവലേനിക്കര  അസനിസനസ്റ്റ്  കദവസസക
കേമസ്പീഷേണറുടടെ  ഉതരവസ്റ്റ്  നടെപ്പെകകക്കണതനിടലനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമകനനിച്ചുടകേകണ്ടുക  തനിരുവനിതകകകര
കദവസസക കേമസ്പീഷേണര ഉതരവകടയനകണസ്റ്റ് അവര അറനിയനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.

പൂജകരനി  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  കദവസസക  കബകരഡസ്റ്റ്  നനിയമനങ്ങളനില്  ജകതനി  പരനിഗണന
പകടെനിടലനസ്റ്റ്  തനിരുവനിതകകകര  കദവസസക  കബകരഡസ്റ്റ്  എതനിരകേകനിയകയ  സനിവനില്
അപ്പെസ്പീല് നമ്പര 6965/96 കകേസ്സനില്  3-10-2012-ല് ബഹുമകനടപ്പെട്ട സുപ്രസ്പീകകകേകടെതനി
വനിധനി  പ്രസ്തകവനിചനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  ആയതനിനകല്  ശകന്തനി  മുതലേകയ  തസ്തനികേകേളനിടലേ  നനിയമനക
ജകതനി പരനിഗണന കടെകടത നടെപ്പെനിലേകകനതനിനസ്റ്റ് എലക കദവസസക കബകരഡുകേള്കക
സരക്കകര  നനിരകദശക  നല്കുകേയുണകയനി.  ഈ  നനിരകദശതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദ്ധമകയകണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെകള് തനിരുവനിതകകകര കദവസസക കബകരഡസ്റ്റ് തസ്പീരുമകനടമടുതനിടള്ളതസ്റ്റ്.

കകേരള  സമൂഹതനില്നനിന്നുക  നനിരമകരജനക  ടചെയ്ത  അയനിതകചെരണക
കകത്രകചെകരങ്ങളുടടെ  മറവനില്  പുനനഃസകപനികന  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഇതരടമകരു  നടെപടെനി
തനിരുവനിതകകകര കദവസസക കബകരഡനിടന ഭകഗത്തുനനിന്നുണകയതസ്റ്റ് കകേരളതനിനകടകേ
അപമകനകേരമകണസ്റ്റ്.  ഇതരക പ്രതനികലേകമകേരമകയ നടെപടെനികേള് സരക്കകര അതസ്പീവ
ഗഗൗരവകതകടടെയകണസ്റ്റ്  കേകണുനതസ്റ്റ്.  സുപ്രസ്പീകകകേകടെതനി  വനിധനികപകലുക  മകനനിക്കകടത
കദവസസക കേമസ്പീഷേണര പുറടപ്പെടുവനിച ഉതരവസ്റ്റ് തനികേഞ നനിയമലേകഘനമകടണനസ്റ്റ്
സരക്കകര കേകണുന്നു. ശകമകയ നടെപടെനികേളുമകയനി സരക്കകര മുകനകടകപകകുക. 

(3)   കഗ്രേസസ്റ്റ് മകരക്കസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ടടടെസണ്  മകസര:  സര,  കകേരള  സകസകന  യുവജനകകമ
കബകരഡസ്റ്റ്  തകദശഭരണ  സകപനങ്ങളുടടെ  സഹകയകതകടടെ  സകഘടെനിപ്പെനികന
കേലേകകേകയനികേ മത്സരമകണസ്റ്റ് ബൃഹതകയ കകേരകളകത്സവക. യുവജനങ്ങളനിടലേ കേകയനികേവക
കേലേകപരവക  സകകസകരനികേവമകയ  വനികേസനക  ലേകകമകക്കനി  കകേരകളകത്സവക
സകഘടെനിപ്പെനികന്നു.  അവരുടടെ  കേലേകകേകയനികേ  മനികേവസ്റ്റ്  ടതളനിയനിക്കകനുള്ള
ഏകേകവദനിയകണസ്റ്റ്  കകേരകളകത്സവക.  കകേരകളകത്സവതനില്  പഞകയതസ്റ്റ്,  നഗരസഭ,
കകേകരപ്പെകറഷേന്,  കബകക്കസ്റ്റ്  തലേങ്ങളനില്  നനിന്നുക  പ്രകഥേമനികേ  തലേതനില്  വനിജയനിചസ്റ്റ്
ജനിലക-സകസകനതലേതനില്  വനിജയനിച്ചു  വരനികേടയനതസ്റ്റ്  വലേനിയ  കേകരകമകണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടലേ  എലക  ജനിലകേളനില്  നനിന്നുമകയനി  ഏകേകദശക  നകലേകയനിരകതകളക
കപരകണസ്റ്റ്  സകസകന  കകേരകളകത്സവതനില്  തങ്ങളുടടെ  പ്രതനിഭ  മകറ്റുരയകനകയനി
പടങടുകനതസ്റ്റ്. നനിരന്തരമകയ പരനിശസ്പീലേനവക മനികേച ടലേവലേനികലേയസ്റ്റ് വരകനുള്ള സമയക
കേടണതലുടമലകക  അവസകന  സരട്ടനിഫനിക്കറനിലുക  ടചെറനിയ  സമകനങ്ങളനിലുമകയനി
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ഒതുങ്ങനികപ്പെകകുന കേകഴ്ചയകണസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് സകജകതമകയനിരനികനതസ്റ്റ്.   ഇകപ്പെകള്  കകേരള
പബനികേസ്റ്റ് സരവസ്പീസസ്റ്റ് കേമസ്പീഷേന്  blind, deaf, dumb  തുടെങ്ങനിയ ചെനിലേ വനിഭകഗങ്ങള്കക
ശകരസ്പീരനികേകമത  കുറഞവരകടമലകക  കഗ്രേസസ്റ്റ്  മകരക്കസ്റ്റ്  നല്കേനിവരുന്നുണസ്റ്റ്.  ഇകത
സസഭകവമനിലകതതകടണങനില്കപകലുക  കകേരകളകത്സവ  വനിജയനികേള്  ഇതരഹനിക
ന്നുടവന്നുള്ളതസ്റ്റ്  നനിസ്തരക്കമകണസ്റ്റ്.  കദശസ്പീയ-അന്തരകദശസ്പീയ  മത്സരങ്ങളനില്  പടങടുതസ്റ്റ്
വനിജയനികനതനിനുക  നമ്മുടടെ  സകസകനതനിടന  യശസസ്റ്റ്  ഉയരത്തുനതനിനുക
യുവതസ്പീയുവകക്കടള,  പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്  സരഗകശഷേനിയുള്ളവടര  വളരതനി
ടകേകണ്ടുവരുനതനിനുക  കകേരകളകത്സവ  മത്സരതനിടന  മകറ്റുകടനതനിനുക  കടുതല്
പങകളനിതമുറപ്പെകകനതനിനുകകവണനി  സകസകനതലേതനില്  ഒനകക  സകനതനിനസ്റ്റ്
അരഹരകയവരക്കസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കഗ്രേസസ്റ്റ് മകരക്കസ്റ്റ് ടകേകടുക്കണടമന കേകരകക സരക്കകര
ഗഗൗരവമകയനി പരനിഗണനിക്കണടമനസ്റ്റ് ഈ സബ്മനിഷേനനിലൂടടെ ഞകന് ആവശകടപ്പെടുന്നു.

വകവസകയവക  കസകരട്സുക  യുവജനകേകരകവക  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമകയ്തസ്പീന്  ): സര,  യുവജനങ്ങളുടടെ  കേലേകപരവക  സകകസകരനികേവക  കേകയനികേവമകയ
കേഴനിവകേള്  പ്രകേടെനിപ്പെനികനതനിനസ്റ്റ്  അവസരടമകരുകകേ,  അവരനില്  സകകഹകദരകവക
സഹകേരണകബകധവക  സഹവരതനിതസവക  വളരത്തുകേ,  ഒരു  ടപകതു  സകഗമകവദനിയനില്
ഒരുമനിച്ചുകടുനതനിനസ്റ്റ്  അവസരടമകരുകകേ  തുടെങ്ങനിയ  ലേകകങ്ങകളകടടെ  സകസകന
യുവജനകകമ  കബകരഡനിടന  കനതൃതസതനില്  തകദശഭരണ  സകപനങ്ങളുടടെയുക വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുടടെയുക  സഹകേരണകതകടടെയകണസ്റ്റ്  കകേരകളകത്സവക  സകഘടെനിപ്പെനികനതസ്റ്റ്.
നഗര  വകസനികേള്ടക്കകപ്പെകതടന  ഗ്രേകമസ്പീണ  കമഖലേയനിടലേ  യുവജനങ്ങള്കക  തങ്ങളുടടെ
കേലേക-കേകയനികേ കേഴനിവകേള് പ്രകേടെനിപ്പെനികനതനിനുക പരനികപകഷേനിപ്പെനികനതനിനുക കകേരകളകത്സവക
അവസരടമകരുകന്നുണസ്റ്റ്.  ഔപചെകരനികേ  വനിദകകഭകകസതനിനസ്റ്റ്  അവസരക  ലേഭനിക്കകതവരുക
മുഖകധകരക  കേകലേകത്സവങ്ങളനില്  പടങടുക്കകന്  സകധനിക്കകതവരുമകയ  സകധകരണക്കകരകയ
യുവ  കേലേക-കേകയനികേ  പ്രതനിഭകേളകണസ്റ്റ്  കകേരകളകത്സവതനില്  മകറ്റുരയന  ഭൂരനിപകക
മത്സരകരത്ഥനികേളുക.  കകേരകളകത്സവതനിടന  പ്രകഥേമനികേ  മത്സരങ്ങള്  ഗ്രേകമ-മുനനിസനിപ്പെല്-
കകേകരപ്പെകറഷേന്  തലേങ്ങളനിലുക  രണകകഘട്ട  മത്സരങ്ങള്  കബകകതലേതനിലുക  മൂനകകഘട്ട
മത്സരങ്ങള്  ജനിലകതലേതനിലുക  സകഘടെനിപ്പെനികന്നു.  ജനിലകതലേ  മത്സരങ്ങളനില്  വനിജയനിചവര
സകസകനതലേ കകേരകളകത്സവതനില് പടങടുകന്നു.  കകേരകളകത്സവതനില് 59 ഇനക
കേലേക മത്സരങ്ങളുക 36 ഇനക കേകയനികേ മത്സരങ്ങളുക 4 ഇനക കേകരഷേനികേ മത്സരങ്ങളുക 7
ഇനക കേളരനി മത്സരങ്ങളുക ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.  എനകല് കേലേക മത്സരങ്ങളനിടലേ 18
ഇനങ്ങള്  മകത്രമകണസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  യുവജകനകത്സവതനില്  ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.
കകേരകളകത്സവ  വനിജയനികേള്ക്കസ്റ്റ്  കടകഫനി,  സരട്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്,  മപ്രസസ്റ്റ്  മണനി  എനനിവ
ഏരടപ്പെടുതനിയനിടണസ്റ്റ്. കകേരകളകത്സവതനിടലേ വനിജയനികേള്ക്കസ്റ്റ് ഉനതപഠനതനിനകയനി
കകേരള യൂണനികവഴനിറനി കഗ്രേസസ്റ്റ് മകരക്കസ്റ്റ് അനുവദനികന്നുമുണസ്റ്റ്.  ബഹുമകനടപ്പെട്ട ഇ.  ടെനി.
മടെസണ് മകസര വളടര ഗഗൗരവപൂരവമകയകണസ്റ്റ് ഈ വനിഷേയക ഉനയനിചതസ്റ്റ്.  പടക,
കകേരകളകത്സവ  വനിജയനികേള്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമന  മത്സരപരസ്പീകകേളനില്  കഗ്രേസസ്റ്റ്  മകരക്കസ്റ്റ്
അനുവദനികന വനിഷേയക ഇകപ്പെകള് സരക്കകരനിടന പരനിഗണനയനിലേനില.
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(4) ടസഷേകലേനിസസ്റ്റ് അദ്ധകകപകേ നനിയമനക

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ദകസന്  : സര,  ഭനിനകശഷേനിക്കകരകയ  കുട്ടനികേളുടടെ  ഉനമനതനിനുക
വനിദകകഭകകസതനിനുക  കകേരള  സരക്കകര  നല്കുന  പനിന്തുണ  വളടര  പ്രധകനടപ്പെട്ടതകണസ്റ്റ്.
ഭനിനകശഷേനിക്കകരുടടെ കേകരകതനില് പ്രകതകകേ ശദ്ധ നല്കേനി മുകനറുന സരക്കകരനിടന,
പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്  വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പുമനനിടയ  അഭനിനന്ദനിക്കകന്  ഈ  അവസരക
ഉപകയകഗനികകേയകണസ്റ്റ്.  സുപ്രധകനമകയ മൂനസ്റ്റ് കേകരകങ്ങള് സരക്കകരനിടന ശദ്ധയനില്
ടകേകണ്ടുവരകനകണസ്റ്റ്  ഞകന്  ഈ  സബ്മനിഷേന്  ഉനയനികനതസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  കേകരണങ്ങളകല്
കേനിടെപ്പെനിലേകയ ഭനിനകശഷേനിക്കകരകയ കുട്ടനികേളുടടെ കേകരകക അതനിദയനസ്പീയമകണസ്റ്റ്.  പഠനിക്കണടമന്നുക
തങ്ങളകല്  കേഴനിയുന  ടതകഴനിടലേടുതസ്റ്റ്  ആത്മകഭനിമകനകതകടടെ  ജസ്പീവനിക്കണടമന്നുക
അവരക്കകഗ്രേഹമുണസ്റ്റ്.  എടന  നനികയകജകേമണ്ഡലേതനിടലേ  പന്തലേകയനനി  BRC  പരനിധനിയനില്
മകത്രക ഇതരതനിലുള്ള 14 കുട്ടനികേളുണസ്റ്റ്.  ഞകന് അവടരടയലകക വസ്പീടുകേളനില് കപകയനി
കേണനിടണസ്റ്റ്.  പഠനിക്കണക,  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പറകവന കജകലേനി കനടെണടമന ഒരു കേകരകക
മകത്രകമ  എലകവരകക പറയകനുണകയനിരുന്നുള.  പടക,  ഈ സസപക  യകഥേകരത്ഥകമകകേകന്
വഴനികേടളകന്നുക മുനനിലേനില.  എട്ടകക  കകസ്സസ്റ്റ്  വടര ചെനിലേ ടചെറനിയ സഹകയങ്ങള് കേനിട്ടനിയനിരുന്നു.
തുടെരനസ്റ്റ്  യകടതകരുവനിധ  സഹകയകമക  പനിന്തുണകയക  ഇല.  അതനിനകല്  പഠനക
പകതനിവഴനിയനില് ഉകപകനികക്കണനി വന്നു.  സസയകടതകഴനില് കനടെകന്  എന്തകണസ്റ്റ്  മകരഗടമനസ്റ്റ്
അറനിയനില.  കേനിടെക്കപ്പെകയയനില് കേനിടെനസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് ടതകഴനിടലേടുക്കകനകകുടമനസ്റ്റ് അറനിയനില.
അവരനില് ശസ്പീ. ഷേകമനില് എന ഇരുപതുകേകരന് കേകല്പകദക ഉപകയകഗനിചസ്റ്റ് കേമ്പമ്മ്യൂട്ടറുക
ടമകമബല് കഫകണുക പ്രവരതനിപ്പെനികനതസ്റ്റ് വനിസ്മയകതകടടെയകണസ്റ്റ് ഞകന് കനകക്കനിക്കണതസ്റ്റ്.
എട്ടകക കകസ്സനിനുകശഷേക തുടെരപഠനതനിനസ്റ്റ് പദ്ധതനികേളുണകകുകമക;  ഇവരടക്കലകവരകക ചെനിലേ
കേഴനിവകേളുണസ്റ്റ്.  ചെനിലേര പകടക കേഥേയുക ആസസദനികന്നു,  ചെനിലേര ചെനിത്രങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നനിറക
നല്കുന്നു,  മറ്റു  ചെനിലേര  കേമ്പമ്മ്യൂട്ടര  പ്രവരതനിപ്പെനികന്നു.  കേഴനിവക  അഭനിരുചെനിയുക  തനിരനിചറനിഞസ്റ്റ്
ആര.എക.എസസ്റ്റ്.എ.-യുടടെ  പുതനിയ  വകരഷേനികേ  പദ്ധതനിയനില്  ഇവരുടടെ  തുടെരപഠന
സകധകതകേളുക  ടതകഴനില്  പരനിശസ്പീലേനവക  ഉള്ടപ്പെടുത്തുകമ്പകള്  ഈ  കമഖലേയനില്
പ്രവരതനികന വനിവനിധ ഏജന്സനികേള് തമനില് ഏകകേകപനമനിലകതതസ്റ്റ് ടചെയ്യുന
പ്രവരതനങ്ങടളലകക  അസകനതകകന്നുമുണസ്റ്റ്.  ഇതുവഴനി  സരക്കകരനിനസ്റ്റ്  വലേനിയ
പകഴസ്റ്റ് ടചെലേവകണസ്റ്റ്  ഉണകകുനതസ്റ്റ്.  മനികേച  ഏകകേകപനതനിലൂടടെ  ഇതസ്റ്റ്  ഒഴനിവകക്കകനുക
ആവരതനമനിലകടത പദ്ധതനികേള് ക്രൈമസ്പീകേരനിക്കകനുക നടെപടെനികേളുണകകുകമക;  അമനിതകകവശവക
ശദ്ധകറവമുള്ള കുട്ടനികേളുടടെ പ്രശ്നമകണസ്റ്റ് രണകമകതതസ്റ്റ്. ബഹുമുഖമകയ പ്രശ്നങ്ങളകണസ്റ്റ്
ഇവര അഭനിമുഖസ്പീകേരനികനതസ്റ്റ്.  പടക,  യകടതകരുവനിധ പരനിഗണനയുക നകളനിതുവടര
ഇവരക്കസ്റ്റ് ലേഭനിചനിട്ടനില.  എടന മണ്ഡലേതനിലുള്ടപ്പെടടെ മനിക്കയനിടെങ്ങളനിലുമുള്ള 5  മുതല്
10  ശതമകനക  വടര  ഭനിനകശഷേനിക്കകര  A.D.H.D.  (Attention  Deficit  Hyperactivity
Disorder)  വനിഭകഗതനിലുള്ളവരകടണനകണസ്റ്റ്  പഠനങ്ങള്  ചൂണനിക്കകണനികനതസ്റ്റ്.
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ശദ്ധകറവസ്റ്റ്,  അമനിതകകവശക,  എടുത്തുചെകട്ടക  എനനിവയകണസ്റ്റ്  ഇവരുടടെ  പ്രധകന
സവനികശഷേതകേള്.  ഇതസ്റ്റ്  മനസ്സനിലേകക്കനി  അനുഭകവപൂരവമകയ  ഇടെടപടെലുകേള്  ഉണകകുനനില.
അദ്ധകകപകേര ശലേകക്കകരകയനി കേകണുന ഇവരനില് മനിക്കവരുക സകമൂഹകവനിരുദ്ധരകയനി
മകറുന  അവസയുണസ്റ്റ്.  ഇക്കകരകങ്ങള്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  പഠന  പനിന്തുണയക  സകമൂഹക
വല്ക്കരണതനിനുക  നടെപടെനികേള്  കവണക.  എന്.സനി.സനി.,  എന്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  സഗൗട്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  &
മഗഡ്സസ്റ്റ്,  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  എനനിവയനില് പ്രവരതനിക്കകന് അവസരക നല്കേണക.
പരസ്പീകയസ്റ്റ് അധനികേസമയക അനുവദനിച്ചുക ആനുകലേകങ്ങള് നല്കേനിയുക സഹകയനികക്കണതുണസ്റ്റ്.
ടമചടപ്പെട്ട പരനിഗണന ലേഭനിചകല് ആല്ബരട്ടസ്റ്റ് ഐന്സസ്പീടനകപ്പെകലുള്ള ശകസജ്ഞന്മേകടരകയക,
ബനികഥേകവടനകപ്പെകടലേയുള്ള  സകഗസ്പീതജ്ഞന്മകടരകയക  സൃഷ്ടനിക്കകന്  കേഴനികഞയക.
വനികദശ രകജകങ്ങളനില് ഗനിഫ്റ്റഡസ്റ്റ്  ചെനില്ഡ്രന്സകയനി  ഇവടര  പരനിഗണനികന അവസയുണസ്റ്റ്.
ഇതരക  കുട്ടനികേളുടടെ  സവനികശഷേതകേള്  മനസ്സനിലേകക്കനി  കകേന്ദ്ര  നനിയമതനിനനുസൃതമകയനി
മകറങ്ങള്  വരുതകന്  തയ്യകറകകുകമക;  ടസഷേകലേനിസസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേരുടടെ  നനിയമന
കേകരകമകണസ്റ്റ്  മൂനകമകതതസ്റ്റ്.  സരവശനിക അഭനിയകനുക  രകഷസ്പീയ മകധകമനികേസ്റ്റ്  ശനിക
അഭനിയകനുക  നനിലേവനില്  ടസഷേകലേനിസസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേ  നനിയമനക  നടെത്തുന്നുണസ്റ്റ്.
ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിടള്ള  വനിദകകഭകകസ  ലേഭകതയുടടെ  കസവനക  അതകന്തകകപകനിത
മകടണങനിലുക  എലക  വനിദകകലേയങ്ങളനിലുക  ഇവരുടടെ  കസവനക  ലേഭകമകകുനനില.  1:5
എന അനുപകതതനില് നനിയമനിക്കണടമനകണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര മകനവ വനിഭവകശഷേനി വകുപ്പെസ്റ്റ്
നനിരകദശനികനടതങനിലുക 1:20 എന അനുപകതതനില്കപ്പെകലുക ഇകപ്പെകള് അവരുടടെ
കസവനക ലേഭകമല.  9  മുതല്  12  വടരയുള്ള കകസ്സുകേള്ക്കസ്റ്റ്  865  അദ്ധകകപകേരുടടെ കസവനക
മകത്രകമ  ലേഭകമകകുന്നുളടവനകണസ്റ്റ്  അറനിവസ്റ്റ്.  എടന  നനികയകജകേമണ്ഡലേതനിടലേ  6
സ്കൂളുകേളനില്  മകത്രകമ  അദ്ധകകപകേ  നനിയമനക  നടെനനിടള.  ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്  5000
അദ്ധകകപകേടരങനിലുക ഉടണങനികലേ  കകേന്ദ്ര  മകനദണ്ഡക  പകലേനിക്കകനകക.  ഇതസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള്
പ്രകവരതനികേമകയനിടലങനില് 500  പുതനിയ  അദ്ധകകപകേടരടയങനിലുക  സകസകന
സരക്കകര  നനിയമനിചസ്റ്റ്  ഓകരക  അദ്ധകകപകേരകക  രണസ്റ്റ്  വസ്പീതക  സ്കൂളുകേളുടടെ  ചുമതലേ
നല്കേനിയകല്  ഇകപ്പെകഴുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടസ്റ്റ് ലേഘൂകേരനിക്കകന്  കേഴനിയുക.  ഭനിനകശഷേനിക്കകരുടടെ
ഉനമനതനിനസ്റ്റ് വനിവനിധ ഏജന്സനികേളുടടെ പ്രവരതന രൂപകരഖ തയ്യകറകക്കണടമന്നുക ഞകന്
സരക്കകരനികനകടെസ്റ്റ് അകപകനികന്നു.

വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പുമനനി  (  ടപ്രകഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകഥേസ്റ്റ്  ): സര,  വനിവനിധതരക
മവഷേമകങ്ങള് അനുഭവനികന ഭനിനകശഷേനിക്കകരകയ കുട്ടനികേള്ക്കസ്റ്റ്  പഠന പനിന്തുണ
ഉറപ്പെകകനതനിനുക അവടര സഹകയനികനതനിനുക സകധകമകയ എലക നടെപടെനികേളുക
സരക്കകര സസസ്പീകേരനിചനിടണസ്റ്റ്.  1 മുതല് 12-ാം കകസ്സസ്റ്റ് വടര ടപകതു വനിദകകലേയങ്ങളനില്
പഠനികന  വനിവനിധതരക  മവകേലേകങ്ങളുള്ള  കുട്ടനികേള്ക്കസ്റ്റ്  പഠനതനില്  പനിന്തുണ
സഹകയക നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  രണ്ടുതരക സകവനിധകനങ്ങളകണുള്ളതസ്റ്റ്  (Inclusive  Education for



354 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 23, 2017

the  Disabled  (IED),  Inclusive  Education  for  the  Disabled  at  Secondary
Stage  (IEDSS).   കകേന്ദ്ര  മകനവ  വനിഭവകശഷേനി  വനികേസന  വകുപ്പെസ്റ്റ്  പുറടപ്പെടുവനിച
IEDSS  മകരഗനനിരകദശങ്ങളനുസരനിചസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേ  വനിദകകരത്ഥനി  അനുപകതക  1:5
ആണസ്റ്റ്.   IEDSS  പദ്ധതനിയനിന്കേസ്പീഴനില്  865  റനികസകഴസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേടര മകത്രമകണസ്റ്റ്
MHRD  സകസകനതനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതനില്  707  അദ്ധകകപകേര  മകത്രമകണസ്റ്റ്
നനിലേവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  ബകക്കനി  158  കപടര  നനിയമനിക്കകനുള്ള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു
വരനികേയകണസ്റ്റ്.   ഈ സകഹചെരകതനില്  IEDSS  പദ്ധതനിയനില് ഇകപ്പെകള്  1:5  എന
അനുപകതക പനിന്തുടെരുകേ പ്രകകയകഗനികേമല.  മപ്രമറനി കമഖലേയനില് ഒരു BRC-യനില് 5
റനികസകഴസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേര  വസ്പീതക  159  BRC-കേളനില്  795  റനികസകഴസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേടരയകണസ്റ്റ്
MHRD സകസകനതനിനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതുകടെകടത സകസകന സരക്കകര
പദ്ധതനികേളനിലുള്ടപ്പെടുതനി  408  റനികസകഴസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേടരയുക അധനികേമകയനി വനിവനിധ
BRC-കേളനില് നനിയമനിചനിടണസ്റ്റ്.  ടകേകയനിലേകണനി നനികയകജകേമണ്ഡലേതനിടലേ 6  മഹസ്കൂളുകേളനില്
IEDSS  പദ്ധതനിക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  റനികസകഴസ്റ്റ്  അദ്ധകകപകേടര  2017-18  വരഷേക  നനിയമനിചനിടണസ്റ്റ്.
എട്ടകക കകസ്സുവടരയുള്ള കുട്ടനികേടള സഹകയനികനതനിനസ്റ്റ് പന്തലേകയനനി, കമലേടെനി BRC-
കേളനിലേകയനി 13 റനികസകഴസ്റ്റ് അദ്ധകകപകേടരയുക SSA വഴനി നനിയമനിചനിടണസ്റ്റ്.  ജനി.വനി.എചസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പകയ്യകളനി,  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കകേകട്ടയല്  എനസ്പീ  വനിദകകലേയങ്ങളനില്  ഫനിസനികയക,
സസ്പീചസ്റ്റ്  ടതറകപ്പെനി  യൂണനിറ്റുകേള്  വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ആരകഭനിചനിടണസ്റ്റ്.  SSA-യുടടെ
ഭകഗമകയനി പന്തലേകയനനി BRC-യുടടെ കേസ്പീഴനില് BRC-കയകടെനുബനനിചസ്റ്റ് ഒരു ഫനിസനികയകടതറകപ്പെനി
യൂണനിറ്റുക  മൂടെകടെനി  പ ഞകയതനികനകടെനുബനനിചസ്റ്റ്  ഒരു  സസ്പീചസ്റ്റ്  ടതറകപ്പെനി  യൂണനിറ്റുക
പ്രവരതനികന്നു.  കടെകടത  കമലേടെനി  BRC-യ  കേസ്പീഴനില്  കേസ്പീഴൂര  ജനി.യു.പനി.എസസ്റ്റ്.-
കനകടെനുബനനിചസ്റ്റ് ഒരു ഫനിസനികയകടതറകപ്പെനി ടസനറുക പ്രവരതനികന്നുണസ്റ്റ്.  അദ്ധകകപകേരുടടെ
കസവനക  പരമകവധനി  കുട്ടനികേള്ക്കസ്റ്റ്  ലേഭകമകകകേടയന  നനിലേപകടെകണസ്റ്റ്  ടസഷേകല്
എഡമ്മ്യൂകക്കറരമകരുടടെ നനിയമനതനില് അവലേകബനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  കടുതല് കുട്ടനികേളുള്ളതുക
കടുതല്  അവശതയനുഭവനികനവരുക  ഉള്ടപ്പെടുന  വനിദകകലേയങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകധകനകക
നല്കേനി  ടസഷേകല്  എഡമ്മ്യൂകക്കറരമകരുടടെ  കസവനക  ലേഭകമകക്കകന്  കേഴനിവതുക  ശമനിചനിടണസ്റ്റ്.
കടെകടത കുട്ടനികേള് കുറഞ സ്കൂളുകേള് കബ്ബുടചെയ്തസ്റ്റ് റനികസകഴസ്റ്റ് അദ്ധകകപകേരുടടെ കസവനക
കടുതല് സ്കൂളുകേളനില് ലേഭകമകകവകന് നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകണസ്റ്റ്.  കേനിടെപ്പെനിലേകയ
കരകഗനികേള്ക്കസ്റ്റ്  മപ്രമറനികകശഷേമുള്ള  തുടെര  പഠനതനിനസ്റ്റ്  ആവശകമകയ  പനിന്തുണ
ഉറപ്പെകക്കകന് നനിലേവനിലുള്ള ടസഷേകല് എഡമ്മ്യൂകക്കറരമകരുടടെ കസവനക ആഴ്ചയനില് ഒരു
ദനിവസടമങനിലുക  ഉറപ്പെകക്കകന്  ശമനികക.  A.D.H.D.  ഉള്ടപ്പെടടെ  നനിലേവനില്  പരനിഗണന
ലേഭനിക്കകത വനിഭകഗങ്ങടള ഉള്ടക്കകള്ളനികന കേകരകവക പരനികശകധനിച്ചുവരനികേയകണസ്റ്റ്.

(5)  ടതകഴനില് സുരക

ശസ്പീ  .    കറകഷേനി  അഗസനിന്  : സര,  കകേരളതനിടലേ  ഏകേകദ്ധകകപകേ  വനിദകകലേയങ്ങളനില്
കേഴനിഞ  20  വരഷേമകയനി കസവനമനുഷനികന വനിദകക കവകളനനിയരമകരുടടെ കജകലേനി
സുരക  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  ആ  സമൂഹകതകടെസ്റ്റ്  ടചെയ്യുന  നസ്പീതനിപൂരവമകയ  ഒരു
പ്രവൃതനിയകണസ്റ്റ്.  വനകന്തരങ്ങളനിടലേ  ആദനിവകസനി  ഊരുകേള്,  അവനികേസനിത  കമഖലേകേള്
എനനിവനിടെങ്ങളനില്  നനിനസ്റ്റ്  സ്കൂളനില്കപകയനി  പഠനിക്കകന്  മടെനികേകണനികന  കുട്ടനികേടള
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സ്കൂളനിടലേതനിചസ്റ്റ്  പഠനിപ്പെനിക്കകന് അവര കേകണനിച തകകഗ  മകനകഭകവടത അകഗസ്പീകേരനിക്കണക.
20  വരഷേങ്ങള്ക്കപ്പുറതസ്റ്റ്  1,500  രൂപയുക  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  3,000  രൂപയുടമകടക്കയകയനിരുന്നു
അവരക്കസ്റ്റ്  ലേഭനിചനിരുന  കവതനക.  ആ  കേകലേയളവനിനുള്ളനില്തടന  വനകന്തരങ്ങകളകടെടുതസ്റ്റ്
ഇതരക  സ്കൂളനില്  കപകയനി  പഠനിപ്പെനിചനിരുനവരനില്  പലേരുക  വനകമൃഗങ്ങളുടടെ
ആക്രൈമണങ്ങളനില്ടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  മരണമടെഞ  സകഭവവക  ഉണകയനിടണസ്റ്റ്.   വരഷേങ്ങളകയനി
കുറഞ കവതനക ലേഭനിചനിരുന ഇവരക്കസ്റ്റ് കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് 10,000 രൂപയകയനി
കവതന വരദ്ധനവസ്റ്റ് നടെതനിയനിരുന്നു.  ഫനിനകന്സസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ് പുറതനിറക്കനിയ ഉതരവ
പ്രകേകരക ദനിവസ കവതനക്കകരകക ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഡനിപ്പെകരടടമനകേളനില് കകേകണ്ടകകസ്റ്റ്
വകവസയനില് കജകലേനി ടചെയ്യുനവരകക വനിദകകഭകകസ സകപനങ്ങളനിലുക ഗ്രേകനസ്റ്റ്-ഇന്-
എയ്ഡസ്റ്റ് ഇന്സനിറമ്മ്യൂഷേനനിലുക കജകലേനി ടചെയ്യുനവരകക  1-4-2016  മുതല് പ്രകബലേകക
വരതക്കവനിധതനില് കവതന വരദ്ധനവസ്റ്റ് വരുതകന് ഉതരവകയനിരുന്നു.

(അദ്ധകകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

10. 30 AM]

കടെകടത  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്  വനതനിനുകശഷേവക  ഇക്കകരകതനില്
വളടര അനുകലേമകയ തസ്പീരുമകനടമടുകകേയുക തുകേ വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടകേകണ്ടുള്ള ഉതരവസ്റ്റ്
പുറടപ്പെടുവനികകേയുക    ടചെയ്തനിരുന്നു.   ടപകതു വനിദകകഭകകസ വകുപ്പെസ്റ്റ്   ടസക്രൈട്ടറനിയുടടെ
16-6-2017-ടലേ ഉതരവപ്രകേകരക ഉതരവകേളനിടലേ വകവസകേള്ക്കസ്റ്റ് വനികധയമകയനി
കേകറഗറനി  1-നസ്റ്റ്  ബകധകേമകയ  കവതനക  ഏകേകദ്ധകകപകേ  വനിദകകലേയങ്ങളനിടലേ  വനിദകക
കവകളനനിയരമകരക്കസ്റ്റ് പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ് നല്കേകന് നനിരകദശക നല്കേനിയനിരുടനങനിലുക കമല്
ഉതരവകേളുടടെകയക  നനിരകദശങ്ങളുടടെകയക  അടെനിസകനതനില്  ഇവരക്കസ്റ്റ്  തുകേ  വരദ്ധനിപ്പെനിചസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിട്ടനില.  ടെനി  കവകളനനിയരമകരക്കസ്റ്റ്  കവതനക  വരദ്ധനിപ്പെനിചസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുക
ഇവരുടടെ ടതകഴനില്സുരക ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുക നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനികക്കണതകണസ്റ്റ്.
ഭഗൗതനികേ സകഹചെരകങ്ങളുക പഠനിക്കകന് കുട്ടനികേളുമുള്ള ഏകേകദ്ധകകപകേ വനിദകകലേയങ്ങടള
എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളകകനതനിനുക ഏകേകദ്ധകകപകേ വനിദകകലേയങ്ങളനില് കസവനമനുഷനികനവരനില്
കയകഗകതയുള്ളവടര  അദ്ധകകപകേരകയനി  അകഗസ്പീകേരനികനതനിനുക  അവകശഷേനികനവടര
ദസ്പീരഘകേകലേമകയ അവരുടടെ  സരവസ്പീസസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  Thrass  course  നടെതനി  അദ്ധകകപകേ
തസ്തനികേയനില് നനിയമനികനതനിനസ്റ്റ് പരനിഗണനികക്കണതുക കുട്ടനികേള് ഇലകതകകുന ഏകേകദ്ധകകപകേ
വനിദകകലേയങ്ങളനിടലേ  വനിദകക  കവകളനനിയരമകടര  ഇതര  ഏകേകദ്ധകകപകേ  വനിദകകലേയങ്ങളനികലേക
എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളനികലേയ്കക്കക  മകറനിനനിയമനികനതനിനുക  സരക്കകര  തസ്തനികേകേളനില്
നനിയമനതനിനസ്റ്റ്  പ്രകയപരനിധനി  തടെസ്സമുള്ളവരക്കസ്റ്റ്  വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പെനികലേക  ഇതര
വകുപ്പെനികലേക  അറന്ഡര,  ലേകസസ്റ്റ്  കഗ്രേഡസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനക  നടെത്തുനതനിനസ്റ്റ്
അനുഭകവപൂരവമകയ നനിലേപകടെസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിക്കണടമനതകണസ്റ്റ് എടന സബ്മനിഷേന്.

വനിദകകഭകകസ വകുപ്പുമനനി (ടപ്രകഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനകഥേസ്റ്റ്) : സര, സകസകനതസ്റ്റ്
പതനിടനകനസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലേകയനി  പ്രവരതനിച്ചുവരുന  285  ഏകേകദ്ധകകപകേ  വനിദകകലേയങ്ങളനിടലേ
എക.ജനി.എല്.സനി.  അദ്ധകകപകേരകയ വനിദകക കവകളനനിയരമകടര കേരകര അടെനിസകനതനിലേകണസ്റ്റ്
നനിയമനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.  ഇവരക്കസ്റ്റ്  നനിലേവനില്  പതനിനകയനിരക  രൂപ  ഓണകററനിയവക
456/2020
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അതനിനുപുറടമ ഉത്സവ ബത, ഹനില്ടകക്കസ്റ്റ്  അലേവന്സസ്റ്റ്,  ആരജനിതകവധനി എനസ്പീ
ആനുകലേകങ്ങളുക നല്കുന്നുണസ്റ്റ്.  ടെനി അദ്ധകകപകേരുടടെ ഓണകററനിയക ഇഗൗ സരക്കകര
അധനികേകരതനില്  വനകശഷേക  17,325  രൂപയകയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിചനിടണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത
തസ്പീയതനി  മുതല് വരദ്ധനിപ്പെനിച  ഓണകററനിയക  നല്കുനതനിനുള്ള നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിച്ചു
വരനികേയകണസ്റ്റ്.   വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പെനില്  അദ്ധകകപകേ  നനിയമനങ്ങള്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.
മുകഖനയകയതനിനകല്  വനിദകക  കവകളനനിയരമകടര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുടടെ  അനുമതനിയനിലകടത
സ്കൂളുകേളനില് നനിയമനികവകന് സകധനികകേയനില.  നനിലേവനിലുള്ളവരനില് പലേരുക അദ്ധകകപകേരകകേകന്
നനിശ്ചനിത  കയകഗകത  കനടെനിയവരുമല.  നനിലേവനിലുള്ള  എക.ജനി.എല്.സനി.കേള്  (മള്ട്ടനികഗ്രേഡസ്റ്റ്
കലേണനികഗസ്റ്റ്  ടസനറുകേള്)  സ്കൂളുകേളകയനി ഉയരത്തുകേയകടണങനില്  വനിദകക  കവകളനനിയരമകരുടടെ
വനിദകകഭകകസ  കയകഗകത  അനുസരനിചസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേളനില്  പുനരവനിനകകസതനിനസ്റ്റ്
പരനിഗണനികക്കണനിവരുക.  ഇഗൗ  വനിഷേയതനില്  വനിശദമകയ  പരനികശകധനയുക  നയപരമകയ
തസ്പീരുമകനവക  ആവശകമകണസ്റ്റ്.  കടെകടത  കുട്ടനികേള്  ഇലകതകകുന  ഏകേകദ്ധകകപകേ
വനിദകകലേയങ്ങളനിടലേ  വനിദകക  കവകളനനിയരമകടര  മറസ്റ്റ്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനികന
വനിഷേയവക വനിശദമകയനി പരനികശകധനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  സകസകനടത ഏകേകദ്ധകകപകേ
വനിദകകലേയങ്ങളുടടെ  പ്രവരതനക  വനിലേയനിരുത്തുനതനിനകയനി  ബനടപ്പെട്ട  എ.ഇ.ഒ.,
കബകക്കസ്റ്റ്  കപ്രകഗ്രേകക  ഓഫസ്പീസര,  കലേകക്കല് പഞകയതസ്റ്റ്  ടമമ്പര  എനനിവരടെങ്ങുന
മൂനകഗ  കേമനിറനിടയ  നനികയകഗനികകേയുക  ഇവര  പ്രവരതനക  വനിലേയനിരുതനി
ടപകതുവനിദകകഭകകസ  ഡയറകരക്കസ്റ്റ്  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുക  ടപകതുവനിദകകഭകകസ
ഡയറകര  ആയതസ്റ്റ്  സമകഹരനിചസ്റ്റ്  സരക്കകരനികലേയസ്റ്റ്  വനിശദമകയ  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്
നല്കുനതനിനുക  നനിരകദശക  നല്കേനിയനിടണസ്റ്റ്.  ആ  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  ലേഭനികനതനുസരനിചസ്റ്റ്
തുടെരനടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനികനതകണസ്റ്റ്.

(6)  കഫകറസസ്റ്റ് കറകഡസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   കുഞനിരകമന് : സര, എടന നനികയകജകേമണ്ഡലേതനിടലേ കദലേമ്പകടെനി

പഞകയതനിടലേ പ്രധകനടപ്പെട്ട ഒരു കേകരകക പരനിഹരനികനതനിനുകവണനിയകണസ്റ്റ് ഇഗൗ

സബ്മനിഷേന്  ടകേകണ്ടുവരുനതസ്റ്റ്.  കദലേമ്പകടെനി  പഞകയതനില്  കദലേമ്പകടെനി,  അഡൂര

എനസ്പീ  രണസ്റ്റ്  ഗ്രേകമങ്ങളകണുള്ളതസ്റ്റ്.  കദലേമ്പകടെനി  പഞകയതസ്റ്റ്  ആഫസ്പീസസ്റ്റ്  സനിതനി  ടചെയ്യുനതസ്റ്റ്

അഡൂര  ഗ്രേകമതനിലേകണസ്റ്റ്.  കദലേമ്പകടെനി  പഞകയതനിടലേ  60  ശതമകനക  പ്രകദശവക

വനഭൂമനിയകണസ്റ്റ്.  വനതനിനകേതസ്റ്റ്  തകമസനികന  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പഞകയതസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസനികലേക

വനികലജസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസുമകകയക ബനടപ്പെടെകന് ഒരു മകരഗവമനില.  ഇനവര കകേരളതനിടലേ

ഇഗൗ പഞകയതസ്റ്റ്/വനികലജസ്റ്റ്  ആഫസ്പീസുകേളനില് വരുനതസ്റ്റ്  കേരണ്ണകടെകേതനിടലേ സുള്ളക

വഴനികയക ഇഗൗശസരമകഗലേക വഴനികയക ആണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ ബുദ്ധനിമുട്ടസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കകന്കവണനി

പലേ  പ്രകവശകക  ഗവണ്ടമനനിടനയുക  ബനടപ്പെട്ട  വകുപ്പെനിടനയുക  മുമ്പനില്  പലേ

ശമങ്ങളുക  നടെതനിടയങനിലുക  ഇതുവടര  വനിജയനിചനില.  വനക  വകുപ്പുമനനി  സലേക

സന്ദരശനിചതകയ അവസരതനില് ഞകനുക നകടകേകരുക ഒനനിച്ചുകചെരനസ്റ്റ് ഇക്കകരകങ്ങള്
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സകസകരനിചകപ്പെകള് അകദഹമതസ്റ്റ് അനുഭകവപൂരവക പരനിഗണനികകേയുക പരനിഹരനിക്കകന്

ബനടപ്പെട്ടവരക്കസ്റ്റ് വകക്കകല് നനിരകദശക നല്കുകേയുക ടചെയ്തു. ഞകനുക പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.

ഉകദകകഗസരുക  വനക  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഉകദകകഗസരുക  കചെരനസ്റ്റ്  സലേതസ്റ്റ്  കപകയനി

കേകരകങ്ങള് പരനികശകധനിചസ്റ്റ്  കടുതല് മരങ്ങള് മുറനിക്കകടത അവരക്കസ്റ്റ് കറകഡുണകക്കനി

ടകേകടുക്കകന്   തസ്പീരുമകനടമടുതനിരുന്നു.  പടക  ഇതുവകരയുക  അതസ്റ്റ്  പൂരതസ്പീകേരനിക്കകന്

കേഴനിഞനിട്ടനില.  ആ  പ്രകദശതനിടലേ  80  ശതമകനക  ആളുകേളുക  കേനടെ,  തുളു  ഭകഷേകേള്

സകസകരനികനവരകണസ്റ്റ്.  അവര  പറയുനതസ്റ്റ്  അവരക്കസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  വരകന്

തകല്പ്പെരകമനില  അവടര  കേരണ്ണകടെകേകതകടെസ്റ്റ്  കചെരത്തുടകേകടുതകല്  മതനിടയനകണസ്റ്റ്.

അതനിനുകവണനി  അവര  ടടഹകക്കകടെതനിയനില്  വടര  കകേസസ്റ്റ്  ടകേകടുതനിടടണനകണസ്റ്റ്

മനസ്സനിലേകക്കകന്  കേഴനിഞതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  നകടുമകയനി  ബനടപ്പെടെകന്  അവരക്കസ്റ്റ്  ഒരു

അവസരമുണകക്കനിടക്കകടുകനതനിനകണസ്റ്റ്  ഒരു   കറകഡസ്റ്റ്  കവണടമന  പ്രധകനടപ്പെട്ട

പ്രശ്നക ഞങ്ങള് ഉനയനികനതസ്റ്റ്.  വനക ടവട്ടനി  നശനിപ്പെനിക്കകടത എങ്ങടന അവനിടടെ

കറകഡുണകക്കകടമനതനിടനകറനിചസ്റ്റ്  ഞങ്ങളുടടെ  ഒരു സകയുക സകഘക  ആ സലേതസ്റ്റ്

കപകയനി വളടര ഗഗൗരവമകയനി പരനികശകധനിചനിരുന്നു.  അനസ്റ്റ് വനിലേയനിരുതനിയതനില് നനിന്നുക

മനസ്സനിലേകകുനതസ്റ്റ്  ആടകേ നഷ്ടടപ്പെടുനതസ്റ്റ്  ടചെറനിയ പതനിമൂനസ്റ്റ്  മരങ്ങളകടണനകണസ്റ്റ്.

ഇകപ്പെകള് നനിലേവനില് അവനിടടെ കഫകറസസ്റ്റ് കറകഡുണസ്റ്റ്,  ആ കഫകറസസ്റ്റ് കറകഡനിനസ്റ്റ് കുറചസ്റ്റ്

വസ്പീതനികട്ടനിയകല് അവനിടുകതയസ്റ്റ് കറകഡുണകക്കകന് കേഴനിയുനതകണസ്റ്റ്. കദലേമ്പകടെനി മുതല്

കഫകറസസ്റ്റ്  വടര  മൂനസ്റ്റ്  കകേകടെനികയകളക  രൂപ  മുടെക്കനി  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറകഡസ്റ്റ്

നനിരമനിചനിടണസ്റ്റ്.   ആ കറകഡുമകയനി  ബനനിപ്പെനിക്കകന് ഒനര കേനികലേകമസ്പീറര  ദൂരമകണസ്റ്റ്

തടെസ്സമകയനി  നനില്കനതസ്റ്റ്.   എങ്ങടനടയങനിലുക  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിച്ചുടകേകടുക്കണക.

അടലങനില് ഒരു ഗ്രേകമകതടന നമ്മുടടെ  നകടെനികനകടെസ്റ്റ്  വനിമുഖത കേകട്ടനി  മകറനികപ്പെകകുന

ഒരവസയുണകകുക.   പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്  കേനടെ  സകസകരനികന  ആളുകേകളകടെസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്

വനികരകധമുടണന്നുപറഞകണസ്റ്റ്  ആളുകേടള അവര  നമുടക്കതനിടര  സകഘടെനിപ്പെനികനതസ്റ്റ്.

അതസ്റ്റ്  മകറനിടയടുകനതനിനുകവണനിയുക  ആ  വനിഭകഗതനില്ടപ്പെട്ട  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്

നസ്പീതനികേനിടനതനിനുക അവരക്കസ്റ്റ് നമ്മുടടെ നകടുക പ്രകദശവമകയനി ബനടപ്പെടുനതനിനുമുള്ള

ഒരു സഹകയക ബനടപ്പെട്ട വകുപ്പുമനനിയുക വനകവകുപ്പുക ടചെയ്തുതരണടമനകണസ്റ്റ് ഇഗൗ

സബ്മനിഷേനനിലൂടടെ  ഉനയനികനതസ്റ്റ്.  ഒരു  കേകരണവശകലുക  ഇഗൗ  ആവശകക

നനികഷേധനിക്കരുതസ്റ്റ്,  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  ഇഗൗ   പ്രശ്നക വനിലേയനിരുത്തുകേയുക

പഠനികകേയുക  ടചെയ്തനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  വനിഷേയക  വളടര  ഗഗൗരവതനിടലേടുതസ്റ്റ്

ഇന്നുതടന ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അതനിനുകവണ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണടമനകണസ്റ്റ്

എനനിക്കസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനിക്കകനുള്ളതസ്റ്റ്. 
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വനവക മൃഗസകരകണവക മൃഗശകലേകേളുക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രകജു): സര,
കേകസരകഗകഡസ്റ്റ് ജനിലയനിടലേ ഒരു അവനികേസനിത പ്രകദശമകണസ്റ്റ് കദലേമ്പകടെനി പഞകയതസ്റ്റ്.
പഞകയതസ്റ്റ്  ആസകനവക  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയുക  ഇതര  സകപനങ്ങളുക  കദലേമ്പകടെനി
പഞകയതസ്റ്റ്  ആസകനമകയ  അഡൂരനിലേകണസ്റ്റ്  പ്രവരതനികനതസ്റ്റ്.  കദലേമ്പകടെനിയനില്
നനിന്നുക അഡൂരനിടലേതകന് പ്രധകനമകയുക രണസ്റ്റ് കറകഡുകേളകണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഒനസ്റ്റ്,  പരപ്പെ  -
മയ്യള വഴനി ഉകദശക 12 കേനികലേകമസ്പീറര വരുന കറകഡുക രണസ്റ്റ്, പരപ്പെ - പഞനിക്കല്  വഴനി
ഉകദശക 17 കേനികലേകമസ്പീറര വരുന കറകഡുമകണസ്റ്റ്. കദലേമ്പകടെനി - മയ്യള - പരപ്പെ - അഡൂര
കറകഡനിടന വനതനിനസ്റ്റ് പുറത്തുള്ള ഭകഗങ്ങള് ടെകറനികഗസ്റ്റ്  ടചെയ്തതകണസ്റ്റ്.  പരപ്പെ  -  മയ്യള
വഴനിയുള്ള കറകഡസ്റ്റ് ഉകദശക 1800 മസ്പീറര പൂരണ്ണമകയുക പരപ്പെ റനിസരവസ്റ്റ് വനതനില് കടെനി
കേടെന്നുകപകകുനതകണസ്റ്റ്.  നനിലേവനില് മൂനസ്റ്റ് മസ്പീറര വസ്പീതനിയനില് ഇഗൗ കറകഡസ്റ്റ് കസകളനികഗസ്റ്റ്
ടചെയ്തസ്റ്റ് ഗതകഗത കയകഗകമകക്കനിയനിടണസ്റ്റ്.  ടചെറു വകഹനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നനിലേവനില് ഇതുവഴനി
സുഗമമകയനി  കേടെന്നുകപകകേകന്  കേഴനിയുക.  ബസസ്റ്റ്  കപകലുള്ള  വലേനിയ  വകഹനങ്ങള്
കേടെന്നുകപകകേണടമങനില് കറകഡനിടന വസ്പീതനി രണസ്റ്റ് മസ്പീറടറങനിലുക കകട്ടണതകയനിടണസ്റ്റ്.
ഇതനിനകയനി  നനിലേവനിടലേ  കറകഡടെക്കക  ഒന്പതനിനകയനിരക  എക.സസയര  വനഭൂമനി
വനിനനികയകഗനികക്കണനിവരുക.  കടെകടത  21-ഓളക  മരങ്ങള്  മുറനികക്കണതകയനി  വരുടമനകണസ്റ്റ്
കേണക്കകകനതസ്റ്റ്.  വനഭൂമനി  ആവശകമുള്ളതനിനകലുക  മരങ്ങള്  മുറനികക്കണതനിനകലുക
കഫകറസസ്റ്റ് കേണ്സരകവഷേന് ആകസ്റ്റ് പ്രകേകരക കഫകറസസ്റ്റ് കനിയറന്സനിനുകവണനി യൂസര
ഏജന്സനി  അകപക  സമരപ്പെനികക്കണതകണസ്റ്റ്.  അഡൂരനില്നനിന്നുക  കദലേമ്പകടെനി  വടര
എതനികചരകനുള്ള രണകമടത മകരഗക അഡൂര  -  പരപ്പെ  -  പഞനിക്കല് വഴനിയകണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് ഉകദശക 17 കേനികലേകമസ്പീറര ദൂരക വരുക. ഇതനില് രണസ്റ്റ് കേനികലേകമസ്പീറര കകേരളതനിടന
പരപ്പെ  റനിസരവസ്റ്റ്  വനതനില്ക്കൂടെനിയുക  5  കേനികലേകമസ്പീറര  കേരണ്ണകടെകേയനിടലേ  റനിസരവസ്റ്റ്
വനതനില്ക്കൂടെനിയുമകണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  കറകഡുവഴനി  അഡൂരനില്നനിന്നുക  കദലേമ്പകടെനിയനികലേയസ്റ്റ്
എതകന്  കേരണ്ണകടെകേ  സകസകനതനിലൂടടെ  യകത്ര  ടചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  കറകഡസ്റ്റ്
പൂരണ്ണമകയുക ടെകറനികഗസ്റ്റ് നടെതനിയനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  എനകല് നനിലേവനില് പ്രസ്തുത കറകഡനിനസ്റ്റ്
അറകുറപ്പെണനികേള് നടെകതണതുണസ്റ്റ്.  പരപ്പെ  -  മയ്യള വഴനിയുള്ള  കദലേമ്പകടെനി കറകഡസ്റ്റ്
വലേനിയ വകഹനങ്ങള് കേടെന്നുകപകകുന തരതനില് ഗതകഗതകയകഗകമകക്കണടമങനില്
ഒന്പതനിനകയനിരക  എക.സസയര  വനഭൂമനി  നഷ്ടമകകുകേയുക  21  മരങ്ങള്  മുറനികക്കണനി
വരനികേയുക  ടചെയ്യുടമനതനിനകല്  വന  സകരകണ  നനിയമപ്രകേകരക  കകേന്ദ്രകനുമതനി
ആവശകമകണസ്റ്റ്.  യൂസര ഏജന്സനി അതനിനസ്റ്റ് അകപക സമരപ്പെനിചകല് ആവശകമകയ
ശനിപകരശ  സഹനിതക  കകേന്ദ്രകനുമതനിക്കസ്റ്റ്  ശമനികനതകണസ്റ്റ്.  യൂസര  ഏജന്സനി
അകപക ടകേകടുകന മുറയസ്റ്റ് അതനിടന റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് അനുകലേമകയനിതടന സകസകന
സരക്കകര നല്കുനതകയനിരനികക.



കമശപ്പുറത്തുവചകേടെലേകസുകേള് 359

V കമശപ്പുറത്തുവച കേടെലേകസുകേള്

ലേനിസസ്റ്റ്   I   പ്രകേകരക

1. മുഖകമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകയനി  വനിജയന്):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന  കേടെലേകസുകേള്

ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര .ഒ. 
നമ്പര         

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത 
മകകണകടയനസ്റ്റ് നമ്പര     തസ്പീയതനി 

(1) (2) (3) (4) (5)
1 734/2016 ജനി.ഒ.(പനി.) നമ്പര 

30/2016/പനി&എആരഡനി.
3-12-2016 അടത

2 379/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.) നമ്പര 
1544/2017/കഹകക.

14-6-2017 അല

3 405/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
138/2017/കഹകക.

29-6-2017 അല

4 406/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
139/2017/കഹകക.

29.-6-2017 അല

5 407/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
110/2017/കഹകക.

29-6-2017 അല

6 420/2017 ജനി.ഒ.(ആരറനി.) നമ്പര 
1522/2017/കഹകക.

12-6-2017 അല

7 456/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/6/2017-
I/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

8 457/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/6/2017-
II/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

9 458/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/6/2017-
III/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

10 459/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/6/2017-
IV/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

11 460/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/32/ 
2017-I/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

12 461/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/32/ 
2017-II/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

13 462/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/32/ 
2017-III/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

14 463/2017 നമ്പര വനിജസ്റ്റ്.സനി3/32/ 
2017-IV/വനിജസ്റ്റ്.

21-7-2017 അല

15 467/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്) നമ്പര 
239/2017/ജനിഎഡനി.

24-7-2017 അല
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(1) (2) (3) (4) (5)

16 473/2017 നമ്പര 2464/സനി3/2017-
I/വനിജസ്റ്റ്.

22-7-2017 അല

17 474/2017 നമ്പര 2464/സനി3/2017-
II/വനിജസ്റ്റ്.

22-7-2017 അല

18 475/2017 നമ്പര 2464/സനി3/2017-
III/വനിജസ്റ്റ്.

22-7-2017 അല

19 476/2017 നമ്പര 2464/സനി3/2017-
IV/വനിജസ്റ്റ്.

22-7-2017 അല

20 488/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
153/2017/കഹകക.

14-7-2017 അല

21 513/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
6/2017/പനിഎഡനി.

10-8-2017 അല

22 514/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
7/2017/പനിഎഡനി.

10-8-2017 അല

23 515/2017 ജനി.ഒ.(എകഎസസ്റ്റ്.) നമ്പര 
8/2017/പനിഎഡനി.

10-8-2017 അല

ii വനിവനിധ സകപനങ്ങളുടടെ റനിപ്പെരടകേള് 

ക്രൈമ
നമ്പര

സകപനക 
റനികപ്പെകരട്ടനിടന കേകലേതകമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് വരഷേക     സസഭകവക 

1 കകേരള കലേകകേകയുക 2015 വകരഷേനികേ
സമകഹൃത
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അടത

2 തലേകശരനി എന്കേസയറനി 
കേമസ്പീഷേണര & ടസഷേകല് 
ജഡ്ജനിയുടടെ കേകരകകലേയക

2016-17 പ്രവരതന
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അല

2. റവനമ്മ്യൂവക ഭവനനനിരമകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന്): സര,
തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് നമ്പര     തസ്പീയതനി 

(1) (2) (3) (4) (5)

1 324/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
38/2017/ആരഡനി.

5-6-2017 അല

2 431/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
52/17/ആരഡനി.

10-7-2017 അല
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(1) (2) (3) (4) (5)

3 432/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
53/17/ആരഡനി.

10-7-2017 അല

4 454/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
41/17/ആരഡനി.

14-6-2017 അല

5 471/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
55/2017/ആരഡനി.

21-7-2017 അല

6 472/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
56/17/ആരഡനി.

21-7-2017 അല

3. ഗതകഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകമസസ്റ്റ്  ചെകണനി):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന
കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര

സകപനക 
റനികപ്പെകരട്ടനിടന കേകലേതകമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് വരഷേക     സസഭകവക 

1 കകേരള ടകന്കസകരട്ടസ്റ്റ് 
ടഡവലേപ്പെസ്റ്റ്ടമനസ്റ്റ് 
ഫനിനകന്സസ്റ്റ് 
കകേകരപ്പെകറഷേന് ലേനിമനിറഡസ്റ്റ്

2012-13 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അടത

4. ധനകേകരകവക കേയറുക വകുപ്പുമനനി  (കഡക  .    ടെനി  .    എക  .    കതകമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്):
സര, തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് നമ്പര     തനിയതനി 

1 441/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
90/2017/റനിഡനി.

19-7-2017 അല

2 442/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
91/2017/റനിഡനി.

19-7-2017 അല

3 452/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
88/2017/ഫനിന്.

11-7-2017 അല

4 470/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
93/2017/ടെകകസസ്റ്റ്.

27-7-2017 അല

5 487/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 
94/2017/ടെകകസസ്റ്റ്.

29-7-2017 അല
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ii വനിവനിധ സകപനങ്ങളുടടെ റനികപ്പെകരടകേള് 

ക്രൈമ
നമ്പര

സകപനക 
റനികപ്പെകരട്ടനിടന കേകലേതകമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് വരഷേക     സസഭകവക 

1 കകേരള ഫനിനകന്ഷേകല് 
കകേകരപ്പെകറഷേന്

2016-17 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അല

2 നകലേകമതസ്റ്റ് ടപകതുവകയ 
പുനനഃപരനികശകധന കേമനിറനി

2014-15 ഒനകമതസ്റ്റ്
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അടത

5. കൃഷേനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമകര): സര, തകടഴപ്പെറയുന
കേടെലേകസുകേള്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  ആകരകഗകവക  സകമൂഹകനസ്പീതനിയുക  വകുപ്പുമനനിക
കവണനി ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

ക്രൈമ

നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് 

നമ്പര     തസ്പീയതനി 

1 397/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 29/2017/ 
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

6-7-2017 അല

2 408/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 30/2017/
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

6-7-2017 അല

3 409/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 32/2017/
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

7-7-2017 അല

4 419/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 35/2017/ 
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

12-7-2017 അല

5 445/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 13/2017/ 
എസ്ടജഡനി.

21-7-2017 അല

6 492/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 43/2017/
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

3-8-2017 അല

7 498/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 44/2017/
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

4-8-2017 അല

8 503/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 47/2017/ 
എചസ്റ്റ്&എഫ്ഡബമ്മ്യൂഡനി.

10-8-2017 അല
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ii  വനിവനിധ സകപനങ്ങളുടടെ റനികപ്പെകരടകേള് 

ക്രൈമ
നമ്പര സകപനക 

റനികപ്പെകരട്ടനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് വരഷേക     സസഭകവക 

1 കകേരള വനനിതക 
കേമസ്പീഷേന്

2015-16 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അടത

6. ടതകഴനിലുക  എടടകസുക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രകമകൃഷ്ണന്):  സര,
തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

ക്രൈമ

നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് 

നമ്പര തസ്പീയതനി 

1 428/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 54/ 
2017/എല്ബനിആര.

8-6-2017 അല

2 434/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 55/ 
2017/എല്ബനിആര.

8-6-2017 അല

3 451/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 69/ 
2017/എല്ബനിആര.

14-7-2017 അല

4 468/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 72/ 
2017/എല്ബനിആര.

22-7-2017 അല

5 469/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 74/ 
2017/എല്ബനിആര.

22-7-2017 അല

6 506/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര 75/ 
2017/എല്ബനിആര.

29-7-2017 അല

7. ഭകകവക സനിവനില് സടടപസുക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലേകതമന്):
സര, തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര 

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് 

നമ്പര തസ്പീയതനി 

1 423/2017 ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര  4/2017/
സനിഎഡനി 

11-7-2017 അല
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8. സഹകേരണവക വനികനകദസഞകരവക കദവസസവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേകപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്): സര, തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

ക്രൈമ
നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് നമ്പര തസ്പീയതനി 

1 79/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 
08/2017/കകേക-ഓപസ്റ്റ്. 23-1-2017 അടത

2 438/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 
35/2017/കകേക-ഓപസ്റ്റ്. 4-7-2017 അല

3 486/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 
39/2017/കകേക-ഓപസ്റ്റ്. 19-7-2017 അല

9. മത്സകബനനവക ഹകരബര എഞനിനസ്പീയറനികഗുക കേശുവണനി വകവസകയവക
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടജ  .    കമഴനികട്ടനി അമ):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള്
ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

ക്രൈമ
നമ്പര

എസസ്റ്റ്.ആര.ഒ.
നമ്പര  

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് നമ്പര തസ്പീയതനി 

1 465/2017 സ.ഉ.(അചടെനി) നമ്പര 
18/2017/മ.തു.വ.

12-7-2017 അല

10.  വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രകഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകഥേസ്റ്റ്):  സര,
തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര

സകപനക 
റനികപ്പെകരട്ടനിടന കേകലേതകമസ 

പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് വരഷേക     സസഭകവക 

1 കകേകഴനികക്കകടെസ്റ്റ് 
സരവകേലേകശകലേ 

2016 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അല

2 കേണ്ണൂര സരവകേലേകശകലേ 2016 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അല

3 നകഷേണല് യൂണനികവഴനിറനി
ഓഫസ്റ്റ് അഡസകന്സ്ഡസ്റ്റ് 
ലേസ്പീഗല് സഡസ്പീസ് 

2016-17 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അല

4 തുഞടതഴുതച്ഛന് 
മലേയകള സരവകേലേകശകലേ

2016-17 വകരഷേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

അല
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11.  തകദശസസയകഭരണവക  നമ്മ്യൂനപകകകമവക  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീരത്ഥകടെനവക
വകുപ്പുമനനി  (കഡക  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലേസ്പീല്):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന്
കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ക്രൈമ
നമ്പര

എസസ്റ്റ്.
ആര.ഒ. നമ്പര

വനിജ്ഞകപനതനിടന കേകലേതകമസ 
പത്രനികേ  സഹനിത
മകകണകടയനസ്റ്റ് നമ്പര     തനിയതനി 

1 481/2017 ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര 39/ 
2017/എല്എസ്ജനിഡനി.

16-6-2017 അല

ലേനിസസ്റ്റ്   II-   ചെട്ടക   47 (2)   പ്രകേകരക

1. മുഖകമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകയനി  വനിജയന്):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന  കേടെലേകസുകേള്
ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിനകലേകക  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  രണകക  സകമളനതനിടലേ  6378,  അഞകക
സകമളനതനിടലേ 146, 1501, 1520, 2886, 2901, 2996 എനസ്പീ നമ്പരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടെകത കചെകദകങ്ങളുടടെ മറുപടെനികേളുക അവ യഥേകസമയക നല്കുവകന്
സകധനിക്കകതനിരുനതനിനുള്ള കേകരണക കേകണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്ടമനകേളുക.

2. പട്ടനികേജകതനി പട്ടനികേവരഗ പനികനകക്കസമുദകയകകമവക നനിയമവക സകകസകരനികേവക
പകരലേടമനറനികേകരകവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബകലേന്): സര, തകടഴപ്പെറയുന
കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിമൂനകക കകേരള നനിയമസഭയുടടെ രണകക സകമളനതനിടലേ  2661,  പതനിടനകനകക
സകമളനതനിടലേ  6943  എനസ്പീ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെകത  കചെകദകങ്ങളുടടെ
മറുപടെനികേളുക  അവ  യഥേകസമയക  നല്കുവകന്  സകധനിക്കകതനിരുനതനിനുള്ള കേകരണക
കേകണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്ടമനകേളുക.

11-10-2011-ലുള്ള  കചെകദകതനിനുള്ള  ഉതരമകണസ്റ്റ്  ഞകനനികപ്പെകള്  മകപ്പെകക്കണടമന്നു
പറഞടകേകണസ്റ്റ് ടകേകടുകനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് എത്ര വരഷേക മുന്പുള്ളതകണസ്റ്റ്. കചെകദകകേരതകവസ്റ്റ് അനസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  ടകേ.  രകജുവകണസ്റ്റ്.  മറുപടെനി പറകയണതസ്റ്റ് പട്ടനികേജകതനി പട്ടനികേവരഗ വകുപ്പുമനനി.
ബഹുമകനടപ്പെട്ട  സസ്പീക്കര ഇകപ്പെകള് എലകവകരയുക  മറുപടെനി  കേനിടനനിടലനസ്റ്റ്  പറഞ
ടകേകണസ്റ്റ്  ശകേകരനികന്നുണകലക.  ഇതസ്റ്റ്  6  വരഷേക  മുന്പുള്ളതകണസ്റ്റ്.  ഇതനിടലേകനസ്റ്റ്
പനികനകക്ക  കേമമ്മ്യൂണനിറനിക്കസ്റ്റ്  ടകേകടുകന  ആനുകലേകങ്ങള്  എന്തകടണനസ്റ്റ്  10 -7-2014-നസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  പനി.  ഉടടബദുള്ള കചെകദനിച കചെകദകമകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ആടകേ രണസ്റ്റ് മനിനനിടടകേകണസ്റ്റ്
ടകേകടുക്കകന്  സകധനികന  ഉതരമകണസ്റ്റ്.  അതനിനകണസ്റ്റ്  3  വരഷേടത  തകമസക
കനരനിട്ടനിരനികനതസ്റ്റ്.
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇതസ്റ്റ് തനികേച്ചുക കഖദകേരമകണസ്റ്റ്.

3. തകദശസസയകഭരണവക  നമ്മ്യൂനപകകകമവക  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീരത്ഥകടെനവക
വകുപ്പുമനനി  (കഡക  .    ടകേ  .    ടെനി  .    ജലേസ്പീല്):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന്
കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

പതനിമൂനകക  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  പതനിമൂനകക  സകമളനതനിടലേ  3001  എന
നമ്പരനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെകത കചെകദകതനിടന മറുപടെനിയുക ആയതസ്റ്റ് യഥേകസമയക
നല്കുവകന് സകധനിക്കകതനിരുനതനിനുള്ള കേകരണക കേകണനിക്കല് കസറ്റുടമനക.

4. വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രകഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകഥേസ്റ്റ്):  സര,  തകടഴ
പറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

പതനിനകലേകക കകേരള നനിയമസഭയുടടെ അഞകക സകമളനതനിടലേ 3755 എന
നമ്പരനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെകത കചെകദകതനിടന മറുപടെനിയുക ആയതസ്റ്റ് യഥേകസമയക
നല്കുവകന് സകധനിക്കകതനിരുനതനിനുള്ള കേകരണക കേകണനിക്കല് കസറ്റുടമനക.

5. കൃഷേനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമകര): സര, തകടഴപ്പെറയുന
കേടെലേകസുകേള്  ആകരകഗകവക  സകമൂഹകനസ്പീതനിയുക  വകുപ്പുമനനികകവണനി  ഞകന്
കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിനകലേകക കകേരള നനിയമസഭയുടടെ അഞകക സകമളനതനിടലേ 4343, 5647
എനസ്പീ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടെകത  കചെകദകങ്ങളുടടെ  മറുപടെനിയുക  അവ
യഥേകമസയക നല്കുവകന് സകധനിക്കകതനിരുനതനിനുള്ള കേകരണക കേകണനിക്കല് കസറസ്റ്റ്ടമനക.

6. ഭകകവക സനിവനില് സടടപസുക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പനി  .    തനികലേകതമന്):
സര, തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിനകലേകക കകേരള നനിയമസഭയുടടെ രണകക സകമളനതനിടലേ  2947  എന
നമ്പരനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടെകത കചെകദകതനിടന മറുപടെനിയുക ആയതസ്റ്റ് യഥേകസമയക
നല്കുവകന് സകധനിക്കകതനിരുനതനിനുള്ള കേകരണക കേകണനിക്കല് കസറ്റുടമനക.

ലേനിസസ്റ്റ്   III-   ചെട്ടക   236 (5)   പ്രകേകരക

1. മുഖകമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറകയനി  വനിജയന്):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന  കേടെലേകസുകേള്
ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 
നമ്പര

XIV- ആഭകന്തര
കേകരകങ്ങള്

2015-16 5 21, 22

2016-17 1 2, 3, 6 ,7, 8 ,9,
17, 18, 92, 93
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2. റവനമ്മ്യൂവക ഭവനനനിരമകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന്): സര,
തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 
നമ്പര

IX- തകദശ 
സസയകഭരണവക 
ഗ്രേകമവനികേസനവക 
ഭവനനനിരമകണവക

2015-16 5 2, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18

3. ജലേവനിഭവ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മകതബ  ടെനി  .    കതകമസസ്റ്റ്):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന
കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 
നമ്പര

III- ജലേവനിഭവക 2014- 15 4 31, 34, 53, 54, 
55, 56, 66, 69, 
72, 73,74,75

2016-17 1 43, 47, 62, 72, 
75, 80

4. മത്സകബനനവക ഹകരബര എഞനിനസ്പീയറനികഗുക കേശുവണനി വകവസകയവക
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ടജ  .    കമഴനികട്ടനി അമ):  സര,  തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള്
ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 
നമ്പര

I- കൃഷേനിയുക 
മൃഗസകരകണവക 
മത്സകബനനവക

2016-17 1 81-86, 90-96, 
99-103, 105-109, 
112-115, 117, 120,
121
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5. വകവസകയവക കസകരട്സുക യുവജനകേകരകവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമകയ്തസ്പീന്): സര, തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി

കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 

നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 

നമ്പര

VI-വനിദകകഭകകസക 2016-17 1 73, 74, 75

6. ടതകഴനിലുക  എടടകസുക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രകമകൃഷ്ണന്):  സര,
തകടഴപ്പെറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി

കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 

നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 

നമ്പര

VII- വനിദകകച്ഛകനിയുക 
ടതകഴനിലുക 
ടതകഴനിലേകളനി കകമവക

2015-16 5 1-7, 40-42, 107

VI- വനിദകകഭകകസക 2015-16 5 59

7. വനിദകകഭകകസ  വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രകഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകഥേസ്റ്റ്):  സര,  തകടഴ
പറയുന കേടെലേകസുകേള് ഞകന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 
നമ്പര

VI- വനിദകകഭകകസക 2015-16 5 32, 42, 43, 52, 
57

2016-17 1 12, 17, 18, 20, 21,
24, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 33, 
34, 35

8. കൃഷേനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സുനനില് കുമകര): സര, തകടഴപ്പെറയുന
കേടെലേകസുകേള്  ആകരകഗകവക  സകമൂഹകനസ്പീതനിയുക  വകുപ്പുമനനികകവണനി  ഞകന്
കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 
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സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി
കേകലേതകമസ പത്രനികേളുടടെ വനിശദകകശക

സകമ്പതനികേ
വരഷേക

റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് 
നമ്പര

ഖണ്ഡനികേ 
നമ്പര

XIII- സകമൂഹക
കസവനക

2015-16 5 33, 34

2017-18   സകമ്പതനികേ വരഷേടത ബജറസ്റ്റ് പ്രസകഗതനിടലേ തനിരുതല് കസറ്റുടമനസ്റ്റ്

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട ധനകേകരകവക കേയറുക വകുപ്പുമനനി കഡക. ടെനി. എക.
കതകമസസ്റ്റ്  ടഎസകേസ്റ്റ്,  അകങ്ങയസ്റ്റ്  2017-18  സകമ്പതനികേ  വരഷേടത  ബജറസ്റ്റ്
പ്രസകഗതനിടലേ തനിരുതല് കസറ്റുടമനസ്റ്റ് കമശപ്പുറത്തുവയകവനതകണസ്റ്റ്.

ധനകേകരകവക കേയറുക വകുപ്പുമനനി (കഡക  .   ടെനി  .   എക  .   കതകമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്): സര,
2017-18 സകമ്പതനികേ വരഷേടത ബജറസ്റ്റ് പ്രസകഗതനിടലേ ഖണ്ഡനികേ 156 ക്രൈമനമ്പര
52-ല് തനിരുതല് വരുതനിടക്കകണ്ടുള്ള കസറ്റുടമനസ്റ്റ് ഞകന് കമശപ്പുറത്തു വയന്നു.

VI  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  സമരപ്പെണക

1. സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി   XI-  ടന   2017   മകരചസ്റ്റ്   31   വടരയുള്ള ആനുകേകലേനികേ റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

സഹകേരണവക  വനികനകദസഞകരവക  കദവസസവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേകപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്):  സര,  ഭകകവക  സനിവനില്സടടപസുക  സഹകേരണവക  സകബനനിച  സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനി  XI-ടന  2016-17  സകമ്പതനികേ  വരഷേടത  ആനുകേകലേനികേ  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  സമനിതനി
ടചെയരമകനകയ ഞകന് സമരപ്പെനികന്നു.

2. സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി   XIII-  ടന   2017   മകരചസ്റ്റ്   31   വടരയുള്ള ആനുകേകലേനികേ റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

പട്ടനികേജകതനി  പട്ടനികേവരഗ  പനികനകക്കസമുദകയകകമവക  നനിയമവക  സകകസകരനികേവക
പകരലേടമനറനികേകരകവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബകലേന്):  സര,  സകമൂഹക  കസവനക
സകബനനിച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി  XIII-ടന  2016-17  സകമ്പതനികേ വരഷേടത ആനുകേകലേനികേ
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് സമനിതനി ടചെയരമകനകയ ഞകന് സമരപ്പെനികന്നു.

3. കലേകക്കല് ഫണസ്റ്റ് അക്കഗൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമനിറനിയുടടെ പനണസ്റ്റ് മുതല് പതനിനഞസ്റ്റ്
വടരയുള്ള റനികപ്പെകരടകേള്

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   സുകരഷേസ്റ്റ് കുറുപ്പെസ്റ്റ്: സര, കലേകക്കല് ഫണസ്റ്റ് അക്കഗൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമനിറനിയുടടെ
അദ്ധകകനകയ ഞകന് സമനിതനിയുടടെ  പനണസ്റ്റ്  മുതല് പതനിനഞസ്റ്റ്  വടരയുള്ള റനികപ്പെകരടകേള്
സമരപ്പെനികന്നു.

4. പരനിസനിതനി സകബനനിച സമനിതനിയുടടെ അഞകമതസ്റ്റ് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    മുലക്കര  രതകകേരന്:  സര,   പരനിസനിതനി  സകബനനിച  സമനിതനിയുടടെ
അദ്ധകകനകയ ഞകന് സമനിതനിയുടടെ അഞകമതസ്റ്റ് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് സമരപ്പെനികന്നു.
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5. മുതനിരന പഗൗരന്മകരുടടെ കകമക സകബനനിച സമനിതനിയുടടെ ഒനകമതസ്റ്റ് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    സനി  .    ടകേ  .    നകണു:  സര,  മുതനിരന പഗൗരന്മകരുടടെ കകമക സകബനനിച
സമനിതനിയുടടെ അദ്ധകകനകയ ഞകന് സമനിതനിയുടടെ ഒനകമതസ്റ്റ് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് സമരപ്പെനികന്നു.

6. യുവജനകകമവക യുവജനകേകരകവക സകബനനിച സമനിതനിയുടടെ രണകമതസ്റ്റ്
റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രകകജഷേസ്റ്റ്: സര, യുവജനകകമവക യുവജനകേകരകവക സകബനനിച
സമനിതനിയുടടെ  അദ്ധകകനകയ ഞകന് സമനിതനിയുടടെ രണകമതസ്റ്റ് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് സമരപ്പെനികന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര:    റനികപ്പെകരടകേള് സമരപ്പെനിചനിരനികന്നു.

VII  ധനകേകരകക

2017-18   സകമ്പതനികേ വരഷേടത ബജറനികലേയള്ള  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള
സകബനനികന  ചെരചയുക കവകടട്ടടുപ്പുക

മുഖകമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറകയനി വനിജയന്): സര, സകസകന ഭരണതലേവന്മേകര,
മനനിമകര,  ആസകന  ഉകദകകഗസന്മേകര  എന  II-ാംനമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില്  3,000  രൂപയുടടെയുക  നസ്പീതനിനകകയ  നനിരവഹണക  എന  III-ാംനമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്  1,000 രൂപയുടടെയുക കപകലേസ്പീസസ്റ്റ് എന XII-ാം നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 7,33,30,000 രൂപയുടടെയുക ജയനിലുകേള് എന XIII-ാം
നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  1,000  രൂപയുടടെയുക  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേള്
അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ടപകതുമരകമത്തുക രജനികസ്ട്രേഷേനുക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകകേരന്):  സര,
ടപകതുമരകമതസ്റ്റ് എന XV-ാംനമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 3,000 രൂപയുടടെ
ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

വനിദകകഭകകസ വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രകഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകഥേസ്റ്റ്):  സര,  വനിദകകഭകകസക,
കേകയനികേവനികനകദക,  കേലേ,  സകസകരക  എന  XVII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില് 17,00,03,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക
ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ആകരകഗകവക  സകമൂഹകനസ്പീതനിയുക   വകുപ്പുമനനികകവണനി കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില്  കുമകര):  സര,  ടടവദകസഹകയരകഗവക  ടപകതുജനകകരകഗകവക
എന  XVIII-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്  1,00,01,000  രൂപയുടടെയുക
സകമൂഹക സുരകനിതതസവക കകമവക എന  XLVI-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില്  2013,21,91,000  രൂപയുടടെയുക  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേള്  അനുവദനിക്കണടമന
പ്രകമയക  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  ആകരകഗകവക  സകമൂഹകനസ്പീതനിയുക  വകുപ്പുമനനികകവണനി
ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.
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ജലേവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    മകതബ  ടെനി  .    കതകമസസ്റ്റ്):  സര,  ശുദ്ധജലേ  വനിതരണവക
ശുചെസ്പീകേരണവക എന XX-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 1,000 രൂപയുടടെ
ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

തകദശസസയകഭരണവക  നമ്മ്യൂനപകകകമവക  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജസ്റ്റ്  തസ്പീരത്ഥകടെനവക
വകുപ്പുമനനി (കഡക  .   ടകേ  .   ടെനി  .   ജലേസ്പീല്): സര, നഗരവനികേസനക എന XXII-ാം നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  62,00,01,000  രൂപയുടടെയുക  പഞകയതസ്റ്റ്  എന
XXXV-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 16,40,00,000 രൂപയുടടെയുക ഗ്രേകമ
വനികേസനക എന XXXVI-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 143,00,00,000
രൂപയുടടെയുക  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേള്  അനുവദനിക്കണടമന  പ്രകമയക  ഞകന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ടതകഴനിലുക  എടടകസുക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രകമകൃഷ്ണന്):  സര,  ടതകഴനിലുക
ടതകഴനിലേകളനികകമവക  പ്രവകസനികകമവക  എന  XXIV-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില്  9,87,000  രൂപയുടടെ  ഉപധനകഭകരത്ഥന  അനുവദനിക്കണടമന  പ്രകമയക
ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

പട്ടനികേജകതനി  പട്ടനികേവരഗ  പനികനകക്കസമുദകയ കകമവക  നനിയമവക  സകകസകരനികേവക
പകരലേടമനറനികേകരകവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .  ടകേ  .    ബകലേന്):  സര,  പട്ടനികേജകതനി/
പട്ടനികേവരഗ/മറ്റു  പനിനകക്ക/നമ്മ്യൂനപക  വനിഭകഗങ്ങള്  എനനിവരുടടെ  കകമക  എന
XXV-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 2,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന
അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

സഹകേരണവക  വനികനകദസഞകരവക  കദവസസവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കേടെകേകപള്ളനി
സുകരന്ദ്രന്):  സര,  സഹകേരണക  എന  XXVII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില്  90,00,00,000  രൂപയുടടെയുക വനികനകദസഞകരക  എന  XLII-ാം നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  5,00,00,000  രൂപയുടടെയുക  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേള്
അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

വനവക മൃഗസകരകണവക മൃഗശകലേകേളുക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ടകേ  .   രകജു): സര,
മൃഗസകരകണക എന XXXI-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 1,20,65,000
രൂപയുടടെയുക കസ്പീരവനികേസനക എന XXXII-ാംനമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്
3,000  രൂപയുടടെയുക ഉപധനകഭകരത്ഥനകേള് അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

മത്സകബനനവക  ഹകരബര  എഞനിനസ്പീയറനികഗുക  കേശുവണനി  വകവസകയവക
വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  ടജ  .    കമഴനികട്ടനി  അമ):  സര,  മത്സകബനനക  എന  XXXIII-ാം
നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  41,00,00,000  രൂപയുടടെ  ഉപധനകഭകരത്ഥന
അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

456/2020
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വകവസകയവക  കസകരട്സുക  യുവജനകേകരകവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമകയ്തസ്പീന്):  സര,  വകവസകയങ്ങള് എന  XXXVII-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില് 34,89,23,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, തുറമുഖങ്ങള് എന XL-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്
100,00,00,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ഗതകഗത  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകമസസ്റ്റ്  ചെകണനി):  സര,  ഗതകഗതക  എന
XLI-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്  360,00,01,000  രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന
അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

റവനമ്മ്യൂവക  ഭവനനനിരമകണവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര,
ഞകന് പ്രകമയങ്ങടള പനിന്തകങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    അച്ചുതകനന്ദന്:  സര,  ഞകന് ഈ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള
അനുകലേനികന്നു.  നമുക്കസ്റ്റ് നഷ്ടടപ്പെട്ട പലേതുക തനിരനിച്ചുപനിടെനികവകനുള്ള ശമതനിലേകണസ്റ്റ്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകര ഇകപ്പെകള് ഏരടപ്പെട്ടനിടള്ളതസ്റ്റ്.  'മതനനിരകപക വനികേസനിത
കകേരളക'  എന  മുദകവകകേകതനിടന  ടവളനിചതനില്  ഒരു  പുതനിയ  കകേരളക  സൃഷ്ടനികടമന
എല്.ഡനി.എഫനിടന പ്രഖകകപനക ഇതനിടന അടെനിസകനതനിലുള്ളതകണസ്റ്റ്. 1957 വടര
നനിലേനനിനനിരുന  പലേ  സകമൂഹനികേ  കേകലുഷേകങ്ങകളയുക  ഇലകതകക്കനിടക്കകണകണസ്റ്റ്
ഇ.എക.എസസ്റ്റ്.  സരക്കകര മുകനറനിയതസ്റ്റ്.  ഇനസ്റ്റ് കേകലേവക ജസ്പീവനിതവക വലകടത മകറനി,
ഭഗൗതനികേ ചുറ്റുപകടുകേളനിലുക ഗഗൗരവതരമകയ മകറങ്ങള് ഉണകയനി.  പുതനിയ പ്രശ്നങ്ങളുക
സങസ്പീരണ്ണതകേളുക  ഉടെടലേടുകന്നുണസ്റ്റ്.  ഇടതലകക  കേണക്കനിടലേടുതസ്റ്റ്  വരതമകന  കേകലേടത
പ്രശ്നങ്ങടളയുക  പ്രതനിസനനികേടളയുക  മറനികേടെനസ്റ്റ്  മുകനറകനുള്ള  ശമങ്ങളുമകയകണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെകഴടത എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സരക്കകര പ്രവരതനികനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ ലേകകകവചകണസ്റ്റ്
ഹരനിതകകേരളക,  ആരദക തുടെങ്ങനിയ ബൃഹത്പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്ക്കരനിചസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലേകക്കനി
വരുനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന  എലക  വനിഭകഗതനിലുകടപട്ട  ജനങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവനിതമുകനറതനിടന
ഗ്രേകഫസ്റ്റ്  ഉയരങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  ഉയരതനിടക്കകണ്ടുകപകകുകേ  എനതകണസ്റ്റ്  പദ്ധതനിയുടടെടയലകക
ആതകന്തനികേലേകകക.  ഇങ്ങടന  കകേരളടത  മഗൗലേനികേമകയനി  മകറനിടയടുക്കകനുള്ള  ശമങ്ങള്
സരക്കകരുക എല്.ഡനി.എഫക നടെതനിടക്കകണനിരനികകമ്പകള് അങ്ങടന ഒരു വശത്തു
നനിന്നുക ആക്രൈമനികന സമസ്പീപനമകണസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫക ബനി.ടജ.പനി.-യുക സസസ്പീകേരനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.
1959  ജൂടടലേ  31-നസ്റ്റ്  ഇ.എക.എസസ്റ്റ്.  സരക്കകരനിടന  പനിരനിച്ചുവനിടെകന്  കകേകപ്പുകട്ടനിയവരനില്
കകേകണ്ഗ്രേസ്സുക  മറസ്റ്റ്  വലേതുപക  രകഷസ്പീയക്കകരുക  പണകധനിപതകശകനികേളുക  ചെനിലേ
മതകമലേദ്ധകകന്മകരുമകയനിരുന്നു  ഉണകയനിരുനതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകഴടത  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
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സരക്കകരനിടനതനിടര  കകേകലേകഹലേമുണകകനവരനില്  സകഘപരനിവകര  ശകനികേളകല്
നനിയനനിക്കടപ്പെടുന  ബനി.ടജ.പനി.-യുക  കടെനിയുടണന്നുമകത്രക.  ബനി.ടജ.പനി.   കച്ചുപനിടെനിക്കകത
ഏകേ സകസകനക  ഇനസ്റ്റ്  കകേരളമകണസ്റ്റ്.  ബനി.ടജ.പനി.  പൂഴനിക്കടെകേന്  പ്രകയകഗനിചനിടക
എകന്ത  കകേരളതനില്  ഗതനിപനിടെനിക്കകതതസ്റ്റ്;  അവരുടടെ  കേയ്യനിലേനിരനിപ്പെനിടന  കദകഷേക
ടകേകണ്ടുമകത്രമകല?  ഇവനിടുടത  പുകരകഗമന  ജനകധനിപതക  മതനനിരകപക  പ്രസകനങ്ങളുക
അവരുടടെ  ഇടെടപടെലുകേളുക  തകേരക്കകനകകേകതതകണസ്റ്റ്  എനതുടകേകണ്ടുകടെനിയകണസ്റ്റ്.
ഇതനില് എങ്ങടനടയങനിലുക വനിള്ളലുകേള് വസ്പീഴകകമക എനകണസ്റ്റ് ശസ്പീ.  കുമനക രകജകശഖരനുക
ശസ്പീ.  ഒ.  രകജകഗകപകലുടമകടക്ക  തലേപുകേഞസ്റ്റ്  ആകലേകചെനിച്ചുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.
പകക,  ഒരു  വഴനിയുക  ടതളനിഞകേനിടനനില,  അതുടകേകണസ്റ്റ്  എന്തുടചെയ്യകനകണസ്റ്റ്?
നകട്ടനില് അക്രൈമക അഴനിച്ചുവനിടുന്നു,  അതനില്നനിന്നുക മുതടലേടുപ്പുനടെതകന് ശമനികന്നു.
അക്രൈമക അഴനിച്ചുവനിട്ടസ്റ്റ് രകഷസ്പീയ മുതടലേടുപ്പെസ്റ്റ് നടെത്തുനതനിടന ഉസ്തകദകണകലക ബനി.ടജ.പനി.-ടയ
നയനികനതസ്റ്റ്. പണസ്റ്റ് മുസകഫനിരപൂരനിലുക മറ്റുക നകക ഇതസ്റ്റ് കേണതകണകലക? അടലങനില്
ഒനകകലേകചെനിച്ചു  കനകക്കൂ,  ശസ്പീ.  ടജയ്റനിലേനിക്കസ്റ്റ്  രകയരകമകനക  പ്രകതകകേ  വനിമകനക  പനിടെനിചസ്റ്റ്
ഇവനിടടെ പറന്നു വകരണ വല കേകരകവമുകണക? പരസരമുള്ള ടകേകല്ലുക, ടകേകലേവനിളനിയുക
മൂലേക  ഒരകള്  ടകേകലടപ്പെട്ടകപ്പെകള്  രണകകപക്കക  ഡല്ഹനിയനില്നനിനസ്റ്റ്  രണകയനിരതനി
അഞ്ഞൂറനികലേടറ  കേനികലേകമസ്പീറര  അകേടലേയുള്ള  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്  പറടനതനിയ
ശസ്പീ.  ടജയ്റനിലേനിക്കസ്റ്റ്  പകക  കഗകരഖ്പൂര  ടമഡനിക്കല്  കകേകകളജനില്  700-കലേടറ
പനിഞ്ചു  കുഞങ്ങള്  പ്രകണവകയുകപകലുകകേനിട്ടകടത  പനിടെഞമരനികനനിടെകതയസ്റ്റ്
കപകകേകന്  മനസ്സുവനനില.  ഡല്ഹനിയനില്നനിനസ്റ്റ്  കകേവലേക  644  കേനികലേകമസ്പീറര  മകത്രകമ
കഗകരഖ്പൂരനികലേയസ്റ്റ് ദൂരമുള  എന്നുകടെനി  ആകലേകചെനിക്കണക.  എന്നുപറഞകല്  ടവറുക
മുക്കകല്  മണനിക്കൂര  ടകേകണസ്റ്റ്  വനിമകനതകവളതനിടലേതകന്  കേഴനിയുന
സലേമകണനിതസ്റ്റ്,  അകങ്ങകടട്ടകനസ്റ്റ്  കപകകേകന്  മനസ്സുവനനിലടനകതക  കപകകേകട്ട,  പകവക
ആ  പനിഞ്ചുകുഞങ്ങളുടടെ  ദുരന്തതനില്  ഒരനിറ്റു  കേണ്ണസ്പീര  വസ്പീഴകന്കപകലുക
പ്രധകനമനനികക, ബനി.ടജ.പനി.  കനതകക്കള്കക  കേഴനിഞനില.  നകഴനികേകേള്ക്കപ്പുറക
പലേവട്ടക ഭകയനികയകക,  ബഹകനകക എന്നുവനിളനിച്ചുകവന ആളകണകലക നമ്മുടടെ പ്രധകനമനനി.
അകദഹക എന്തസ്റ്റ് അരത്ഥതനിലേകണസ്റ്റ് ഭകയനികയകക,  ബഹകനകക എന്നുപറയുനടതനസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള്
മനസ്സനിലേകയനികല?  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമകദനിയുക,  ബനി.ടജ.പനി.-ക്കകരുക  ഇഗൗ  തരനികേനിടെ
പരനിപകടെനികേടളകടക്ക  കേകടകമ്പകള്  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര എന്തകണസ്റ്റ്  ടചെയ്യുനതസ്റ്റ്?  പണസ്റ്റ്
കേടെമനനിട്ട  പകടെനിയതുകപകടലേ  ഇഗൗ  അസകബന  ങ്ങള്ടക്കകടക്ക  അവരടക്കകനസ്റ്റ്
വനിയരകകേടയങനിലുക  ടചെയ്യകന്  പകടെനികല?  ഇല,  അവരക്കതനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുനനില.
കേകരണക ബനി.ടജ.പനി.-കയകടെസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസ്സനിടനന്നുക ഒരു കസകഫ്റ്റസ്റ്റ്  കകേകരണര ഉണസ്റ്റ്,
അതസ്റ്റ് ബകബറനിമസ്ജനിദസ്റ്റ് തകേരതകപ്പെകള് നമള് കേണതകണസ്റ്റ്. കുപ്രസനിദ്ധമകയ കകേക-
ലേസ്പീ-ബനി സഖകക അതസ്റ്റ് ബലേടപ്പെടുതനിയതകണസ്റ്റ്.  പ്രവസ്പീണ് ടതകഗകഡനിയ കകേസസ്റ്റ്,  അവര
ആവശകടപ്പെടെകടതതടന  പനിന്വലേനിചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമനനിടന  കേകലേതസ്റ്റ്  ശസ്പീ.
ഉമന്ചെകണനി  അതനിനസ്റ്റ്  അടെനിവര  ഇട്ടനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  അടലങനില്തടന  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുക,
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ബനി.ടജ.പനി.-യുമകയുള്ള വകതകകസക എത്ര ദുരബ്ബലേമകണസ്റ്റ്. നല കേഷേണനിയുള്ള ആളുടടെ ടനറനിയുക
തലേയുക  തമനിലുള്ള  തനിരനിചറനിയല്,  എവനിടടെയകണസ്റ്റ് കേകലുകുതകന്  കേഴനിയുകേ;  നകന
ബുദ്ധനിമുട്ടകല?  അതുകപകടലേയകണസ്റ്റ്  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുക  ബനി.ടജ.പനി.-യുക  തമനിലുള്ള
വകതകകസക  മനസ്സനിലേകക്കകന്.  ഇനടത  കുട്ടനികേള്  നകളടത പഗൗരന്മേകടരനസ്റ്റ്
പറയുനതുകപകടലേയകണസ്റ്റ്,  ഇനടത  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര  നകളടത  ബനി.ടജ.പനി.-
ക്കകരകയനി മകറുനതസ്റ്റ്. റസ്പീതക ബഹുഗുണയുക, വനിജയസ്റ്റ് ബഹുഗുണയുക മുതല് എസസ്റ്റ്.എക.
കൃഷ്ണ  വടരയുള്ള  അടെനിയുറച  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര  ഇകപ്പെകള്  എവനിടടെയകടണനസ്റ്റ്
കകേകണ്ഗ്രേസ്സസ്സുകേകകരകടെസ്റ്റ് ഞകന് പറഞമനസ്സനിലേകകക്കണ കേകരകമനില.  ഇതകണസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസ്സനിടന
അവസ.  ഇനനി  ശസ്പീ.  ഉമന്ചെകണനിയുക,  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ടചെനനിതലേയുടമകടക്ക  എനകണസ്റ്റ്
ടടകേതണയനില്  കേകവനി  ചെരടെസ്റ്റ്  ടകേട്ടനിയടതകന  അറനിയകനുള.  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര
ഇവനിടടെ അങ്ങടനടയകരു കേകരകവമനിലകടത ബഹളകവചസ്റ്റ് നടെകനതുടകേകണസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ്
പ്രകയകജനക?  രകജകതനിടന സനിതനി കപകയനിട്ടസ്റ്റ്, സസന്തക അവസകപകലുക ഇഗൗ കട്ടര
മനസ്സനിലേകകനനിലകലക? രകജകടത 29 സകസകനങ്ങളനില് കകേകണ്ഗ്രേസ്സസ്റ്റ് ഭരണമുള്ള
എടുത്തുപറയകവന  സകസകനക  കേരണ്ണകടെകേവക,  പഞകബുക  മകത്രമകണസ്റ്റ്.   ബകക്കനിയുള്ളതസ്റ്റ്
ഹനിമകചെല് പ്രകദശസ്റ്റ്,  കമഘകലേയ, മനികസകറകക എനസ്പീ സകസകനങ്ങളുക ഭരണഘടെനക
പ്രകദശവമകയ  കപകണനികചരനിയുമകണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  സകസകനങ്ങള്  നമ്മുടടെ  തനിരുവനന്തപുരക
ജനിലയുടടെകപകലുക  വലേനിപ്പെമനിലകതവയുമകണസ്റ്റ്.  അതുടകേകണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  വലേനിയ
പുള്ളനികേളകയനിരുന്നു എന്നുപറഞസ്റ്റ് നടെനനിട്ടസ്റ്റ് ഒരു കേകരകവമനില. ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ഉക
സകഘപരനിവകറുക  രകജകതസ്റ്റ്  കമഞനടെകകേയകണസ്റ്റ്.  പകരലേടമനനില്  അവരക്കസ്റ്റ്
മൂനനില് രണസ്റ്റ് ഭൂരനിപകക ലേഭനിചകല് ആദകക ടചെയ്യുന നടെപടെനി ഭരണഘടെന തനിരുതനി
എഴുതലേകയനിരനികക. ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന കേസ്പീഴനില് വരുന ഒരു ഡസനനികലേടറയുള്ള
സകഘപരനിവകര സകഘടെനകേളുടടെ നനിലേപകടുകേള് കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് ആകലേകചെനികന്നുകണകടയകന്തക!
രകഷസ്പീയ  ഹനിന്ദു  ആകന്ദകളന്  എന  സകഘപരനിവകര  സകഘടെനയുടടെ  മുഖക  മുദകവകകേകവക
ആവശകവക  ഭരണഘടെനയനില്നനിനസ്റ്റ്  ടസകേബലേര  എന  വകക്കസ്റ്റ്  എടുത്തുകേളയണക
എനതകണസ്റ്റ്.  ഭരണഘടെന മകറകന്തക്ക ഭൂരനിപകക ലേഭനിചകല് അവര ഇതസ്റ്റ് ടചെയ്യുകേ
തടന ടചെയ്യുക.  ഇതനിടന തുടെക്കമകണസ്റ്റ് ഹനിന്ദുതസക, പശു, ബസ്പീഫസ്റ്റ് എടനകടക്കപ്പെറഞസ്റ്റ്
ഇവനിടടെ ടചെയ്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  നമ്മുടടെ ഭരണഘടെനയുക രകജകതനിടന മതനനിരകപകതയുക
ജനങ്ങളുടടെ  ടഎകേകവക  ഭദതയുടമകടക്ക  കേകത്തുസൂകനിക്കകന്  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-
ബനി.ടജ.പനി.-സകഘപരനിവകര കടടകേടകേളുടടെ ഗൂഢ അജണകേള് പ്രതനികരകധനികകേയുക
ടചെറുത്തുകതകല്പ്പെനികകേയുക  ടചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്.  അതനിനുകേഴനിയുന  ഏകേ  പ്രസകനക
ഇടെതുപക  മതനനിരകപക  ജനകധനിപതക  പ്രസകനമകണസ്റ്റ്.  ആ  പ്രസകനതനിടന
ഉഗൗരജവക  ടടചെതനകവക  നനിലേനനില്കന  കകേരളതനിടലേ  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകര
അതനിടന പ്രവരതനങ്ങള് കടുതല് ശകനികയകടടെ  മുകനകടടകേകണ്ടു കപകകകേണതകയനിടണസ്റ്റ്.
രകജകതനിടനതടന സസസമകയ നനിലേനനില്പ്പെനിനസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  അതകന്തകകപകനിതമകണസ്റ്റ്.
അതുടകേകണസ്റ്റ് ഞകന് ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി പനിന്തകങ്ങുന്നു.
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ശസ്പീ  .    എല്കദക എബ്രഹകക:  സര, 2017-18  സകമ്പതനികേ വരഷേടത ബജറനികലേയള്ള
ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള  ഞകന്  പനിന്തുണയകേയകണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  പതനിനകലേസ്റ്റ്
മകസങ്ങള്ക്കപ്പുറതസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്  വന  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക  മുനണനി
സരക്കകര  സമസ്ത കമഖലേകേളനിലുക  വനികേസനക  എതനിച്ചുടകേകണ്ടുള്ള പുതന്  ചുവടുവയ്പുമകയനി
മുകനകടടപകയ്ടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന ആദരണസ്പീയനകയ ധനകേകരക
വകുപ്പുമനനി കഡക. ടെനി. എക. കതകമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ്  2016 ജൂടടലേ 8-നുക 2017 മകരചസ്റ്റ്
3-നുക  അവതരനിപ്പെനിച  സകസകന  ബജറ്റുകേള്  കകേരളസ്പീയ  ടപകതുസമൂഹതനിടന
മനസ്സുകേള് കേസ്പീഴടെക്കനി അവരുടടെ സസപങ്ങള് യകഥേകരത്ഥകമകകനതരതനില് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ട
രണ്ടു  ബജറ്റുകേളകയനിരുന്നു.  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക  മുനണനിയുടടെ  ധനകേകരക
വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച  ബജറനില്  ധനസമകഹരണതനിനുകവണനി  നനിശ്ചയനിച
കേനിഫ്ബനിയകണസ്റ്റ് അതനില് അടെനിവരയനിടപറകയണതസ്റ്റ്. കേനിഫ്ബനി അതനിടന രണകയനിരക
കകേകടെനി  രൂപയുടടെ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് തുടെക്കകകുറനിച്ചു  എന്നുപറയുനതുതടന ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനിടന  ഏറവക  വലേനിയ  കനട്ടങ്ങളനിടലേകനകണസ്റ്റ്.  കലേകകേടത  മനികേച
ഓട്ടക്കകരനകയ ഉടടസന് കബകള്ട്ടനിടന കേകലുകേളുടടെ കവഗതയകണസ്റ്റ് യഥേകരത്ഥതനില്
കേനിഫ്ബനി  എന്നുപറയുന  ധനസമകഹരണ  പദ്ധതനികള്ളതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടലേ  ഇടെതുപക
ജനകധനിപതകമുനണനിയുടടെ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  വനിദകകഭകകസ-ആകരകഗക-കേകരഷേനികേ-  വകവസകയ-
ടൂറനിസക-സഹകേരണ  കമഖലേകേളനില്  കകേരളതനിടലേ  ജനങ്ങളകഗ്രേഹനികന  എലക
വനികേസന  പദ്ധതനികേളുക  നടെപ്പെനിലേകകനതനിനുതകുന  മനികേച  വനികേസന  മകതൃകേകേള്
നടെപ്പെകക്കനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക  മുനണനിയുക  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനില്  ആകരകഗക  വകുപ്പുമനനിയകയനിടള്ള  ശസ്പീമതനി  ടകേ.  ടകേ.  ടടശലേജ
ടെസ്പീചറുക  എകന്തക  വലേനിയ  കുഴപ്പെക  ടചെയ്തു  എന്നുപറഞടകേകണസ്റ്റ്   കേഴനിഞ  രണ്ടു
ദനിവസക  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന  കനതൃതസതനില്  സഭ  ബഹനിഷ്കരനികകേയുക  സഭയുടടെ
മുന്വശതസ്റ്റ്  സതകകഗ്രേഹക  ഇരനികകേയുക  ടചെയ്യുകേയകണസ്റ്റ്.  അവകരകടെസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
പറയുവകനുള്ളതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  വനിദകകഭകകസ  വകണനിഭക  നടെതനിയനിട്ടനില
എനകണസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന ഭരണകേകലേതസ്റ്റ്  വനിദകകഭകകസ കേചവടെക  നടെത്തുകേയുക
സസകശയ  വനിദകകഭകകസ  കമഖലേടയ  സകരകനികകേയുക  പരനികപകഷേനിപ്പെനികകേയുക
കപ്രകത്സകഹനിപ്പെനികകേയുക  ടചെയ്ത  നനിങ്ങളകണസ്റ്റ്  യഥേകരത്ഥതനില്  വനിദകകഭകകസടത
വകണനിഭക  ടചെയ്തവടരനസ്റ്റ്  പറയകന്  ഞകന്  ആഗ്രേഹനികകേയകണസ്റ്റ്.  വനിശകനവടന
കവദന അറനിയുനവരല യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ആ കവദന അറനിയുനവര എന്നുക ഇടെതുപകമകണസ്റ്റ്.
എക്കകലേത്തുക ഇടെതുപകക പകവടപ്പെട്ടവടന പകക കചെരനനിടണസ്റ്റ്.  സതകസനമകയ
നനിലേയനില്  ശരനിയുടടെ  പകക  കചെരന്നുടകേകണസ്റ്റ്  ബുദ്ധനിമുട്ടസ്റ്റ്  അനുഭവനികനവടരയുക
സമൂഹതനില് പനികനകക്കക നനില്ക്കുനവടരയുക പനിനകമറങ്ങളനികലേയസ്റ്റ് തള്ളനിനസ്പീക്കടപ്പെട്ടവടരയുക
സമൂഹതനിടന മുഖകധകരയനികലേയസ്റ്റ് ടകേകണ്ടുവരുനതനിനുള്ള പരനിശമമകണസ്റ്റ് കേഴനിഞ
പതനിനകലേസ്റ്റ്  മകസക്കകലേമകയനി  ഇടെതുപക ജനകധനിപതക  മുനണനിയുടടെ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
ടചെയ്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന  വനിദകകഭകകസ  കമഖലേയനില്  വലേനിടയകരു
മകറക സൃഷ്ടനിക്കകന് ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്. സരക്കകര സ്കൂളുകേള് ലേകഭതനിടനകയക
നഷ്ടതനിടനകയക  കേണകകേള്  പറഞടകേകണസ്റ്റ്  അടെച്ചുപൂകട്ടണവയല,  പകേരക  അതരക
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സ്കൂളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പുതുജസ്പീവന്  നലകന്  ശമനിക്കണടമന  പ്രഖകകപനിത  നയതനിലൂനനിടക്കകണ്ടുള്ള
വലേനിയ പ്രവരതനങ്ങള് വനിദകകഭകകസ കമഖലേയനില് ഇനസ്റ്റ്  നടെപ്പെകക്കനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
സ്കൂളുകേളനിടലേ  അടെനിസകന  സഗൗകേരകങ്ങള്  ടമചടപ്പെടുത്തുനതനിനുക  ഭഗൗതനികേ  സഗൗകേരകങ്ങള്
വരദ്ധനിപ്പെനികനതനിനുക ടടഹടടെകേസ്റ്റ് ആകനതനിനുക മനികേച അദ്ധകകപനക നല്കുനതനിനുക
അങ്ങടന  സ്കൂളുകേളനില്  ഏറവക  അനുകയകജകമകയ  അന്തരസ്പീകക  ഒരുകനതനിനുക
ആവശകമകയ ഇടെടപടെലുകേള് ഇടെതുപക ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടെത്തുന്നുണസ്റ്റ്.  പകഠപുസ്തകേക
സമയതസ്റ്റ് വനിതരണക ടചെയ്യുകേയുക നകലേകയനിരതനിലേധനികേക  അദ്ധകകപകേടര പുനരവനിനകസനിച്ചു
ടകേകണസ്റ്റ്  തസ്തനികേകേള് നഷ്ടടപ്പെടെകടത സ്കൂളുകേടള കടുതല് മനികേച രസ്പീതനിയനില് മകറ്റുനതനിനുള്ള
പ്രവരതനങ്ങള് നടെതനിടക്കകണസ്റ്റ് വനിദകകഭകകസരകഗതസ്റ്റ് വലേനിയ മകറങ്ങള് സൃഷ്ടനിക്കകന് ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് സകധനിചനിടണസ്റ്റ്.

കകേരളതനിടന ഇതനഃപരകന്തക ചെരനിത്രതനില് ആകരകഗക രകഗതസ്റ്റ്  ഒരു വലേനിയ
കുതനിച്ചുചെകട്ടക ചുരുങ്ങനിയ കേകലേകടകേകണസ്റ്റ് ഉണകക്കകന് കേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്.  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.
മുതല്  സരക്കകര  ടമഡനിക്കല്  കകേകകളജുകേള്  വടരയുള്ള  ആശുപത്രനികേടള  കരകഗസ്പീസഗൗഹൃദ
കകേന്ദ്രങ്ങളകക്കനി  മകറ്റുനതനിനുകവണനി  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  തുടെക്കകകുറനിച്ചു.  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേടള
കുടുകബകകരകഗക  കകേന്ദ്രമകക്കനി  ഉയരതകന്  ഇഗൗ  സരക്കകരനിനസ്റ്റ്  സകധനിച്ചു.  ഏറവക
അനുകയകജകമകയ നനിലേയനില്  2137  തസ്തനികേകേളനില് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  നനിയമനക
നടെത്തുനതനിനുക  പുതനിയതകയനി  1897  തസ്തനികേകേള്  സൃഷ്ടനികനതനിനുക  ആകരകഗക
വകുപ്പെനിനസ്റ്റ് കേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്. സകധകരണ ജനങ്ങളുക പകവടപ്പെട്ടവരുക ചെനികേനിത്സയകവണനി
ആശയനികന  കകേരളതനിടലേ  ധരമകശുപത്രനികേളുടടെ  സകരകണക  ഇടെതുപക
ജനകധനിപതക മുനണനിയുടടെ ഏറവക അടെനിസകനപരമകയ വനിഷേയമകയതനിനകല് ആ
കമഖലേയനില് ഗഗൗരവതരമകയ ഇടെടപടെലുകേള് സകസകന ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നടെത്തുന്നുണസ്റ്റ്.

കകേരളതനിടലേ  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  കേകയ്യറക്കകരടക്കതനിടര  ശകമകയ  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിച്ചു,  ആറസ്റ്റ്  പുതനിയ റവനമ്മ്യൂ ഡനിവനിഷേനുകേള് ആരകഭനിക്കകന് കേഴനിഞ.  നകലേസ്റ്റ്
വരഷേമകയനി  മുടെങ്ങനിക്കനിടെന  റസ്പീസരകവ  നടെപടെനികേള്  പുനരകരകഭനിക്കകനുക  പട്ടയ  വനിതരണക
ശകനിടപ്പെടുതകനുക  കേഴനിഞ.  നനിലേക  നനികേത്തുനവരടക്കതനിരകയനി  കേരശന  നടെപടെനികേള്
സസസ്പീകേരനിച്ചു.  അതരക  നടെപടെനികേളനിലൂടടെ  കേകരഷേനികേ  കമഖലേയനില്  വലേനിടയകരു
ഉണരവ്വുണകക്കകന് സകധനിച്ചു.

തകദശസസയകഭരണ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  എലകവരകക  വസ്പീടെസ്റ്റ്,  സമ്പൂരണ്ണ  ശുചെനിതസക  തുടെങ്ങനിയ
പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെകക്കനി.  141  ഗ്രേകമപഞകയത്തുകേളനില്  ജലേസുഭനിക  പദ്ധതനി  നടെപ്പെകക്കകന്
സകധനിച്ചു. കനരകത ഗ്രേകമസഭകേള് ഉറങ്ങനിക്കനിടെന്നുടവങനില് ഇകപ്പെകള് ഗ്രേകമസഭകേള്ക്കസ്റ്റ് ജസ്പീവന്
നലകന് കേഴനിഞതസ്റ്റ്  വലേനിടയകരു  കനട്ടമകണസ്റ്റ്. കേഴനിഞ നകളുകേളനില് ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കനരനിട്ട
ഏറവക  വലേനിയ  പ്രതനിസനനി  കേടുത  കവനലേകയനിരുന്നു.  ഇഗൗ  നൂറകണനിടലേതടന
ഏറവക  വലേനിയ  കവനലേനില്  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ശുദ്ധജലേക  ലേഭകമകകനതനിനകവശകമകയ
നനിരവധനി പദ്ധതനികേള്ക്കസ്റ്റ് തുടെക്കകകുറനിക്കകന് കേഴനിഞ. തനിരുവനന്തപുരക നഗരതനില്
ജലേകകമക അനുഭവടപ്പെട്ടകപ്പെകള് ടനയ്യകറനില്നനിനസ്റ്റ് തനിരുവനന്തപുരക നഗരതനികലേയസ്റ്റ്
ടവള്ളടമതനിക്കകന്  ഇഗൗ ഗവണ്ടമടനടുത പരനിശമക ടചെറുതല.
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(അദ്ധകകകവദനിയനില് മനി. ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര)

അതുകപകടലേ,  സകസകനടത  ടപകതുകമഖലേക  സകപനങ്ങടള  രകടപ്പെടുതകന്
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചു. നഷ്ടതനില് പ്രവരതനിച്ചുടകേകണനിരുന പലേ ടപകതുകമഖലേക
സകപനങ്ങടളയുക  ലേകഭതനിലേകകനതനിനുക  പുതനിയ  സകരകഭങ്ങള്  ആരകഭനികനതനിനുക
നനികകപക ടചെയ്യുനതനിനസ്റ്റ് തസ്പീരുമകനനികന വകവസകയനികേടള കപ്രകത്സകഹനിപ്പെനികനതനിനുമുള്ള
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചനിടണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടലേ കൃഷേനി വകുപ്പെസ്റ്റ്  'നമ്മുടടെ ടനലേസ്റ്റ്ലല,  നമ്മുടടെ
അനക'  എന പദ്ധതനി നടെപ്പെകക്കനിവരനികേയകണസ്റ്റ്.  വരുന ഒരു വരഷേക്കകലേക 'കകേരളക'
എന നകമകധയതനിടന പ്രകധകനകക മനസ്സനിലേകക്കനി നകളനികകേര ഉല്പകദനക വരദ്ധനിപ്പെനി
കനതനിനുള്ള കേരമപദ്ധതനിക്കസ്റ്റ്  രൂപക  ടകേകടുകകേയകണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടന ബഹുമകനകനകയ
കൃഷേനി വകുപ്പുമനനി അഡസ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  സുനനില് കുമകര കേഴനിഞ ദനിവസമകണസ്റ്റ് ചെട്ടക
300  പ്രകേകരക  സഭയനില്  ഇക്കകരകക  അറനിയനിചതസ്റ്റ്.   തസ്പീരചയകയുക  കകേരളതനിടന
കേകരഷേനികേ  കമഖലേയനില്  ഒരു  വലേനിയ  വനിപവക  സൃഷ്ടനിക്കകനുള്ള  പദ്ധതനികേളുമകയനി
മുകനകടകപകകുകേയകണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  ടകേ.  എക.  മകണനി  സകറനിടനകപ്പെകലുള്ള  ആളുകേള്  സഭയനില്
യകടതകരു  പ്രസകനിയുമനിലകത  അടെനിയന്തരപ്രകമയവമകയനി  വനകപ്പെകള്  കകേന്ദ്രക
എന്തു ടചെയ്തു എനതനിടന സകബനനിചസ്റ്റ് അകദഹക വനിശദസ്പീകേരനിക്കകടത വനിഷേയതനില്
നനിനസ്റ്റ്  ഒളനികചകടുനതസ്റ്റ്  സഭ  ശദ്ധനികകേയുണകയനി.  ഇതരക  നകടെകേങ്ങള്  തസ്പീരചയകയുക
കകേരളതനിടലേ  ടപകതുസമൂഹക  ശദ്ധനികന്നുടണനസ്റ്റ്  ബനടപ്പെട്ട  കനതകവക  കേകനികേളുക
ഓരതകല് നലതകടണനകണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയുവകനുള്ളതസ്റ്റ്.

കകേരളതനിടന സഹകേരണ കമഖലേ ഇന്നുവടര ഉണകകേകത നനിലേയനില് പ്രതനിസനനി
കനരനിട.  നമ്മുടടെ രകജകടത ഭരണകടെക കനകടനനികരകധനക ടകേകണ്ടുവനകപ്പെകള് ആ
കനകടനനികരകധനടത  മറനികേടെക്കകന്,  പ്രതനിസനനികേടള  അതനിജസ്പീവനിക്കകന്  കകേരളതനിടലേ
ഇടെതുപക ജനകധനിപതക  മുനണനി  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞതസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്ടക്കകപ്പെക
നനില്കന്നു, ജനങ്ങളുടടെ പനിന്തുണ ലേഭകമകകുന്നു എന്നുള്ളതുടകേകണ്ടുതടനയകണസ്റ്റ്.

'കസ്പീര  ഗ്രേകമക  പദ്ധതനി'  ടതരടഞടുക്കടപ്പെട്ട  പഞകയത്തുകേളനില്  നടെപ്പെകക്കനി.
പകലുല്പകദനതനിടന കേകരകതനില് സകസകനതസ്റ്റ് സസയകപരകകപത ഉണകകേണടമനസ്റ്റ്
ആഗ്രേഹനികന്നു. പചക്കറനിയുടടെ ഉല്പകദനതനില് സസയകപരകകപമകയ ഒരു കകേരളടത
സൃഷ്ടനികവകന്  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയണക.  അതനിനസ്റ്റ്  അനുകയകജകമകയ  പദ്ധതനികേള്  സൃഷ്ടനിക്കകന്
കേഴനിയുന്നു എന്നുള്ളതസ്റ്റ് ഇഗൗ സരക്കകരനിടന കനട്ടമകണസ്റ്റ്.

പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗ  വനിഭകഗതനിലുള്ളവടര  ഉള്ടപ്പെടുതനിടക്കകണസ്റ്റ്  ഒട്ടനവധനി
പദ്ധതനികേള്  സകസകനതസ്റ്റ്  നടെപ്പെകക്കനിയനിടണസ്റ്റ്.  'കഗകത്രസകരഥേനി'  പദ്ധതനി  മുകഖന
12831  വനിദകകരത്ഥനികേള്ക്കസ്റ്റ് യകത്രകസഗൗകേരകക  നല്കേകന് കേഴനിഞ.  വസ്പീടെനിലകതവരക്കസ്റ്റ് വസ്പീടെസ്റ്റ്
നല്കുവകനുക സലേമനിലകതവരക്കസ്റ്റ് സലേക നല്കുവകനുക കേഴനിഞ. 23073 കപരക്കസ്റ്റ്
ചെനികേനിത്സക  ധനസഹകയവക  10523  കപരക്കസ്റ്റ്  വനിവകഹ ധനസഹകയവക  നല്കേകന്
പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗ  വകുപ്പുമനനിയുടടെ  കനതൃതസതനിലുള്ള  വകുപ്പെനിടന  മനികേച
പ്രവരതനതനിലൂടടെ കേഴനിഞ എനതസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് വനിസ്മരനിക്കകന് കേഴനിയുന കേകരകമല. 
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1960-കേളനില്  നമ്മുടടെ  കലേകകേ  ഫട്കബകളനിടന  ഉനതങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  നടെന്നു  നസ്പീങ്ങനിയ
ടപടലേടയകപ്പെകടലേയുക  1980-കേളനില് കലേകകേ ഫട്കബകള് വനിസ്മയക  തസ്പീരത മറകഡകണടയ
കപകടലേയുക  കകേരളതനിടലേ  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക  മുനണനിയുടടെ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
യകഥേഷ്ടക  ജനങ്ങള്ടക്കകപ്പെക  നനിന്നുടകേകണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്കള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനികന
ജനങ്ങളുടടെ അടെനിസകന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് തസ്പീരുമകനമുണകകന ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഏടറ
കേരുകതകടുകടെനി കകേരളതനിടന ബഹുമകനകനകയ മുഖകമനനി സഖകവസ്റ്റ് പനിണറകയനി വനിജയടന
കനതൃതസതനില് നനിശ്ചയദകരഢകകതകടുകടെനി, സതകസനമകയനി, ശരനിടക്കകപ്പെക നനിന്നു
ടകേകണസ്റ്റ്,  വനികേസന  വഴനിയനിലൂടടെ  അഴനിമതനി  രഹനിതമകയ ഭരണക  ധസ്പീരതകയകടുകടെനി
നയനികനതകണസ്റ്റ് കകേരളതനിടലേ മൂനര കകേകടെനികയകളക വരുന ജനങ്ങള്  ദരശനിച്ചു
ടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്. തസ്പീരചയകയുക ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടന പ്രവരതനങ്ങടള പ്രകേസ്പീരതനികന്നു.
ഗവണ്ടമനനിടന പ്രവരതനങ്ങടളകറനിചസ്റ്റ് പ്രതനിപകതനിനുള്ടപ്പെടടെ പ്രകേസ്പീരതനിച്ചു
പറയുവകന് വകകകേളനിലകത അവസയകണസ്റ്റ്.  പ്രതനിപകക പലേകപ്പെകഴുക  സഭയനില്
ഉനയനികന ആകരകപണങ്ങള് ജല്പനങ്ങള് മകത്രമകയനി  മകറുകേയകണസ്റ്റ്.   പ്രതനിപകതനിടന
പ്രതനികേരണങ്ങള് കകേരളസ്പീയ ടപകതുസമൂഹടത  ടവല്ലുവനിളനികന നനിലേയനികലേയസ്റ്റ് കപകകുകമ്പകള്,
കകേരള രകഷസ്പീയതനിടന ഭൂമനികേയനില് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ് ഇനനി ഇടെമനിടലനസ്റ്റ് പ്രഖകകപനികവകനകണസ്റ്റ്
ഇഗൗ അവസരക ഉപകയകഗടപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനടയ ഒരനിക്കല്കടെനി
പനിന്തുണച്ചുടകേകണസ്റ്റ് എടന വകകകേള് നനിരത്തുന്നു. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നകണു : സര, ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള   അനുകലേനികന്നു.
നമ്മുടടെ സകസകനക വനിദകകഭകകസതനിലുക മറസ്റ്റ് കമഖലേകേളനിലുക ഇതര സകസകനങ്ങടളക്കകള്
വളടര മുനനിലേകണസ്റ്റ്. നമ്മുടടെ നകട്ടനിടലേ പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗതനിലുള്ളവടര സമൂഹതനിലുള്ള
മറസ്റ്റ്  ജനവനിഭകഗങ്ങകളകടടെകപ്പെക  മുകനകടനയനികന  കേകരകതനില്  വനിജയനിചനിരുനനില
എനതസ്റ്റ് ഒരു കപകരകയ്മയകയനിരുന്നു. ബഹുമകനടപ്പെട്ട പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗ വകുപ്പെസ്റ്റ്
മകേകേകരകക  ടചെയ്യുന മനനി ഇഗൗ വനിഭകഗതനിലുള്ളവടര ജസ്പീവനിതതനിടന മുഖകധകരയനികലേയസ്റ്റ്
ടകേകണ്ടുവരകന്  ഫലേപ്രദമകയ  നടെപടെനികേള്  ആസൂത്രണക  ടചെയ്തുവരനികേയകണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ
സരക്കകര  അഞ്ചുവരഷേക  പൂരതനിയകകകമ്പകള്  കകേരളതനിടലേ  പട്ടനികേജകതനി/  ട്ടനികേവരഗ
വനിഭകഗതനിലുള്ളവടര  ഇന്തകയസ്റ്റ്  മകതൃകേയകകുന  രൂപതനികലേയസ്റ്റ്  ടകേകണ്ടുവരകന്
സകധനികടമനസ്റ്റ് അഭനിമകനകതകടുകടെനി പറയുവകന് ആഗ്രേഹനികകേയകണസ്റ്റ്.

കേകരഷേനികേ  കമഖലേയുടടെ  മകത്രമല  മടറലക  കമഖലേകേളുടടെയുക  അടെനിസകനപരമകയ
ഘടെകേമകകകേണതസ്റ്റ് ജലേകസചെനമകണസ്റ്റ്.  വരള്ചയുണകകുകമ്പകള് കകേരളതനിടന എലക
ഭകഗത്തുമുള്ള  കൃഷേനിയുടടെ  വളരചയകവണനിയുക  കുടെനിടവള്ളതനിനുമകവശകമകയ  കുടെനിടവള്ള
പദ്ധതനികേളുക ഫലേപ്രദമകയനി നടെപ്പെനിലേകക്കകന് സകധനിച്ചു എനതസ്റ്റ് ശകദ്ധയമകണസ്റ്റ്.
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ഇന്ഡകയനില്  ഭൂരനിപകകവരുന പനികനകക്ക വനിഭകഗതനിലുള്ളവരകക പട്ടനികേജകതനി/
പട്ടനികേവരഗ  വനിഭകഗതനിലുള്ളവരകടമതനിരകയ  പ്രവരതനങ്ങള്  നടെന്നുവരനികേയകണസ്റ്റ്.
ഇന്ഡകയനിടലേ  ജനങ്ങടള  അടെനിമകേളകക്കനിയതസ്റ്റ്  ബഹുഭൂരനിപകവക  ഇവനിടടെയുള്ള  ജകതനി
വകവസയകണസ്റ്റ്,  അലകടത  ബ്രനിട്ടസ്പീഷുകേകരല  എനകണസ്റ്റ്  മഹകത്മകഗകനനി  ബ്രനിട്ടസ്പീഷുകേകരക്കസ്റ്റ്
എതനിരകയനി  സമരക  നടെതനിയ സമയതസ്റ്റ് അഭനിപ്രകയടപ്പെട്ടതസ്റ്റ്.  ജകതനിവകവസയനില്
നനിനസ്റ്റ് നമ്മുടടെ രകജകടത കമകചെനിപ്പെനിക്കകനുള്ള സമരങ്ങള് സസകതനക സമരകേകലേതസ്റ്റ്
നടെനനിടണസ്റ്റ്.  മഹകത്മകഗകനനിയുക ശസ്പീനകരകയണ ഗുരുകദവനുക പടങടുത മവക്കക
സതകകഗ്രേഹവക  ഗുരുവകയൂര  സതകകഗ്രേഹവക  ഒരു  വരഷേകതകളക  നസ്പീണ്ടുനനിന
സമരങ്ങളകയനിരുന്നു. അതനിടന കനരനിട്ടതസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് ജകതനിയനില്ടപ്പെട്ടവരുക മതതനില്ടപ്പെട്ടവരുമകണസ്റ്റ്.
കകത്രതനിനകേതസ്റ്റ്  പനികനകക്കക്കകരന്  കേടെകനതനിടന  തടുത്തുനനിരതനിയ  ഒരു
വനിഭകഗമുണകയനിരുന്നു.  അതനിടനതനിടര  ഒരു വരഷേതനിലേധനികേക ഏറ്റുമുട്ടനി. ടമകറകരജനി
ഗവണ്ടമനനില്  അകഗമകയനിരുന  രകജ്നകരകയണടന  കനതൃതസതനില്  കേകശനി  വനിശസനകഥേ
കകത്രതനില്  പനികനകക്ക സമുദകയതനിടലേ ആളുകേള് കേടെക്കണടമനകവശകടപ്പെട
ടകേകണസ്റ്റ് നടെതനിയ കപകരകട്ടതനിടന ഫലേമകയകണസ്റ്റ് കേകശനി വനിശസനകഥേ കകത്രതനില്
പനികനകക്ക  വനിഭകഗതനിടലേ  ആളുകേള്ക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനിക്കകന്  സകധനിചതസ്റ്റ്.  സസകതനക
സമരക്കകലേതസ്റ്റ്  നടെന  കപകരകട്ടതനിടന  ഭകഗമകയനി  ഇന്ഡകയുടടെ  പലേ  ഭകഗത്തുക
ഭൂരനിപകക  സമുദകയതനിനുക  കകത്രതനില്  പ്രകവശനിക്കകനുള്ള  അവകേകശതനിനു
കവണനിയുള്ള കപകരകട്ടക നടെതനിയനിരുന്നു. ഇനസ്റ്റ് ഇക്കകരകതനില് നകക ഭയടപ്പെകടെണനിയനിരനികന്നു.
കകത്ര  പ്രകവശനവമകയനി  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  സമരക  നടെന  കേകലേഘട്ടതനില്  ശസ്പീനകരകയണ
ഗുരുകദവടന  കനതൃതസതനില്തടന  പനികനകക്ക  വനിഭകഗതനില്ടപ്പെട്ടവര  കകത്രതനില്
പൂജകേള്  നടെതകനുക  തനനികേളകകേകനുമുള്ള  പരനിശസ്പീലേനങ്ങള്  നടെതനിയനിടണസ്റ്റ്.
കകത്രതനില് തനനികേളകകേകനുക പൂജകേള് നടെതകനുമുള്ള അധനികേകരക ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
മകത്രമകടണനകണസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് പറയുനതസ്റ്റ്.  പഴയകേകലേതസ്റ്റ് കകത്രങ്ങടള മകേവശകവയകേയുക
പനികനകക്ക  വനിഭകഗക്കകടര  കകത്രങ്ങളനില്  പ്രകവശനിപ്പെനിക്കകതനിരനികകേയുക  ടചെയ്ത
വനിഭകഗതനിലുള്ളവര വസ്പീണ്ടുക സജസ്പീവമകയനി  ഞങ്ങളകണസ്റ്റ്  ഇതനിടന ആളുകേള് എന്നു
പറയകന് സകധനികനതസ്റ്റ് കദശസ്പീയ  സസകധസ്പീനമുള്ള ഒരു ശകനി നനിയനനികനതനിടന
അടെനിസകനതനിലേകണസ്റ്റ്.  സകധകരണക്കകരകയ  ആളുകേള്  ഇതസ്റ്റ്  കേകകണണതകണസ്റ്റ്.
സസകതനകസമരക്കകലേതസ്റ്റ്  നടെനതുകപകടലേ  പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗ  പനികനകക്ക
വനിഭകഗതനിലുള്ള ജനങ്ങളുടടെ അവകേകശങ്ങള് അവരനില്നനിനസ്റ്റ് കേവരടനടുക്കകനുള്ള
തനപരമകയ,  ഗൂഢപരമകയ  നസ്പീക്കക  നടെകന്നു  എനസ്റ്റ്  മനസ്സനിലേകക്കനിടകേകണസ്റ്റ്  അതനിടന
രകനിക്കകനുള്ള നടെപടെനികേളനികലേയസ്റ്റ് ഫലേപ്രദമകയനി മകകറണ ഒരു ദഗൗതകകകടെനി ദഗൗരഭകഗകതനിനസ്റ്റ്
നമള്  ഏടറടുകക്കണനി  വനനിരനികന്നു  എന്നുപറഞടകേകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള
അനുകലേനികന്നു.
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    എക  .    മകണനി:  സര,  2976 കകേകടെനി രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥനയകണസ്റ്റ് സഭ
മുമ്പകടകേ അവതരനിപ്പെനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.  മുന്  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകരനിടന  അവസകന
വരഷേമകയ 2015-16 സകമ്പതനികേ വരഷേതനില് കകേരളതനിടന റവനമ്മ്യൂ കേമനി 9656
കകേകടെനി രൂപയകയനിരുന്നു. ധനകേമനി 17818  കകേകടെനി രൂപയകയനിരുന്നു. ആ സകനതസ്റ്റ്
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകരനിടന ആദകവരഷേക  2016-17  സകമ്പതനികേ വരഷേതനില്
റവനമ്മ്യൂ  കേമനി  13935  കകേകടെനി  രൂപയുക  ധനകേമനി  23460  കകേകടെനി  രൂപയുമകയനി
വരദ്ധനിച്ചു.  വരദ്ധനനനിരക്കസ്റ്റ്  44.3-ഉക  31.6-ഉക  ശതമകനവമകണസ്റ്റ്.  നടെപ്പുസകമ്പതനികേ
വരഷേക 2016-17-ല് നനിരകദശനിചനിരനികന റവനമ്മ്യൂ കേമനി 16043 കകേകടെനി രൂപയകണസ്റ്റ്.
ധനകേമനി 25756 കകേകടെനി രൂപയകണസ്റ്റ്.  2015-16 സകമ്പതനികേ വരഷേതനില് റവനമ്മ്യൂ
കേമനി വകരഷേനികേ വരുമകനതനിടന  1.64  ശതമകനവക ധനകേമനി  3.03  ശതമകനവക
ആയനിരുന്നു. എനകല് എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സരക്കകരനിടന ആദകവരഷേമകയ 2016-17 സകമ്പതനികേ
വരഷേതനില് റവനമ്മ്യൂ കേമനി 2.1 ശതമകനവക ധനകേമനി 3.54 ശതമകനവമകണസ്റ്റ്. നടെപ്പു
വരഷേടത  ബജറസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്  പ്രകേകരമുള്ള  റവനമ്മ്യൂ  കേമനിയുക  ധനകേമനിയുക  സകസകന
വരുമകനതനിടന 2.14 ശതമകനവക 3.44 ശതമകനവമകയനി വരദ്ധനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
സപനിടമനറനി ഡനിമകനസ്റ്റ് കടെനിയകകുകമ്പകള് ഇതസ്റ്റ് ഇനനിയുക വരദ്ധനികക. ഇതസ്റ്റ് സകസകന
നനിയമസഭ  പകസ്സകക്കനിയ  ഫനിസസ്റ്റ് കേല്  ടറകസകണ്സനിബനിലേനിറനി  ആകനിടന  മകരഗ
നനിരകദശങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് അനുരൂപമകയനിടള്ളതല. ധനക്കമനി ജനി.ഡനി.പനി.-യുടടെ മൂനസ്റ്റ് ശതമകനതനില്
ഒതുക്കനി നനിറുതണടമനതകണസ്റ്റ് അതനിടലേ വകവസ. അപ്രകേകരക ഒതുക്കനി നനിറുതനിയനിടലങനില്
പതനിനകലേകക  ധനകേകരക  കേമസ്പീഷേന്  കേടെനനിവകരണതനിനകയനി  നനിരകദശനിചനിരനികന  ടഡഡസ്റ്റ്
റനിലേസ്പീഫസ്റ്റ്  ഫണനില്  നനിന്നുള്ള  ടഷേയര  നമുക്കസ്റ്റ്  ലേഭനിക്കകന്  ഇടെയനില.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന
കേകലേഘട്ടടതക്കകള് മൂനനിരട്ടനി  ധനസഹകയക  ലേഭനിചനിടക  റവനമ്മ്യൂ  കേമനി  ഉയരന്നു
നനില്കനതനിനസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് നകകയസ്പീകേരണമകടണനസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അറനിഞകടെക.  എകസ്റ്റ്ടപന്ഡനിചര
വരദ്ധനിചനിടടണന കേകരണമകയനിരനികക ധനകേകരക വകുപ്പുമനനി പറയുനതസ്റ്റ്.  എനകല്
കേകകപനിറല് എകസ്റ്റ്ടപന്ഡനിചര വരദ്ധനിചനിട്ടനില. 2507  കകേകടെനി രൂപ എകസ്റ്റ്ടപന്ഡനിചറനില് 107
കകേകടെനി  രൂപ  മകത്രമകണസ്റ്റ്  കേകകപനിറല്  എകസ്റ്റ്ടപന്ഡനിചര.  കേകരകമകയ  രസ്പീതനിയനില്  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള്  നടെപ്പെകക്കനിയനിടമനില.  ഇഗൗ  സനിതനിക്കസ്റ്റ്  കടുതല്  ടചെലേവസ്റ്റ്  ഏടറടുകനതനിലൂടടെ
സകസകന  ധനകേകരക  മകകനജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  കടുതല്  തകളക  ടതറ്റുടമന  കേകരകതനില്
യകടതകരു സകശയവമനില.  2017-18  സകമ്പതനികേ  വരഷേടത  ബജറസ്റ്റ്  എസനികമറസ്റ്റ്
പ്രകേകരക കേണക്കകക്കനിയനിടള്ള അധനികേടചലേവസ്റ്റ് 19601 കകേകടെനി രൂപയകണസ്റ്റ്. ജനങ്ങടള
കനരനിട്ടസ്റ്റ്  ബകധനികന പ്രധകന വകുപ്പുകേള്കള്ള ബജറസ്റ്റ്  വനിഹനിതക നകമമകത്രമകണസ്റ്റ്.
ഉദകഹരണമകയനി, കേകരഷേനികേ കമഖലേ 1544 കകേകടെനി രൂപ, ടപകതുജനകകരകഗകക 6834
കകേകടെനി രൂപ എനനിങ്ങടനയകണസ്റ്റ് ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിരനികനതസ്റ്റ്. ആകരകഗക കമഖലേയസ്റ്റ്
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ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനികന  തുച്ഛമകയ  തുകേ  വരദ്ധനിപ്പെനികവകന്  ധനകേകരക
വകുപ്പുമനനി  തയ്യകറകകേണക.  നനികുതനി  വരുമകന സമകഹരണതനില്  കകേരളക
പനികനകടകപകയനി.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  നടെപ്പെകക്കനിയകതകടുകടെനി കകേരളക ഒഴനിടകേ മറസ്റ്റ് എലക
സകസകനങ്ങളുടടെയുക  വരുമകനവക  നനികുതനിപനിരനിവക  വരദ്ധനികകേയുണകയനി.  അതകകവശക
ഉപകഭകക്തൃവസ്തുക്കളുടടെ വനിലേ കുറയുകേയുക ടചെയ്തു. എനകല് കകേരളതനിടന സനിതനി വനിഭനിനമകണസ്റ്റ്.
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി. വനകലുക വനിലേ കുറയനില എനസ്റ്റ് ധനകേകരക വകുപ്പുമനനി കനരടത നടെതനിയ
പ്രസ്തകവന ദൂരവകകപകേമകയ ദുഷ്ഫലേങ്ങള് ഉളവകകകേയുക ടചെയ്തു.  നനികുതനി പനിരനിവനില്
വരദ്ധനവസ്റ്റ് ഉണകകേകതതനിടന പ്രധകന കേകരണക ടകേടുകേകരകസതയുക അഴനിമതനിയുമകണസ്റ്റ്.
കകേകഴനി ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള അസകസ്കൃത മകകസതനിനസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വരുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  14.5
ശതമകനമകയനിരുന്നു  നനികുതനി.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വനകതകടുകടെനി  ഇഗൗ  നനികുതനി  പൂരണ്ണമകയുക
പനിന്വലേനിക്കടപ്പെടട്ടങനിലുക  കകേരളതനില്  വനിലേകുറഞനില,  ഉപകഭകകകക്കള്ക്കസ്റ്റ്  നനികുതനി
ഇളവനിടന  ഗുണക  ലേഭകമകയനില.  നനികുതനിപനിരനിവസ്റ്റ്  രകഗടത  അഴനിമതനി  ഗഗൗരവതരമകണസ്റ്റ്.
19-8-2017-നസ്റ്റ് പുലേരടച കഗകപകലേപുരക ടചെക്കസ്റ്റ് കപകസനില് നടെതനിയ വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്
പരനികശകധനയനില്, നനികുതനി ഉകദകകഗസരുടടെ ഏജനകയനി പ്രവരതനികന ഒരകളനില്
നനിന്നുക ആറസ്റ്റ് മണനിക്കൂര കനരകടകേകണസ്റ്റ് 83,000 രൂപ പനിരനിടചടുത്തു. ബകലേരകമപുരതസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ്
ഇതരതനിലുള്ള ആറസ്റ്റ് ഏജനമകര പ്രവരതനികന്നുടണനകണസ്റ്റ് വനിജനിലേന്സസ്റ്റ് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്. ആറസ്റ്റ്
മണനിക്കൂരടകേകണസ്റ്റ് ഒരു ഏജനസ്റ്റ് സമകഹരനിച ടടകേക്കൂലേനിയുടടെ അടെനിസകനതനില് ഇഗൗ ആറസ്റ്റ്
ഏജനമകര പ്രതനിദനിനക 20 ലേകക രൂപ കഗകപകലേപുരക ടചെക്കസ്റ്റ്കപകസനില്നനിന്നുമകത്രക
സമകഹരനികന്നുടവനകണസ്റ്റ്  വനിജനിലേന്സസ്റ്റ്  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്.  അകതസമയക  സരക്കകര
ഖജനകവനികലേയസ്റ്റ്  എത്തുനതകകേടട്ട  പ്രതനിദനിനക  ഏകേകദശക  ഒരു  ലേകക  രൂപ  മകത്രമകണസ്റ്റ്.
ഏജനമകര  വഴനി  വകങ്ങുന ടടകേക്കൂലേനിയനിലൂടടെ മകത്രക പ്രതനിദനിനക  പ്രസ്തുത ടചെക്കസ്റ്റ്കപകസനില്
ടവട്ടനിക്കടപ്പെടുന നനികുതനി  67  ലേകക രൂപയകണസ്റ്റ്.  നനികുതനി പനിരനിവസ്റ്റ് രകഗടത ഇഗൗ
ടകേടുകേകരകസതയക  അഴനിമതനികക  അന്തകകകുറനിക്കകടത  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.യുടടെ  ഗുണഫലേങ്ങള്
ജനങ്ങള്കക്കക  ഖജനകവനികനക  ലേഭനികകേയനില.  ഇതനിനസ്റ്റ്  നനിശ്ചയദകരഢകകതകടടെയുള്ള
നടെപടെനികേളകണസ്റ്റ് ആവശകക.  ഞകന് എടന പ്രസകഗക അവസകനനിപ്പെനികന്നു.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള്  ഖകദര:  സര,  ഞകന്  ഇഗൗ  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള
പനിന്തുണയന്നു. കേഴനിഞ ഒകനകേകല് വരഷേകടകേകണസ്റ്റ് അഴനിമതനി രഹനിതമകയ അടുകക
ചെനിട്ടയുമുള്ള ഒരു കകമഭരണക കേകഴ്ചവച സഖകവസ്റ്റ്  പനിണറകയനി വനിജയടന കനതൃതസതനിലുള്ള
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകര  ഇന്തകയകടകേ  മകതൃകേയകവകേയകണസ്റ്റ്.  അധകരമനികേവക
അവമതനിപ്പുക ഉളവകകനതകയ പഞവരഷേ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണവമകയനി തകരതമകക
ടചെയ്യുകമ്പകള്  ഇഗൗ  സരക്കകര  എലക  കമഖലേയനിലുക  നല  ടറകക്കകരഡകണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  പ്രകേടെനപത്രനികേയനില്  വനികേസനവക  കകമവക  ലേകകമകക്കനി  35
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ഇനപരനിപകടെനികേള്  മുകനകടവചനിരുന്നു.  പ്രഖകകപനിച  പരനിപകടെനികേള്  നടെപ്പെനിലേകകനതനിലുക
ഉയരന്നുവരുന ജനകഭനിപ്രകയങ്ങള് ഉള്ടക്കകള്ളുനതനിലുക പനിണറകയനി സരക്കകര നല
മകതൃകേ തസ്പീരതകണസ്റ്റ് മുകനകടകപകകുനതസ്റ്റ്. 

ഒരു  വരഷേതനിനനിടെയനില്  213745  കപരക്കസ്റ്റ്  ടതകഴനില്  നല്കേനിയ  സരക്കകരകണനിതസ്റ്റ്.
ആധുനനികേ  വകവസകയ  കമഖലേയനില്  മവകേകടത  പൂരതനിയകകുന  പദ്ധതനികേളനില്
മകത്രക  458000  കപരക്കസ്റ്റ് ടതകഴനില് നല്കേകന് കേഴനിയുടമനസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനികന്നു.  ഒരു
വരഷേകടകേകണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  മകത്രക  36047  കപരക്കസ്റ്റ്  നനിയമനക  നല്കേനി.
3700  തസ്തനികേകേള് പുതുതകയനി സൃഷ്ടനിച്ചു.  എകകപകയ്ടമനസ്റ്റ് എകസ്റ്റ്കചെഞസ്റ്റ് വഴനി  7964
കപരക്കസ്റ്റ് ടതകഴനില് നല്കുകേയുണകയനി.  നൂതന ആശയങ്ങള് കപ്രകത്സകഹനിപ്പെനിക്കകന്
14  ജനിലക  വകവസകയ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുക  ബനിസനിനസ്സസ്റ്റ്  ഇന്കേബകബഷേന്  ടസനറുകേള്
ആരകഭനിച്ചു.  ടൂറനിസക  കമഖലേയനില്  മുന്തനിയ  പരനിഗണനയകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സരക്കകര  നല്കുനതസ്റ്റ്.
കകേരളതനില്  12  ലേകക  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്  വരുന്നുടവനകണസ്റ്റ്  കേണക്കസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
അഞ്ചുവരഷേകടകേകണസ്റ്റ്  24  ലേകമകയനി  ഉയരത്തുനതനിനസ്റ്റ്  ഫലേപ്രദമകയ നടെപടെനികേള്
സരക്കകര  സസസ്പീകേരനിചനിരനികന്നു.  കേഴനിഞ  വരഷേക  1038419  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേള്
നമ്മുടടെ സകസകനതസ്റ്റ് വരനികേയുണകയനി. 

കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കകരനിടന അഞ്ചുവരഷേക്കകലേക വലേനിയ നഷ്ടമകണസ്റ്റ്
ടപകതുസകപനങ്ങള്  ഉണകക്കനിയതസ്റ്റ്  എങനില്  അതനില്നനിന്നുക  വകതകസ്തമകടയകരു
ചെനിത്രമകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സരക്കകര  അധനികേകരതനില് വനകശഷേക  നല്കുനതസ്റ്റ്.  2015-16
സകമ്പതനികേ വരഷേതനില് ടപകതുകമഖലേക സകപനങ്ങളുടടെ ടമകതക നഷ്ടക 131.60
കകേകടെനി  രൂപ  ആയനിരുനതസ്റ്റ്  2016-17  സകമ്പതനികേ  വരഷേതനില്  71.34  കകേകടെനി
രൂപയകയനി കുറയകന് ഇഗൗ സരക്കകരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞടവനകണസ്റ്റ്  ഏറവക പ്രധകനടപ്പെട്ട
സകഗതനി. 2016-17 സകമ്പതനികേ വരഷേതനില് 13 ടപകതുകമഖലേക വകവസകയ സകപനങ്ങള്
ലേകഭതനില്  പ്രവരതനികകേയുണകയനി.  2017-18-ടലേ  ബജറനില്  ടപകതുകമഖലേക
സകപനങ്ങളുടടെ നവസ്പീകേരണതനിനകയനി 270 കകേകടെനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.

ഇഗൗ സരക്കകര വനികേസന പദ്ധതനികേള്ക്കസ്റ്റ് അരഹനികന  പരനിഗണനയകണസ്റ്റ്
നല്കേനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  പ്രകൃതനിവകതകേ മപപ്പെസ്റ്റ് മലേന് പദ്ധതനി പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനിച്ചു. 503
കേനികലേകമസ്പീറര ദൂരതനില്  453  കേനികലേകമസ്പീറര  ഭൂവനിനനികയകഗകവകേകശക പൂരതനിയകയനി.
ഇഗൗ സരക്കകര അധനികേകരതനില് വരുകമ്പകള് കകേകഴനികക്കകടെസ്റ്റ് ജനിലയനില് ഒരു കേനികലേക
മസ്പീറര  ഭൂമനികപകലുക  ഏടറടുതനിരുനനില.  എനകല്  80  കേനികലേകമസ്പീററനില്  70  കേനികലേക
മസ്പീററനിടന നഷ്ടപരനിഹകര സകഖക തനിട്ടടപ്പെടുത്തുകേയുണകയനി. 

കേകരഷേനികേ  കമഖലേയനില്  നൂതനമകയ  പദ്ധതനികേള്  സരക്കകര  ആവനിഷ്കരനിചനി
രനികകേയകണസ്റ്റ്.  മൂലേകവരദ്ധനിത  ഉല്പ്പെനങ്ങടള  കപ്രകത്സകഹനിപ്പെനിക്കകന്  എലക  ജനിലകേളനിലുക
അകഗ്രേക പകരകകേള് സകപനിച്ചു.  തൃശ്ശൂരനില് സകകയകജനിത രസ്പീതനിയനില് സകരട്ടസ്റ്റ്  അപ്പെസ്റ്റ്
വനികലജുകേള്  ആരകഭനിച്ചു.   മുന്  സരക്കകര  വരുതനിയ  22  മകസടത  കേരഷേകേ  ടപന്ഷേന്
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കുടെനിശനികേയനില്  151.4  കകേകടെനി  രൂപ  വനിതരണക  ടചെയ്യുകേയുണകയനി.  വരള്ചയുടടെ
പശ്ചകതലേതനില്, കനരടത കേകരഷേനികേ കേടെങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ടമകറകട്ടകറനിയക ഇഗൗ സരക്കകര
പ്രഖകകപനികകേയുണകയനി.  ചെരനിത്രതനില്  ആദകമകയനി  പചക്കറനി  സകഭരണതനിനസ്റ്റ്
കേരഷേകേരക്കസ്റ്റ്  ഇന്ടസനസ്പീവസ്റ്റ്  നല്കുകേയുണകയനി.  തരനിശനിടെങ്ങളനില്  കൃഷേനിയനിറകനതനിനു
കവണനിയുള്ള വനിപുലേമകയ പദ്ധതനികേള് ആവനിഷ്കരനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  കേകരഷേനികേ കമഖലേയനില്
നകവകകന്മേഷേക  നല്കുനതനിനുള്ള  പദ്ധതനികേള്  ഇഗൗ  സരക്കകര  നടെപ്പെനിലേകകന്നു.  വന്കേനിടെ
പദ്ധതനികേള്  വളടര  കവഗതനില്  പൂരതസ്പീകേരനികനതനിനസ്റ്റ്  സരക്കകര  പദ്ധതനി
തയ്യകറകകകേയകണസ്റ്റ്.

വനിഴനിഞക ഹകരബര പദ്ധതനിയുടടെ നനിരമകണ പ്രവരതനങ്ങള് പൂരതസ്പീകേരനി
കകേയകണസ്റ്റ്.  അഴസ്പീക്കല്  ടചെറുകേനിടെ  തുറമുഖക,  കബപര,  ടപകനകനനി,  തങകശരനി  തുടെങ്ങനിയ
തുറമുഖങ്ങളുടടെ പണനികേള് പുകരകഗമനിച്ചുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.

കേണ്ണൂര  വനിമകനതകവളക  നകലേകയനിരക  മസ്പീററകയനി  റണ്കവ  പ്രഖകകപനിചകതകടടെ
ഇന്തകയനിടലേ  നകലേകമടത  വലേനിയ  എയരകപകരട്ടസ്റ്റ്  ആയനി  മകറുകേയകണസ്റ്റ്.  അതനിടന  ഭൂമനി
ഏടറടുക്കല് അവസകനഘട്ടതനിലേകണസ്റ്റ്.

ടകേകചനി  ടമകടക  ആദകഘട്ടക  ഉദ്ഘകടെനക ടചെയ്യകന് സകധനിച്ചു.  മഹകരകജകസസ്റ്റ്
വടരയുള്ളതനിടന പണനി വളടരകവഗക പുകരകഗമനികകേയകണസ്റ്റ്.  സ്മകരട്ടസ്റ്റ് സനിറനി  2021-ല്
കേമസ്പീഷേന് ടചെയ്യകന് കേഴനിയുടമനകണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനികനതസ്റ്റ്.

മവദബതനി  രകഗതസ്റ്റ്,  ജലേഭഗൗരലേഭകക  കനരനിട്ട  സമയത്തുക  നല  മകകനജസ്റ്റ് ടമനനിലൂടടെ
മകതൃകേകപരമകയനി  അതനിടന  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കകന്  കേഴനിഞ.  വനിവനിധ  ജലേമവദബത
പദ്ധതനികേളകയ ടവള്ളത്തൂവല്,  പതങയക,  ടപരുകന്തനരുവനി  എനസ്പീ  ജലേമവദബത
പദ്ധതനികേള് കേമസ്പീഷേന് ടചെയ്യുകേയുണകയനി.

11.30 AM    ]

ഭകകസുരകയുടടെ രകഗത്തുക ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  നല രസ്പീതനിയനില് മുകനറക
നടെതകന്  കേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്.  മത്സകകമഖലേയനില്  തസ്പീരപ്രകദശതസ്റ്റ്  ആകേരഷേകേമകയ
ജനകകമകേരമകയ പദ്ധതനികേള് നടെപ്പെനിലേകകന്നു.  സകസകനടത വനികേസനതനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയുന തരതനിലുള്ള വനിവനിധ മനിഷേനുകേള്-ഹരനിതകകേരളക മനിഷേന്, ടടലേഫസ്റ്റ് മനിഷേന്,
ആരദക പദ്ധതനി, ടപകതുവനിദകകഭകകസ സകരകണ  യജ്ഞക എനനിവടയലകക നല രസ്പീതനിയനില്
നടെപ്പെനിലേകക്കകന്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയുന്നു  എനതസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനകേളനില്
നനിനസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  വകതകസ്തമകകന്നു.  കകേവലേമകയ  ആകരകപണങ്ങളുടടെ
അടെനിസകനതനില്  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനനിടനതനിരകയനി  സമരക  നടെത്തുന്നു എനലകടത
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരനിചനിരുന 5 വരഷേക്കകലേക അവരക്കസ്റ്റ് ഫലേപ്രദമകയനി എന്തസ്റ്റ് ടചെയ്യകന്
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കേഴനിഞടവനസ്റ്റ്  പറയകകനക  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടനതനിരകയനി  ഏടതങനിലുക  തരതനിലുള്ള
വസ്തുതകപരമകയ  കേകരകങ്ങള്  മുകനകടവയനതനികനക  അവരക്കസ്റ്റ്  കേഴനിയുനനില.  കകേകടെതനിയുടടെ
ഒരു പരകമരശമകയനി ഇനസ്റ്റ് മകധകമങ്ങളനില് വന ഒരു കേകരകക - കകേകടെതനി നസ്പീതനിനകകയ
ചെരനിത്രതനില്  അതനിടന  അധനികേകര  പരനിധനികേള്ക്കകേത്തുനനിന്നുടകേകണസ്റ്റ്  നടെത്തുന
വനിധനികേള്  സസകഗതകരഹമകയ  കേകരകമകണസ്റ്റ്.  പകക  ടടഹകക്കകടെതനിയുടടെ  പരകമരശമകയനി
മകധകമങ്ങളനില് വന "ഇടതകരു കേമമ്മ്യൂണനിസസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനകകണക" എടനകടക്കയുള്ള
കചെകദകങ്ങള്  കകേകടെതനിയുടടെതടന  അധനികേകര  പരനിധനിയനിലുള്ള  കേകരകങ്ങളകകണകടയനസ്റ്റ്
പരനികശകധനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  അതരക  കേകരകങ്ങള്  ഉയരതനിപ്പെനിടെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ
ഗവണ്ടമനനിടനതനിരകയനി  പറയുകേടയനതലകടത  വസ്തുതകപരമകയ  ഒരു  കേകരകവക
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  പറയകനനില  എനതകണസ്റ്റ്  സതകക.  നമ്മുടടെ  സകസകനടത  വരഗസ്പീയ
വനിഭജനതനികലേയസ്റ്റ് നയനിക്കകന് ശമനികന ഭകരതസ്പീയ ജനതക പകരട്ടനി, അവര സസയക
കുഴനിച  കുഴനിയനില്  വസ്പീണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  വരക്കലേ  എസസ്റ്റ്.ആര.  ടമഡനിക്കല്  കകേകകളജനിനസ്റ്റ്
അകഗസ്പീകേകരക കനടെകന്  5.6  കകേകടെനി രൂപ കകേകഴ വകങ്ങനിയതുമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് ശസ്പീ.
ഷേകജനി,  ബനി.ടജ.പനി.  സകസകന പ്രസനിഡനനിനസ്റ്റ്  നല്കേനിയ പരകതനിയുടടെ അടെനിസകനതനില്
അകനസഷേണക  നടെതനിയനിരുന്നു.  പകക  ഇകപ്പെകള്  ശസ്പീ.  കുമനക  രകജകശഖരന്
പറയുനതസ്റ്റ്, അങ്ങടനടയകരു സകഭവകമ ഉണകയനിട്ടനില, എലകക മകയയകടണനകണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രകകജന്ദ്രന്:  സര,  അങ്ങസ്റ്റ്  കകേകടെതനി  വനിധനിടയ  സകബനനിചസ്റ്റ്
പരകമരശനികകേയുണകയനി.  കകേകടെതനി  ഇനടലേ  കകേസസ്റ്റ്  വകദനികന  സന്ദരഭതനില്
ഇങ്ങടനടയകരു പരകമരശകമ നടെതനിയനിട്ടനിടലന്നുക പത്രമകധകമങ്ങള് ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര
നടെത്തുന  പ്രചെരണങ്ങളകണസ്റ്റ്  ഇതരതനില്  വരുതനിതസ്പീരതടതന്നുമുള്ള  ഒരു
വകദഗതനി കകേള്കന്നുണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് അങ്ങയുടടെ ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിടകണക?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖകദര: സര, ഇഗൗ വനിഷേയവമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് നമള്
കകേകടെതനി  മുറനികേളനില്  കപകകുനനില,  മകധകമങ്ങളനില്  വരുന  വകരതടയ  ആശയനിക്കകകന
മകരഗമുള.  അതനിടന അടെനിസകനതനിലേകണസ്റ്റ്  ഞകന് ഇക്കകരകക പറഞതസ്റ്റ്.  മകധകമങ്ങളനില്
വന വകരതകേളുടടെ അടെനിസകനതനില് ഗവണ്ടമനനിടന സകബനനിചസ്റ്റ്  അതരതനിടലേകരു
പരകമരശക നടെതകന് ഇഗൗ കകേകടെതനികതടന അധനികേകരമുകണക എന കചെകദകമകണസ്റ്റ്
പ്രസകമകയനിടള്ളതസ്റ്റ്. ഭകരതസ്പീയ  ജനതക  പകരട്ടനിയുടടെ  കകേരളതനിടലേ  സനിതനിടയ
സകബനനിചകണസ്റ്റ് ഞകന് പറഞവനതസ്റ്റ്.  ടമഡനിക്കല് കകേകകളജസ്റ്റ്  അഴനിമതനിയുമകയനി
ബനടപ്പെട്ട വനിഷേയതനില് അകനസഷേണ കേമസ്പീഷേന് റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് കചെകരതനിടക്കകടുത്തു
എനതനിടന കപരനിലേകണസ്റ്റ് ശസ്പീ. വനി. വനി. രകകജഷേനിടനതനിരകയനി നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.
എനകല് ശസ്പീ.  കുമനക  രകജകശഖരന് പറയുനതസ്റ്റ്  അങ്ങടനടയകന്നുമനില,  എലകക
മകയയകണസ്റ്റ് എനകണസ്റ്റ്.  വസ്തുതകപരമകയനി ഒന്നുമനില എന്നുപറയുകമ്പകള് ആടരയകണസ്റ്റ്
ഇവര കേബളനിപ്പെനിക്കകന് ശമനികനതസ്റ്റ്? ടകേകടുങ്ങല്ലൂരനില്  ബനി.ടജ.പനി. കനതകക്കളുടടെ
കനതൃതസതനില്  കേള്ളപ്പെണ മുനണനികേള്ടക്കതനിരകയനി  ജകഥേ  നടെതനിയ ആളുകേള്, അവനിടടെ
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വലേനിയ  ഫ്ലകക  കബകരഡുടമകടക്ക വച ആളുകേള്,  രകത്രനി  മുഴുവന്  കേള്ളകനകട്ടടെനികകേയകണസ്റ്റ്.
കദശവനിരുദ്ധമകയ,  രകജകകദകഹപരമകയ കേകരകങ്ങള് ടചെയ്യുകേയകണസ്റ്റ്.  ടടസനനികേരുടടെ
കപരനില് ടടകേക്കൂലേനി വകങ്ങനിയ ആളുകേള്ടക്കതനിടര നടെപടെനി സസസ്പീകേരനികക്കണനിവന്നു.
ഇവനിടടെ വരഗസ്പീയ ധ്രുവസ്പീകേരണമുണകക്കകന്കവണനി ജനങ്ങടള തമനിലേടെനിപ്പെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്
അധനികേകരതനികലേയസ്റ്റ്  നടെന്നുവരകന്  കേഴനിയുകമക  എന  വൃഥേകശമക  അവര  നടെത്തുകേയകണസ്റ്റ്.
അതരതനില്  ശമക  നടെത്തുന  ആളുകേള്തടന  ഇതരതനില്  അഴനിമതനിയുടടെ
ടചെളനികണനില്  വസ്പീണുകേനിടെകന  ദൃശകമകണസ്റ്റ്  നമള് കേകണുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിടന  ജകഗ്രേതകയകടടെ
കനരനിടെകന്  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹക  പ്രകപമകണസ്റ്റ്  എന്നുമകത്രമകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  വനിവനിധ  കമഖലേകേളനില്  നടെത്തുന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  എലകവനിധ
പനിന്തുണയുക  അരപ്പെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  ഞകന്  ഇഗൗ  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള  ഒരനിക്കല്കടെനി
പനിന്തകങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .    എന്  .    വനിജയന്  പനിള്ള:  സര,  ഇഗൗ  ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള  ഞകന്
പനിന്തകങ്ങുന്നു.  ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അധനികേകരതനില് വനതനിനുകശഷേക വനിവനിധ കമഖലേകേളനിടലേ
നനിരവധനി  പ്രവരതനങ്ങള്  അതനികവഗതനില്  പുകരകഗമനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതുകേണസ്റ്റ്
ഹകലേനിളകേനിയ  പ്രതനിപകക  അനകവശക  ആകരകപണങ്ങള്  ഉനയനികകേയകണസ്റ്റ്.
ബകലേകവകേകശ  കേമസ്പീഷേന്   അകഗതനിടന  നനിയമനവമകയനി  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  കകേകടെതനി
പരകമരശതനിടന കപരനില് നടെത്തുന സതകകഗ്രേഹ സമരക പ്രതനിപകതനിനുതടന
നകണകക്കടെകയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  സരക്കകരനിടന കനട്ടങ്ങള് ചെരചടചെയ്യകതനിരനിക്കകനുള്ള
ജനശദ്ധ  തനിരനിക്കലേകണസ്റ്റ്  പ്രതനിപകതനിടന  ലേകകക.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഇതരക
അനകവശക  സമരങ്ങടള  അവഗണനിക്കണക.  ജനങ്ങള്  ഇതരക  സമരങ്ങള്
തള്ളനിക്കളയുക.  ഓണക്കകലേതസ്റ്റ് നനിരവധനി പ്രതനിസനനികേള് മറനികേടെനസ്റ്റ് വനിലേക്കയറക
പരമകവധനി  പനിടെനിച്ചുനനിരത്തുനതനിനസ്റ്റ്  ഓണചന്തകേളുക  മകകവലേനി  കസകറുകേളുക  സജസ്പീവമകക്കനി
ടപകതുവനിപണനിയനില് ഇടെടപടുനതസ്റ്റ് ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് അനുഭവടപ്പെടതുടെങ്ങനി. പകേരചപ്പെനനിടയകടക്ക
നനിയനണവനികധയമകയനി.  ടപകതുവനിദകകഭകകസ  പരനിഷ്കരണവക  ആകരകഗകരകഗടത
ആരദക  പദ്ധതനിയുക  പകവടപ്പെട്ടവരക്കസ്റ്റ്  വസ്പീടെസ്റ്റ്  നനിരമകണതനിനകയുള്ള  ടടലേഫസ്റ്റ്  പദ്ധതനിയുക
ഹരനിതകകേരളക  പദ്ധതനിയുടമകടക്ക  സജസ്പീവമകയനി  മുകനറുകേയകണസ്റ്റ്.  ജനങ്ങള്  ഇതസ്റ്റ്
കേകണുകേയുക വനിലേയനിരുത്തുകേയുക ടചെയ്യുന്നുണസ്റ്റ്.  വലേനിടയകരു മകറക ജനങ്ങള് കനരനിട്ടസ്റ്റ്
അനുഭവനികകേയകണസ്റ്റ്.  സരക്കകര  ഉകദകകഗസരുടടെ  മകനകഭകവക  മകറനിവരുന്നു.
ജനങ്ങകളകടുള്ള ടപരുമകറതനില് മകറക പ്രകേടെമകടണനസ്റ്റ് ജനങ്ങള്തടന പറയുന്നു.
ടകേകലക  ജനിലയനിടലേ  കുണറയനില്  അലേനിന്ഡസ്റ്റ്  ഫകകറനി  തുറനതസ്റ്റ്  വലേനിയ
അത്ഭുതകതകടടെയകണസ്റ്റ് ജനങ്ങള് കേണതസ്റ്റ്. പലേരുക എകനകടുപറഞതസ്റ്റ്, ഇടെതുപക
ഗവണ്ടമനനിനുമകത്രക,  ടതകഴനിടലേടുകനവടന പരനിഗണനികന ഒരു ഗവണ്ടമനനിനു
മകത്രകമ  33  വരഷേക  അടെഞകേനിടെന  ഒരു  കേമ്പനനി  തുറക്കകന്  കേഴനിയൂ  എനകണസ്റ്റ്.
ജനങ്ങളനില് വലേനിയ മതനിപ്പുണകകന നനിരവധനി  പ്രവരതനങ്ങളകണസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
നടെതനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  സമയച്ചുരുക്കകമൂലേക  ഞകന്  കടുതലേകയനി  വനിവരനികനനില.
ഗതകഗതകരുക്കകണസ്റ്റ്  ജനങ്ങടള വലേയന മടറകരു പ്രധകന പ്രശ്നക.  പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്,  കദശസ്പീയ
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പകതയനിടലേ ഗതകഗതക വലേനിയ ബുദ്ധനിമുടണകകന്നുണസ്റ്റ്.  ടചെറനിയ പ്രതനികഷേധങ്ങളുടടെ
കപരനില് കേഴക്കൂട്ടക-കചെരതലേ കദശസ്പീയപകതക വനികേസനതനിനുള്ള സലേടമടുപ്പെസ്റ്റ് ടടവകേനിക്കരുതസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനനിടനതനിടര  ഒരു  കേഴമമനിലകടത  പ്രതനിപകക  ഉനയനികനതസ്റ്റ്  ടവറുക
ആകരകപണങ്ങളകണസ്റ്റ്,  അവടയലകക  ഉണയനിലക  ടവടെനികേളകണസ്റ്റ്.  ഞകന്  ഇഗൗ
ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി പനിന്തകങ്ങുന്നു.

ശസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള ഞകന് വളടര
സകന്തകഷേകതകടുകടെനി  പനിന്തകങ്ങുകേയകണസ്റ്റ്.  നകടെനിടന  വനികേസനക  കേണകകേള്  ടകേകണ്ടുള്ള
കേസരതകണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  സകപനിക്കകനകണസ്റ്റ്  ഇവനിടടെ  സകസകരനിച  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  അകഗക
ശസ്പീ. ടകേ. എക. മകണനി ശമനിചതസ്റ്റ്. ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കേണകകേളനില് അഭകകസക കേകട്ടനിടക്കകണസ്റ്റ്
വനികേസന കനട്ടങ്ങടളകറനിചസ്റ്റ് സകസകരനിക്കകനല ആഗ്രേഹനികനതസ്റ്റ്.  നമ്മുടടെ രകജകക
ഇനസ്റ്റ് കനരനിടുന രണസ്റ്റ് പ്രധകനടപ്പെട്ട ടവല്ലുവനിളനികേടള എങ്ങടന സമരത്ഥമകയനി  ടടകേകേകരകക
ടചെയ്യുന്നു  എന്നുകനകക്കനിയകണസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  പ്രവരതനികനതസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒനകമകതതസ്റ്റ്
രകഷസ്പീയ സകഹചെരകങ്ങളുക രണകമകതതസ്റ്റ് ജനങ്ങളുമകയനി ബനടപ്പെട്ട ജസ്പീവല്പ്രശ്നങ്ങളുമകണസ്റ്റ്.
ഇനസ്റ്റ് കകേരളതനിടലേ ജനങ്ങടള ബകധനികന പ്രധകനടപ്പെട്ട ദുരനിതക എന്നുപറയുനതസ്റ്റ്
കകേന്ദ്ര  നയങ്ങളുടടെ  സൃഷ്ടനിയകയനി  സകഭവനിച്ചുടകേകണനിരുനതകണസ്റ്റ്.  പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്,  ഇവനിടടെ
സൂചെനിപ്പെനിചതുകപകടലേ ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.  വനതുടകേകണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള് ദുരനിതക  അനുഭവനികന്നുടവനസ്റ്റ്
പറയുകമ്പകള്  പ്രതനിക്കൂട്ടനില്  നകക  കേയറനി  നനിരകതണതസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിടനയകണസ്റ്റ്.
എനകല്  പുതനിയ  രകഷസ്പീയ  നനിലേപകടുകേള്  സസസ്പീകേരനിച  ബഹുമകനടപ്പെട്ട
ടകേ.  എക.  മകണനി  ഇനടത  സഭയനില്തടന  രണസ്റ്റ്  സന്ദരഭങ്ങള്  കേനിട്ടനിയനിടക
ഇക്കകരകങ്ങളനിലുള്ള അകദഹതനിടന  നനിലേപകടെസ്റ്റ്  വനിശദസ്പീകേരനിക്കകന്  ശമനിചനില  എനതസ്റ്റ്
വലേനിയ  സകശയങ്ങള് ഉയരത്തുന  രകഷസ്പീയ  പ്രശ്നമകയകണസ്റ്റ്  ഞകന്  കേകണുനതസ്റ്റ്.
കകേരളതനില്  കേണ്ണടെചസ്റ്റ്  തുറകകമ്പകകഴയക  വനികേസനതനിടന  അത്ഭുതങ്ങള്
സൃഷ്ടനികന  നനിലേപകടെല  സരക്കകര സസസ്പീകേരനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.  നമ്മുടടെ  കേകലേക
ആവശകടപ്പെടുന അടെനിസകനകമഖലേയനിടലേ മകറങ്ങള്കകവണനിയകണസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
പ്രവരതനികനതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിച  വനിദകകഭകകസ  നയതനിടന
ഭകഗമകയനി  നമ്മുടടെ  വനിദകകലേയകന്തരസ്പീകമകടകേ  സസകേകരകവല്ക്കരനിക്കടപ്പെടുകേയുക
മൂലേധനശകനികേള്ക്കസ്റ്റ്  അടെനിമടപ്പെടുതനിടക്കകണനിരനികകേയുക ടചെയ്യുന  സകഹചെരകടത
എങ്ങടനയകണസ്റ്റ്  കനരനിടെകന്  കേഴനിയുകേടയനകണസ്റ്റ്  സരക്കകര  ആകലേകചെനിചതസ്റ്റ്.
അങ്ങടന ആകലേകചെനിചകപ്പെകഴകണസ്റ്റ് ടപകതുവനിദകകഭകകസ കമഖലേടയ സകരകനികകേ എന
യജ്ഞക നകക  ആരകഭനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  സഭയനിടലേ  140  എക.എല്.എ.-മകരകക തങ്ങളുടടെ
കമഖലേകേളനില്  വലേനിയ  മകറമകണസ്റ്റ്  ഉണകയനിടക്കകണനിരനികനടതനസ്റ്റ്  ഉതമ
വനിശസകസകതകടടെ പറയകന് കേഴനിയുക. ഹയര ടസക്കണറനി വടരയുള്ള വനിദകകലേയങ്ങളനില് നല
അക്കകഡമനികേസ്റ്റ്  അന്തരസ്പീകക  ശകനിടപ്പെടുതകന്  കേഴനിഞനിടടണന  ഗുണപരമകയ
മകറടത കേണ്ണടെചസ്റ്റ് ഇരുട്ടകക്കനിയതുടകേകണ്ടുമകത്രക കേകണകന് കേഴനിയനിടലന്നുള്ളതകണസ്റ്റ്
പ്രശ്നക. അതുകപകടലേ വകവസകയ-ടതകഴനില് കമഖലേകേളനില് കകേന്ദ്ര സരക്കകര തുടെരുന
നയതനിടന ഫലേമകയനി ടതകഴനിലേനിലകയ്മ ടപരുകേനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. ഇഗൗ വനിഷേമകേരമകയ
സകമ്പതനികേ  രകഷസ്പീയ  പശ്ചകതലേതനില്നനിന്നുകവണക  കകേരളതനിടലേ  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങടളകറനിചസ്റ്റ് നകക വനിലേയനിരുതകന്. ഇവനിടടെ രകഷസ്പീയ ടവല്ലുവനിളനിയുണസ്റ്റ്.
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കേകവനിവല്ക്കരണതനിലൂടടെ വരഗസ്പീയമകയനി ഇന്തകടയ കചെരനിതനിരനിക്കകന്കവണനി ശമനികകമ്പകള്,
ഫകസനിസസ്റ്റ്  ശകനികേള്  ഇന്തകയ്ടക്കതനിടര  ടവല്ലുവനിളനി  ഉയരത്തുകമ്പകള്,  ആ
ശകനികേള്ടക്കതനിടരയുള്ള  സകമ്പതനികേവക  രകഷസ്പീയവമകയ  കപകരകട്ടമകണസ്റ്റ്  നകക
നടെകതണതസ്റ്റ്.  ആ  കപകരകട്ടതനിനസ്റ്റ്  ഇന്തകയനില്  അവകശഷേനികന  ഏറവക  സുശകമകയ
മകതൃകേ ഇടെതുപക ജനകധനിപതകമുനണനിയകടണനസ്റ്റ് കദശകസ്നേഹനികേള് തനിരനിചറനികയണതുണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  രൂപതനിലുള്ള  രകഷസ്പീയമുകനറക  കദശസ്പീയകടെനിസകനതനില്  വളരതനിടയടുകനതനില്
പങസ്റ്റ് വഹനികക്കണവര മുഖക തനിരനിഞനനില്കന വളടര കവദനകജനകേമകയ കേകഴ്ചയുക
നകക  കേണ്ടുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ  കേകലേഘട്ടതനിലേകണസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക
മുനണനി  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ജകനകപകേകരപ്രദമകയ പരനിപകടെനികേളനിലൂടടെ ദസ്പീരഘവസ്പീകണകതകടടെയുള്ള
പ്രവരതനങ്ങള്  നടെതനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ആ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കേരുത്തു
നല്കേകനകണസ്റ്റ് ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥന എനസ്റ്റ് ഞകന് മനസ്സനിലേകകന്നു. അതുടകേകണ്ടു
തടന ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള ഞകന് അനുകലേനികന്നു.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രകജകഗകപകല് : സര, ഞകന് ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള എതനിരകന്നു. ഇഗൗ
സരക്കകര അധനികേകരതനില് വനസ്റ്റ്  കുറച്ചുനകളുകേള് മകത്രമകയതനിനകല്  സമഗ്രേമകയ
വനിലേയനിരുതലേനിനസ്റ്റ്  സമയമകയനിട്ടനില.  സരക്കകരനിടന നടെപടെനികേളുടടെ ഗതനിടയകറനിചസ്റ്റ്
ഭരണ-പ്രതനിപകത്തുള്ളവര  വകതകസ്തമകയ  അഭനിപ്രകയങ്ങള്  പറയുക.  എനകല്
നനിഷ്പകമതനികേളകയ ആളുകേടള സകബനനിചനിടെകതകളക, ഉദകഹരണതനിനസ്റ്റ് കകേകടെതനി
കേകനിരകഷസ്പീയതനില്ടപ്പെട്ടതടലനകണസ്റ്റ്  നമ്മുടടെ  വനിശസകസക.  പകപകതമനിലകത
രസ്പീതനിയനില്  നനിഷ്പകമകയ  ഭരണക  എലകവരകക  കേകഴ്ചവയടമന  വകഗകനതനിടന
അടെനിസകനതനിലേകണസ്റ്റ്  സതകപ്രതനിജ്ഞ  ടചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  എനകല്  അതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദ്ധമകയനി
പ്രവരതനികന്നുടവനസ്റ്റ് കകേകടെതനിക്കസ്റ്റ് ആവരതനിച്ചുപറകയണനി വനനിരനികന്നു. സതകപ്രതനിജ്ഞയസ്റ്റ്
വനിരുദ്ധമകയനി,  പകപകതപരമകയനി  പ്രവരതനികന്നുടവന്നുക  ഇഗൗ  സരക്കകര  പകവങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
കവണനിയകകണക പ്രവരതനികനതസ്റ്റ്,  അകതക സകപനിത തകല്പരകങ്ങള്കക മുതലേകളനിമകരകക
കവണനിയകകണക  പ്രവരതനികനടതന്നുക  മഹകക്കകടെതനി  ബഞനിനസ്റ്റ്  പറകയണ
സകഹചെരകമകണസ്റ്റ് വനനിരനികനതസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് ഏതകണസ്റ്റ് നനിഷ്പകമതനികേളകയ  ആളുകേളുടടെ
വനിലേയനിരുതലേകയനി  കേകണകന് കേഴനിയുക.  എടന കേകനിടയ സകബനനിചനിടെകതകളക
പലേ അനുഭവങ്ങള് പറയകനുണസ്റ്റ്. ഇഗൗ സരക്കകന് അധനികേകരതനില് വനതനിനുകശഷേക
കപകലേസ്പീസസ്റ്റ്  സകവനിധകനക  രകഷസ്പീയവല്ക്കരനികനതകയ  ഗതനിയനില്  വളടരകയടറ
മുകനകട്ടസ്റ്റ് കപകയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ആപത്ക്കരമകയ നസ്പീക്കമകണസ്റ്റ്;  രകജകരകടയ
ശകനിടപ്പെടുതകനുള്ള ശമതനിനസ്റ്റ്  തനിരനിചടെനിയകണസ്റ്റ്.  വകസ്തവതനില് രകജകരകയുടടെ
കേകരകതനില്  സരക്കകര  തകല്പരകക  കേകണനികനനിടലന്നുള്ളതകണസ്റ്റ്  കേകണകന്  കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.
ഉദകഹരണതനിനസ്റ്റ്, ഭസ്പീകേര പ്രവരതകേരുക anti-national elements-ഉക സജസ്പീവമകയനി
പ്രവരതനികന കകേരളതനില് ആ ശകനികേടള കനരനിടെകന് ഒരു പ്രകതകകേ യൂണനിറസ്റ്റ്
ഉണകക്കണടമനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് നനിരവധനി തവണ ആവശകടപ്പെട്ടനിടക  കകേരളക
അതനില്നനിനസ്റ്റ്  പനിന്മേകറനികപ്പെകകുന്നു.  തസ്പീരചയകയുക  സുരക  ശകനിടപ്പെടുതകനല,  സസന്തക
പകരട്ടനിക്കകരുടടെ  തകല്പരകങ്ങള്  സകരകനിക്കകന്  സസജനപകപകതക  കേകണനികന
സമസ്പീപനമകണസ്റ്റ്  സരക്കകര  സസസ്പീകേരനികനടതനസ്റ്റ്  പറകയണനിവനതനില്  കഖദമുണസ്റ്റ്.
ഞകന് ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനടള ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി എതനിരത്തുടകേകണസ്റ്റ് നനിരത്തുന്നു. 
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ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര,  ഞകന് ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനടള ശകമകയനി
പനിന്തുണയന്നു.  സകസകന  ബജറനിനുപുറടമ  വരുമകന  കസകതസ്സുകേള്  കേടണതനി
വനികേസനകതനിപ്പെസ്റ്റ് നടെത്തുനതനിനകയനി കേനിഫ്ബനി കപകലുള്ള സകവനിധകനങ്ങള് ശകനിടപ്പെടുതനി
അടെനിസകനസഗൗകേരകങ്ങളുക  ജനങ്ങളുടടെ  കകമവക  ലേകകമകക്കനി  പ്രവരതനികന
സരക്കകരകണനിടതനസ്റ്റ്  സരവരകലുക  അകഗസ്പീകേരനിക്കടപ്പെടുനതനിടന  ഏറവക  വലേനിയ
ഉദകഹരണക,  അളവകകേകല്,  വനിലേയനിരുതലുകേളകയനി  പറകയണതസ്റ്റ്  ജനപകത്തു
നനിന്നുമകണസ്റ്റ്.  നനിഷ്പകമതനികേളകയ  ആളുകേളുടടെ  വനിലേയനിരുതലുകേളകയനി
ശസ്പീ.  ഒ.  രകജകഗകപകല്  പറഞതുടകേകണസ്റ്റ്  പറയുകേയകണസ്റ്റ്,  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
അധനികേകരതനില് വനതനിനുകശഷേക  നടെന  എലക  ഉപടതരടഞടുപ്പുകേളനിലുക
എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  നഷ്ടമകയനിരുന സസ്പീറ്റുകേള്കടെനി  തനിരനിച്ചുപനിടെനിചസ്റ്റ്  വലേനിയ  മുകനറമകണസ്റ്റ്
കകേരളതനിലുടെനസ്പീളക  ഉണകയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ജനവനിധനിയകണസ്റ്റ്.  മട്ടന്നൂര  നഗരസഭയനികലേയസ്റ്റ്
നടെന  ടതരടഞടുപ്പെനില്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  തൂത്തുവകരനി  ജയനികകേയകയനിരുന്നു.
ബനി.ടജ.പനി.-യുടടെ സനിതനി  പൂജകമകയനിരുന്നു.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രകജകഗകപകല്: അവനിടടെ ബനി.ടജ.പനി. രണകക സകനത്തുവനനിടണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  ബനി.ടജ.പനി.  രണകക  സകനതകടണങനിലുക  സസ്പീടറകന്നുക
ലേഭനിചനിട്ടനില.  മകത്രമല,  ഉണകയനിരുന  സസ്പീറ്റുകപകലുക  നഷ്ടടപ്പെടുകേയുക  ടചെയ്തു.  ടപട്ടനി
നഷ്ടടപ്പെടട്ടങനിലുക  തകകക്കകല്  കേയ്യനിലേനിരനിക്കടട്ട.  കകേകടെതനികേളുടടെ  പരകമരശടത  കുറനിചസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പെനിച്ചു.  ശസ്പീ.  ഒ.  രകജകഗകപകലേനികനകടുള്ള  എലക  ബഹുമകനവക  നനിലേനനിരതനി
ടകേകണസ്റ്റ്  പറയുകേയകണസ്റ്റ്.  ഇസതസ്റ്റ്  ജഹകന്  വകകജ  ഏറ്റുമുട്ടല്  കകേസ്സനില്  പനിരനിച്ചു
വനിടെടപ്പെട്ടവടര  തനിരനിടചടുകകേയുക  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  സുപ്രസ്പീകകകേകടെതനി  ഇടെടപട്ടസ്റ്റ്  മകറ്റുകേയുക
ടചെയ്തതസ്റ്റ്  കേഴനിഞ  ഒരകഴ്ച  നടെന  സകഭവങ്ങളകണസ്റ്റ്.  അടതലകക  മറന്നുടകേകണസ്റ്റ്  ഇവനിടെടത
കകേകടെതനി പരകമരശങ്ങടളകറനിചസ്റ്റ് പറയുനതസ്റ്റ് ശരനിയകകണക?

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹസ്പീക:  സര,  മട്ടന്നൂര ടതരടഞടുപ്പെനിടനകറനിചസ്റ്റ് പറയുകേയുണകയനി.
ശസ്പീമതനി ടകേ.  ടകേ.  മശലേജ ടെസ്പീചറുടടെ വകരഡനില് ബനി.ടജ.പനി.  രണകക സകനതകടണന
പ്രചെരണക  ഉള്ളതകയനി  തകങളുടടെ  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടനിടകണക;  ബനി.ടജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  32
കവകടക കകേകണ്ഗ്രേസ്സനിനസ്റ്റ് 29 കവകടമകണസ്റ്റ് ലേഭനിചതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:   സര,   ബനി.ടജ.പനി.  കേകനിയനില്ടപ്പെട്ട  ഒരകള്  മകത്രമുള്ള
സകഹചെരകതനില്  എലകവരുക  കചെരനസ്റ്റ്  അകദഹടത  ആക്രൈമനികനതസ്റ്റ്  ശരനിയല.
സകനടതകറനിചസ്റ്റ്  പറഞതുടകേകണകണസ്റ്റ്   കേണക്കസ്റ്റ്  പറകയണനി  വനതസ്റ്റ്.
ശസ്പീ.  ഒ.  രകജകഗകപകല് തടനയകണസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള അവസരക ഉണകക്കനിടക്കകടുതതസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഉണകക്കനിയനിടള്ള  ധനപരമകയ  പ്രതനിസനനികേളുക
കുടെനിശനികേകേളുക  തസ്പീരതകണസ്റ്റ് കകേരളക  ഇഗൗ  നനിലേയനില്  വനികേസനകതനിപ്പെനികലേയസ്റ്റ്
മുകനറുനതസ്റ്റ്.  യഥേകരത്ഥതനില്  ഇഗൗ വനികേസനകതനിപ്പെനിനസ്റ്റ് ഒരു രകഷസ്പീയ അടെനിതറയുണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് ഇ.എക.എസസ്റ്റ്.  സരക്കകരനിട്ട അടെനിതറയകണസ്റ്റ്.  പകമ്പന് പകലേതനിടന അടെനിതറടയനസ്റ്റ്
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പരസകങ്ങളനില്  പറയുനതു കപകടലേ  ആ  അടെനിതറയനില്  രൂപടപ്പെടുതനിയതകണസ്റ്റ്
കകേരളതനിടന വനികേസന മകതൃകേ.   അതനിടനയകണസ്റ്റ് നവകകേരള സൃഷ്ടനിക്കകയനി പുതനിയ
രൂപതനിലേകക്കകന്  ശമനിച്ചു  ടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ആ  വളരചയസ്റ്റ്  അടെനിതറയനിട്ട
ഗവണ്ടമനനിടന  അധനികേകര  സകനത്തുനനിന്നുക  മകറ്റുനതനിനസ്റ്റ്  അനസ്റ്റ്  ഭരണഘടെനയുടടെ
356-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഉപകയകഗനിചതു കപകടലേ,  ശസ്പീ.  ഒ.  രകജകഗകപകല് പ്രതനിനനിധകനക ടചെയ്യുന
പ്രസകനതനിടന  പ്രതനിനനിധനികേള് 356-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഉപകയകഗനിക്കണടമന   ഭസ്പീഷേണനികേള്
മുഴക്കനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രകജകഗകപകല് : പകരട്ടനി അതരതനില് പറഞനിട്ടനില.

ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  പകരട്ടനി  പറഞനിട്ടനിടലനസ്റ്റ്  പറഞകല്,  പകരട്ടനിയുക
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ഉക   തമനിലുള്ള  ബനക  എന്തകടണനസ്റ്റ്  ഞകന്  പറകയണ  കേകരകമനില.
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. തസ്പീരുമകനനിക്കകത എടന്തങനിലുക കേകരകമുകണക? നമ്മ്യൂകനിയസസ്റ്റ് എന്നു
പറയുനതസ്റ്റ്  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ആടണന്നുള്ളതസ്റ്റ്  എലകവരകക  അറനിയകവന  കേകരകമകണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ഭസ്പീഷേണനിടപ്പെടുതനിടക്കകണനിരനികന  പശ്ചകതലേതനില്  അതനിടന
നഖശനിഖകന്തക എതനിരക്കകന്  തയ്യകറകയനി രകഗതസ്റ്റ് വകരണ പ്രസകനമകണസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ്.
അവര എന്തകണസ്റ്റ് ടചെയ്യുനതസ്റ്റ്?  കകേള്കക്കണവരകരുക ഇവനിടടെ  ഇലകതതുടകേകണസ്റ്റ്
പറകയണടതലകക  പറയകനുക  എനനിക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കടപ്പെട്ട  സമയക  പൂരണ്ണമകടയടുക്കകനുക
ഞകന്  തയ്യകറകകുനനില.  ഞകന്  ചുരുകകേയകണസ്റ്റ്.  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര  അറനിയകന്  കവണനിയുക
മകണനി  സകര  ഒടക്ക  ഇവനിടടെയുള്ളതുടകേകണസ്റ്റ്  അവകരകടെസ്റ്റ്  പറയുടമങനില്  പറയടട്ടടയനസ്റ്റ്
കേരുതനിയുക  പറയുകേയകണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  ടകേ.  എക.  മകണനിടയങനിലുക  ഇതനില്  ശകമകയ
നനിലേപകടെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കണമകയനിരുന്നു.  356-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഉപകയകഗനിക്കണടമനസ്റ്റ്  ഭസ്പീഷേണനി
ഉയരതനിയകപ്പെകള്  ജനകധനിപതക സകരകണതനിനകയനി കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് അതനിടന എതനിരതസ്റ്റ്
രകഗത്തുവരണമകയനിരുന്നു.  അനസ്റ്റ്  ടചെയ്തുകപകയ  പകപക  ടതറകയനികപ്പെകടയനസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
ഏറ്റുപറഞവരകണസ്റ്റ് പ്രതനിപകത്തുള്ളവര.  ഇകപ്പെകള് ഒരു  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.കേകരന്
ടകേകലടപ്പെട്ടകല് പ്രതനിപകകനതകവസ്റ്റ് ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ടചെനനിതലേ സമകധകന കപ്രമനിയകയനി ഉടെന്
ഗകനനിടതകപ്പെനി ധരനിചസ്റ്റ്, അക്രൈമ രകഹനിതക സമകധകന പ്രസകഗങ്ങളുക ഉണ്ണകവ്രതങ്ങളുക നടെതനി
അക്രൈമരകഷസ്പീയതനിടന കേകവലേകളകയനി മകറുക.  മറനിചസ്റ്റ്  എടന്തങനിലുക സകഭവനിചകല് അകദഹക
അനങ്ങനില.  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകടരകറനിചസ്റ്റ്  പറയണടമനസ്റ്റ്  ഞകന് കേരുതനിയതല.  പൂച
പ്രസവനിചകല്  അതനിന  കുഞനിടന  ഭകനിചകണസ്റ്റ്  പ്രസവരക  നടെത്തുനടതനസ്റ്റ്  കകേട്ടനിടണസ്റ്റ്.
പണസ്റ്റ്  മറ്റു  കേകനിയനില്ടപ്പെട്ടവടര  വകേവരുതനിടക്കകണനിരുന  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര  ഇകപ്പെകള്
തമനില്തമനില് ടകേകല്ലുകേയകണസ്റ്റ്. തൃശ്ശൂരനില് 3 കപടരയകണസ്റ്റ് ടകേകനതസ്റ്റ്.  സസന്തക  കുഞനിടന
ടകേകനസ്റ്റ് ഭകനികന രസ്പീതനിയകണസ്റ്റ് നടെത്തുനതസ്റ്റ്.  അതകണസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസ്സനിടന അക്രൈമ
രകഷസ്പീയതനിടന  മുഖമുദ.  ഞകന്  അതനിടന  വനിശദകകശങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  കേടെകനനില.
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. മരണടപ്പെട്ടകല് കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര വലേനിയ സമരമകണസ്റ്റ് നടെത്തുനതസ്റ്റ്.
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ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ബകബു:  സര,  ഗുജറകതനില്  ശസ്പീ.  രകഹുല്  ഗകനനിടക്കതനിടര
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേകര അക്രൈമക നടെതനിയകപ്പെകള് അതനില് പ്രതനികഷേധനിക്കകന്  പ്രതനിപക
കനതകവനിടന പകരട്ടനി കകേരളതനില് തയ്യകറകകയകടയനസ്റ്റ് അകങ്ങയസ്റ്റ് അറനിയകകമക? 

ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  മഹകത്മക ഗകനനിയുടടെ ജന്മേനകടെകയ  ഗുജറകതനില്
ബനി.ടജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഭരണത്തുടെരച  ലേഭനിചകപ്പെകള്  അതനിടന  പ്രതനികരകധനിക്കകന്  കേറകേളഞ
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.കേകരനകയ ശസ്പീ.  ശങര സനികഗസ്റ്റ് വകഗലേടയ ടകേ.പനി.സനി.സനി.-യുടടെ
പ്രസനിഡനകക്കനി.  അങ്ങടന  ബനി.ടജ.പനി.-ടയ  കനരനിടെകന്  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര  ശമക
നടെതനിയനിട്ടസ്റ്റ് രകടപകട്ടക? ഇകപ്പെകള് 14 കപരുമകയനി ശസ്പീ. ശങര സനികഗസ്റ്റ് വകഗലേ ഘര
വകപസനിയകയനി. മഹകത്മജനിടയയല ആദകക ടകേകകലണനിയനിരുനതസ്റ്റ്, യഥേകരത്ഥതനില് ആദകക
ടകേകകലണനിയനിരുനതസ്റ്റ് പണ്ഡനിറസ്റ്റ് ജവഹരലേകല് ടനഹ്റുവനിടന ആയനിരുന്നുടവനകണസ്റ്റ്
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന  മുഖപത്രമകയ  കകേസരനി  മുഖപ്രസകഗക  എഴുതനിയതസ്റ്റ്.  ഇതനിടനതനിടര
ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ് ടചെനനിതലേ ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള ഒരു കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകരന് ഒരു മണനിക്കൂര
ഉപവസനിചകല് മതനിയകയനിരുന്നു, അതസ്റ്റ് ടചെയ്തനിട്ടനില.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രകജകഗകപകല്:  സര,  സഭയനില് ഇലകത ആളുകേടളപ്പെറനി  ടതറകയ
കേകരകങ്ങള് പറയുനതസ്റ്റ് തനികേച്ചുക പ്രതനികഷേധകേരമകണസ്റ്റ്.  കകേസരനി പത്രക അങ്ങടന
മുഖപ്രസകഗക എഴുതനിയനിട്ടനില.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര: അതസ്റ്റ് പരനികശകധനിക്കകക.

ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  അകങ്ങയസ്റ്റ് അങ്ങടന എഴുതനിയനിട്ടനിടലനസ്റ്റ് തരക്കമുടണങനില്
ഞകന്  പറയകക.  'മഹകത്മജനിടയയല  പണ്ഡനിറസ്റ്റ്  ജവഹരലേകല്  ടനഹസ്റ്റ് റുവനിടന  ആയനിരുന്നു
ആദകക  ടവടെനിവചസ്റ്റ്  ടകേകകലണനിയനിരുനതസ്റ്റ്'  എന്നുപറഞസ്റ്റ്  കകേസരനി  പത്രക  മുഖപ്രസകഗക
എഴുതനിയനിട്ടനിടലനസ്റ്റ്  അകങ്ങയസ്റ്റ്  അഭനിപ്രകയമുകണക?  എനനിട്ടസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  ഒരു  മണനിക്കൂര
ഉപവസനികചക;  മഹകത്മജനിടയന്നുപറഞകല്  'കേഗൗശലേക്കകരനകയ  ബനനിയ'  ആടണനസ്റ്റ്
അങ്ങയുടടെ പകരട്ടനിയുടടെ പ്രസനിഡനസ്റ്റ്  ശസ്പീ  അമനിതസ്റ്റ്  ഷേക പറഞ. 'ബനനിയ'  ആണസ്റ്റ്
മഹകത്മജനിയുടടെ  സമുദകയടമനസ്റ്റ്  വളടര  സൂക്ഷ്മമകയനി  പഠനിചവരക്കസ്റ്റ്  മകത്രകമ  അറനിയകവ.
'കേഗൗശലേക്കകരനകയ  ബനനിയ'  എനസ്റ്റ്  ജകതനികപ്പെരസ്റ്റ്  വനിളനിചനിടക  ഇവനിടെടത  കകേകണ്ഗ്രേസ്സുകേകര
അരമണനിക്കൂര  ഉപവസനികചക;  ശസ്പീ.  രകഹുല്  ഗകനനിടയ  ആക്രൈമനിചനിട്ടസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകടരങനിലുക
പ്രതനികഷേധനികചക; ശസ്പീ. സസ്പീതകറകക ടയച്ചൂരനിടയ ആക്രൈമനിചകപ്പെകള് ഞങ്ങള് പ്രതനികഷേധനിചനികല;
ശസ്പീ.  രകഹുല് ഗകനനിടയ ആക്രൈമനിചനിട്ടസ്റ്റ് പ്രതനികഷേധനികചക എനസ്റ്റ് കചെകദനികകേയകണസ്റ്റ്.
എലക ഗകനനിമകടരയുക എടുക്കകന് ഞങ്ങകളകടെസ്റ്റ് പറയരുതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള് ഉകപകനികന
മുഴുവന്  ഗകനനിമകടരയുക  ഞങ്ങള്  എടുകകേയനില.  മഹകത്മകഗകനനിടയ  ഞങ്ങള്
എടുത്തു. അതനിടന കേകരണക, മഹകത്മജനിടയ ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേകരനകയ നകഥുറകക
വനിനകയകേസ്റ്റ് കഗകഡ്കസ ടവടെനിവച്ചുടകേകനതനിടന രകസകകനിതസ ദനിനമകയ ജനുവരനി
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30,  ഡനി.മവ.എഫസ്റ്റ്.ടഎ.  തുടെങ്ങനി   ഇടെതുപക  പ്രസകനങ്ങള്  എലകക  മകതതര
സകരകണ ദനിനമകയനി  ഇകപ്പെകള് ആചെരനികകേയകണസ്റ്റ്.  മഹകത്മജനിടയ ഞങ്ങള്  ഏടറടുത്തു,
നനിങ്ങളുകപകനികന മുഴുവന് ഗകനനിമകടരയുക എടുക്കകന് ഞങ്ങടളടക്കകണസ്റ്റ് സകധനികകേയനില.
ഞങ്ങകളകടെസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകഹുല്  ഗകനനിടയക്കൂടെനി  എടുക്കണടമന്നുപറഞകല്  അറനിയകമകലക
എന്തകണസ്റ്റ് സനിതനിടയനസ്റ്റ്,  അതുടകേകണസ്റ്റ് ഞങ്ങള് പ്രതനികഷേധനിചനില എനസ്റ്റ് നനിങ്ങള്
പറയരുതസ്റ്റ്.  ഇതരതനില്  നമ്മുടടെ  നകട്ടനില്  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേകര  നടെത്തുന  വരഗസ്പീയ
വനികദസഷേ  പ്രവരതനങ്ങടളടയലകക  ടവല്ലുവനിളനിച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്  മുകനകട
കപകകുനതസ്റ്റ്.  ഒരു കേകരകകകടെനി പറയകനുണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ടചെനനിതലേ ഇഗൗ അടുത
ദനിവസങ്ങളനിലേകയനി ഭയങര ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  വനിരുദ്ധ നനിലേപകടെകണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.
എന്തുടകേകണസ്റ്റ്  കമകഹന്  ഭകഗവതനിടന  അറസസ്റ്റ്  ടചെയ്തനിടലനസ്റ്റ്  കചെകദനിച്ചു.  കമകഹന്
ഭകഗസ്റ്റ് വതസ്റ്റ്  പകലേക്കകട്ടസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  സരക്കകര  നനിരകദശങ്ങടളടയലകക  കേകറനില്പ്പെറതനി
പതകകേയുയരതനി.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രകജകഗകപകല്: സര, (മമക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്) എലക നനിരകദശങ്ങളുക പകലേനിച്ചു
ടകേകണകണസ്റ്റ് അകദഹക പതകകേയുയരതനിയതസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എക  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര,  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളക  വനിദകകലേയങ്ങളനിടലേ
പ്രധകന  അധകകപകേകരക  മകത്രകമ  പതകകേയുയരതകന്  പകടുളടവന  സരകലേറുക
നനിരകദശങ്ങളുക ലേകഘനിച്ചു. 

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രകജകഗകപകല്:   സര,  സ്കൂള് ടഹഡസ്റ്റ്  മകസര അടലങനില് സ്റ്റുഡനസ്റ്റ്
ലേസ്പീഡര  അടലങനില്  പഗൗരപ്രമുഖന്മേകര  എനകണസ്റ്റ്  പറഞനിരനികനതസ്റ്റ്.  അടലങനില്
പനിടന  എങ്ങടനയകണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  വനി.  എക.  സുധസ്പീരടന  പതകകേ  ഉയരതകന്  ചെനിലേ
സ്കൂളുകേളനില് അനുവദനിചതസ്റ്റ്.  ആരകക ആകകപമനിലകലക;

ശസ്പീ  .   എ  .   എക  .   ആരനിഫസ്റ്റ്: ജനപ്രതനിനനിധനികേളകണസ്റ്റ്. ഇനനി എന്തകയകലുക ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.
പതകകേടയ മകത്രക  മകനനികകേയുക  അകഗസ്പീകേരനികകേയുക  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പതകകേയലകടത
കവടറടയകന്നുക ഉയരത്തുകേയനില എന്നുപറഞ ശസ്പീ. കമകഹന് ഭകഗവതസ്റ്റ് വനസ്റ്റ് പതകകേ
ഉയരതനി.  പതകകേ  ഉയരതനിയനിട്ടസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കമകഹന്  ഭകഗവതനിടന  എന്തുടകേകണസ്റ്റ് അറസസ്റ്റ്
ടചെയ്തനില എനകണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  രകമശസ്റ്റ്  ടചെനനിതലേ കചെകദനികനതസ്റ്റ്.  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേകരക്കസ്റ്റ്
ജസ്പീവനിക്കകന് രകയനില എന്നുപറഞടകേകണസ്റ്റ് ഇവനിടടെ ആടകേ അക്രൈമണമകടണനസ്റ്റ്
പറഞപരതനി  ഇഗൗ  സരക്കകരനിടന  പനിരനിച്ചുവനിടെണടമനസ്റ്റ്  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന
വകകക്കള് പരസകമകയനി ആവശകടപ്പെടുകേയുക മനനിമകരുക കകേന്ദ്രമനനിമകരുക മുഖകമനനിമകരുക
എലകകകടെനി  കകേരളതനികലേയസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  കകേരളതനിലേകടകേ  പ്രശ്നമകടണനസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ
മകധകമങ്ങളനിടലേലകക  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനനിടന  സകബനനിചസ്റ്റ്  വലേനിയ  കുപ്രചെരണക
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സകഘടെനിപ്പെനിച്ചുടകേകണനിരനികന പശ്ചകതലേതനില് ഗവണ്ടമനനിടന പനിരനിച്ചുവനിടെകന്
സകധനികന  എടന്തങനിലുക  കേകരണങ്ങളുടണങനില്  അതനിനസ്റ്റ്  കേളടമകരുക്കകനുള്ള  പരനിശമക
നടെതനിടക്കകണനിരനികന  പശ്ചകതലേതനില്  ശസ്പീ.  കമകഹന്  ഭകഗവതനിടനക്കൂടെനി  അറസസ്റ്റ്
ടചെയ്തകല്  ഇന്ഡകടയകട്ടകടകേ  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന  ടകേകണസ്റ്റ്  വലേനിയ  പ്രകകകഭക
സകഘടെനിപ്പെനിചസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സരക്കകരനിടന  പനിരനിച്ചുവനിടെകനുള്ള  എലക  മകരഗവക  ഒരുകകേടയന
ദുഷ്ടവനിചെകരമകല ശസ്പീ. രകമശസ്റ്റ് ടചെനനിതലേയക കട്ടരകമുള്ളതസ്റ്റ്?  'ആങ്ങള ചെതകലുക
കവണനില നകത്തൂടന കേണ്ണസ്പീരസ്റ്റ്  കേണകല് മതനി'  എന വനിചെകരമകല അവരകള്ളതസ്റ്റ്?
ഇതരതനില് നനിങ്ങടള പരസരപൂരകേമകയനി സഹകയനിച്ചുടകേകണനിരനികന സമസ്പീപനക,
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടനയുക  ബനി.ടജ.പനി.ടയയുക  സഹകയനികന  സമസ്പീപനമകല  കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ്
കേകണനിച്ചുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഞകന് ദസ്പീരഘനിപ്പെനികനനില.  ഇവനിടടെ എലക ദനിവസവക
അടെനിയന്തരപ്രകമയക ഉണകയനിരുന്നു. കേഴനിഞ ടവള്ളനിയകഴ്ച അടെനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ്
സബ്ജകസ്റ്റ്  കപകലുമനില.  അടെനിയന്തരപ്രകമയക  കപകലുമനിലകടത  നനില്കന  സന്ദരഭതനിലേകണസ്റ്റ്
കകേകടെതനിയനില്  നനിടനകരു  പരകമരശക  കേനിട്ടനിയതസ്റ്റ്.  ആ  പരകമരശകകടെനി  കേനിട്ടനിയനിടലങനില്
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന സനിതനിടയന്തകണസ്റ്റ്;  ശസ്പീ.  ടകേ.  വനി.  അബ്ദുള് ഖകദര  പറഞതു
കപകടലേ  കകേകടെതനിക്കസ്റ്റ്  എന്തുക  പറയകക  എന്നുള്ള  അവസയനികലേയസ്റ്റ്  കേകരകങ്ങള്
കപകകുനതസ്റ്റ് ശരനിയകകണക?  ആരുക പറയകനുക വനിമരശനിക്കകനുമനിലകടത എടന്തലകക
പറഞ,  അങ്ങടനയകടണങനില്  കകേകടെതനി  പരകമരശതനിടന  അടെനിസകനതനില്
ആയനിരക  തവണ കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന സരക്കകര  രകജനിവയ്കക്കണതകയനിരുനനികല?
എടന്തലകക പരകമരശമകണസ്റ്റ്,  ഇതസ്റ്റ് ഗുണക വനിളയകട്ടമകണസ്റ്റ്,  ഗുണകേളുടടെ നകടെകകണക;
സലേനിക  രകജകകണക  നനിങ്ങടള  നനിയനനികനതസ്റ്റ്,  അതുകപകടലേതടന  കകേകടെതനി
പരകമരശതനിടന കപരനില് ഒരു മനനി രകജനിവചനിടണസ്റ്റ്.  ബഹുമകനടപ്പെട്ട മകണനി സകര
ഇവനിടടെ ഇരനിപ്പുണസ്റ്റ്.  അകദഹക കകേകടെതനി പരകമരശമുണകയകപ്പെകള് രകജനിവച്ചു.   അതുകപകടലേ
കകേകടെതനി  പരകമരശക  വന  ശസ്പീ.  ടകേ.  ബകബുവനിടന  രകജനി  എന്തുടകേകണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിചനില?
മനനി,  രകജനിക്കതസ്റ്റ് കപകക്കറനിലേനിട്ടനിട്ടസ്റ്റ് അകദഹടത തനിരനിടചടുതനികല?  എടന്തലകക
നകടെകേങ്ങളകണസ്റ്റ്  ഇവനിടടെ  അരകങ്ങറനിയതസ്റ്റ്.  കകേകടെതനി  പരകമരശതനിടന  കപരനില്
രകജനിവയകനകടണങനില് പതനിനകയനിരകവട്ടക കേഴനിഞ സരക്കകര രകജനിവയ്കക്കണതകയനിരുന്നു.
അടതലകക പറഞസ്റ്റ് ഇവനിടടെ ടവറുടത ആളുകേള്ക്കനിടെയനില് പുകേമറ സൃഷ്ടനിക്കകനുള്ള
ശമമകണസ്റ്റ്  നടെത്തുനതസ്റ്റ്.   നമ്മുടടെ കകേരളടത ടകേകലേപകതകേനികേളുടടെ കകേരളമകക്കനി
ചെനിത്രസ്പീകേരനിക്കകന് നടെതനിയ പരനിശമടത അതനിജസ്പീവനിക്കകന്,  ഏറവക നല ക്രൈമസമകധകനക,
ഏറവക  നല  മതസഗൗഹകരദക,  ഏറവക  നല  വനികേസനകതനിപ്പെസ്റ്റ്,  വളരചകനനിരക്കസ്റ്റ്
ഇങ്ങടനയുള്ള ധകരകളക പ്രശ്നങ്ങള് കകേരളടത സരവരകലുക അകഗസ്പീകേരനിക്കടപ്പെടുന,
ഒരു  കകേരളസ്പീയന്  എന  കപരനില്  അഭനിമകനനിക്കകനുതകുന  പരസകക  നല്കേനി.
ശസ്പീ.  ശശനി  തരൂര  നല  കേകരകടമന്നുപറഞസ്റ്റ്  ടെസസ്പീറസ്റ്റ്  ടചെയ്തനികല,  വരഗസ്പീയതടയ
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പ്രതനികരകധനികന കേകരകതനില്  പനിണറകയനി  സരക്കകര  മകതൃകേകപരമകയനി
പ്രവരതനികന്നുടവനസ്റ്റ്  മുസസ്പീക  ലേസ്പീഗനിടന  കനതകവസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ടകേ.  എന്.  എ.  ഖകദര  അകല
പറഞതസ്റ്റ്?   ഇങ്ങടനടയകടക്ക പറയുകമ്പകള് കകേരളടതകറനിചസ്റ്റ്  അഭനിമകനപുരസ്സരക
പറയകന്,  കകേരളടത  പുറതസ്റ്റ്  കമകശമകയനി  ചെനിത്രസ്പീകേരനികകമ്പകള്  അതനിടന
പ്രതനികരകധനിക്കകന്  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  വകതകകസമനിലകടത  എലകവരുക
ഒനനിച്ചുനനില്കക്കണതകല;  അവര  അങ്ങടന  ടചെയ്കതക?  'നക.1'  എനസ്റ്റ്
കകേരളതനിടന  പരസകക  ടകേകടുത്തുടവന്നു  പറഞസ്റ്റ്  പരനിഹസനിക്കകനകണസ്റ്റ്  അവര
ശമനിചതസ്റ്റ്.   'ഭകരതക എന കപര കകേട്ടകല് അഭനിമകനപൂരനിതമകകേണക അന്തനഃരകഗക,
കകേരളടമനസ്റ്റ്  കകേട്ടകകലേക  തനിളയണക  കചെകര  നമുക്കസ്റ്റ്  ഞരമകേളനില്'.  അതകണസ്റ്റ്
കവണതസ്റ്റ്.  അതരതനികലേയസ്റ്റ് മകറകടത,  ഇവനിടടെ ഇഷ്ടമനിലകതവരകണസ്റ്റ് ഭരനികനടതനസ്റ്റ്
കേരുതനി  കകേരളടത  കമകശടപ്പെടുതനി  പ്രചെരണക നടെതനിയകല്  അതുകകടെനി  ഉപകയകഗനികകേ
എന  ഹസ്പീനതനമകണസ്റ്റ്  ഇവനിടടെ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. നടെതനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.
ഇതനിടനടയലകക  അതനിജസ്പീവനിചകണസ്റ്റ്  കകേരളക  വനികേസന  കുതനിപ്പെനില്  മുകനറുനതസ്റ്റ്.  ആ
മുകനറതനിടന  ഭകഗമകയനി  ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിചനിരനികന ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള
അനുകലേനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ് ഞകടനടന വകകകേള് അവസകനനിപ്പെനികന്നു.

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    രകജന്:  സര,  ഇവനിടടെ  അവതരനിപ്പെനിച  ധനകഭകരത്ഥനകേടള  പൂരണ്ണമകയുക
ഞകന് പനിന്തകങ്ങുന്നു.  ഇവനിടടെ വളടര രസകേരമകയ ഒരു വകരത ഇനടലേ മകതൃഭൂമനി
പത്രതനില്  ശകദ്ധയമകയ  തലേടക്കട്ടനില്  അചടെനിച്ചുവനനിടണസ്റ്റ്.  157  വരഷേക  പഴക്കമുള്ള
എലേനിസബതസ്റ്റ് കഗകപുരതനിടലേയുക അതനിടന ഭകഗമകയ  'ബനിഗസ്റ്റ് ടബല്'  എന മണനിയുടടെയുക
മുഴക്കക തനിങളകഴ്ച ഉചയസ്റ്റ്  12  മണനിക്കസ്റ്റ്  അവസകനനിചതകയ വകരതയകണസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്.
തനിങളകഴ്ച  അകതസമയത്തുതടന  മടറകരു  മണനിമുഴക്കക  ഇഗൗ  കകേരളതനിടന
നനിയമസഭയനില് നനിലേചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. 'ബനിഗസ്റ്റ് ടബല്' നനിരത്തുനതകയനി പ്രഖകകപനിച
കനരതകണസ്റ്റ്  നൂറകണ്ടുകേളുടടെ  പകരമ്പരകമുള്ള  കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ്  ചെരനിത്രതനില്  ഏറവക
അപമകനകേരമകയനിടള്ള  സതകകഗ്രേഹക  പ്രഖകകപനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  കകേകണ്ഗ്രേസനിടന  മണനിമുഴക്കക
ഇനനി ഇഗൗ സഭയനിലേനില എന  അപമകനകേരമകയ ദഗൗതകക കകേരളക കേണതസ്റ്റ്. ഇവനിടടെ
ചെരചടചെയ്തകപ്പെകള് ശസ്പീ. ഒ. രകജകഗകപകല് എതനിരടതങനിലുക വളടര സമരത്ഥമകയനി
ശസ്പീ. എ. എക. ആരനിഫസ്റ്റ്  പറഞവച ചെനിലേ കേകരകങ്ങളുണസ്റ്റ്. അതനിടന തുടെരച പറയകടത ഇഗൗ
സഭയനില് സകസകരനിക്കകന് കേഴനിയനില എനതുടകേകണസ്റ്റ് സൂചെനിപ്പെനികകേയകണസ്റ്റ്. 1991-ല്
ടഫബ്രുവരനി  10-നസ്റ്റ്  'കേലേകകേഗൗമു ദനി'യനില് മലേയകളതനിനസ്റ്റ് ഏറവക പ്രനിയങരനകയ കേവനി
ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെസ്റ്റ്  കകേരളതനില് ആദകമകയനി  എക.  എസസ്റ്റ്.  കഗകള്വകള്ക്കര വനസ്റ്റ്
പ്രസകഗനിച  ഒരു  ടപകതുകയകഗടതകറനിചസ്റ്റ്  അകദഹതനിടന  കനരനിടള്ള  അനുഭവക
വനിശദസ്പീകേരനിചനിടണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടലേ  ഏറവക  പ്രശസ്തരകയ  കുകറ  കനതകക്കള്,  വനിദകകരത്ഥനി
ടഫഡകറഷേടന കനതകക്കളുക  ഒ.എന്.വനി.  കുറപ്പുക,  മലേയകറ്റൂര  രകമകൃഷ്ണനുക,  പനി.ടകേ.വനി.-യുക
എലകക കചെരനകണസ്റ്റ് എക. എസസ്റ്റ്. കഗകള്വകള്ക്കറുടടെ പ്രസകഗക നടെകന മതക്കകടെസ്റ്റ്
മമതകനനിയനികലേയസ്റ്റ് കപകകേകന് തസ്പീരുമകനനിചതസ്റ്റ്. ആ പ്രസകഗതനില് കചെകദകക കചെകദനിക്കകനകണസ്റ്റ്
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അവര  കപകയതസ്റ്റ്.  മലേയകറ്റൂര  വളടര  സമരത്ഥമകയനി  കഗകള്വകള്ക്കറുടടെ  പ്രസകഗതനിനു
കശഷേക ചെനിലേ കചെകദകങ്ങളുനയനിചകപ്പെകള് മലേയകറ്റൂരനിടന കചെകദകതനിനുള്ള മറുപടെനിയല
എക.  എസസ്റ്റ്.  കഗകള്വകരക്കര ടകേകടുതതസ്റ്റ്.  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന രകഷസ്പീയ സകസകരതനിനസ്റ്റ്
ഉചെനിതമകകുന തരതനില് അവനിടടെ ഒ.എന്.വനി. കുറുപ്പെസ്റ്റ് ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ളവടര ക്രൂരമകയനി
മരദനിച കേഥേ ഒ.എന്.വനി. വനിവരനികന്നുണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷേക രണകഴ്ച കേഴനിഞകപ്പെകള്
മഹകത്മകഗകനനിടയന,  രകജകതനിടന രകഷപനിതകവനിടന നകഥുറകക  വനിനകയകേസ്റ്റ്  കഗകഡ്ടസ
എന പഴയ സകഘനിയുടടെ കനതൃതസതനിലുള്ള സകഘക ആക്രൈമനിചസ്റ്റ് ടകേകനതനിനുകശഷേക അകത
മതക്കകടെസ്റ്റ്  മമതകനനിയനിലൂടടെ  പ്രകേടെനവമകയനി  അനടത  എ.ടഎ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.
കനതകക്കള് മുദകവകകേകക വനിളനിചസ്റ്റ്  മുകനകടകപകകേകമ്പകള് ആ മമ തകനതനിനകേതസ്റ്റ്
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന കനതകക്കള് മധുരപലേഹകരക വനിതരണക ടചെയ്തുടവനതനിടന
ഓരമകറനിപ്പെസ്റ്റ് ഞകനനികപ്പെകള് ഓരക്കകന് കേകരണക,  നമ്മുടടെ നകട്ടനില് 2017  ആഗസസ്റ്റ്
15-നസ്റ്റ് ശസ്പീ. കമകഹന് ഭകഗവതസ്റ്റ് പകലേക്കകടെസ്റ്റ് കേരണ്ണകേനി അമന് സ്കൂളനിടലേതനി അവനിടടെ
കദശസ്പീയ പതകകേ ഉയരതകന് തസ്പീരുമകനനിച്ചു.  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ആസകനമകയ നകഗ്പൂരനില്
സസകതനകദനിനകകഘകഷേക  നടെക്കകതതുടകേകകണക,  കദശസ്പീയപതകകേ  കേനിട്ടകതതുടകേകകണക,
കദശസ്പീയ പതകകേടയ പൂജനിചസ്റ്റ് സൂകനികനതുടകേകകണക അല ശസ്പീ. കമകഹന് ഭകഗവതസ്റ്റ്
കകേരളതനികലേയസ്റ്റ് വനതസ്റ്റ്. ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന ഒരു ഹനിഡണ് അജണ നടെപ്പെനിലേകകനതനിടന
ഭകഗമകയനിട്ടകണസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  കേലേകപക  സൃഷ്ടനിക്കകന്കവണനിയകണസ്റ്റ്
ശസ്പീ. കമകഹന് ഭകഗവതസ്റ്റ് കേണ്ണകേനിയമന് സ്കൂളനിടലേതനി എലക സരകലേറുകേളുക കഭദനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്
കദശസ്പീയപതകകേ  ഉയരതനിയതസ്റ്റ്.  അകദഹക  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്  കേലേകപക  നടെതകനുള്ള
ഇടെതകവളമകയനി  കകേരളടത  മകറകന്  ഉകദശനികന്നു.  നനിങ്ങളുടടെ  ലേകകക  കകേരളതനില്
നടെപ്പെനിലേകകേകന്  കപകകുനനില.  മതനനിരകപകതയുടടെ  മഹകമണ്ഡലേടമകരുക്കനി  ഇന്തകയനില്
എലകയനിടെത്തുക നനിങ്ങള് ആക്രൈമണക നടെത്തുകമ്പകള്  കകേരളതനിലുക കേലേകപക സൃഷ്ടനിക്കകനകണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള്  ശമനികനതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിടലേ  ഗവണ് ടമനനിടന  ഭരണഘടെനകപരമകയനി  ചെതനിച്ചു
ടകേകണസ്റ്റ്  പനിരനിച്ചുവനിടുടമന ഭസ്പീഷേണനി നടെപ്പെനിലേകക്കകന് കവണനിയകണസ്റ്റ്  ശമനികനതസ്റ്റ്.
ഈ രകജകടത ഒരു പ്രധകനടപ്പെട്ട മതനനിരകപക സകസകനടത ഞങ്ങളുടടെ അധനികേകരക
ദുരവനിനനികയകഗടപ്പെടുതനി  പനിരനിച്ചുവനിടുടമനസ്റ്റ്  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  പ്രഖകകപനിച്ചു.
പനിരനിച്ചുവനിടെലേനിനസ്റ്റ്  ആക്കകകട്ടകന്  ഈ  രകജകതസ്റ്റ്  കേലേകപക  സൃഷ്ടനിക്കകന്കവണനി  നനിങ്ങള്
കകേരളതനിടലേതനി.  നനിങ്ങള്  കദശസ്പീയപതകകേടയ  അകഗസ്പീകേരനികനവരകണസ്റ്റ്.  അകശകകേ
ചെക്രൈവരതനി  ബുദ്ധമതതനില്  വനിശസസനിച്ചു  എന്നുള്ളതുടകേകണസ്റ്റ്  അകശകകേചെക്രൈക  കപകലുക
ഇവനിടടെ  ഉണകകേരുതസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  വകദനികകേയകണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  ഈ  രകജകതസ്റ്റ്
സരവസകഘവക ടകേകണ്ടുനടെകനവരകടണനസ്റ്റ് വകദനികനവരകണകലക. ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-നസ്റ്റ്
ഇകപ്പെകള് ഇന്തകയുടടെ പ്രസനിഡനണസ്റ്റ്,  മവസസ്റ്റ്  പ്രസനിഡനണസ്റ്റ്,  പ്രധകനമനനിയുണസ്റ്റ്,
കലേകകേസ്റ്റ് സഭയനിടലേ സസ്പീക്കറുണസ്റ്റ്,  പതനിടനട്ടസ്റ്റ് സകസകനങ്ങളനിടലേ ഭരണമുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്
ഇതുകേണസ്റ്റ് അഹങരനികകേയകണസ്റ്റ്. നനിങ്ങള് ഇതുകേണസ്റ്റ് അഹങരനികകമ്പകള് ചെരനിത്രടതകറനിചസ്റ്റ്
നല കബകധകമുള്ള കേമമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേകര നനിങ്ങളുടടെ ധനിക്കകരടതയുക ധകരഷ്ടകടതയുക ഒരനിടെത്തുക
അകഗസ്പീകേരനിക്കകന് കപകകുനനിലകടയനസ്റ്റ് ചെരനിത്രടത സകകനിനനിരതനി പ്രഖകകപനികകേയകണസ്റ്റ്.
പടക  പതനിടനട്ടസ്റ്റ്  സകസകനങ്ങളനില്  ഭരണമനിലകതതനിടനയുക  പ്രധകനമനനികയയുക
ഉപപ്രധകനമനനികയയുക  കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്  കപടെനികന്നുണസ്റ്റ്.  ഇന്തകയുടടെ  പ്രസനിഡനക
മവസസ്റ്റ് പ്രസനിഡനക ബനി. ടജ.പനി.-യുടടെ കട്ടതനിലേകണസ്റ്റ് എന്നുപറയുകമ്പകള് നനിങ്ങള്
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കപടെനികന്നുണസ്റ്റ്. അതുടകേകണകണസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസ്സനില്നനിനസ്റ്റ് അരദ്ധരകത്രനി സകഘനികലേയസ്റ്റ്
തനിരനിച്ചുകപകകേകന്  കകേകണ്ഗ്രേസ്സനിടലേ  കനതകക്കള്  തയ്യകറകകുനതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങള്  പഠനികനതസ്റ്റ്
ചെരനിത്രടതയകണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമകദനിടയക്കകളുക  ശസ്പീ.  അമനിതസ്റ്റ്  ഷേകടയക്കകളുക
ഫകസനിസ്റ്റുകേളകയ രണ്ടുകപര ചെരനിത്രതനിലുണകയനിരുന്നു.  അതസ്റ്റ് ഹനിറസ്റ്റ് ലേറുക മുകസകളനിനനിയുമകണസ്റ്റ്.
ഹനിറസ്റ്റ് ലേറുടടെയുക  മുകസകളനിനനിയുടടെയുക  ധനിക്കകരതനിനുക  ധകരഷകതനിനുക  എന്തസ്റ്റ്  സകഭവനിച്ചു;
അവസകനക മണ്ണകങട്ടയുക  കേരനിയനിലേയുകകപകടലേ കലേകകേചെരനിത്രതനില്നനിന്നുക പറന്നു
കപകയനി.  ഞങ്ങള് ശസ്പീ.  അമനിതസ്റ്റ്  ഷേകയുടടെയുക ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര കമകദനിയുടടെയുക ധകരഷ്ടകകതകടെസ്റ്റ്
പറയുന്നു ഇന്തകയുടടെ പ്രതനികഷേധതനിടന ടപരുമഴയനില് ഈ  മണ്ണകങട്ട ഇലകതകകുക,
പ്രതനികഷേധതനിടന  ടകേകടുങകറനില്  ഈ  ഇലേ  കേരനിയനിലേകേളകയനി  പറന്നുകപകകുക.
അങ്ങടന പ്രഖകകപനിക്കകന് കേഴനിയുന വലേനിടയകരു ധകരണ ഈ നകട്ടനിടലേ വനിവനിധ
ജനവനിഭകഗങ്ങള്കണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്  മനസ്സനിലേകക്കണക.  കകേരളതനിടലേ  ഗവണ്ടമനനിടന
പനിരനിച്ചുവനിടെകന് കപകകുന്നു എനസ്റ്റ് പ്രഖകകപനിചകപ്പെകള് കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് ഒരകരക മനിണനികയക; ഇല,
ബനി.ടജ.പനി.-ടയ  കപടെനിചസ്റ്റ്  മനിണകതനിരുന്നു.  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആ  കപടെനി  ഇടലന്നുള്ളതു
ടകേകണ്ടുക  ശസ്പീതസ്പീകേരനിച മുറനിയനില് കേഴുതനില് കതകരതനിട്ടസ്റ്റ്  സമരക നടെത്തുനവരടലന്നുള്ളതു
ടകേകണ്ടുക ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സകഘനികേടള ഒരു ഭയവമനില.  എ.ഐ.മവ.എഫസ്റ്റ്.-ടനയുക
എ.ഐ.എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.-ടനയുക  കലേകങ്മകരചനിടന,  സഖകവസ്റ്റ്  കേനയകുമകറനിടന   ഇനടലേയുക
സകഘ്പരനിവകര ആക്രൈമനിച്ചു. പടക ഞങ്ങളുടടെ മകരചസ്റ്റ് അവസകനനിചനില. സകഘ്പരനി
വകറനിടനതനിരകയനി   ഇടെതുപക  യുവജന  പ്രസകനങ്ങള്  ഇന്തകയുടടെ  മണ്ണനിലേകടകേ
നടെത്തുന  വലേനിയ  സമരങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  തടെയനിടെകന്  കകേവലേമകയ  അഹങകരകടകേകണസ്റ്റ്
സകധനിക്കനില  എന  യകഥേകരത്ഥകക  നനിങ്ങള്  മനസ്സനിലേകക്കണക.  ഈ  സരക്കകര
ആരകകവണനിടയനസ്റ്റ് ഇവനിടടെ  മുദകവകകേകക വനിളനിചവരുക ദന്തകഗകപുരങ്ങളനിലേനിരുനസ്റ്റ്
ജഡ്ജസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  നടെത്തുനവരുക  സമരക  നടെത്തുനവരുക  കചെകദനിച്ചു.  ഈ  സരക്കകര
ആരകകവണനിയകടണനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് പറയകന് കേഴനിയുക.  സസന്തക സകസകനതസ്റ്റ്
എക.എല്.എ.-മകടര തകമസനിപ്പെനിക്കകന് മധരകമനിലകത,  ഗുജറകതനില്നനിന്നുവരുന
കകേകണ്ഗ്രേസ്സനികനകടെസ്റ്റ്  പറയണക,  സസന്തക  മണ്ണനില്  എക.എല്.എ.-മകരക്കസ്റ്റ്  തകമസനിക്കകന്
അവസരമുണകക്കനിടക്കകടുക്കകന്  കേഴനിയുടനകരു  ഗവണ്ടമനകണടതനസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള്  ഇവനിടടെ
ധനവനിനനികയകഗ ബനില് ചെരചടചെയ്യുകേയകണസ്റ്റ്.  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  ധനകേകരക  വകുപ്പുമനനി
കകേരളതനിനുകവണനി  പ്രഖകകപനിച  നടെപടെനികേള്കേണസ്റ്റ്  കകേരളമകടകേ അമ്പരനനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
കകേകണ്ഗ്രേസ്സനിടന എക.എല്.എ.-മകര കടുവനിട്ടസ്റ്റ്  മകറകതനിരനിക്കകന് കവണനി പതനിമൂന്നുദനിവസക
കേരണ്ണകടെകേയനില്  ടകേകണ്ടുകപകയനി  തകമസനിപ്പെനിചതനിടന  ടചെലേടവടുത്തുകനകക്കനിയകല്
നമ്മുടടെ പ്രതനിപകകനതകവനിടന മണ്ഡലേതനില് രണസ്റ്റ് പകലേക ടകേകടുക്കകന് കേഴനിയുക.
നനിങ്ങളുടടെ  എക.എല്.എ.മകടര  സകരകനിക്കകന്കവണനി  അത്രയുക  തുകേ
ടചെലേവഴനിചനികല?  സസന്തക  സകസകനങ്ങളനില് എക.എല്.എ.മകടര  സകരകനിക്കകന്
കേഴനിയകത  നകടെകയനി  ജനകധനിപതക  ഇന്തക  മകറനി.  തമനിഴ് നകട്ടനില്
ശസ്പീ. ദനിനകേരന് സസന്തക സകസകനതസ്റ്റ് നനിലേനനിരതകന് കേഴനിയകതതനിടന കപരനില്
13  എക.എല്.എ.-മകകരയുകടകേകണസ്റ്റ്  കപകണനികചരനിയനികലേയസ്റ്റ്  കപകയനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ഒരു  ജനകേസ്പീയ  പ്രസകനതനിടന  ആരകഭമകണസ്റ്റ്.  കകേകണ്ഗ്രേസ്സസ്റ്റ്  കകേവലേക
തങ്ങളുടടെ  ടതറകയ  വരതമകനക  പറഞസ്റ്റ്  ഒരു  ജനകധനിപതക  ഗവണ്ടമനനിടന
ഇലകതകക്കകന്  കേഴനിഞടവനസ്റ്റ്  അഹങരനികകമ്പകള്  നനിങ്ങളുടടെ  ആളുകേള്
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ടപകയ്ടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ് സകഘ്പരനിവകറനിടന  തകവളതനികലേയകടണന
യകഥേകരത്ഥകക  മനസ്സനിലേകക്കണക.  ഇനനിടയങനിലുക  കകേകണ്ഗ്രേസ്സസ്റ്റ്  മകനസ്സകന്തരടപ്പെടെകണ?
എടന  പനിഴ,  എടന  പനിഴ  എനസ്റ്റ് പലേതവണ  പറഞടകേകണസ്റ്റ്  ഈ  രകജകടത
ജനങ്ങകളകടെസ്റ്റ്  മകപ്പെസ്റ്റ്  കചെകദനികനതനിനു  പകേരക  കകേരളക  ഉയരതനിപ്പെനിടെനികന
മതനനിരകപകതയുടടെ  രകഷസ്പീയ  കപകരകട്ടതനില്  നനിങ്ങള്  കേകഴ്ചക്കകരകയനി
നനില്കകേയകണസ്റ്റ്. ഈ ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് എതനിരകയനി നനിലേയുറപ്പെനിചതു ടകേകണസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് ടമചമകണസ്റ്റ്
നനിങ്ങള്കണകകുനതസ്റ്റ്?  നനിങ്ങള്  കകേരളതനില്  ഇക്കഴനിഞ പതനിനകലേസ്റ്റ്  മകസടത
കേണടക്കടുതസ്റ്റ്  പരനികശകധനിക്കണക.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരനികന കേകലേതസ്റ്റ്  ടപന്ഷേന്
വകങ്ങകന്  കേഴനിയകത  പകവടപ്പെട്ടവനസ്റ്റ്  ടപന്ഷേന്  ടകേകടുക്കകന്  കകേരളതനിടലേകരു
ഗവണ്ടമനണകയനി.  അതസ്റ്റ്  പതനിനകലേസ്റ്റ്  മകസക  പനിനനിട്ട  ഇടെതുപക
ജനകധനിപതകമുനണനി ഗവണ്ടമനകണസ്റ്റ്.  രകവനിടലേ അടെനിയന്തരപ്രകമയതനില് ബഹുമകനടപ്പെട്ട
കൃഷേനി  വകുപ്പുമനനിയുക  ധനകേകരക  വകുപ്പുമനനിയുടമകടക്ക  മറുപടെനി  പറഞകലക.  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവരഷേക്കകലേക  കകേരളതനിടലേ  കേരഷേകേ  ഗൃഹങ്ങളനില്  ആത്മഹതകയുടടെയുക
ടനകമ്പരടപ്പെടുതലുകേളുടടെയുക  ആരപ്പുവനിളനികേളുടടെയുക  കേരചനിലുകേളുടടെയുക  തകളമകണു
ണകയനിരുനടതങനില് കകേരളതനിടന കൃഷേനി കമഖലേയനില്  ഒരു പുതനിയ സകസകരവക
പുതനിയ  ജസ്പീവനിതവക   പുതനിയ  സങല്പ്പെവക   സജസ്പീവ  മുകനറവക  ഉണകയനിരനികന്നു.  അതസ്റ്റ്
എന്തുടകേകണസ്റ്റ്  കേകണകന്  കേഴനിയുനനില?  ടപകതുവനിദകകഭകകസ  സകരകണ  യജ്ഞതനിലൂടടെ
കകേരളതനില്  ആദകടത വരഷേക  135000  കുട്ടനികേള് ടപകതുവനിദകകഭകകസ  സകപനങ്ങളനില്
വന്നു എന്നുപറഞകല് അടതകരു ടചെറനിയ കേകരകമല.  നമ്മുടടെ വനിദകകഭകകസ സകപനങ്ങള്,
നന്മേയുടടെ  പുതനിയ കേകലേതനിടന  ചെനിന്തകേടള  കതകളനികലേറനിടക്കകണസ്റ്റ്  കേടെന്നു കപകകുകേയകണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടലേ നകലേസ്റ്റ് മനിഷേനുകേള് പ്രകവരതനികേമകക്കകന് കപകവകേയകണസ്റ്റ്. അഞ്ചുടകേകലക ഈ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേരളക  ഭരനികകമ്പകള്  ഭൂമനിയുക  വസ്പീടുമനിലകത  ഒരു  മനുഷേകനുക
കകേരളതനിലുണകവനില എനസ്റ്റ് 'മലേഫസ്റ്റ് '  പദ്ധതനിയനിലൂടടെ പ്രഖകകപനിചനികല ?  നനിങ്ങള്
ഇവനിടടെ ടപകതുവനിതരണ സമ്പ്രദകയടതകറനിചസ്റ്റ് വലേനിയ വരതമകനക പറഞകലക.
നകലു  വരഷേമകയനി  നനിങ്ങള്  ചെകക്കനില്ടകേട്ടനി  മുറനിക്കകേതസ്റ്റ്  സൂകനിച്ചുവചനിരുന  മൂകനകേകല്
കകേകടെനി  മലേയകളനികേളുടടെ  കറഷേന്  കേകരഡസ്റ്റ്  ടകേകടുക്കകന്  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതക
മുനണനി  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  വകരണനിവന്നു.  നനിങ്ങളുണകക്കനിവച  കുറവകേളുടടെയുക
കുഴപ്പെങ്ങളുടടെയുക ഉതരവകദനിതസക ഞങ്ങളുടടെ തലേയമസ്പീടത ചെകരതനിയനിട്ടസ്റ്റ് കേകരകമനില.
ഓണക്കകലേക  വരകറകയനി.  സജസ്പീവമകയനി  ടപകതുവനിതരണ വകുപ്പെസ്റ്റ്  ഇടെടപടുകേയകണസ്റ്റ്.
അഞ്ചുവരഷേമകയനി യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  വനിതരണക ടചെയ്യകത കേകരഡസ്റ്റ് ടകേകടുകകേ മകത്രമല, 3.41
കകേകടെനികയകളക  വരുന  മലേയകളനികേളനില്  1.54  കകേകടെനി  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  സമ്പൂരണ്ണവക
സഗൗജനകവമകയ  ധകനകവനിതരണക  നടെപ്പെനിലേകക്കനി.  ഒരു  കകേകടെനി  ഇരുപതനിടയകനസ്റ്റ്
ലേകക കപരക്കസ്റ്റ് രണ്ടുരൂപയസ്റ്റ് അരനിയുക അവകശഷേനികന അറുപതസ്റ്റ് ലേകക ജനങ്ങള്കക രണസ്റ്റ്
കേനികലേക ആട്ട 15 രൂപയക  അരനി 8.90 രൂപയക വനിതരണക ടചെയ്യകന് കേഴനിഞതനിലൂടടെ
ടപകതുവനിതരണ വകുപ്പെസ്റ്റ് കകേരളതനില് ഒരു പുതനിയ ചെനിന്തയുടടെ അദ്ധകകയക കുറനികകേയകണസ്റ്റ്.
ഇരുപടതകനസ്റ്റ്  വരഷേങ്ങള്കകശഷേമകണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  വനിള  ഇന്ഷേസറന്സസ്റ്റ്
നടെപ്പെനിലേകക്കകന് കേഴനിഞതസ്റ്റ്.  രണ്ടു മുതല് പതനിമൂനനിരട്ടനിവടര കകേരളതനിടലേ കേരഷേകേനസ്റ്റ് വനിള
ഇന്ഷേസറന്സസ്റ്റ്  നടെപ്പെനിലേകക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്  വനിളനഷ്ടമുണകയകല്  നഷ്ടപരനിഹകരക  ടകേകടുക്കകന്
തസ്പീരുമകനനിചതനിലൂടടെ കകേരളതനില് ഒരു പുതനിയ ചെനിന്ത ടകേകണ്ടുവരനികേയകണസ്റ്റ്.  തരനിശു
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രഹനിതമകയ ഒരു കകേരളക.  കകേരളതനിടന മണ്ണസ്റ്റ് തരനിശനിട്ടസ്റ്റ് കേളയകനകകേനിടലന്നു മകത്രമല ഗുഡസ്റ്റ്
അഗ്രേനികേള്ചറല് പ്രകകസ്പീസസ്റ്റ് എന വനിധതനില് രകസ കേസ്പീടെനകശനിനനികേളുടടെ അകശമനിലകത ഒരു
കകേരളടത സൃഷ്ടനിക്കകനുള്ള സമഗ്രേമകടയകരു ഇടെടപടെല് നടെകകേയകണസ്റ്റ്. കകേരളതനില്
കസ്പീര വനികേസനവകുപ്പെസ്റ്റ് തുടെങ്ങനിയ കേകലേതസ്റ്റ് ജനങ്ങകളകടു പറഞ,  പകലുത്പകദനതനില്
വരദ്ധനവണകക്കകന് കപകകുന്നുടവനസ്റ്റ്.  പലേരുക അതസ്റ്റ് വനിശസസനിചനില.  ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഒരു
വരഷേക പനിനനിടുകമ്പകള് കകേരളതനിടലേ പകലുത്പകദനതനില് 17 ശതമകനക വരദ്ധന
വണകക്കനിടയനതസ്റ്റ്  അത്ഭുതകതകടടെയുക  അഭനിമകനകതകടടെയുക  കേകകണണതകണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടലേ  ഗവണ്ടമനനിടനയുക  ധനകേകരക വകുപ്പെനിടനയുക  കനതൃതസതനില്  ജന
കകമകേരമകയ പരനിപകടെനികേളുടടെ വഴനികേളനിലൂടടെ കേടെന്നുകപകകുകമ്പകഴകണസ്റ്റ് സസന്തമകയനി
ഒന്നുക പറയകനനിലകതവര ഉതരകമുടകമ്പകള് ടകേകഞനക കേകണനികനതുകപകടലേ
കകേരളതനിടലേ ജനകേസ്പീയ ഗവണ്ടമനനിടന ആക്രൈമനിക്കകന് തസ്പീരുമകനനികനതസ്റ്റ്. ഞകന്
ഉറപ്പെനിച്ചുപറയുന്നു  നനിങ്ങളുടടെ  സതകകഗ്രേഹക  ടകേകണസ്റ്റ്  കകേരളതനിടലേ  ജനങ്ങളുടടെ
കേണ്ണനില്  ടപകടെനിയനിടെകനകകേനില  എനസ്റ്റ്.  ഒന്നുക  ടചെയ്യകന്  കേഴനിയകതതനിടന  വനിഷേയ
ദകരനിദകതനിടന പ്രശ്നകടകേകണസ്റ്റ് ഓകരക ദനിവസവക കകേരളതനില് ഓകരക പ്രശ്നമുണകക്കകന്
തസ്പീരുമകനനികകേയകണസ്റ്റ്. ഞങ്ങള് ഉറപ്പെനിച്ചു പറയുന്നു, കകേരളതനിടലേ ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  14
മകസക്കകലേതനിനനിടെയസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ടകേകടുത  കസവനങ്ങളുടടെ  ആഗ്രേഹങ്ങകളറ്റു
വകങ്ങനിയ, അനുഭവങ്ങകളറ്റുവകങ്ങനിയ കകേരളതനിടലേ ജനങ്ങള് സസന്തക ടനഞനികലേറനിയ സസന്തക
ഹൃദയതനികലേറനിയ ഇടെതുപക ജനകധനിപതക മുനണനിടയ നനിങ്ങള് എത്ര ആക്രൈമനിചകലുക
കകേരളതനില്  മുകനകടടകേകണ്ടുകപകകേകന്  കേഴനിയുക.  ഈ  ധനകഭകരത്ഥനകേടള
പൂരണ്ണമകയുക പനിന്തകങ്ങുന്നു.

ശസ്പീമതനി  പനി  .    അയനിഷേക  കപകറനി:  സര,  ഈ  ധനകഭകരത്ഥനകേടള  ഞകന്
പൂരണ്ണമകയുക പനിന്തകങ്ങുകേയകണസ്റ്റ്.  ഇവനിടടെ ബഹുമകനടപ്പെട്ട ബനി.ടജ.പനി.യുടടെ അകഗക
സകസകരനികകമ്പകള്  ഈ  സരക്കകര  പകവങ്ങളുടടെ  കടടെയകകണക  കുതകേകേളുടടെ
കടടെയകകണക എന കചെകദകക കചെകദനിച്ചു. കുകറ വനിമരശനങ്ങള്ടക്കകപ്പെക ഒരു കചെകദകവക
കടെനി  കചെകദനിചതകണസ്റ്റ്.  പടക  മറുപടെനി  കകേള്ക്കകന്  അകദഹക  ഇവനിടടെ  ഇരനികനനിടലന
പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന  കനതൃതസതനില്  കകേന്ദ്ര  ഭരണക  ദുരുപകയകഗക  ടചെയ്തു
ടകേകണസ്റ്റ് സകസകന സരക്കകരനിടന പനിരനിച്ചുവനിടെകന് കേഴനിയുകമക, അസനിരടപ്പെടുതകന്
കേഴനിയുകമകടയന്നുള്ള  പരസ്പീകണക  നടെതനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇവനിടടെ  സരക്കകരനിടന
പനിരനിച്ചുവനിട്ടസ്റ്റ്  പ്രസനിഡനസ്റ്റ്  ഭരണക  ഏരടപ്പെടുതണടമന്നുള്ള  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ടന
പ്രസ്തകവനകേള്  നമള്  കകേട്ടതകണസ്റ്റ്.  കനരടത  ശസ്പീ.  ആരനിഫസ്റ്റ്  എക.എല്.എ.
സകസകരനിചകപ്പെകള് ഇക്കകരകക  സൂചെനിപ്പെനിചനിരുന്നു.  മറ്റു  സകസകനങ്ങളനികലേതുകപകടലേ
വരഗസ്പീയ കേലേകപങ്ങള് സകഘടെനിപ്പെനിക്കകന് കകേരളതനില് സകധകമല,  എളുപ്പെമടലന്നു
മനസ്സനിലേകക്കനിയ സകഘ്പരനിവകര  സകഘങ്ങടളലകക  കചെരന്നുടകേകണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്
സനി.പനി.ഐ.(എക).  പ്രവരതകേടര വകേവരുത്തുനതനിനുള്ള ശമങ്ങളകണസ്റ്റ് കേഴനിഞ
കുകറനകളുകേളകയനി  നടെതനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  അതുടചെയ്തുടകേകണസ്റ്റ്  ക്രൈമസമകധകന
തകേരച ഉണകയനിടയന്നു വരുതനിതസ്പീര ക്കകനുള്ള പരനിശമതനിടന ഏറവക ഒടുവനിടലേ
ഉദകഹരണമകണസ്റ്റ്  രകകജഷേസ്റ്റ്  വധവമകയനി  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  വനതസ്റ്റ്.  ആ  കകേസനിടലേ
പ്രതനികേടളടയലകക കപകലേസ്പീസസ്റ്റ് പനിടെനിചനിരുന്നു. പ്രതനികേളകരുക സനി.പനി.ഐ.(എക)-മകയനി
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ബനമുള്ളവരടലന്നുള്ള  വകരതകേള്  വനനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  തലേസകന  ജനില  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചുക
സകസകനതനിടന പലേഭകഗങ്ങളനിലുക  ഇതരതനില് ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ടന കനതൃതസതനില്
അഴനിച്ചുവനിടുന  അതനിക്രൈമങ്ങടള  നകകയസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  അടതലകക  സനി.പനി.ഐ.
(എക)ടന  പുറകതക്കനിടുന  പ്രവണതകേളകണസ്റ്റ്  ആ  ഭകഗത്തുനനിനസ്റ്റ്  കകേള്ക്കകന്
കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ഐ.(എക)ടന  പ്രവരതകേരുടടെ  സകയമനകതകടടെയുള്ള  പ്രവരതനക
ടകേകണ്ടുമകത്രമകണസ്റ്റ് കടുതല് അക്രൈമങ്ങള് ഉണകകേകതനിരനികനടതനസ്റ്റ് നമുക്കറനിയകക.
ക്രൈമസമകധകനപകലേനതനില് കകേരളക രകജകതസ്റ്റ് ഒനകകസകനതകടണന റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്
വനനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  യു.പനി.  ഭരനികനതസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.-യുടടെ  കനതകവകയ  സനകകസനി
കയകഗനി  ആദനിതകനകഥേകണസ്റ്റ്.  അകദഹക  മുഖകമനനിയകയനി  രണ്ടു  മകസങ്ങള്കളളനില്
വന റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് പ്രകേകരക ടകേകലേപകതകേക  729,  ബലേകത്സകഗക  803,  ടകേകള്ള  799,
തട്ടനിടക്കകണ്ടുകപകകേല്  2682.  ഏറവക ടഞട്ടനികന കേകരകമകല ഇതസ്റ്റ്.  ഇതനിടനപ്പെറനി
അകദഹതനിനസ്റ്റ് എടന്തങനിലുക പറയകനുകണക;  അതുകപകടലേ  33  ശതമകനക ടകേകലേപകതകേ
കകേസനിലുക  29  ശതമകനക  ബലേകത്സകഗകക്കസനിലുക  യകകടതകരു നടെപടെനിയുക  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടനില.
2010-ല് വനനിതക സകവരണ ബനില് പകസ്സകക്കണടമന ചെരച വനകപ്പെകള് ഏറവക
കടുതല് എതനിരത സസ്പീവനിരുദ്ധന് കടെനിയകണസ്റ്റ്  യു.പനി.  മുഖകമനനിയകയനിരനികന ബനി.ടജ.പനി.
കനതകവസ്റ്റ്.  ഇങ്ങടനടയലകമുള്ള  ആള്ക്കകരകണസ്റ്റ് ബനി.ടജ.പനി.യനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  അവരകണസ്റ്റ്
സകസകനങ്ങള് ഭരനികനതസ്റ്റ്.  കകേരളടത സകബനനിചനിടെകതകളക ഈ സരക്കകര
അധനികേകരതനില് വരുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് സസജനപകപകതവക അഴനിമതനിയുക ഒടക്കയകയനി
ഏറവക വനികേലേമകയ ഭരണക നടെതനിടക്കകണസ്റ്റ് ജനതനിനസ്റ്റ് ആകകപകേരമകയ നകടെനിനസ്റ്റ്
ആകകപകേരമകയ ഭരണമകണസ്റ്റ്  5 വരഷേക യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന കനതൃതസതനില് നടെന്നു
ടകേകണനിരുനതസ്റ്റ്.  അവസകന ഒനര വരഷേക്കകലേക,  അനസ്റ്റ് ബനി.ടജ.പനി.-യുടടെ കകേന്ദ്ര
ഭരണവക  കടെനിയകയകപ്പെകള്  ഒരു  വശതസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിക്കകന്  ടപകറുതനിമുടന  ജസ്പീവനിത  നനിലേവകരക
പനിടെനിച്ചു  നനിരത്തുനതനിനുള്ള  ഇടെടപടെല്  നടെതകടത  ടകേകള്ള  നടെതനിടക്കകണനിരനികന
വനികേലേമകയ ഭരണക നടെതനിടക്കകണനിരനികന യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉക മറുവശതസ്റ്റ് വലേനിയ
കതകതനിലുള്ള  ജകതനിയതയുക  വരഗസ്പീയതയുക  വളരത്തുകേയുക  എലകക  കുതകേകേള്ക്കസ്റ്റ്
സസകേകരകവത്കേരനികവകന്  ടകേകടുകകേയുക  ടചെയ്യുന,  പകചെകേവകതകേതനിടന  വനിലേ  കടകേ,
ടടയനിന് യകത്രക ചെകരജസ്റ്റ് വരദ്ധനിപ്പെനികകേ,  ടറയനില്കവ കസഷേനുകേള് സസകേകരകവത്കേരനിക്കകന്
കനതൃതസക  ടകേകടുകകേ,  ബകങ്കുകേടള  ലേയനിപ്പെനികകേ,  കുതകേകേളുടടെ  കേനിട്ടകക്കടെക
എഴുതനിതള്ളുകേ,  പകവങ്ങളുടടെ പകകതയസ്റ്റ് യകടതകരു കനകട്ടവമനിലകടത കപകകുന
ബനി.ടജ.പനി.-യുടടെ  ഭരണക.  ഇതസ്റ്റ്  രണനിലുക  ടപകറുതനിമുട്ടനിടക്കകണനിരുന  കകേരളതനിലേകണസ്റ്റ്
ആശസകസകേരമകയനി  ഒരു  വരഷേതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ഇടെതുപക  ജനകധനിപതകമുനണനിയുടടെ
ഭരണക ബഹുമകനടപ്പെട്ട  സഖകവസ്റ്റ്  പനിണറകയനി  വനിജയടന  കനതൃതസതനില്  ഇവനിടടെ
വനനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ക്രൈമസമകധകനപകലേനതനില് മകത്രമല അധനികേകരതനില് വനകപ്പെകള്
തടന നകനകവനിഭകഗക  ജനങ്ങടളയുക  പരനിഗണനിച്ചുടകേകണ്ടുള്ള ദസ്പീരഘവസ്പീകണകതകടടെയുള്ള
പരനിപകടെനികേള്  തയ്യകറകക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  പ്രവരതനതനില്  ടകേകണ്ടുവരുന  കേകഴ്ചയകണസ്റ്റ്
നമുക്കസ്റ്റ് കേകണകന് കേഴനിഞതസ്റ്റ്.  ക്രൈമസമകധകനനനിലേ കേഴനിഞകേകലേങ്ങളനില് എങ്ങടന
യകയനിരുന്നുടവനസ്റ്റ് നകക കേണനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  അതുമകത്രമല,  വനികേസന സൂചെനികേകേളനിലുക
കകേരളക  മറ്റു  സകസകനങ്ങടളക്കകള്  ബഹുദൂരക  മുനനിലേകണസ്റ്റ്  സഞരനികനടതനസ്റ്റ്
നമുക്കറനിയകക. ബനി.ടജ.പനി.-ടക്കതനിടര ശകമകയ നനിലേപകടുകേള് സസസ്പീകേരനിക്കകതതനിനകല് പലേ
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സകസകനങ്ങളനിലുക  കകേണ്ഗ്രേസസ്റ്റ്  തകേരനടെനിയുന  കേകഴ്ചയകണസ്റ്റ്  നമള്  കേകണുനതസ്റ്റ്.  2 ജനി
ടസകക  കപകലുള്ള  അഴനിമതനികേളനില്  അവര  മുങ്ങനികളനിചകപ്പെകഴകണസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.
വരുനതസ്റ്റ്.  അവരുടടെ ടചെലേവനിലേകണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള് ബനി.ടജ.പനി.  വനനിടള്ളതസ്റ്റ്.  കദശസ്പീയ
തലേതനില്തടന  കകേരളതനിടന  പ്രതനിഛകയ  തകേരന്നുടവനകണസ്റ്റ്  പ്രതനിപക  കനതകവസ്റ്റ്
കേഴനിഞദനിവസക  ഇവനിടടെ  ആശങടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്  കകേട്ടതസ്റ്റ്.  ഇന്തകടയ  മുച്ചൂടുക തകേരത
നവലേനിബറല്  നയങ്ങള്  കകേകണ്ഗ്രേസനിടന  സകഭകവനയകയനിരുന്നുടവനസ്റ്റ്  നമുക്കറനിയകക.
മുതലേകളനിത സകമ്പതനികേ പരനിഷ്കകരങ്ങളുടടെ നടെതനിപ്പുകേകരകയ കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് അഴനിമതനിയനില്
മുങ്ങനിയകണസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്  നനിന്നുതടന  കപകയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  കകേകണ്ഗ്രേസനിടന  ടചെലേവനില്,
ഞകന്  കനരടത  സൂചെനിപ്പെനിചതുകപകടലേ  ബനി.ടജ.പനി.  ഭൂരനിപകകതകടടെ   അധനികേകരതനില്
വരനികേയുക  ടചെയ്തു.  ടപകതുകമഖലേക  സകപനങ്ങടള  വനിറ്റുതുലേച്ചുക  സബ്സനിഡനികേള്
നനിരതലേകക്കനിയുക വനിലേക്കയറക സൃഷ്ടനിച്ചുക ജനജസ്പീവനിതക ദുസ്സഹമകകന ഭരണമകണസ്റ്റ്
ബനി.ടജ.പനി.-യുകടെടതനതസ്റ്റ്  നമള്  കേണ്ടുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  പകചെകേവകതകേതനിനസ്റ്റ്
തുടെരചയകയനി നകലേസ്റ്റ്  രൂപ വസ്പീതക മകസകകതകറുക വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.
അതുകപകടലേ ദനിവസകകതകറുക ടപകടകള്,  ഡസ്പീസല് വനിലേ വരദ്ധനികകേയുക ടചെയ്യുന്നു.
അവയുടടെ വനിലേ നകക  അറനിയകടത വരദ്ധനികന്നുടവനസ്റ്റ് പത്രങ്ങടളലകക റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്
ടചെയ്തതകണസ്റ്റ്.  നകലേസ്റ്റ്  രൂപയനിലേധനികേക  ഒരു  മകസതനില്തടന  വരദ്ധനവസ്റ്റ്  വനനിരനികന്നു.
ഇതകകണക സകധകരണക്കകരുടടെ പകത്തുള്ള ഭരണക.  അകദഹക കചെകദനിചകലക ഈ
സരക്കകര ആരുടടെ പകതകടണനസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകള് അവര ആരുടടെ പകതകടണന്നുള്ളതകല,
അതനിടന ടതളനിവകല നമള് കേകണുനതസ്റ്റ്.  കനകടനനികരകധനക എന്തുമകത്രക പ്രയകസങ്ങളകണസ്റ്റ്
കകേരളതനിലുണകക്കനിയതസ്റ്റ്. പുതനിയ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  നനിലേവനില്വനസ്റ്റ് പുതനിയ കേകരകങ്ങള്
ടചെയ്യകന് തുടെങ്ങുകമ്പകള് അതനിടനലകക തടെയനിടുന തരതനില് ചെലേനിക്കകന് കേഴനിയകത
തരതനിലേകല ഒരു സുപ്രഭകതതനില് കനകട്ടസ്റ്റ്  നനികരകധനിചതസ്റ്റ്.  അതനിടന ടകേടുതനികേള്
ഇതുവടരയുക മകറനിയനിട്ടനില. അതുകപകടലേതടനയകണസ്റ്റ് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.-യുക. ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.
വനകപ്പെകള്  നമ്മുടടെ  അധനികേകരക  മുഴുവന്  കേവരടനടുത്തു.  ഭരണഘടെനക  കഭദഗതനിയനിലൂടടെ
സകസകനങ്ങള്കണകയനിരുന ടഫഡറല് അധനികേകരക കേവരടനടുത്തുടകേകണകണസ്റ്റ്
നൂറനിടയകനകക  ഭരണഘടെനക  കഭദഗതനിയനിലൂടടെ  ടെകകസ്റ്റ്  ചുമതകനുക  ഒഴനിവകക്കകനുക
കുറയകനുമുണകയനിരുന  പൂരണ്ണ  സസകതനകക  എടുത്തുകേളഞതസ്റ്റ്.  അതനിടന  നല
വശങ്ങള് അനുഭവടപ്പെടവരുന്നുമനില. ബനി.ടജ.പനി. നടെതനിയ അഴനിമതനിക്കഥേകേള് ഒടനകനകയനി
പുറത്തുവന്നുടകേകണനിരനികകേയകല.  അതനിടന  മറയകനകയനിരുന്നു  ഇവനിടടെ  ടകേകലേപകതകേക
നടെതനി ജനശദ്ധ തനിരനിച്ചുവനിട്ടതസ്റ്റ്.  ടമഡനിക്കല് കേഗൗണ്സനിലേനില് ടകേകടുക്കകന്കവണനി
കകേകടെനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ  കകേകഴ  വകങ്ങനിയ  കേഥേകേള്  ഒടനകനകയനി  അവര  തടനയകണസ്റ്റ്
ചെരചടചെയ്തസ്റ്റ്  ആ വകരത പുറത്തുവനിട്ടതസ്റ്റ്.  ഇടെതുപകമല അതസ്റ്റ്  പറഞതസ്റ്റ്.  രകജകക
71-ാം  സസകതനകദനിനക  ആകഘകഷേനിചകപ്പെകള്  യു.പനി.-യനിടലേ  കഗകരഖ്പൂരനില്  74-ലേധനികേക
പനിഞ്ചുകുഞങ്ങള് ശസകസകകേനിട്ടകടത, ഓകനിജന് കേനിട്ടകടത പനിടെഞമരനിച കേകഴ്ചയകണസ്റ്റ്
കേണതസ്റ്റ്. കകേരളതനിടലേ ജനപക സരക്കകര, ഒരകള് മരനിചകപ്പെകള്  സസകേകരക ആശുപത്രനികേളുക
ആകബുലേന്സുകേളുടമലകക  നനികഷേധനിച്ചു  നനിനകപ്പെകള്  ശകമകയ  നടെപടെനിടയടുതതസ്റ്റ്
നമള് കേണതകണസ്റ്റ്. കകേരളക കമ കചെകദനിച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ് ബഹുമകനകനകയ മുഖകമനനി
ഇതരക  സകഭവക  ആവരതനിക്കകതനിരനിക്കകനുള്ള നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.   ടമഡനിക്കല്
എസകബനിടഷ്മെനസ്റ്റ് ബനില് വനകപ്പെകള് നല നനിലേയനിലുള്ള ഇടെടപടെലേനിനുള്ള സകധകത
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യകണുണകയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആരുടടെ  കടടെയകടണനസ്റ്റ്  അകദഹക  കചെകദനിചകലക,
വനിദകകഭകകസ  വകയ്പടയടുതസ്റ്റ്  ഗതനിടകേട്ടനിരനികനവടര  സഹകയനികന  കേടെടക്കണനി
യനിലേകകുനവരക്കസ്റ്റ്  ആശസകസക  ടകേകടുകന  പദ്ധതനി  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  പനിണറകയനി
വനിജയന്  സഖകവനിടന  കനതൃതസതനിലുള്ള  സരക്കകരകല  നടെപ്പെകക്കനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ
ദനിവസക  പ്രകമയക  പകസ്സകക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്  അഞ്ചുടസനനില്  തകടഴയുള്ള  സലേതസ്റ്റ്  ആയനിരക
സസയര  ഫസ്പീറനില്  തകടഴ  വസ്പീടുള്ള  ആള്ക്കകര  കേടെടക്കണനിയനില്ടപ്പെട്ടകല്  അവടര
ഇറക്കനിവനിടെരുടതന്നുള്ള പ്രകമയക പകസ്സകക്കനിയതസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ടമനകല, കകേരളതനില്
അതസ്റ്റ് നടെപ്പെകക്കനിടയടുക്കകനുള്ള തസ്പീരുമകനടമടുതതസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ടമനകല.  ആരുടടെ
കടടെയകണസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് എന്നുള്ളതനിടന ടതളനിവകേളകല ഇടതലകക.  വനികേസന
പദ്ധതനികേള്ടക്കകപ്പെക  പകവടപ്പെട്ട  ജനവനിഭകഗങ്ങളുടടെ  കകമപ്രവരതനങ്ങള്കടെനി
ഏടറടുത്തുടവനതകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  സരക്കകരനിടന  മറ്റുള്ളവരനില്  നനിന്നുക  വകതകസ്തമകകനതസ്റ്റ്.
കകമടപന്ഷേന് 600 രൂപയനില്നനിനസ്റ്റ് 1100 രൂപയകക്കനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചു. 60 വയസ്സസ്റ്റ്
കേഴനിഞ എലകവരകക ഏടതങനിലുക  ഒരു ടപന്ഷേന് ലേഭനികന സകസകനമകയനി
കകേരളക മകറനിടയന്നുള്ളതസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് കേകണകന് കേഴനിയുക.  ചെനികേനിത്സക സഹകയതനിനുള്ള
അകപകകേള്  ഓണ്ടടലേനനില്  ടകേകടുക്കകനുള്ള  സകവനിധകനമകയനി.  ചെനികേനിത്സക
സഹകയക ഇനനി ബകങസ്റ്റ് അക്കഗൗണനികലേയസ്റ്റ് വരുന സകവനിധകനക കടെനി ടകേകണ്ടുവരകന്
കപകകുകേയകണസ്റ്റ്.  രണ്ടു വകുപ്പുകേള് വഴനി - പട്ടനികേജകതനി/പട്ടനികേവരഗ വകുപ്പുമനനിയുടടെ
ചെനികേനിത്സകസഹകയമകയുക  മുഖകമനനിയുടടെ  ചെനികേനിത്സകസഹകയമകയുക  കവഗക  ലേഭനിക്കതക്ക
നനിലേയനിലുള്ള  സകവനിധകനങ്ങള്  ഇവനിടടെയുണകക്കനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്  പ്രകതകകേമകയനി  കേകകണണ
കേകരകമകണസ്റ്റ്. ആദനിവകസനികേള്കക പട്ടനികേജകതനി വനിഭകഗങ്ങള്കക ശുചെനിമുറനിയുണകക്കനി
ടകേകടുക്കകന്,  ഇവനിടടെ ആരക്കകണസ്റ്റ് ശുചെനിമുറനിയനിലകതതസ്റ്റ്?  പണമുള്ളവരക്കലകലക.  അതകണസ്റ്റ്
ഞകന് കചെകദനിചതസ്റ്റ്, ആരുടടെ കടടെയകണസ്റ്റ് ഇഗൗ സരക്കകടരന്നുള്ളതസ്റ്റ്. ശുചെനിമുറനിയനിലകത മുഴുവന്
ഭവനങ്ങള്കക  കേഴനിഞ  നവകബറനിനുള്ളനില്  ശുചെനിമുറനികേളുണകക്കനിടക്കകടുക്കകന് കേഴനിഞ.
ഇഗൗ സരക്കകര അധനികേകരതനില്വനസ്റ്റ് ഒരു വരഷേക തനികേയനതനിനസ്റ്റ്  എത്രകയകമുമ്പസ്റ്റ്
എലകവരകക ശുചെനിമുറനികേളുണകക്കനിടക്കകടുത്തുടകേകണസ്റ്റ് കകേരളക ഇന്തകക രകജകതനിനസ്റ്റ്
മകതൃകേയകയതസ്റ്റ്  കേകണണക.  കേകരഷേനികേ  വകയ്പയുടടെയുക  വനിദകകഭകകസ  വകയ്പയുടടെയുക
ബകധകത  അവസകനനിപ്പെനിക്കകന്  എടുത  നടെപടെനികേള്,  സഹകയ  പദ്ധതനികേള്,
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരനിചനിരുന കേകലേതസ്റ്റ് ജൂണ് മകസക ടകേകടുകക്കണ സ്കൂള് കുട്ടനികേള്കള്ള
സഗൗജനക  യൂണനികഫകക,  മകരചസ്റ്റ്  കേഴനിഞസ്റ്റ്  തയ്ച്ചുവചസ്റ്റ്  ആരകക  കവണകതനിരുന
കേകലേക  നമുക്കറനിയകക.  കേഴനിഞ  കേകലേങ്ങളനില്  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല്.സനി.  റനിസള്ട്ടസ്റ്റ്
വനകപ്പെകള് പരസ്പീക എഴുതകതവരുടടെ മകരക്കസ്റ്റ് ലേനിസസ്റ്റ് കടെനി വന സനിതനി ഇവനിടടെ
ഇലകയനിരുകനക?  വനി.സനി.  നനിയമനവമകയനി  ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ്  എന്നുക  വനിമരശനങ്ങളകല
ഉണകയനിരുന്നുള.  പരസ്പീകകേളുടടെ  റനിസള്ട്ടസ്റ്റ്  വരകത  പ്രശ്നങ്ങള്.  വനിദകകഭകകസ  കമഖലേടയ
തച്ചുടെച കേഴനിഞ സരക്കകരനില്നനിന്നുക വകതകസ്തമകയനി വളടര കവഗതനിലേകണസ്റ്റ് ഇഗൗ
സരക്കകര ഒകകരക കേകരകങ്ങളുക ടചെയ്തുതസ്പീരകനതസ്റ്റ്.  ചുരുങ്ങനിയ സമയക ടകേകണസ്റ്റ്  13
ടപകതുകമഖലേക  സകപനങ്ങളകണസ്റ്റ്  ലേകഭതനിലേകയതസ്റ്റ്.  മറ്റുള്ളവ  ലേകഭതനിലേകയനി
ടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. 15000  ഏക്കര സലേതകണസ്റ്റ് ടനല്കൃഷേനി ടകേകണ്ടുവനനിരനികനതസ്റ്റ്.
ഓകരക  കേകരഷേനികകേകല്പകദനവക വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകനുള്ള പദ്ധതനികേള് തുടെങ്ങനി.  അങ്ങടന
സമസ്ത കമഖലേകേടളയുക സരശനിച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ് ഇഗൗ സരക്കകര മുകനകടകപകകുനതസ്റ്റ്.
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അതുകപകടലേ  പചക്കറനി  കൃഷേനി,  ടടജവപചക്കറനി  കൃഷേനി,  നവകകേരള  സൃഷ്ടനിക്കകയനി
നകലു മനിഷേനുകേളുടടെ പ്രവരതനങ്ങള്;  ത്രനിതലേ പഞകയത്തുകേടള കട്ടനികയകജനിപ്പെനിച്ചു
ടകേകണ്ടുകപകകുന കേകഴ്ചയകണസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ് കേകണകന് കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.  സമഗ്രേ വനിദകകഭകകസ
സകരകണ  യജ്ഞതനിലൂടടെ  ടപകതുവനിദകകഭകകസടത  ഏറവക  ടമചടപ്പെട്ട  നനിലേയനികലേയസ്റ്റ്
എതനിക്കകന് കേഴനിഞ. ടപകതുജനകകരകഗകക ടമചടപ്പെടുതകനകയനി ആരദക പദ്ധതനി
വഴനി  ആശുപത്രനികേളനില്  നടെപ്പെകകന  കേകരകങ്ങള്  കേഴനിഞ  ദനിവസക  ആകരകഗക
വകുപ്പുമനനിതടന  ഇവനിടടെ  വനിവരനിചനിടള്ളതകണസ്റ്റ്.  ആകരകഗക  പ്രശ്നവമകയനി  കുടുകബകകരകഗക
കകേന്ദ്രതനില്  കപകയനിടള്ള  ഒരു  കരകഗനിയുടടെ  ആകരകഗകനനിലേടയ  സകബനനിച്ചുക
കരകഗകവസടയപ്പെറനിയുക  കേമ്പമ്മ്യൂട്ടരവഴനി  കകേരളതനില്  എവനിടടെനനിന്നുക  അറനിയകന്
കേഴനിയുന ഏറവക നല സകവനിധകനമകണസ്റ്റ് ഇവനിടടെയുണകക്കനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  അതുകപകടലേ
മുടെങ്ങനിക്കനിടെനനിരുന പദ്ധതനികേള്, മുടെങ്ങകന് കേകരണമകയവടയലകക തട്ടനിമകറനിടക്കകണ്ടു തടന,
കകേസുകേള്  നനിലേനനിനനിരുന  പദ്ധതനികേള്  ഫലേവതകയനി   വകദനിചസ്റ്റ്  തടെസ്സടമകടക്ക
മകറനിടക്കകണസ്റ്റ്  പണനികേടളലകക  പുകരകഗതനിയനികലേയസ്റ്റ്  ടകേകണ്ടുവരകന്  കേഴനിഞ.  ഞങ്ങളുടടെ
മണ്ഡലേതനിലുള്ള സനിവനില് കസഷേടന പണനിടയകടക്ക ഇകപ്പെകള് വളടര കവഗതനില്
നടെകന്നുണസ്റ്റ്.  ഏനകതസ്റ്റ് പകലേക,  കേഴനിഞ സരക്കകരനിടന കേകലേതകയനിരുന്നു ഇഗൗ
തകേരചയുണകയനിരുനടതങനില്  അതനിടന  അവസടയന്തകയനിരനികടമനസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
ആകലേകചെനിച്ചു ടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  യുദ്ധകേകലേകടെനിസകനതനില് ആ പകലേതനിടന
പണനി  തസ്പീരതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  മകസക  31-ാംതസ്പീയതനി  ടപകതുജനങ്ങള്ക്കകയനി  തുറന്നുടകേകടുക്കകന്
കപകകുകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതകല ഒരു സരക്കകരനിടന പ്രതനിബദ്ധത.  അതുകപകടലേ ജലേസകരകണക-
പതനകതനിട്ട  ജനിലയനിടലേ  നകലേഞസ്റ്റ്  പഞകയത്തുകേളനിലൂടടെ  ഒഴുകേനിടക്കകണനിരുന   'വരട്ടകര'
എന  നശനിച്ചുകപകയ  ആറനിടന  പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനികവകന്  അതനിശകമകയ  നടെപടെനിയകല
എടുതനിടള്ളതസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ് ജലേകകമക അതനിരൂകമകയകപ്പെകള്  ടനയ്യകര
ഡകമനില്നനിന്നുക ജലേക  ടകേകണ്ടുവരകനുള്ള നടെപടെനികേള് യുദ്ധകേകലേടെനിസകനതനിലേകല
സസസ്പീകേരനിച്ചുവനതസ്റ്റ്.  ഇ-സകമ്പസ്റ്റ്  പദ്ധതനി  വനകതകടുകടെനി  രജനികസ്ട്രേഷേന്  വകുപ്പെനില്
കുകറകയടറ  മകറങ്ങളുണകക്കകന്  കേഴനിഞ;  സസ്പീഡസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  ടചെയ്യകന്  കേഴനിഞ.
അഴനിമതനിയനിലകടത;  കേകരകങ്ങള്  സുതകരകമകയനി  ടകേകണ്ടുകപകകേകന്  കവണനിയനിടള്ള
നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചു.  ഇതരതനില് നൂറുകേണക്കനിനസ്റ്റ് കേകരകങ്ങള് ടചെയ്തുടകേകണസ്റ്റ്;
ജനകേസ്പീയ പങകളനിതകതകടടെ പുതനിടയകരു കകേരളടത സൃഷ്ടനിക്കകനുള്ള ശകമകയ
ഇടെടപടെലേകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ടചെയ്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  രകഷസ്പീയ  കഭദമകനക
എലകവടരയുക കട്ടനികയകജനിപ്പെനിച്ചു ടകേകണസ്റ്റ് ഓകരക പദ്ധതനികേളുക നകലേസ്റ്റ്  മനിഷേനുകേളുടടെ
പദ്ധതനികേളുക,   ഇഗൗ  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ജനങ്ങളുകടെതകടണനസ്റ്റ്  കേകണനികന  തരതനില്
അവടരക്കൂടെനി  പങകളനികേളകക്കനിടക്കകണകണസ്റ്റ്  ഇഗൗ  പദ്ധതനികേടളലകക  നടെന്നുകപകകുനതസ്റ്റ്.
അതനിടന ഫലേമകയനി എത്രകയക കപര പകരപ്പെനിടെ പദ്ധതനികേള് ടചെയ്യകന് വനനിരനികന്നു.
സ്കൂളുകേള്  നവസ്പീകേരനിക്കകന്  സനദ്ധ  സകഘടെനകേള്;  ജനങ്ങള്;  റസനിഡനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസകസനികയഷേനുകേടളകടക്ക  വനനിരനികന്നു.  ജനങ്ങളനികലേയസ്റ്റ്  ഇറങ്ങനിടചന്നുടകേകണസ്റ്റ്;
യഥേകരത്ഥ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് എങ്ങടനയകയനിരനിക്കണടമനസ്റ്റ് കേകണനികന പ്രവരതനങ്ങളുമകയനിട്ടകണസ്റ്റ്
ഇഗൗ  സരക്കകര  മുകനകടകപകകുനടതന  കേകരകതനില്  ഒരു  സകശയവമനില.   അതുടകേകണ്ടു
തടനയകണസ്റ്റ് ഇഗൗ സരക്കകരനിടന ധനകഭകരത്ഥനകേടള നൂറുതവണ പനിന്തകങ്ങുന്നുടവനസ്റ്റ് ഞകന്
പറയകനനിടെയകയതസ്റ്റ്. എടന വകകകേള് ഉപസകഹരനികന്നു.
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ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശരമ:  സര,  2017-18  സകമ്പതനികേ  വരഷേടത  ബജറനികലേയള്ള
ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടളകറനിച്ചുള്ള  പ്രകമയക  ബഹുമകനകനകയ  ധനമനനി  കഡക.  ടെനി.  എക.
കതകമസസ്റ്റ് ടഎസകേസ്റ്റ് ഇവനിടടെ അവതരനിപ്പെനിച്ചു. ആ പ്രകമയടത ഞകന് അകഗസ്പീകേരനികകേയകണസ്റ്റ്;
പൂരണ്ണമകയുക പനിന്തുണയകേയകണസ്റ്റ്. 

ജനകകമകേരവക  അഴനിമതനിരഹനിതവക  മതനനിരകപകവക  വനികേസകനകന്മുഖവമകയ
കേകഴ സ്റ്റ്ചെപ്പെകടുവച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ് സഖകവസ്റ്റ്  പനിണറകയനി  വനിജയടന കനതൃതസതനിലുള്ള ഇടെതുപക
ജനകധനിപതക മുനണനി ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അധനികേകരകമറതസ്റ്റ്. ഏടറടുത അധനികേകരതനിടന
തുടെരചയനില്  ടചെയ്യകന്കേഴനിയുന  കേകരകങ്ങള്  പറയുകേയുക  പറയുന  കേകരകങ്ങള്  ടചെയ്യുകേയുക;
കനരനിടനയുക ടനറനിയുടടെയുക മകരഗക സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ് ഒകനകേകല് വരഷേക്കകലേക ഇഗൗ
സരക്കകര പനിനനിട്ടനിടള്ളതസ്റ്റ്. ഗവണ്ടമനനിടന ജനകകമവനികേസന പ്രവരതനങ്ങളനില് ഇനതസ്റ്റ്
ടതടറനസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കകണനിക്കകന്  കകേകടെതനിവനിധനിയനിടലേ  ചെനിലേ  പരകമരശങ്ങകളക  വകകകേകളക
അടെരതനിടയടുതസ്റ്റ്  ചെനിലേ  വനിമരശനങ്ങള്  ഉനയനികന്നുടവന്നുള്ളതസ്റ്റ്  കേകണകതനിരനികനനില.
എനകല് ഇഗൗ ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് അധനികേകരകമടറടുതതനിനുകശഷേക പറഞ കേകരകങ്ങള്;
ടചെയ്ത  കേകരകങ്ങള്  ഏടതങനിലുടമകനസ്റ്റ്  ജനവനിരുദ്ധമകടണനസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കകണനിക്കകന്
പ്രതനിപകതനിനകയനിട്ടനില.  കകേരളതനിടലേ  പ്രതനിപകക  മലേരന്നുകേനിടെനസ്റ്റ്  തുപ്പുകേയകണസ്റ്റ്.
സകധകരണ നകട്ടനില് പറയകറുണസ്റ്റ്, കേടെനിച പകമ്പസ്റ്റ് തടന വനിഷേമനിറകകേ എന്നുള്ളതസ്റ്റ്. ആ വനിഷേക
ഇകപ്പെകള് കകേരളതനില് പ്രതനിപകക ഇറക്കനിടക്കകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  എന്തകടണന്നു
വചകല്, സസകശയ സകപനങ്ങടളകറനിച്ചുക അതനിടന ഫസ്പീസസ്റ്റ് സ്ട്രേക്ചെറനിടനകറനിച്ചുക
കകേകടെതനിയനില്വന  പരകമരശങ്ങടളകറനിച്ചുക   പ്രതനിപകക  വനിശകേലേനക  ടചെയ്യുകേയുണകയനി,
ഇനസ്റ്റ് രകവനിടലേയുക ചൂണനിക്കകണനികകേയുണകയനി. യഥേകരത്ഥതനില് കകേരളതനില് ഇഗൗ
സസകശയ  പ്രസകനക  എന  ഭൂതടത  തുറന്നുവനിട്ടതകരകണസ്റ്റ്;   ശസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ആനണനി
മുഖകമനനിയകയനിരുന  അവസരതനില്  അകദഹക  പറഞതസ്റ്റ്,  'രണസ്റ്റ്  സസകശയ
കകേകകളജനിനസ്റ്റ്  സമക  ഒരു  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കകേകകളജസ്റ്റ്;  50:50'  എന  നനിലേയനികലേയള്ള
പ്രഖകകപനമകണസ്റ്റ്  നടെതനിയതസ്റ്റ്.  ഒരു ഘട്ടക  കേഴനിഞകപ്പെകള് മുഖകമനനി സകനത്തു
നനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിയുനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  സസകശയ  മകകനജസ്റ്റ് ടമനകേള്  വഞനകപരമകയ  നനിലേപകടെകണസ്റ്റ്
സസസ്പീകേരനിചടതനസ്റ്റ്  പറഞടകേകണസ്റ്റ്  അകദഹക  അവടര  പരസകമകയനി  തള്ളനിപ്പെറയുകേയുക
ടചെയ്യുന  സനിതനിയുണകയനി.  അക്കകലേതസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  സസകശയ  കകേകകളജസ്റ്റ്  തുടെങ്ങകന്
കവണനി അകപക കണനിചകപ്പെകള് കേനകകകുമകരനിയനില് നനിന്നുവടര അകപക  വന്നു.
തമനിഴ സ്റ്റ്നകടെസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്  ടകേകടുകക്കണ  അകപക  കകേരള  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
ടകേകടുതടതകടക്ക കകേരളക കേണതകല.  ഉതരവകദനിതമനിലകത വനിധക പ്രശ്നങ്ങള്
ടടകേകേകരകക  ടചെയ്തസ്റ്റ്  അപകേസമകയനി  ഒരു  വനിഷേയടത  ടടകേകേകരകക  ടചെയ്തു.  കകേരളതനില്
വനിദകകഭകകസ രകഗടത  വകണനിജകവല്ക്കരണതനിനസ്റ്റ് അടെനിതറയനിട്ടതസ്റ്റ് സകസകനക
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഭരനിചനിരുന സന്ദരഭതനിലേകണസ്റ്റ്. അതനിനസ്റ്റ് ഒരു കലേകകേ പശ്ചകതലേമുണസ്റ്റ്;
അതനിനസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  രകഷസ്പീയ  പശ്ചകതലേമുണസ്റ്റ്.  ആ  കലേകകേ  രകഷസ്പീയവക  കദശസ്പീയ
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രകഷസ്പീയവക സകമ്പതനികേ പരനിഷ്കകരങ്ങടള അടെനിസകനമകക്കനിയുള്ളതകണസ്റ്റ്.   ബജറസ്റ്റ്
സകപ്പെകരട്ടനിലൂടടെയകണസ്റ്റ്  വനിദകകഭകകസതനിനുക  ആകരകഗകതനിനുക  പകന്  അകലേകകക്കഷേന്
കേണക്കകക്കനിയനിരുനതസ്റ്റ്.  പദ്ധതനിവനിഹനിതക  ടവട്ടനികറയകേയുക  വനിദകകഭകകസതനിനുക
ആകരകഗകതനിനുക തുകേ മകറനിവയകതനിരനികകേയുക ടചെയ്ത സകമ്പതനികേ പരനിഷ്കകരങ്ങള്
അടെനികചല്പ്പെനിക്കടപ്പെട്ട  പശ്ചകതലേതനില്;  വനിദകകഭകകസ  കമഖലേയനില്  പുതന്  വനിദകകഭകകസ
സകപനങ്ങള്  ഗവണ്ടമനനിടന  ഉടെമസതയനില്  ആരകഭനിക്കകന്  കേഴനിയകത  സകഹചെരകക
ഇഗൗ  നയതനിടന  ഫലേമകയനി  സൃഷ്ടനിക്കടപ്പെട്ടതകണസ്റ്റ്.  1990-കേളനില്  തുടെക്കകകുറനിച
ആകഗകള പരനിഷ്കകരക ഇന്തകയനില് അടെനികചല്പ്പെനിക്കടപ്പെടുകേയുക അതസ്റ്റ് നടെപ്പെകകകേയുക
ടചെയ്തതസ്റ്റ് കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് രകഷസ്പീയമകണസ്റ്റ്.

12.30 PM]

കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് രകഷസ്പീയതനിടന നയ ഫലേമകയകണസ്റ്റ്,   ആകഗകള സകമ്പതനികേ
പരനിഷ്കകരതനിടനയുക  നവ  ഉദകരവത്ക്കരണ  നയതനിടനയുക  ഫലേമകയകണസ്റ്റ്  സസകശയ
പ്രസകനക  ഇഗൗ  രൂപതനില്  ജന്മേടമടുതതസ്റ്റ്.  സസകശയമകയ  നനിലേനനില്പ്പെനിടനയുക
അടെനിതറ  വനികേസനിപ്പെനിച്ചുക  വളരന്നുവരനികേയുക  ടചെയ്യുന  കേണ്ടസപ്റനിടനയുക  നമളകരുക
എതനിരകനനില.  ആ  പ്രശ്നങ്ങടള  അടെനിസകനമകക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്  സമരതനികലേരടപ്പെടുനതു
ടകേകണകണസ്റ്റ്  ഞകന്  പറഞതസ്റ്റ്.  കകേകണ്ഗ്രേസനിടനയുക  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടനയുക  സമസ്പീപനക
മലേരന്നുകേനിടെനസ്റ്റ് തുപ്പുനതനിനസ്റ്റ് തുലേകമകണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ്.  ഇതരക പ്രശ്നങ്ങള് കകേകടെതനിയനില്
വരുന സന്ദരഭങ്ങളനില് ചെനിലേകപ്പെകള് കേമനസ്റ്റ്  ടചെയ്യകറുമുണസ്റ്റ്.  പടക,  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവകടണങനിലുക
ടലേജനികസചറകടണങനിലുക  ജുഡസ്പീഷേകറനിയകടണങനിലുക  ഒരു  കേകരകതനില്  വകകത
വരുതണക. ആരുക ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് മുകേളനിലേലകടയന കേകരകക മനസ്സനിലേകക്കണക. ഓടെസ്റ്റ്
ടപകളനിചസ്റ്റ്  കേയറനിവടനകരു  ഗവണ്ടമനല  ശസ്പീ.  പനിണറകയനി  വനിജയന്  കനതൃതസക
ടകേകടുകന  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.  ജനങ്ങളനില് വനിശസകസമരപ്പെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്,
ജനങ്ങളുടടെ  വനിശസകസതനിടന  കേരുതനില്  അധനികേകരതനില്വന  ഗവണ്ടമനകണനിതസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനകയകലുക  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവകയകലുക  ജുഡസ്പീഷേകറനിയകയകലുക  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
മുകേളനിലേലകടയന്നുള്ളതസ്റ്റ് ഞകന് ആവരതനികന്നു.  മഹകനകയ മകരകസ്റ്റ്  നനിരസ്പീകനിചതു
കപകടലേ,  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവനികനക  ജുഡസ്പീഷേകറനികക്കക ടലേജനികസചറനികനക  പരനിഹരനിക്കകന്
കേഴനിയകത പ്രശ്നങ്ങളനില് ചെരനിത്രതനിടന അന്തനിമമകയ വനിധനികേരതകക്കള് ജനങ്ങളകയനിരനികക.
ജനങ്ങളുടടെ വനിധനി വന ഗവണ്ടമനകണനിതസ്റ്റ്. ജനകധനിപതകപരമകയനി പ്രവരതനികന
ഗവണ്ടമനകണനിതസ്റ്റ്.  കുറവകേളുടണങനില് ചൂണനിക്കകണനിക്കകക.  കുറവകേള് സകഭവനിചനിടടണങനില്
തനിരുത്തുനതനില്  യകടതകരു  ടതറ്റുമനില.  പടക,  വകകകേടള  അടെരതനിടയടുതസ്റ്റ്
ആവശകതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ദുരവനിനനികയകഗക  ടചെയ്യുന  ടതറകയ  രസ്പീതനി  സസസ്പീകേരനികനതനിടന
ഭകഗമകയനി ജനങ്ങളനില് നനിനസ്റ്റ് ഒറടപ്പെട്ട, അനകവത്കേരനിക്കടപ്പെട്ട നയവക സമസ്പീപനവക
കകേകണ്ഗ്രേസസ്റ്റ് തുടെരുന്നുടവന്നുള്ളതകണസ്റ്റ്.
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സകമ്പതനികേ  രകഗത്തുക  രകഷസ്പീയരകഗത്തുക  അതസ്പീവ  ഗഗൗരവതരമകയ,  സങസ്പീരണ്ണമകയ
സനിതനിവനികശഷേമകണസ്റ്റ് നമ്മുടടെ രകജകതനിനകേത്തുക കലേകകേത്തുടപകതുടവയുക  വളരന്നു
വരുനതസ്റ്റ്.  ടപകതുവനില്  കലേകകേതനിടന  ചെനിത്രക  കനകക്കനിയകല്  'ടടററസ്റ്റ്'  ആയനിടള്ള
നയമകണസ്റ്റ് തുടെരുനതസ്റ്റ്. തസ്പീവ്ര വലേതുപകനയക ശകമകയനി കലേകകേതസ്റ്റ് തുടെരുകേയകണസ്റ്റ്.  ഒബകമ
അകമരനിക്കയുടടെ പ്രസനിഡനകയനിരുന സന്ദരഭതനിലേകണസ്റ്റ് കേമ്മ്യൂബയ്ടക്കതനിടരയുള്ള ഉപകരകധക
പനിന്വലേനികനതസ്റ്റ്. അതനിടനകരു പശ്ചകതലേക വളരന്നുവനനിരുന്നു. പുതനിയ മകരപ്പെകപ്പെ
കേമ്മ്യൂബ  സന്ദരശനിചതനിടന  ഫലേമകയനി  അകമരനിക്കകയകടെസ്റ്റ്  നടെതനിയ  അഭകരത്ഥന
പരനിഗണനിചകണസ്റ്റ്  ഉപകരകധക  പനിന്വലേനിചതസ്റ്റ്.  ഒബകമ  കപകയതനിനുകശഷേക  കലേകകേതനിടലേ
റനിയല്  എകസറസ്റ്റ്  ഭസ്പീമനകയ  ടകപസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്  വന്നു.  ടകപസ്റ്റ്,  കേമ്മ്യൂബന്  പ്രവകസനികേള്
കടുതലേകയനി തനിങ്ങനിപ്പെകരകന അകമരനിക്കയനിടലേ മനിയകമനിയകയനില് പ്രസകഗനിചകപ്പെകള്
പറഞതസ്റ്റ്  കേമ്മ്യൂബയ്ടക്കതനിരകയുള്ള  ഉപകരകധക  പനിന്വലേനിചതസ്റ്റ്  പുനനഃസകപനികടമനകണസ്റ്റ്.
ഒന്നുകേനില്  കസകഷേകലേനിസക  അടലങനില്  മരണക  എനസ്റ്റ്  പ്രഖകകപനിച  കേകകസ്ട്രേകയുടടെ
നകട്ടനില്  കേമ്മ്യൂബടയ  വനിരട്ടകന്  കനകക്കണകടയന്നുക  ഞങ്ങള്  നയവമകയനി  മുകനകട്ടസ്റ്റ്
കപകകുടമന്നുക റഗൗള് കേകകസ്ട്രേക പ്രഖകകപനിചനിടണസ്റ്റ്. ആ പ്രശ്നതനില് മകത്രമല ടകപനിടന
ഇടെടപടെല്,  ഇന്തകയുടടെ  സസകതനകടതയുക  ജനകധനിപതകടതയുക  പഗൗരകവകേകശടതയുക
ടവല്ലുവനിളനികന  വനിധതനികലേയസ്റ്റ്  വളരന്നുവരനികേയകണസ്റ്റ്.  നമ്മുടടെ  രകജകടത
സകബനനിചനിടെകതകളക ആ തനിരനിചറനിവണകകേണക. മനുഷേകകവകേകശ ലേകഘനതനിടന കപരനില്
ടഎകേകരകഷ സഭയനില് ഇസകയലേനിനസ്റ്റ് എതനിരകയനി ഇന്തക കവകട്ടസ്റ്റ് കരഖടപ്പെടുതരുടതനസ്റ്റ് ടകപസ്റ്റ്
നനിരകദശനിച്ചു.  ഇസകയലേനിനസ്റ്റ് അനുകലേമകയനി കവകട്ടസ്റ്റ്  കരഖടപ്പെടുതണക. 1968  മുതല്
പനിതൃഭൂമനികകവണനി കപകരകടുന പകലേസ്തസ്പീന് ജനതയസ്റ്റ് സസകതനകതനിനുക ജനകധനിപതകതനിനുക
കവണനിയുള്ള പ്രവരതനതനില് പങ്കുവഹനിചസ്റ്റ് അവനിടെടത ജനങ്ങടള നയനിച യകസര
അരകഫതനിടന  ഇന്തകയനികലേയസ്റ്റ്  കണനിചസ്റ്റ്  ആദരനിച  മഹതകയ  പകരമ്പരകമകണസ്റ്റ്
ഭകരതതനിനുള്ളതസ്റ്റ്.  മകലേകഖ കേയറകന് മടെനിച സലേതസ്റ്റ് ടചെകുതകന് കേയറനിടയന
പദവനിയകണസ്റ്റ് ശസ്പീ. നകരന്ദ്ര കമകദനിക്കസ്റ്റ്  ഇന്തകയുടടെ ചെരനിത്രതനില് വനികദശ നയതനിടന
കേകരകതനില് ടടകേവരനിക്കകന് കേഴനിഞതസ്റ്റ്.  ആ വനികദശനയക അട്ടനിമറനിക്കടപ്പെടുകേയകണസ്റ്റ്.  ഒരു
രകജകതനിടന വനികദശനയക കചെരനികചെരകയ്മയനില് അധനിഷനിതമകയ,  സമകധകനതനില്
അധനിഷനിതമകയ സകമകജകവനിരുദ്ധമകയ വനികദശനയടത അട്ടനിമറനിക്കകനുള്ള മകന്കഡറസ്റ്റ് കമകദനി
ഗവണ്ടമനനിനനില.  ശസ്പീ.  നകരന്ദ്ര  കമകദനിക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടനിയതസ്റ്റ്  31  ശതമകനക  കവകട്ടകണസ്റ്റ്.
അതനിനരത്ഥക 69 ശതമകനക ജനങ്ങള് കവകട്ടസ്റ്റ് കരഖടപ്പെടുതനിയനിട്ടനില/കമകദനിക്കസ്റ്റ് കവകട്ടസ്റ്റ്
ടചെയ്തനിട്ടനില/ബനി.ടജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  കവകട്ടസ്റ്റ്  ടചെയ്തനിട്ടനില/ബനി.ടജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  എതനിരകണസ്റ്റ്  എനകണസ്റ്റ്.
ഇന്തകന്  ജനകധനിപതകതനിടന,  ടതരടഞടുപ്പെസ്റ്റ്  ജനകധനിപതകതനിടന  സവനികശഷേതകേളനില്
മൂനനില് രണനിടന മൂനനിടലേകനസ്റ്റ് ഭരനികന്നുടവനസ്റ്റ് മകത്രകമയുള. ഇന്തകന് ടസകേബലേറനിസതനില്
നമുക്കസ്റ്റ്  ആത്മവനിശസകസമുണസ്റ്റ്.  ഇന്തകയുടടെ  ആത്മകവസ്റ്റ്   ടസകേബലേറനിസമകണസ്റ്റ്.  ആ
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ടസകേബലേറനിസതനില്  വനിശസസനികനവര  ഒത്തുകചെരനകല്  കമകദനി  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
മുകനകടകപകകേകന്  കേഴനിയനില.  ചെരനിത്രതനിടന  വനിധനികേരതകക്കളകയ  ജനങ്ങള്
ഒത്തുകചെരനകല്,  മതനനിരകപകമൂലേകങ്ങള്  ഉയരതനിപ്പെനിടെനിചകല്  മുകനകടകപകകേകന്
കേഴനിയകത സകഹചെരകക വരുക.  ഇനടത കലേകകേസകഹചെരകതനിടന പശ്ചകതലേക
പരനികശകധനികകമ്പകള്  ഇസകകയലേനിടനതനിരകയനി  കവകട്ടസ്റ്റ്  കരഖടപ്പെടുതനി  വനനിരുന
ഇന്തകയുടടെ  മഹതകയ  പകരമ്പരകവക  ടടപതൃകേവക  കേളഞകുളനിചസ്റ്റ്  കകേകരപ്പെകററ്റുകേള്കക
സകമകജകതസവകദനികേള്കക പണയടപ്പെടുത്തുന ഇന്തകയുടടെ വനികദശനയടത തനിരനിച്ചു
പനിടെനിക്കകനുക സകരകനിക്കകനുമുള്ള കപകരകട്ടക രകജകതസ്റ്റ് ശകനിടപ്പെടുകതണതുണസ്റ്റ്.

ഇതസ്റ്റ്  വനികദശനയതനിടന  കേകരകതനിലേകടണങനില്  ആഭകന്തര  രകഗക
പരനികശകധനിചകല്, ആദനിവകസനികേളുക കഗകത്രവരഗക്കകരുക കഗകത്രവരഗവനിരുദ്ധരുടമനസ്റ്റ്
കവരതനിരനിചസ്റ്റ് ത്രനിപുരടയ തകേരകകേടയന ലേകകകതകടുകടെനി ബനി.ടജ.പനി.  കേലേകപക
ആരകഭനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ത്രനിപുര  ഗവണ്ടമനനിടന  അട്ടനിമറനിക്കകനകയനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കസകണ്സര ടചെയ്ത 24 മണനിക്കൂര നസ്പീണ സമരക നടെന്നു.

കേഴനിഞ  അഞ്ചുവരഷേക്കകലേകടകേകണസ്റ്റ്  കകേരളതനില്  29-ഓളക  സനി.പനി.ടഎ.  (എക)
പ്രവരതകേര  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേകരുടടെ  ടകേകലേക്കതനിക്കനിരയകയനി  ജസ്പീവതകകഗക
ടചെകയ്യണനിവന്നുടവന കേകരകക  കകേരളസ്പീയരടക്കലകക  അറനിയകക.  തനിരുവനന്തപുരതസ്റ്റ്
നടെക്കകന്  പകടെനിലകത  സകഭവമുണകയനി,  ദഗൗരഭകഗകകേരമകയ  സകഭവമകണസ്റ്റ്.
സമകധകനകന്തരസ്പീകതനിനുള്ള  സകഹചെരകക  വളരന്നുവനനിടണസ്റ്റ്  എന്നുള്ളടതലകക
ശരനിയകണസ്റ്റ്.  അകപ്പെകകഴയക  ശസ്പീ.  അരുണ്  ജയ്റസ്റ്റ് ലേനി  2600  കേനി.മസ്പീ.  ദൂരക  പനിനനിട്ടസ്റ്റ്
ടപടട്ടനസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരടതതനി.  അകദഹക  ത്രനിപുരയകനടര  വനിരടകേയകണസ്റ്റ്.
ത്രനിപുരയനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  കസകണ്സര  ടചെയ്യുന  സമരക,  കകേരളതനില്
ഭരണഘടെനക  വനിരുദ്ധമകയ  നനിലേപകടെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ്
ഇടെടപടെകനുള്ള സകധകതകേള്.

ഗവരണ്ണര  മുഖകമനനിടയ  വനിളനിചസ്റ്റ്  ചെരചടചെയ്യുനതനില്  ഒരു  ടതറ്റുമനില.
രകഷപതനിടയ  കേണസ്റ്റ്  പ്രധകനമനനി  ചെരചടചെയ്യകറുണസ്റ്റ്.  പടക,  പ്രധകനമനനിടയ
വന്നുകേണസ്റ്റ്  ചെരചടചെയ്യുന  കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കമനില.  മുഖകമനനിടയ  ഗവരണ്ണര  കേകണകറനില.
വനിളനിചകല്  കപകകേണടമന്നുള്ളതസ്റ്റ്  കേസ്പീഴ്വഴക്കമകണസ്റ്റ്.  മുഖകമനനിയുമകയനി  ചെരച  കേഴനിഞതനിനു
കശഷേക ഡനി.ജനി.പനി.-ടയ വനിളനിചതുക അകദഹവമകയനി ചെരചനടെതനിയതുക അനഗൗചെനിതകമകണസ്റ്റ്.
സകസകനതനിടന അധനികേകര അവകേകശങ്ങള്കകനടര കേകയ്യറക ടചെയ്യകന് വനകല്
ആ  ടടകേ  തടുത്തുനനിരതകനുള്ള  കേരുതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടലേ  ജനങ്ങള്കണസ്റ്റ്.  ഈ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  അധനികേകരതനില്  വനതസ്റ്റ്  ജനവനിശസകസതനിടന  കേരുതനിലേകണസ്റ്റ്.
കകേരളതനിടലേയുക  ത്രനിപുരയനിടലേയുക  ഇടെതുപക  രകഷസ്പീയക  ഇന്തകയനില്  കമകദനി
തുടെരുനതുക  കലേകകേതസ്റ്റ്  ടകപസ്റ്റ്  തുടെരുനതുക  വലേതുപക  രകഷസ്പീയതനിടനതനിരകണസ്റ്റ്.
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കലേകകേവക ഇന്തകയുക വലേകതകട്ടസ്റ്റ്,  കകേരളവക ത്രനിപുരയുക ഇടെകതകട്ടസ്റ്റ്,  ഇഗൗ രകഷസ്പീയക
ഉയരതനിപ്പെനിടെനിചസ്റ്റ്,  ഇനടത ഇന്തകന് സകഹചെരകതനില് മതനനിരകപക മൂലേകങ്ങള്
സകരകനിക്കകനുള്ള കപകരകട്ടതനിടന കേരുത്തുറ സമരകയുധമകണസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പനിണറകയനി
വനിജയന് കനതൃതസക ടകേകടുകന കകേരളതനിടലേ ഇടെതുപക ജനകധനിപതക മുനണനി
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്.  ആ ഗവണ്ടമനനില് അരപ്പെനിച വനിശസകസക ജനങ്ങള് കേകത്തുസൂകനിച്ചു
ടകേകണസ്റ്റ് വനിപുലേസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് മുകമ്പകടകപകകുനതനിനസ്റ്റ് ഇഗൗ ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ നസ്പീക്കങ്ങള്
പങ്കുവഹനികടമന പ്രതകകശകയകടുകടെനി ഒരനിക്കല്ക്കൂടെനി ഇഗൗ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടള
പനിന്തുണയന്നു.

ധനകേകരകവക കേയറുക വകുപ്പുമനനി (കഡക  .   ടെനി  .   എക  .   കതകമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്): സര,
നമ്മുടടെ  സകസകനടത  സകമ്പതനികേനനിലേ  ആഗ്രേഹനികന  രസ്പീതനിയനില്  തൃപനികേരമകക്കകന്
കേഴനിഞനിട്ടനില.  ഇനനിവനിടടെ  മുന് ധനകേകരക വകുപ്പുമനനി സകമ്പതനികേ പ്രതനിസനനി
രൂകമകയനിടക്കകണനിരനികകേയകടണനസ്റ്റ്  കേണകകേടളകടക്ക  വചസ്റ്റ്  വകദനികകേയുണകയനി.
2015-16-ടന അകപകനിചസ്റ്റ് റവനമ്മ്യൂ കേമനിയുക ധനകേമനിയുക ഇകപ്പെകള് വരദ്ധനിചനിടണസ്റ്റ്.
ആ കേണകകേടളകന്നുക  ഞകന് കചെകദകക  ടചെയ്യുനനില.  പകക അകദഹക  ഭരനികന
കേകലേതകണസ്റ്റ്  ഈ  പ്രതനിസനനി  കകേരളതനിലുണകയതസ്റ്റ്.  ഞങ്ങളുണകക്കനിയ  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കകന്  നനിങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഇതുവടര  കേഴനിഞനിട്ടനിലകലക  എന്നുള്ളതകണസ്റ്റ്  അകദഹതനിനസ്റ്റ്
ആടകേ വനിമരശനിക്കകന് കേഴനിയുനതസ്റ്റ്.  അകദഹതനിടന കേണകകേള് ആരകഭനികനതസ്റ്റ്
2015-16-ല് നനിനകണസ്റ്റ്.  ധവളപത്രതനില് ചൂണനിക്കകണനിചനിടള്ളതുകപകടലേ 2015-16
വരഷേക ടചെലേവകകക്കണ തുകേകേള് അടുത വരഷേകതയസ്റ്റ് മകറനിവച്ചു.  തകലകലേനികേമകയനി
വലേനിയ  വകയ്പകേള്  എടുത്തുടകേകണസ്റ്റ്  കേമനി  കുറചസ്റ്റ്  കേകണനികകേയകണസ്റ്റ്  ടചെയ്തതസ്റ്റ്.  അകദഹക
ധനകേകരക വകുപ്പുമനനിയകയനിരുനതനിനസ്റ്റ് ടതകടമുന്പുള്ള വരഷേടമടുതകല് ഈ ചെനിത്രക
ആടകേ മകറുക. കകേരളതനില്  കേഴനിഞ  20 വരഷേക്കകലേടത ഏറവക വലേനിയ റവനമ്മ്യൂ
കേമനി ഉണകയനിടള്ളതസ്റ്റ്  ആ വരഷേമകണസ്റ്റ്.   ഒരുപകടെസ്റ്റ്  കേണകകേടളകന്നുക പറയകടത
വളടര  സകകനിപമകയനി  ചെനിലേ  സൂചെനികേകേള്  പറയുകേയകടണങനില്,  കേഴനിഞ  വലേതുപക
സരക്കകരനിടന  5  വരഷേടത  റവനമ്മ്യൂകേമനി  ശരകശരനി  3.4  ശതമകനമകയനിരുന്നു.
അകതസമയക കേഴനിഞ ഇടെതുപക സരക്കകരനിടന കേകലേതസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് 1.8 ശതമകനമകയനി തകഴ.
എനകല്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകലേതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  2.3  ശതമകനമകയനി
ഉയരന്നു.   ഇതുതടനയകണസ്റ്റ്  ധനകേമനിടയകറനിച്ചുക  പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
ഗവണ്ടമനനിടന  2001-06  കേകലേതസ്റ്റ്  4.42  ശതമകനമകയനിരുന്നു.  മൂനസ്റ്റ്  ശതമകനതനിനപ്പുറക
വകയ്പടയടുക്കകന്  പകടെനിടലനസ്റ്റ്  മുന്  ധനകേകരക  വകുപ്പുമനനി  പറഞതുകപകടലേ  കേഴനിഞ
ഇടെതുപക സരക്കകരനിടന കേകലേതസ്റ്റ്  ധനകേമനി മൂനസ്റ്റ് ശതമകനമകയനി തകഴ.  എനകല്
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകലേതസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  3.5  ശതമകനമകയനി  ഉയരന്നു.
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എന്നുവചകല്  കകേരളതനിടന  ധനസനിതനിയനിലുണകയനിടക്കകണനിരുന  ഫനിസല്
ടസബനിമലേകസഷേന് പൂരണ്ണമകയുക തകേനിടെകമറനിഞതസ്റ്റ് കേഴനിഞ ഭരണകേകലേതകണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ്  പുനനഃസകപനികനതനിനുള്ള  പരനിശമമകണസ്റ്റ്  നടെതനിടക്കകണനിരനികനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടടെ
പറഞതുകപകലുള്ള ധകരകളക പ്രശ്നങ്ങള് ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി.-യുമകയനി ബനടപ്പെടടണങനിലുക
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടെനി. അതസ്റ്റ് പുനനഃസകപനികനതനിനുക ധനദൃഢസ്പീകേരണക ടകേകണ്ടുവരുനതനിനുക
അടുതവരഷേക മുതല് സഹകയകേരമകയനിതസ്പീരുടമനകണസ്റ്റ് വനിലേയനിരുത്തുനതസ്റ്റ്. 2900-ല്പ്പെരക
കകേകടെനി രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥനകേളകണസ്റ്റ് ഇനനിവനിടടെ അവതരനിപ്പെനിചനിരനികനതസ്റ്റ്.
അതനില്  രണകയനിരതനി  മുന്നൂകറകളക  കകേകടെനി  രൂപ  ഇതനിനകേക  ടചെലേവകക്കനിയ  പണതനിനസ്റ്റ്
സഭയുടടെ  അകഗസ്പീകേകരക  വകങ്ങുനതകണസ്റ്റ്  ഒനകമകതതസ്റ്റ്.  മടറകനസ്റ്റ്,  കകേന്ദ്ര  സരക്കകരനിടന
പുതനിയ സസ്പീമുകേളുണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് സകസകനക മകചനികഗസ്റ്റ് ഗ്രേകനകയനി പണക നല്കേണക.
അതസ്റ്റ് വകേയനിരുതനിടക്കകടുതനിടലങനില് ആ സസ്പീമുകേള് ഉപകയകഗനിക്കകന് കേഴനിയനില.
അതനിനുകവണനിയുള്ള  പണമകണസ്റ്റ്  രണകമകതതസ്റ്റ്.  മൂനകമകതതസ്റ്റ്,  ബജറനില്  ധകരകളക
പ്രഖകകപനങ്ങള് നടെതനിയനിരുന്നു.  ഈ ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകകനകതകടു കടെനി
ബജറനില് പറഞ എലക പുതനിയ സസ്പീമുകേള്കക ടഹഡസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് അക്കഗൗണകയനി. 1000
രൂപ വയനതസ്റ്റ് എന്തനിനകടണനസ്റ്റ്  ഇകപ്പെകള് പലേരുക വനിചെകരനികക.  ഇകപ്പെകള് 1000
രൂപ മതനി.  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  അഡസ്പീഷേണലേകയനി  ടകേകടുക്കകക.  പലേ സസ്പീമുകേള്കക കൃതകമകയനി എത്ര
തുകേ കവണനിവരുടമനസ്റ്റ് അറനിയനില.

കടെകക്കണ്  ടപ്രകവനിഷേന്വചസ്റ്റ്  എലക  പ്രഖകകപനിത  സസ്പീമുകേള്കക  കപ്രകജക്ടുകേള്കക

ഇകപ്പെകള് ബജറനില് അക്കഗൗണ്ടുണസ്റ്റ്. ഇതനില് രണകയനിരതനി മുന്നൂകറകളക കകേകടെനി രൂപ

കകമടപന്ഷേനുകേള്ക്കസ്റ്റ്  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയതനികനക്കകള്  കടുതല്

ടകേകടുതതകണസ്റ്റ്.  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയതനികനക്കകള് രണകയനിരതനി  ചെനിലേസകനക കകേകടെനി

രൂപ കകമടപന്ഷേനുകേള് വനിതരണക ടചെയ്യകന് ലേഭകമകകക്കണനിവന്നു. അതകണസ്റ്റ് ഒരു

ഐറമകയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ  സരക്കകരനിടന  പ്രവരതനതനിടന  ഒരു  മശലേനിയുടടെ

ഭകഗമകണനിതസ്റ്റ്.  സകമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിടയകടക്കയുടണങനിലുക  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ

ശമ്പളതനിനുക  ടപന്ഷേനുടമകടക്ക  ഒരു  കുറവക  വരുതകതതുകപകടലേ  നകട്ടനിടലേ

അസകഘടെനിത കമഖലേയനിടലേ സകധകരണക്കകരുടടെ കകമകനുകലേകങ്ങളനില് ഒരു കുറവക

വരുതനില.  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ ശമ്പളകകപകടലേ  sacrosanct  ആയനിട്ടകണസ്റ്റ്  സരക്കകര

ഇതനിടന കേകണുനതസ്റ്റ്.

കേരഷേകേ ടപന്ഷേന് പതനിവകയനി കുടെനിശനികേ വരകറുണസ്റ്റ്.  ഈ ഓണകതകടുകടെനി
കേരഷേകേ  ടപന്ഷേന്  അടെക്കക  ഒരു  ടപന്ഷേനുക  കുടെനിശനികേയനിലകടത  പൂരണ്ണമകയുക
മകറനിടക്കകടുതനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതരതനിലുള്ള  കകമപ്രവരതനങ്ങള്  നടെത്തുകമ്പകഴുക
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റവനമ്മ്യൂകേമനി  ഇത്രമകത്രക  നനിലേനനില്കകമ്പകഴുക  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്കക
കറകഡുകേള്കകമറ്റുക  കവണത്ര  പണക  കേയ്യനിലേനിലകത  അവസകവനികശഷേമുണസ്റ്റ്.   കേകരണക
സരക്കകരനിനസ്റ്റ് അതനിനുകവണനി കടുതല് വകയ്പടയടുക്കകന് കേഴനിയനില.  അതുടകേകണകണസ്റ്റ്
ഒരു പുതനിയ സമസ്പീപനക ഈ സരക്കകര ആരകഭനിചതസ്റ്റ്.  ഈ കേമനിടയകടക്ക നനികേതനി
സകമ്പതനികേ സുസനിരത വരുനതുവടര കേകത്തുനനില്ക്കകന് കേഴനിയനില. അതുടകേകണസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  കനടെകന്  ശമനികകമ്പകള്തടന  തകനടെകതകടടെ  ബജറനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിനസ്റ്റ്
വകയ്പടയടുതസ്റ്റ് വന്കേനിടെ നനികകപങ്ങള് നടെതകക. അതകണസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിവഴനി ടചെയ്യകന്
ശമനികനതസ്റ്റ്.  ഏതകണസ്റ്റ് അമ്പതനിനകയനിരക കകേകടെനി രൂപയടുത്തുള്ള പ്രഖകകപനങ്ങള്
ഒരു വരഷേകടകേകണസ്റ്റ് ടചെയ്തനിടണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ സരക്കകരനിടന കേകലേതസ്റ്റ്  നടെതനിയനിടള്ള
വലേനിയ  പ്രഖകകപനക,  മകന്ദകവനിരുദ്ധ  പകകക്കജസ്റ്റ്  അയ്യകയനിരക  കകേകടെനി  രൂപയകണസ്റ്റ്.
അതനില്നനിനകണസ്റ്റ്  ഒരു  വരഷേകടകേകണസ്റ്റ്  അമ്പതനിനകയനിരക  കകേകടെനി  രൂപയുടടെ
പ്രഖകകപനങ്ങള്  ആദകവരഷേക  നടെതനിയതസ്റ്റ്.  ആദകവരഷേക  തടന  ഇതസ്റ്റ്  നടെതനിയതനിടന
ലേകകടമന്നുപറയുനതസ്റ്റ്,  അവസകന വരഷേകതയസ്റ്റ് മകറനിവയകടത അടുത രണ്ടുമൂനസ്റ്റ്
വരഷേകടകേകണസ്റ്റ്  പൂരതനിയകക്കകന് സകധനിക്കണക. എങനിലുക  ഇടതലകക അകഗസ്പീകേകര
കയകഗകമകക്കനി  ടടെണര  എടുകനതനിനസ്റ്റ്  വനിചെകരനിചതനികനക്കകള്  കടുതല്  സമയക
കവണനിവരുന്നു.  ഇനനി  6000  കകേകടെനി  രൂപയുടടെ  വരകകേള്ക്കസ്റ്റ്   ടടെണര  ടചെയ്തകല്  മതനി.
ഇനനിയുള്ള  ഓകരക  മകസവക  1500-2000  കകേകടെനി  രൂപയുടടെ  വരകകേള്  ടടെണര
ടചെയ്യകനകണസ്റ്റ്  പരനിശമനികനതസ്റ്റ്.  ഇതനിടന  സങസ്പീരണ്ണത  മനസ്സനിലേകകേണടമങനില്
ഒരുദകഹരണക  പറയകക.  എലകവരകക  RIDF-ടനകറനിചസ്റ്റ്  അറനിയകക.  കേഴനിഞ  ദനിവസക
ഞകന് അതനിടന റനിവമ്മ്യൂ എടുതനിരുന്നു. RIDF-ല് ഒരു പ്രവൃതനി ഉള്ടപ്പെടുതനിയകല്
അതസ്റ്റ് ടടെണര ടചെയ്യകന് രണ്ടുവരഷേമകണസ്റ്റ് എടുകനടതനസ്റ്റ് അകപ്പെകഴകണസ്റ്റ് മനസ്സനിലേകയതസ്റ്റ്.  ആ
വരക്കനിടന കപ്രകജകസ്റ്റ്  തയ്യകറകക്കനി,  അതസ്റ്റ്  പകസ്സകക്കനി,  അകഗസ്പീകേകരക  കനടെനി  ടടെണര
ടചെയ്യകന് രണസ്റ്റ് വരഷേടമടുകക.  ആ  മകനദണ്ഡക വച്ചുകനകകകമ്പകള് കേനിഫ്ബനി അത്ര
കമകശടമന്നുപറയകന് കേഴനിയനില.  പകക ഇനനിയുക സസ്പീഡസ്റ്റ് കകട്ടണതുണസ്റ്റ്.  RIDF-ല്
ഇങ്ങടന ടടെണര ടചെയ്തുകേഴനിഞനിടക ഓകരക വരഷേവക ശരകശരനി  25, 30  ശതമകനക
സസ്പീമുകേള് റദകക്കടപ്പെടുകേയകണസ്റ്റ്.  ആറസ്റ്റ് വരഷേക കേഴനിഞകല് പനിടന അതനിനസ്റ്റ് പണക
തരനില. 2010-11-ല് സസ്പീക പൂരതനിയകയനിടക 23 ശതമകനക തുകേ  നഷ്ടടപ്പെട.  ഇതകണസ്റ്റ്
വന്കേനിടെ നനിരമകണ പ്രവൃതനികേള് നടെതകനുള്ള സകവനിധകനതനിടന സൂചെനികേടയനസ്റ്റ്
പറയുനതസ്റ്റ്.  അകപ്പെകള് ഇതസ്റ്റ്  മറനികേടെകക്കണതുണസ്റ്റ്.  അതനിനുള്ള പരനിശമങ്ങള് സരക്കകരനിടന
ഭകഗത്തുനനിന്നുമുണകകുക.

ഇതനില്  ഒരു  പ്രകതകകേ  വനികേസന  സമസ്പീപനമുണസ്റ്റ്.  സകമൂഹക  സുരകക  ടചെലേവകേള്
വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ് ഈ നകട്ടനിടലേ സകധകരണക്കകരക്കസ്റ്റ് സമ്പൂരണ്ണ സുരകനിതതസവക
അവരുടടെ  കകമകനുകലേകങ്ങള്  മകത്രമല  അവര  പണനിടയടുകന  പരമ്പരകഗത
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ടതകഴനിലേവസരങ്ങടള  പരമകവധനി  സകരകനിച്ചുടകേകണ്ടുക  നനികകപതനില്  വലേനിയ
കുതനിപ്പുണകക്കകനകണസ്റ്റ് ശമനികനതസ്റ്റ്. സകധകരണ കകമകേകരകങ്ങള്ക്കകണസ്റ്റ് ഊനല്
ടകേകടുകനതസ്റ്റ്.  അതുമകത്രക  കപകര.   ഇനടത കേകലേഘട്ടതനിടലേ  ടവല്ലുവനിളനികേള്
കനരനിടുനതനിനസ്റ്റ്  നമ്മുടടെ  സകസകനക  വലേനിയ  കതകതനില്  നനികകപമുണകക്കനികയ
മതനിയകക.  നനികകപക  നടെതനി  പശ്ചകതലേ  സഗൗകേരകങ്ങള്  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ
വകവസകയങ്ങകളയുക മറ്റുക നമ്മുടടെ സകസകനകതയസ്റ്റ് ആകേരഷേനിക്കകന് കേഴനിയണക.
ഇതകണസ്റ്റ് ഇന്തകയനില്  ഇടെതുപക ബദല് ഇനസ്റ്റ്  ഉയരതനിപ്പെനിടെനികനതസ്റ്റ്.  ഇവനിടടെ
ബഹുമകനടപ്പെട്ട ടമമ്പര എസസ്റ്റ്.  ശരമ പറഞതുകപകടലേ കകേരളക ഇനസ്റ്റ്  ഒഴുക്കനിനു
കനടര  നനില്കകേയകണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്  അഭനിമകനനിക്കകന്  പറ്റുന  ഒരു  കേകരകക,  ഇന്ഡകയനിടലേ
സകസകനങ്ങളനില്,  ഞങ്ങള്  വരുടമനസ്റ്റ്  ബനി.ടജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  പറയകന്  പറകത  ഒരു
സകസകനക കകേരളമകണസ്റ്റ്. ബകക്കനിടയലക സകസകനങ്ങടളയുകകുറനിചസ്റ്റ് അവര അവകേകശവകദക
ഉനയനിചനിടണസ്റ്റ്.  എനകല് കകേരളതനില് ഞങ്ങള് വരുടമനസ്റ്റ്  അവകേകശടപ്പെട്ടനിട്ടനില.
അതസ്റ്റ്  നമ്മുടടെ  മതനനിരകപകതയുകടെയുക  പുകരകഗമന  രകഷസ്പീയതനിടനയുക  ശകനിയകണസ്റ്റ്.
ഇങ്ങടനയുള്ള ഇന്ഡകയനില് ഒരു ഇടെതുപക പരനിപകടെനിക്കസ്റ്റ് ഇഗൗ വകവസയള്ളനില്
നനിനസ്റ്റ് എടന്തലകക കനടെകന് പറ്റുടമനസ്റ്റ് നമുക്കസ്റ്റ് ചൂണനിക്കകണനിക്കകന് സകധനികക. ഇന്ഡകയനിടലേ
പലേ  സകസകനങ്ങളുക,  ഉദകഹരണതനിനസ്റ്റ്  ഗുജറകതനിടന  കേകരകടമടുകകേയകടണങനില്
അവനിടടെ സകമ്പതനികേമകയനി വലേനിയ വളരചയകണുള്ളതസ്റ്റ്.  എനകല് പകവടപ്പെട്ടവരുടടെ
എണ്ണക  ബനി.പനി.എല്. പട്ടനികേയനില് 35 ശതമകനമകണസ്റ്റ്. 47 ശതമകനക കുടുകബങ്ങളുക
കേക്കൂസനിലകതവരകണസ്റ്റ്.  കകമകേകരകതനില്  വളടര  പനിനനിലേകണസ്റ്റ്.  ബനി.ടജ.പനി.
ഭരനികന  മദ്ധകപ്രകദശസ്റ്റ്,  രകജസകന്,  യു.പനി.,  ബസ്പീഹകര  എനനിവനിടെങ്ങളനില്  സകമ്പതനികേ
വളരചയുക  കകമവമനില.  കകേരളടതകറനിചസ്റ്റ്  പറഞടകേകണനിരുനതസ്റ്റ്  കകമമുണസ്റ്റ്,
വളരച  കപകരകടയന്നുള്ളതകണസ്റ്റ്.  നമള്  കകമകതകടടെകപ്പെകതടന  ഇന്ഡകയനിടലേ
ഏറവക  കവഗതയനില്  വളരുന  സകസകനമകയനി  കകേരളടത  മകറകന്  കപകകുകേയകണസ്റ്റ്.
അങ്ങടന ഇന്ഡകയകടകേ ഒരു മകതൃകേയകയനി വകതകസ്തമകയ ഒരു നനിലേപകടെസ്റ്റ് സൃഷ്ടനികനതനിനു
കവണനിയുള്ള  പരനിശമമകണസ്റ്റ്.  അതനില്  ഒരു  എളനിയ  സകഭകവനയകയനിരനികക  ഇഗൗ
ഉപധനകഭകരത്ഥനകേടളന്നു  പറഞടകേകണസ്റ്റ്  എലകവരുടടെയുക  പനിന്തുണ  ഇഗൗ
ഉപധനകഭകരത്ഥനകേളുടടെ പ്രകമയങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര:  സകസകന ഭരണതലേവന്മേകര, മനനിമകര, ആസകന
ഉകദകകഗസന്മേകര  എന II-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 3000 രൂപയുടടെ
ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.
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നസ്പീതനിനകകയ നനിരവഹണക എന III-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്
1,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

കപകലേസ്പീസസ്റ്റ് എന  XII-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്  7,33,30,000
രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

ജയനിലുകേള്  എന  XIII-ാംനമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  1,000  രൂപയുടടെ
ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

ടപകതുമരകമതസ്റ്റ്  എന  XV-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്  3,000
രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

വനിദകകഭകകസക,  കേകയനികേ വനികനകദക,  കേലേ,  സകസകരക എന  XVII-ാം നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 17,00,03,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന
പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.
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മവദകസഹകയരകഗവക  ടപകതുജനകകരകഗകവക  എന  XVIII-ാം  നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 1,00,01,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന
പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

ശുദ്ധജലേവനിതരണവക  ശുചെസ്പീകേരണവക  എന  XX-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില് 1,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

നഗരവനികേസനക  എന  XXII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
62,00,01,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

ടതകഴനിലുക ടതകഴനിലേകളനികകമവക പ്രവകസനികകമവക എന  XXIV-ാം നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്  9,87,000  രൂപയുടടെ  ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന
പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

പട്ടനികേജകതനി-പട്ടനികേവരഗ  മറ്റു  പനികനകക്ക -നമ്മ്യൂനപക  വനിഭകഗങ്ങള്  എനനിവരുടടെ
കകമക  എന  XXV-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  2,000  രൂപയുടടെ
ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ...........................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.
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സഹകേരണക  എന  XXVII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
90,00,00,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

മൃഗസകരകണക  എന  XXXI-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
1,20,65,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

കസ്പീരവനികേസനക  എന  XXXII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
3,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

മത്സകബനനക  എന  XXXIII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
41,00,00,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത 

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

പഞകയതസ്റ്റ്  എന  XXXV-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
16,40,00,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.
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ഗ്രേകമവനികേസനക  എന  XXXVI-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
143,00,00,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

വകവസകയങ്ങള്  എന  XXXVII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
34,89,23,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

തുറമുഖങ്ങള്  എന  XL-ാംനമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  100,00,00,000
രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

ഗതകഗതക  എന  XLI-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  360,00,01,000
രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

വനികനകദസഞകരക  എന  XLII-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്
5,00,00,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.
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സകമൂഹക  സുരകനിതതസവക  കകമവക  എന  XLVI-ാം  നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില്  2013,21,91,000  രൂപയുടടെ  ഉപധനകഭകരത്ഥന  അനുവദനിക്കണടമന
പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു. 

ചെരച കടെകടത പകസ്സകകന ഉപധനകഭകരത്ഥനകേള്

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര  : ടതരടഞടുപ്പുകേള് എന  IV-ാംനമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ
കപരനില് 1,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര.........................

പ്രതനികലേനികനവര.........................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

കസഷേനറനിയുക അചടെനിയുക മറസ്റ്റ്  ഭരണപരമകയ സരവസ്പീസുകേളുക എന XIV-ാം
നമ്പര  ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ  കപരനില്  2,39,62,000  രൂപയുടടെ  ഉപധനകഭകരത്ഥന
അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര.........................

പ്രതനികലേനികനവര.........................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു;  ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

ടപന്ഷേനുക പലേവകേയുക എന  XVI-ാം നമ്പര ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില്
2,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.

പ്രകൃതനികകകഭകമൂലേമുള്ള  ദുരനിതകശസകസതനിനസ്റ്റ്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര
ധനകഭകരത്ഥനയുടടെ കപരനില് 71,83,40,000 രൂപയുടടെ ഉപധനകഭകരത്ഥന അനുവദനിക്കണടമന
പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര ............................

പ്രതനികലേനികനവര ............................

ഉപധനകഭകരത്ഥന പകസ്സകയനിരനികന്നു; ഗ്രേകനസ്റ്റ് അനുവദനിചനിരനികന്നു.
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VIII നനിയമനനിരമകണകേകരകക

 സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള   2017-  ടലേ കകേരള മകരനിമടെക
കബകരഡസ്റ്റ് ബനില് പരനിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയവക അനന്തരഘട്ടങ്ങളുക

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര  : ബഹുമകനടപ്പെട്ട  തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു
സകരകണവക വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 2017-ടലേ
കകേരള  മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  ബനില്  പരനിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന  പ്രകമയക
അവതരനിപ്പെനിക്കകവനതകണസ്റ്റ്.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ് ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 2017-ടലേ കകേരള
മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  ബനില്  പരനിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന  പ്രകമയക ഞകന്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

ഗതകഗത വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതകമസസ്റ്റ്  ചെകണനി):  സര,  ഞകന് പ്രകമയടത
പനിന്തകങ്ങുന്നു.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  കകേരളടത സകബനനിചസ്റ്റ് പ്രധകനടപ്പെടട്ടകരു ബനിലകണസ്റ്റ് കകേരള
മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  ബനില്.   സഭ  ഇക്കകരകക  ചെരചടചെയ്യുകമ്പകള് ബഹുമകനടപ്പെട്ട
പ്രതനിപകക  കടെനി  ഉണകകകേണതകയനിരുന്നു.  കകേരളതനിടന  ടചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളുടടെയുക
തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല്  ഗതകഗതതനിടനയുക  ഉള്നകടെന്  ജലേഗതകഗതതനിടനയുക  വനികേസനക
നടെപ്പെനിലേകകനതസ്റ്റ്  തുറമുഖ  വകുപ്പെസ്റ്റ്,  ജലേവനിഭവക,  മത്സകബനനക  എനനിവ  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുക കകേരള സകസകന മകരനിമടെക വനികേസന കകേകരപ്പെകറഷേന്, കകേരള
കേപ്പെല്  ഗതകഗതതനിടനയുക  ഉള്നകടെന്  ജലേഗതകഗതതനിടനയുക  കകേകരപ്പെകറഷേന്
കപകലുള്ള  ഏജന്സനികേളുമകണസ്റ്റ്.  തമനിഴകടെസ്റ്റ്,  മഹകരകഷ  കപകലുള്ള  മറസ്റ്റ്  സകസകനങ്ങള്
അപ്രകേകരമുള്ള  നനിരവധനി  നനികേകയങ്ങടള  ലേയനിപ്പെനിച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ്  സകസകന  മകരനിമടെക
കബകരഡസ്റ്റ്  ഉണകക്കനിയനിടള്ളതസ്റ്റ്.  നമ്മുടടെ  സകസകനതസ്റ്റ്  മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്
ഇതുവടര  ഉണകയനിട്ടനില.  ഇതസ്റ്റ്  പ്രകവരതനികേമകക്കനിയകല്  മകത്രകമ  നമ്മുടടെ  തുറമുഖങ്ങളുടടെ
നനിരമകണവക  വനികേസനവക  പ്രവരതനങ്ങളുക പൂരതസ്പീകേരനിക്കകന് കേഴനിയൂ.   അകതകടടെകപ്പെക
തടന  അതനിടന  സകരകണവക  പരനിപകലേനവക.  1908-ടലേ  ഇന്തകന്  കപകരട്ടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
ആകസ്റ്റ്   പ്രകേകരക  സകസകന  സരക്കകരനിടന  നനിയമപരമകയ  ചുമതലേകേളുക  തുറമുഖങ്ങളുടടെ
വകണനിജകപരവക  നനിയമപരവമകയ  ചുമതലേകേള്  നനിരവഹനിക്കലുമകണസ്റ്റ്  സകസകന
മകരനിമടെക  കബകരഡുകേളുടടെ  പ്രധകന  ഉകദശകക.  മകരനിമടെക  കമഖലേയനില്  വനിവനിധ
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ഏജന്സനികേള്  തമനില്  ഫലേപ്രദമകയ  ഏകകേകപനക  നനിലേവനിലേനിലകതതുടകേകണസ്റ്റ്
വളടരയധനികേക ബുദ്ധനിമുടകേള് അനുഭവനികകേയകണസ്റ്റ്. മകരനിമടെക കമഖലേയനില് വനിവനിധ
പദ്ധതനികേളുടടെ  ഫലേപ്രദമകയ  നടെതനിപ്പെനിനസ്റ്റ്  കകേരള  മകരനിമടെക  കബകരഡനിടന  രൂപസ്പീകേരണക
സഹകയകേമകകുടമനകണസ്റ്റ് നമ്മുടടെ പ്രതസ്പീക.

കകേരളടത  സകബനനിചനിടെകതകളക  തസ്പീരകദശ  സകരകണക  സുപ്രധകനമകടയകരു
ഘടെകേമകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  രകജകരകയുമകയനി  ബനടപ്പെട്ട  കേകരകക  കടെനിയകണസ്റ്റ്.  തസ്പീരകദശ
സകരകണ സകവനിധകനക ഉറപ്പെകകനതനിനസ്റ്റ് മകരനിമടെക കബകരഡനിടന രൂപസ്പീകേരണക
അതകകവശകമകണസ്റ്റ്.  സകസകന തസ്പീരകദശ സുരക ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള എലക  തുറമുഖ
പ്രവരതനങ്ങളുക  ഒരു  ഏജന്സനിയുടടെ  കേസ്പീഴനില്  ഏകകേകപനിപ്പെനിക്കകന്  ഈ  ബനില്
ടകേകണസ്റ്റ് സകധനികക. ഈ ആവശകകേതയകണസ്റ്റ് പ്രസ്തസ്സുത ബനില് ടകേകണ്ടുകദശനികനതസ്റ്റ്.
നകവനികേകസനയുടടെയുക ഇന്തകന് തസ്പീരകദശ സകരകണ കസനയുടടെയുക പ്രകതനിനനിധകക
സകസകന  മകരനിമടെക  കബകരഡനില്  ഉറപ്പെകക്കനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഗുജറകതസ്റ്റ്,  മഹകരകഷ,
തമനിഴകടെസ്റ്റ്  എനസ്പീ  സകസകനങ്ങളനില്  ഇതനികനകടെകേകതടന  ഇതരക  കബകരഡുകേള്
സകപനിച്ചുകേഴനിഞനിടണസ്റ്റ്. സകസകനതസ്റ്റ് മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരനികനതനിനസ്റ്റ്
മകരനിമടെക സകസകന വനികേസന കേഗൗണ്സനില് ശകമകയനി ശനിപകരശ ടചെയ്തനിടണസ്റ്റ്.

പ്രകരകഭ  നടെപടെനിടയന  നനിലേയനില്  കകേരള  മകരനിമടെക  ടസകമസറനികയയുക  കകേരള
സകസകന  മകരനിമടെക  വനികേസന  കകേകരപ്പെകറഷേടനയുക  കബകരഡനില്  ലേയനിപ്പെനികനതനിനസ്റ്റ്
നനിരകദശനിക്കടപ്പെട്ടനിടണസ്റ്റ്.  നനിലേവനില് ഈ രണ്ടുസകപനങ്ങള് നനിരവഹനിച്ചുകപകരുന
പ്രവരതനങ്ങള്  പുതനിയതകയനി  രൂപസ്പീകേരനികന  സകസകന  മകരനിമടെക  കബകരഡനിടന
കേസ്പീഴനില്  വരുനതകണസ്റ്റ്.  ഇക്കകരകങ്ങള്  പ്രകവരതനികേമകക്കകനകണസ്റ്റ്  മകരനിമടെക
കബകരഡസ്റ്റ് ബനില് ടകേകണ്ടുകദശനികനതസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനനില്നനിന്നുക അതതസ്റ്റ് സമയതസ്റ്റ് ലേഭനികക്കണ പലേ ഫണ്ടുകേളുക
കകേരളതനില്  മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കടപ്പെടെകതതുടകേകണസ്റ്റ്  നഷ്ടടപ്പെട
ടകേകണനിരനികകേയകണസ്റ്റ്. കകേരളതനില് മകത്രമകണസ്റ്റ് കബകരഡസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരണക നടെക്കകതനിരുനതസ്റ്റ്.
സകഗരമകലേക  പദ്ധതനി  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഏതകണസ്റ്റ്  75000  കകേകടെനി  രൂപ  സകസകനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസരക്കകര നസ്പീക്കനിവചനിടണസ്റ്റ്. അതനില്നനിനസ്റ്റ് കകേരളതനിടന വനിഹനിതക ലേഭകമകകേണടമങനില്
മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്  അതകകവശകമകണസ്റ്റ്.  കകേരളക  മവകേനികപ്പെകയതനിനസ്റ്റ്
പരനിഹകരക കടെനിയകണസ്റ്റ് ഈ ബനില്.  തുറമുഖങ്ങളുടടെ കേണകനിവനിറനിക്കസ്റ്റ് സമഗ്രേ കറകഡസ്റ്റ്,
ടറയനില് വനികേസനങ്ങള്കകവണനിയുള്ള പദ്ധതനികേളകണസ്റ്റ് സകഗരമകലേക പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ടക്കകള്ളനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെകള് ആരകഭനിചനിടള്ള കേണ്ണൂര അഴസ്പീക്കല് തുറമുഖ സമഗ്രേ
വനികേസന  പദ്ധതനിയനില്  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  500  കകേകടെനി  രൂപ  നസ്പീക്കനിവചനിടണസ്റ്റ്.
ഈയടുത കേകലേതകണസ്റ്റ്  കേണ്ണൂര വനിമകനതകവളതനിനകവശകമകയ പടുകറന് ടക്രൈയനിനുകേള്
80  ടെയര  ഘടെനിപ്പെനിചനിടള്ള  മൂനസ്റ്റ്  കലേകറനികേളനിലേകയനി  അഴസ്പീക്കല്  തുറമുഖതസ്റ്റ്  ടകേകണ്ടുവനതസ്റ്റ്.
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അത്രയുക  വനിപുലേമകയ  സകകങതനികേ  ഉപകേരണങ്ങള്  ടകേകണ്ടുകപകകുനതനിനസ്റ്റ്  തുറമുഖങ്ങളുടടെ
സകനനിദ്ധകക വളടരയധനികേക ആവശകമകയനിടണസ്റ്റ്. കകേരളടത സകബനനിചനിടെകതകളക കേപ്പെല്
ഗതകഗതതനിലൂടടെ വകണനിജക യകത്രക ബനങ്ങള് ടമചടപ്പെടുത്തുനതനിനുക വരദ്ധനിച്ചു
വരുന കറകഡസ്റ്റ്-ടറയനില് ഗതകഗതകരുക്കനിനസ്റ്റ്  പരനിഹകരക കേകണുനതനിനുക കുറഞ
ടചെലേവനില് കുറഞ സമയതസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് തുറമുഖങ്ങളുമകയനി ബനടപ്പെടുതകനുക കേഴനിയുക.
ലേകദസസ്പീപസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  അയല്  രകജകങ്ങളുമകയനിടള്ള  ബനക  ഇതനിനകേകതടന
ശകനിടപ്പെടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഇതനിടനയടെനിസകനതനില്  സകസകനടത  മുഴുവന്  ടചെറുകേനിടെ
തുറമുഖങ്ങടളയുക പുനരുജസ്പീവനിപ്പെനികകേ, തുറമുഖ നനിയമങ്ങളുക ചെട്ടങ്ങളുക അനുസരനിചസ്റ്റ്
സകസകന  സരക്കകരനില്  നനികനിപമകയ  കേകരകങ്ങള്  നനിരവഹനികകേ,  കേപ്പെല്
മനകലേയതനിടനയുക  കേപ്പെല്  ഗതകഗതവകുപ്പെനിടനയുക  നനിയമങ്ങള്  പകലേനികകേ,  വനിവനിധ
തരതനിലുള്ള  ജലേവകഹനങ്ങളനിടലേ  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  കയകഗകത  നനിരണ്ണയനിചസ്റ്റ്  പരനിശസ്പീലേന
സരട്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് നല്കുകേ, വകണനിജകവക നനിയമപരവമകയ ചുമതലേകേള് നനിരവഹനികകേ
എനതുകടെനി  ഈ  കബകരഡനിടന  ലേകകങ്ങളനില്  ഉള്ടക്കകള്ളുകേയകണസ്റ്റ്.  കടുതല്
ദസ്പീരഘമകയനി  സകസകരനികനനില.  അതുടകേകണ്ടുതടന  കകേരളടതകപ്പെകടലേ  ഒരറക
മുതല്  മകറയറകവടര  തസ്പീരഭൂമനിയനില്  നസ്പീണ്ടുനനില്കന  നമ്മുടടെ  തുറമുഖങ്ങളുക
അതനിടന വകണനിജക വകകപകര വനികേസനവക കേണക്കനിടലേടുത്തുടകേകണ്ടുക മകരനിമടെക
കബകരഡനിടന  പ്രവരതനങ്ങള്  ഇതുവടര  ഇലകതനിരുനതനിടന  കപകരകയ്മകേള്ക്കസ്റ്റ്
പരനിഹകരക കേണ്ടുടകേകണ്ടുക ഇതസ്റ്റ് പ്രകവരതനികേമകക്കകനകണസ്റ്റ് ശമനികനതസ്റ്റ്. സഭ ഇതസ്റ്റ്
പകസ്സകക്കനിതരണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

(വനികയകജനകറനിപ്പെനിനസ്റ്റ്  കനകട്ടസ്പീസസ്റ്റ്  നല്കേനിയ  ശസ്പീ.  എന്.  ഷേകസുദസ്പീന്,
എക.എല്.എ. സസ്പീറനിലേനിലകതനിരുനതനിനകല് വനികയകജനിപ്പെസ്റ്റ് കരഖടപ്പെടുതനിയനില.)

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ആന്സലേന്:  സര,  സബ്ജകസ്റ്റ് കേമനിറനി റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള
2017-ടലേ കകേരള മകരനിടടടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനില് ടപകതുജനകഭനിപ്രകയക കനടുനതനിനകയനി
സരകകലേറസ്റ്റ് ടചെയ്യണടമന 1 (എ)  കഭദഗതനി ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

വളടര  അഭനിമകനകേരമകയനിടടള്ളകരു  ബനിലകണനിതസ്റ്റ്.  കകേരളക  മറസ്റ്റ്  സകസകനങ്ങളനില്
നനിന്നുക വകതകസ്തമകണസ്റ്റ്. അറബനിക്കടെലേനിടന ഓരക കചെരന്നുകേനിടെകന തസ്പീരകദശകമഖലേ
കടെനി  ഉള്ടപ്പെടുനതകണസ്റ്റ്  കകേരളതനിടന  ഒരു ഭകഗക.  മറ്റു  സകസകനങ്ങളനില്നനിന്നുക
വകതകസ്തമകയ  തസ്പീരകദശക,  ജനനനിബനിഡമകയ  പ്രകദശവക  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേള
ടെക്കമുള്ളവരുടടെ  ജസ്പീവനിതമകരഗവക  കേടെലുമകയനി  ബനടപ്പെടള്ളതകണസ്റ്റ്.  ഇതനിനകവശകമകയ
വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള് പലേകപ്പെകഴുക  നമള് ആഗ്രേഹനികന രൂപതനില് ഉണകയനിട്ടനില.
വന്കേനിടെ  തുറമുഖങ്ങടള  കേകരകമകയനി  പരനിഗണനികകമ്പകള് കകേരളതനിടലേ ടചെറനിയ
തുറമുഖങ്ങടളയുക  ഫനിഷേനികഗസ്റ്റ്  ലേകനനിടനയുക  വളരതനിടക്കകണ്ടുവരുനതനിനുകവണനിയുള്ള
സമസ്പീപനക കേകരകമകയനി  ഉണകകേകതതനിടന ഭകഗമകയനി  ഇതരതനിലുള്ള മകരനിമടെക
കബകരഡനിടന  കേസ്പീഴനികലേക്കസ്റ്റ്  ഈ  പ്രകദശങ്ങടള  ഉള്ടപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനി  സകസകന
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആകലേകചെനികകേയുക  അതനിടന  നടെപടെനികേളനികലേക്കസ്റ്റ്  കപകകുകേയുക  ടചെയ്തനിടണസ്റ്റ്.
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എലക കമഖലേയനിലുക വലേനിയ കതകതനിലുള്ള വനികേസനക നടെകടനകരു സകസകനമകണസ്റ്റ് കകേരളക.
ഇനസ്റ്റ് ഇകപ്പെകള് പ്രതനിപകക സഭയനില് ഹകജരനില. ഒരകഴ്ച മുമ്പസ്റ്റ് ഉതരപ്രകദശനിടലേ കഗകരഖ്പുര
ടമഡനിക്കല് കകേകകളജനില് ഏകേകദശക  80-ല്പ്പെരക കുഞങ്ങള് ഓകനിജന് കേനിട്ടകടത
മരണടപ്പെട്ട  ദുരന്തക   നമള്  കകേട്ട   വലേനിയ  ദുരന്തവകരതയകയനിരുന്നു.  അതനിടന
വനിശദകകശങ്ങള്  പരനികശകധനിചകപ്പെകള്  മനസ്സനിലേകക്കകന്  കേഴനിഞതസ്റ്റ്  ഉതരപ്രകദശസ്റ്റ്
കപകലുടള്ളകരു സകസകനക ഒരു പ്രകതകകേ രകജകമകയനി പ്രഖകകപനിക്കടപ്പെട്ടകല് കലേകകേതനിടലേ
പനണകമടത  രകജകമകയനി  ജനസകഖകകടെനിസകനതനില്  കേണക്കകക്കടപ്പെടുടമനകണസ്റ്റ്
വനിവകനിക്കടപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  അവനിടടെ  എട്ടസ്റ്റ്  റവനമ്മ്യൂ ജനിലകേള്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ടമഡനിക്കല് കകേകകളജകണസ്റ്റ്.
അത്ര  ഭയകനകേമകണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില്  തനിരുവനന്തപുരക  മുതല്  തൃശ്ശൂര  വടരയുള്ള
ജനിലകേള് എടുതകല് ഇഗൗ ജനിലകേള്ക്കകയനി ഒരു ടമഡനിക്കല് കകേകകളജസ്റ്റ് മകത്രമകയനി
പ്രവരതനികനതുകപകടലേയകണസ്റ്റ് ആകരകഗകരകഗതസ്റ്റ് ഉതരപ്രകദശനിടലേ കഗകരഖ്പൂരനില് എട്ടസ്റ്റ്
റവനമ്മ്യൂ ജനിലകേള്ക്കസ്റ്റ് ഒരു ടമഡനിക്കല് കകേകകളജസ്റ്റ്  ഉള്ളതസ്റ്റ്.  ഒരുപടക കകേരളതനില്
ഉള്ളതനിടനക്കകള്  ജനസകഖക  അവനിടെടത  എട്ടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിലുകകടെനി  ഉണകകേകന്
സകദ്ധകതയുണസ്റ്റ്.  അതനില്നനിന്നുക എത്രകയക മകറനിയകണസ്റ്റ് കകേരളക സഞരനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്.
ആകരകഗകരകഗത്തുക വനിദകകഭകകസരകഗത്തുക ടപകതു ജസ്പീവനിതതനിലുക നല നനിലേയനിലുള്ള
മകറക ഉണകയ ഒരു സകസകനമകണസ്റ്റ് കകേരളക. വലേനിടയകരു ജനവനിഭകഗക തകമസനികന
തസ്പീരകദശടത  ടപകതുവനികേസനവമകയനി  ബനടപ്പെടടകേകണസ്റ്റ്  മകരനിമടെക കബകരഡനിടന
പ്രവരതനങ്ങള്  പൂരതസ്പീകേരനികനകതകടുകടെനി  മകറകന്  കേഴനിയുടമനസ്റ്റ്
പ്രതസ്പീകനികകേയകണസ്റ്റ്.  കുടറകയടറ പ്രശ്നങ്ങള് ഇതുമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് ചെരച ടചെകയ്യണതുണസ്റ്റ്.
മുന്പസ്റ്റ്  പകസ്സകക്കനിയ  നനിയമതനിടലേ  പ്രസനിഡനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നനികഷേധനിക്കകനനിടെയകക്കനിയ
വകുപ്പുകേളകയ 55, 56 ഒഴനിവകകകേയുക 57, 58 വകുപ്പുകേള്ക്കസ്റ്റ് ടചെറനിയ കഭദഗതനികേള്
വരുത്തുകേയുക ടചെയ്തനിടണസ്റ്റ്.  പ്രധകനമകയ മകറക വരുതനിയനിരനികനതസ്റ്റ് കബകരഡനിടന
ഘടെന  നനിശ്ചയനികന  മൂനകക  വകുപ്പെനിനകണസ്റ്റ്.  മുമ്പസ്റ്റ്  കബകരഡനില്  മുഖകമനനി  ടചെയരമകനുക
മത്സകബനനക, തുറമുഖക, ജലേവനിഭവക, ഗതകഗതക  എനസ്പീ വകുപ്പുകേളനിടലേ മനനിമകര
ഉള്ടപ്പെടടെ  19  അകഗങ്ങളകണുണകയനിരുനതസ്റ്റ്.  എനകല്  ഇകപ്പെകള്  ടകേകണ്ടുവനനിരനികന
നനിയമമനുസരനിചസ്റ്റ്,  ഉകദകകഗസന്മേകകരക  വനിരമനിച  ഉകദകകഗസന്മേകകരക  മകത്രക
ഉള്ടക്കകള്ളുനതകയനി  കബകരഡസ്റ്റ്  മകറനി.  ഉകദകകഗസരകകവണനി  നനിശ്ചയനിച  നനിയമടമനസ്റ്റ്
കതകനനിപ്പെനികകവനിധക   ഷേനിപ്പെനികഗനിലുക  മകരനിടടടെക  നനിയമതനിലുക   പരനിജ്ഞകനമുള്ള
ഒരകള്  ടചെയരമകനകയുക   ടടവസസ്റ്റ്  ടചെയരമകനകയനി  അഖനികലേന്തക  സരവസ്പീസനിടലേ
സരവസ്പീസനിലുള്ളകതക വനിരമനിചകതക ആയ  ചെസ്പീഫസ്റ്റ് എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസറകയ  ഒരു
ഉകദകകഗസനുമകണുള്ളതസ്റ്റ്.  സകസകന  തുറമുഖ  കേണ്സള്കട്ടറസ്പീവസ്റ്റ്  കേമനിറനിയനിലുക
(ടസകന് 102)  തകദശസ്പീയ ഉപകദശകേ സമനിതനിയനിലുക  (ടസകന് 103)  ജനപ്രതനിനനിധനികേടള
ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിട്ടനില. കബകരഡനില് അകഗമകയനി ഉള്ടക്കകള്ളനിചനിരനികനതനില് ഒരകള്
മത്സകബനനവക തുറമുഖവക വകുപ്പെസ്റ്റ് ടസക്രൈട്ടറനിയകണസ്റ്റ്.  എനകല്  അങ്ങടനടയകരു
പദവനിതടന  നനിലേവനിലേനില.  തുറമുഖ  വനികേസനവക  നടെതനിപ്പുമകയനി  ബനടപ്പെട്ട
നയപരമകയ  കേകരകങ്ങടളലകക  തസ്പീരുമകനനികക്കണ  സകഗതനിയകയതനിനകല്  കബകരഡനിടന
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ടചെയരമകനകയനി മുഖകമനനികയക തുറമുഖ വകുപ്പുമനനികയക വകരണതകണസ്റ്റ്. ബനടപ്പെട്ട
വകുപ്പെകയ  ഫനിഷേറസ്പീസുക  ഹകരബര  എഞനിനസ്പീയറനികഗുക  വകുപ്പുമനനിടയ  ഇതനില്
അകഗമകയനി ഉള്ടപ്പെടുതണക. മത്സകബനനവക  ഹകരബര എഞനിനസ്പീയറനികഗസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്
ടസക്രൈട്ടറനികയയുക  തുറമുഖ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ടസക്രൈട്ടറനികയയുക  പരനിസനിതനി  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ടസക്രൈട്ടറനികയയുക
തസ്പീരകദശ ഉള്നകടെന് ജലേഗതകഗത വകുപ്പെസ്റ്റ് ടസക്രൈട്ടറനികയയുക ഇതനില് അകഗങ്ങളകയനി
ഉള്ടപ്പെടുകതണതസ്റ്റ് അതകകവശകമകണസ്റ്റ്.  മകരനിടടടെക കബകരഡനിലുക കേണ്സള്കട്ടറസ്പീവസ്റ്റ്
കേമനിറനികേളനിലുക  തകദശസ്പീയ  ഉപകദശകേ  സമനിതനികേളനിലുക  വനിവനിധതലേങ്ങളനിടലേ
ജനപ്രതനിനനിധനികേടള  ഉള്ടപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ്  നനകയനിരനികക.  കടെകടത  കബകരഡനിടന
ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസറകയനി  തുറമുഖ  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ടസക്രൈട്ടറനിടയ  നനിയമനികക്കണതകണസ്റ്റ്.
ഗുജറകതസ്റ്റ്, മഹകരകഷ, തമനിഴകടെസ്റ്റ് എനസ്പീ സകസകനങ്ങളനിലേകണസ്റ്റ് നനിലേവനില് മകരനിടടടെക
കബകരഡുള്ളതസ്റ്റ്.  അവനിടടെടയലകക  ടടമനര  തുറമുഖങ്ങളനിടലേ  ടതകഴനിലേകളനികേളുടടെ
തകല്പ്പെരകക  സകരകനിക്കകനകയനി  ഒരു  പ്രതനിനനിധനിടയ  ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിടണസ്റ്റ്.  ഇഗൗ
കബകരഡനിലുക അതുണകകേണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികകേയകണസ്റ്റ്. 

വനിഴനിഞക ഇനരനകഷേണല് സസ്പീകപകരട്ടസ്റ്റ്  ലേനിമനിറഡനിടന ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ്
ഓഫസ്പീസടറ  എകസ്റ്റ്ഒഫനികഷേകക  അകഗമകയനി  ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിരനികന്നു.  എനകല്  ടകേകചനിന്
കപകരട്ടസ്റ്റ്  ടസനികനക  വലകരപകടെക  അന്തകരകഷ  തുറമുഖ  പ്രതനിനനിധനികക്കക  പ്രകതനിനനിധകമനില.
കമല്പ്പെറഞ  ആടരയുക  ഉള്ടപ്പെടുതകതനിരനികനതകണസ്റ്റ്  അഭനികേകമകക.  പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്
സകഗരമകലേ പദ്ധതനിപ്രകേകരക  കകേന്ദ്രസരക്കകര തുറമുഖനനിരമകണക അദകനനിക്കസ്റ്റ്  തസ്പീടറഴുതകന്
നസ്പീക്കക  നടെത്തുനതകയനി  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  ടചെയ്ത  സകഹചെരകതനില്,   ഗുജറകതനിടന  അഭനിമകന
തുറമുഖമകയ  കേകണസ്റ്റ് ലേ തുറമുഖതനിടന അവസ സകസകന തുറമുഖങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് വരകനനിടെയുണസ്റ്റ്.
സരക്കകരനിടന  ടടകേവശമുള്ള  സസത്തുക്കള്  കബകരഡനിനസ്റ്റ്  ടടകേമകറുകേയുക  അവ
വനില്കനതനിനസ്റ്റ് 30 വരഷേക വടരയുള്ള കേകലേതനിനസ്റ്റ് പകട്ടതനിനസ്റ്റ്  നല്കേണടമന്നുള്ള
വകവസ  [വകുപ്പെസ്റ്റ്  22(ബനി)]  കേടെകലേകരക  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേള്ക്കസ്റ്റ്  അനകമകക്കനി
ടകേകണസ്റ്റ് മുതലേകളനിമകരക്കസ്റ്റ് തസ്പീടറഴുതകന് വഴനിവകചയകക. കബകട്ടസ്റ്റ് ടജട്ടനിയുക ജലേപകതയുക
മകത്രമല ജലേകശയവക കടെനി മുതലേകളനിമകരക്കസ്റ്റ്  അഞ്ചുവരഷേക വടരയുള്ള കേകലേകവധനിക്കസ്റ്റ്
സരക്കകര അനുമതനി കപകലുമനിലകടത നല്കേകടമന വകവസ  [22(സനി)]  അപകേടെകേരമകണസ്റ്റ്.
തുറമുഖതനിടന പരനിധനികള്ളനില് സസകേകരക കഡകകേസ്റ്റ്, ബരതസ്റ്റ്, കസജസ്റ്റ്, ടജട്ടനി, വകരഫസ്റ്റ്,
കേടെല്പ്പെകലേക തുടെങ്ങനിയവയുടടെ നനിരമകണതനിനസ്റ്റ് നനിയമക വകവസ ടചെയ്തനിരനികന്നു.
ആതകന്തനികേമകയനി  ഇഗൗ  വകവസകേടളലകക  തുറമുഖങ്ങളനിലുള്ള  മുതലേകളനിമകരുടടെ
ടടകേകേളനിടലേത്തുനതനിനുക അവയുടടെ അടെനിസകനസഗൗകേരകവക വനികേസനവക  സലേക
ഏടറടുപ്പുക  മകത്രക  സരക്കകരനിടന  ചുമതലേയനിലേകക്കകനുക  ഇടെയുണസ്റ്റ്.  സസകേകരക
വകകനികേള്കകവണനിയുള്ള  പ്രവൃതനി  ഏടറടുക്കകന്  കബകരഡനിടന  ചുമതലേടപ്പെടുത്തുനതസ്റ്റ്
സസകേകരക  മുതലേകളനി  തകല്പ്പെരക  സകരകണതനിനകണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറടമയകണസ്റ്റ്  ചെകനലുകേളുക
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അതനിടന  കബസനിനുകേളുക  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ടചെറുകേനിടെ  തുറമുഖതനിനുള്ളനില്  വന്നുകപകകുന
ഓകരക  മത്സകബനനയകനവക  കബകരഡനിടന  ടപകതു  നനിയനണതനിനസ്റ്റ്  വനികധയ
മകയനിരനികനതകണസ്റ്റ്  (ഖണ്ഡനികേ  25(1))  എന  വകവസ  കഡകകക  വകരഫക  തുറമുഖവക
ഉപകയകഗനികനതനില്നനിന്നുക  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേടള  ആട്ടനി  അകേറ്റുനതനിനസ്റ്റ്  ഇടെയകകക.
കബകരഡസ്റ്റ് നടെകതണ  നനിരമകണ പ്രവരതനങ്ങടളകറനിചസ്റ്റ് പറയുനനിടെതസ്റ്റ്  (കപജസ്റ്റ്
16)  ഹകരബറുകേളുടടെ വനികേസനകമക മത്സകയകനങ്ങളുടടെ സഗൗകേരകതനികനക വകവസ
ടചെയ്യുനനില.  ഉകദശകകേകരണങ്ങളുടടെ  വനിവരണതനില്  ഫലേപ്രദമകയ  തസ്പീരകദശ  സകരകണ
സകവനിധകനക  ഉറപ്പെകകനതനിനസ്റ്റ്  കബകരഡനിടന  രൂപസ്പീകേരണക  തനികേച്ചുക  അതകകവശകടമനസ്റ്റ്
പറയുന്നുടണങനിലുക  ഇതനിനസ്റ്റ്  യകടതകരു വകവസയുക ഉള്ടക്കകള്ളനിചനിട്ടനില.  സകസകനടത
മത്സകബനന കബകടകേള്ക്കസ്റ്റ് വനികദശ കേപ്പെലുകേളനില്നനിന്നുക തുടെടരത്തുടെടര ആക്രൈമണമുണകകുന
സകഹചെരകതനില്  അക്കകരകക  നമള്  പ്രകതകകേമകയനി  പരനികശകധനികക്കണതകണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ടന  ഭരണകേകലേതകണസ്റ്റ്  ഇറകലേനിയന്  നകവനികേര  കകേരളതനിടലേ
മത്സകടതകഴനിലേകളനികേടള ടവടെനിവച്ചുടകേകലേടപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ് ടവടെനിവചസ്റ്റ് ടകേകലേടപ്പെടുതനിയ
ടകേകലേയകളനികേള്ടക്കകപ്പെമകയനിരുന്നു  കകേരളതനിടലേ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനക
അനടത................

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    വനി അബ്ദുള്ഖകദര:  സര,  ഇതസ്റ്റ്  സുപ്രധകനമകയ ഒരു നനിയമമകണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ നനിയമതനിടന പ്രധകനടപ്പെട്ട ഭകഗങ്ങടളകറനിചകണസ്റ്റ് ഇവനിടടെ ചെരചടചെയ്യുനതസ്റ്റ്.
ആ  നനിയമക  ചെരചടചെയ്യുന  സന്ദരഭതനില്  ഇവനിടടെ  പ്രകേടെനിപ്പെനികന  ആശങകേള്
വളടര  പ്രസകമകണസ്റ്റ്.  അകതകറനിചസ്റ്റ്  കൃതകമകയനി  മനസ്സനിലേകകടമനസ്റ്റ്  ഞകന്
പ്രതസ്പീകനികകേയകണസ്റ്റ്.  മകരനിടടടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനികന  സന്ദരഭതനില്  അതനിടന
നനിയനണക മുഴുവന്  ഉകദകകഗസരനില് നനികനിപമകകുനതസ്റ്റ് ,  അവടര ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
തടനയകണസ്റ്റ്  നനികയകഗനികനടതങനില്കപ്പെകലുക,  ഇതരടമകരു  സകവനിധകനതനിടന
ചുമതലേയനില്  വകരണതസ്റ്റ്  ജനകധനിപതക  സകവനിധകനങ്ങളനിലൂടടെ  ടതരടഞടുക്കടപ്പെടുന
അധനികേകരനികേളകടണന്നുള്ളതസ്റ്റ്  വളടര  പ്രധകനടപ്പെട്ട  കേകരകമകണസ്റ്റ്.  മുഖകമനനി  ടചെയരമകനുക
തുറമുഖ വകുപ്പുമനനി ടടവസസ്റ്റ്  ടചെയരമകനുക  തുറമുഖ വകുപ്പെസ്റ്റ്  ടസക്രൈട്ടറനി  ചെസ്പീഫസ്റ്റ്  എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ്
ഓഫസ്പീസറുമകവകേ  എന  നനിരകദശക  വളടര  പ്രസകമകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ഇഗൗ  ബനിലനില്
പരനിഗണനിക്കകതതസ്റ്റ് എന്തുടകേകണകണസ്റ്റ് എനസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് വനിശദസ്പീകേരനികടമനകണസ്റ്റ്
ഞകന് പ്രതസ്പീകനികനതസ്റ്റ്. അകതകടടെകപ്പെക, കബപര കപകലുള്ള തുറമുഖങ്ങളനില് കജകലേനി
ടചെയ്യുന  ഉകദകകഗസര  ഇഗൗ  കബകരഡനിടന  കേസ്പീഴനില്  വരുടമനകണസ്റ്റ്  പറയുനതസ്റ്റ്.
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  വനനിടള്ള സരക്കകര  ഉകദകകഗസര കബകരഡനികലേക്കസ്റ്റ്  വരുന
സന്ദരഭതനില്  അവരുടടെ  കസവന-കവതന  വകവസകേടള  എങ്ങടനയകണസ്റ്റ്  ബകധനികനതസ്റ്റ്
എന കേകരകകകടെനി  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് പരനികശകധനികടമന കേകരകക അങ്ങസ്റ്റ് ശദ്ധനികകമക?
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ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ആന്സലേന്:  സര, തസ്പീരചയകയുക അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ കേകരകങ്ങടളലകക
ഇതനില് ഉള്ടപ്പെടുകതണതകണസ്റ്റ്. ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് ഇക്കകരകങ്ങള് കുറച്ചുകടെനി പരനികശകധനി
കടമനകണസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനികനതസ്റ്റ്.  കബകരഡനിടന  പ്രവരതനതനിനസ്റ്റ്  ആവശകമകയ
ജസ്പീവനക്കകടരയുക  ഉകദകകഗസടരയുക  ടഡപമ്മ്യൂകട്ടഷേനനികലേക  മകറടതങനിലുക  വകവസയനികലേക
നനിയമനിക്കകനകണസ്റ്റ്  നനിലേവനില്  വകവസ  ടചെയ്യുനതസ്റ്റ്.  എനകല്  ജസ്പീവനക്കകടര
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി കനരനിട്ടസ്റ്റ് നനിയമനികനതസ്റ്റ് ഉചെനിതമകയനിരനികക.  കടെകടത അവരുടടെ
കസവന-കവതന  വകവസകേള്  മറസ്റ്റ്  സരക്കകര  ജസ്പീവനക്കകരുകടെതനിനസ്റ്റ്  സമമകയനിരനി
കക്കണതകണസ്റ്റ്.  ഖണ്ഡക  21  പ്രകേകരക കബകരഡനിടന ആവശകങ്ങള്ക്കകയനി എടതങനിലുക ഭൂമനി
ആവശകമകയനി വരുകമ്പകള് സരക്കകരനിനസ്റ്റ് നനിലേവനിലുള്ള വകവസകേള് പ്രകേകരക വസ്തു
ഏടറടുക്കകവനതുക ഇതുമകയനി ബനടപ്പെട്ട നഷ്ടപരനിഹകരവക നടെപടെനിക്രൈമങ്ങളുമകയനി
ബനടപ്പെട്ട ടചെലേവസ്റ്റ് സരക്കകര വഹനികക്കണതുമകണസ്റ്റ്. എനകല് ഇതുമകയനി ബനടപ്പെട്ട എലക
ടചെലേവകേളുക  കബകരഡസ്റ്റ്  തടന  വഹനിക്കണടമന  വകവസ  കചെരകക്കണതകണസ്റ്റ്.  ഖണ്ഡക
22  പ്രകേകരക കബകരഡനിനുകവണനിയുള്ള എലക കേരകറുകേളുക ചെസ്പീഫസ്റ്റ് എകനികേമ്മ്യൂട്ടസ്പീവസ്റ്റ് ഓഫസ്പീസകറക
കബകരഡസ്റ്റ്  അധനികേകരടപ്പെടുതനിയ  ഒരു  ഉകദകകഗസകനക  ഉണകകകേണതകണസ്റ്റ്.  എനകല്
ഇപ്രകേകരമുള്ള അധനികേകരക കബകരഡനിനസ്റ്റ് നല്കകേണതനില. പകേരക എലക കേരകറുകേളുക
ചെസ്പീഫസ്റ്റ് എകനികേമ്മ്യൂട്ടനിവസ്റ്റ്  ഓഫസ്പീസരക്കസ്റ്റ് ഉണകകകേണതകണസ്റ്റ്.  ഖണ്ഡക  22(ബനി)  പ്രകേകരക
സകവര വസ്തുക്കളുടടെ   ഏടറടുക്കലേനികനക  വനില്പ്പെനയ്കക്കകകവണനി അങ്ങടനയുള്ള
ഏടതങനിലുക വസ്തു മുപ്പെതസ്റ്റ് വരഷേതനില് കേവനിയുന ഒരു കേകലേയളവനികലേയസ്റ്റ് പകട്ടതനിനസ്റ്റ്
ടകേകടുകനതനിനുക  ടടലേസന്സസ്റ്റ്  നല്കുനതനിനുക  കബകരഡനിനസ്റ്റ്  കേരകറുണകക്കകവനതകണസ്റ്റ്.
എനകല്  മുപ്പെതസ്റ്റ്  എന്നുള്ളതസ്റ്റ്  ദസ്പീരഘമകയ  കേകലേയളവകയതുടകേകണസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  അഞ്ചു
വരഷേമകക്കകവനതകണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .   കജകണ് ടഫരണകണസസ്റ്റ്: സര, പകട്ടതനിനസ്റ്റ് ടകേകടുകകേ എനതസ്റ്റ് ഇതനില്
ചൂണനിക്കകണനിചനിടണസ്റ്റ്.  നമ്മുടടെ സകസകനതസ്റ്റ് പലേയനിടെങ്ങളനിലുക സകഭവനിചനിടള്ളതസ്റ്റ്,
ദസ്പീരഘകേകലേകതയസ്റ്റ്  പകട്ടതനിനസ്റ്റ്  ടകേകടുതകല്  ആ  ഭൂമനികയക  ആ  ഭൂമനിയനിലുള്ള
ചെമയങ്ങകളക  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടകത  സകഹചെരകമുണസ്റ്റ്.  അതുടകേകണ്ടുതടന  പകട്ടതനിനസ്റ്റ്
ടകേകടുകകേ എന ഭകഗതനില്  മുപ്പെതസ്റ്റ് വരഷേക എന്നുള്ളതസ്റ്റ് ഒഴനിവകക്കനി,  തുറമുഖവക
തുറമുഖവമകയനി  ബനടപ്പെട്ട  സഗൗകേരകങ്ങളുക  സരക്കകരനിടനതടന  കേസ്പീഴനില്,  ഇഗൗ
കബകരഡനിനസ്റ്റ്  കേസ്പീഴനില് വരകനകവശകമകയ നടെപടെനിയകണസ്റ്റ്  വകരണതസ്റ്റ്.  ഇതനില് മത്സക
ടതകഴനിലേകളനികേളുടടെ  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.  മത്സകബനന  തുറമുഖങ്ങള്  കവടറയുടണങനിലുക
മകരനിടടടെക  കബകരഡനിടന  കേസ്പീഴനില്  വരുന  തുറമുഖങ്ങളുക  ആ  തുറമുഖങ്ങളുമകയനി
ബനടപ്പെട്ട  കേപ്പെല് ചെകനലുകേളുക  അതനിനുകവണനി സഗൗകേരകടപ്പെടുതനിയനിടള്ള ഇടെങ്ങളുടമലകക
മത്സകടതകഴനിലേകളനിക്കസ്റ്റ്  അനകമകകുന്നുടവന  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  പരകമരശക  ഇതനില്  വരുന്നുണസ്റ്റ്.
അടതകഴനിവകക്കനി  മസ്പീന്പനിടെനിതടതകഴനിലേകളനികേള്കക  അവരുടടെ  യകനങ്ങള്കക
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നനിരബകധക സഞരനിക്കകനുക  കടെകള്  സകവനിധകനക  വനകല്  അതസ്റ്റ്  പൂരണ്ണമകയനി
ഒഴനിവകക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേള്കക മത്സകടതകഴനിലേകളനികേള് രജനിസര
ടചെയ്തനിടള്ള കബകടകേള്കക മറസ്റ്റ്  യകനങ്ങള്കടമകടക്ക ഇഗൗ തുറമുഖങ്ങളുമകയനി   ബനടപ്പെട്ട
ഇടെങ്ങളനില് പ്രകവശനിക്കകനുക മത്സകബനനതനിനു കപകകേകനുക വരകനുമുള്ള സഗൗകേരകവക കടെനി
ഇഗൗ ബനിലനിനകേതസ്റ്റ് ഉള്ടപ്പെടുതണടമന കേകരകക അങ്ങസ്റ്റ് ചൂണനിക്കകണനികന്നുകണക?

ശസ്പീ  .    ടകേ  .    ആന്സലേന്:  സര,  തസ്പീരചയകയുക ബഹുമകനടപ്പെട്ട അകഗക പറഞ
കേകരകക  ഞകന്  ചൂണനിക്കകണനികകേയകണസ്റ്റ്.  ഇതരക  കബകരഡുകേള്  വരുകമ്പകള്
പകവടപ്പെട്ട  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേള്ക്കസ്റ്റ്  തുറമുഖങ്ങള്  അനകമകവകേയകണസ്റ്റ്.  മത്സക
ടതകഴനിലേകളനികേടള മടറകരു രൂപതനില് കേകണുനതുക അവടര ആട്ടനികയകടെനികനതുക
അവരുടടെ  അവകേകശങ്ങള്  ഹനനികനതുമകയ  യകടതകരു  സമസ്പീപനവക  ഇഗൗ  ബനിലനിടന
വകവസയനിലുണകകേകന് പകടെനില.

ഖണ്ഡക  35  (3)-ല്  ഏടതങനിലുക  സസകേകരക  വകകനികേള് നനിരമനികന വകരഫനിടന
ഉപകയകഗക  സകബനനിചസ്റ്റ്  സകഗതനികേളനില്  കബകരഡസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹകരക  നല്കേണടമനസ്റ്റ്
വകവസ ടചെയ്യുന്നു.  അതസ്റ്റ് നസ്പീക്കക ടചെകയ്യണതകണസ്റ്റ്.  ഖണ്ഡക 102  പ്രകേകരക രൂപസ്പീകേരനികന
സകസകന തുറമുഖ കേണ്സള്കട്ടറസ്പീവസ്റ്റ് കേമനിറനിയനില് എക.എല്.എ.മകടര ഉള്ടപ്പെടുതനിയനിട്ടനില.
അതനിനകല്  ഇഗൗ  കേമനിറനിയനില്  തസ്പീരകദശകമഖലേയനിടലേ   എക.എല്.എ.-മകടരയുക  ജനിലക
പഞകയതസ്റ്റ്  പ്രസനിഡനനിടനയുക  ഉള്ടപ്പെടുതകനുള്ള  വകവസകടെനി  ഉള്ടപ്പെടുകതണതകണസ്റ്റ്.
അതുകപകടലേ  തകദശസ്പീയ  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയനില്  ജനിലക  പഞകയതനിടനയുക   തുറമുഖക
സനിതനിടചെയ്യുന  പ്രകദശടതയുക  തകദശഭരണ  സകപനങ്ങളനിടലേയുക
ജനപ്രതനിനനിധനികേടള  ഉള്ടപ്പെടുതനിയകല്  അതസ്റ്റ്  കുറച്ചുകടെനി  കുറമറതകകനതനിനുക
ജനകധനിപതകപരമകയനി  പ്രവരതനികനതനിനുക  സഹകയകേരമകകുനതകണസ്റ്റ്.
ഇഗൗ  കബകരഡസ്റ്റ്  വരുനതനിടന  ഭകഗമകയനി  മറസ്റ്റ്  പലേ  സകസകനങ്ങളനില്
പ്രവരതനികന സകപനങ്ങളനിലുക കബകരഡുകേളനിലുക ഉണകകുന ദുനഃസനിതനിയനികലേയസ്റ്റ്
നനിലേവനില്  കജകലേനിടചെയ്യുന  ടതകഴനിലേകളനികേടള  ടകേകടണതനികന  സമസ്പീപനക
ഗവണ്ടമനനിടന  ഭകഗത്തുനനിന്നുണകകേരുതസ്റ്റ്.  അവരക്കസ്റ്റ്  ആവശകമകയ  പരനിരകയുക
ഗവണ്ടമനനില്   നനികനിപമകയ  ശമ്പളവക  ടപന്ഷേനുക  ആനുകലേകവക  നല്കുന
വകവസകടെനി  ഉണകക്കനി ആ  ടതകഴനിലേകളനികേടളയുക  സകരകനികന  സമസ്പീപനക
സസസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് പറഞ ടകേകണസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ് കേകരകങ്ങളനികലേയ്ടക്കകന്നുക കേടെക്കകടത,
ഇഗൗ ബനിലനില് ആവശകമകയ  കഭദഗതനി വരുതനി,  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്,  മത്സകടതകഴനിലേകളനി
കമഖലേകയയുക  തസ്പീരകദശടതയുക സകരകനികനതനിനുക  നകടെനിടന  ടപകതുവകയ
വനികേസനപ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ചെടുലേമകയ മകറമുണകകനതനിനുക മകരനിടടടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനില്
പകസ്സകകനതനിലൂടടെ  കേഴനിയുടമനസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനികകേയകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കകേരളതനിടലേ  ഇടെതുപക
ജനകധനിപതകമുനണനി ഗവണ്ടമനനിനുക വകുപ്പുമനനികക അതനിടന പ്രവരതനഘട്ടതനില്
ടപകന്തൂവലേകയനി മകറടട്ട എനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ടടടെസണ്  മകസര:  സര,  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  ടചെയ്ത
പ്രകേകരമുള്ള 2017-ടലേ കകേരള മകരനിടടടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനില് വസ്പീണ്ടുക അകത സബ്ജകസ്റ്റ്
കേമനിറനിയുടടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണടമന 3 (ബനി) കഭദഗതനി ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

നമ്മുടടെ സകസകനതനിടന വനികേസനതനിനസ്റ്റ് ആക്കവക ആകവഗവക  തസരനിത
ടപ്പെടുത്തുവകനുതകുന  നമ്മുടടെ  തസ്പീരടത  ടചെറുകേനിടെ-ഇടെതരക  തുറമുഖങ്ങളുടടെ  വനികേസനവക
ഏകകേകപനവക സകധകമകക്കകന് കേഴനിയുന  2017-ടലേ കകേരള മകരനിടടടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനിലനിടന
ഞകന് സരവകത്മനക പനിന്തുണയന്നു.  കകേരളതനിടന വകണനിജക സകകസകരനികേ ചെരനിത്രതനില്
സുപ്രധകന  സകനമുള്ള  ഭൂവനിഭകഗമകണസ്റ്റ്  590  കേനികലേകമസ്പീറര  ദൂരമുള്ള  ഈ  മകനകഹരതസ്പീരക.
രണസ്റ്റ് വന്കേനിടെ തുറമുഖങ്ങള്, മൂനസ്റ്റ് ഇടെതരക തുറമുഖങ്ങള്, 13 ടചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള്
എനനിവയകണസ്റ്റ് കകേരള തസ്പീരടത മത്സകയകന കകേന്ദ്രങ്ങളകയനി പ്രവരതനിച്ചുവരുനതസ്റ്റ്.
ഇതനില് ടചെറുകേനിടെ-ഇടെതരക തുറമുഖങ്ങളുടടെ വനികേസനക ദ്രുതഗതനിയനില് നടെകതണതസ്റ്റ്
കേകലേഘട്ടതനിടന ആവശകകേതയകണസ്റ്റ്. മകരനിടടടെക കബകരഡനിടന പ്രവരതനമകരകഭനി
കനകതകടുകടെനി  ഇതസ്റ്റ്  സകദ്ധകമകകുടമനകണസ്റ്റ്  ഞകന്  കേരുതുനതസ്റ്റ്.  ഈ  ബനിലനിടന
ആറകമടത  അദ്ധകകയതനില്  ടചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളനില്  കബകരഡസ്റ്റ്  നടെകതണ
നനിരമകണങ്ങളുക  കസവനങ്ങളുക  വനിശദമകയനി  പറഞനിടണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  നടെപ്പെനില്  വരുത്തുവകന്
സകധനിചകല്  തസ്പീരകദശവകസനികേളുടടെ  ജസ്പീവനിതനനിലേവകരക  ഉയരുടമന  കേകരകതനില്
സകശയമനില. മകരനിടടടെക ടസകടടസറനി, മകരനിടടടെക വനികേസന കകേകരപ്പെകറഷേന്, തുറമുഖ വകുപ്പെസ്റ്റ്
എനനിവയുടടെ  ഏകകേകപനതനിലുണകയനിരുന ടടവഷേമകക  മകരനിടടടെക  കബകരഡനിടന
രൂപസ്പീകേരണകതകടുകടെനി ഇലകതകവകേയകണസ്റ്റ്.  ടചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങളുടടെ ഏകകേകപനക
ജലേഗതകഗത രകഗതസ്റ്റ്   പുതനിയ സകദ്ധകതകേള് തുറനനിടുകേതടന ടചെയ്യുക.  നമ്മുടടെ
തസ്പീരത്തുനനിന്നുള്ള മത്സകതനിനുക, പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ് ടചെമസ്പീനസ്റ്റ് വനികദശതസ്റ്റ് പ്രനിയകമറനി വരനികേയകണസ്റ്റ്.
ഈ  അനുകലേ  അവസരക  പരമകവധനി  പ്രകയകജനടപ്പെടുതനി  തുറമുഖങ്ങളുടടെ  സഗൗകേരകങ്ങള്
വലേനിയ കതകതനില് ടമചടപ്പെടുകതണതുണസ്റ്റ്.  അദ്ധകകയക  6-ല്  23  മുതല്  35  വടര   ഉള്ള
കേകരകങ്ങള്  തുറമുഖ  വനികേസനതനിനസ്റ്റ്  ഏടറ  ഉതകുനതകണസ്റ്റ്.  പ്രധകന  ഇറകമതനിക്കകരകയ
അകമരനിക്ക, ദകനിണ പൂരകവഷേകന് രകജകങ്ങള്, യൂകറകപകന് യൂണനിയന് എനനിവനിടെങ്ങളനികലേയള്ള
കേയറ്റുമതനി  വരദ്ധനിപ്പെനികവകന്  തുറമുഖങ്ങളുടടെ  വനികേസനക  നടമ  സഹകയനികക.  കടെകടത
ടചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങള് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചുടകേകണ്ടുള്ള ചെരക്കസ്റ്റ് ഗതകഗതക  സുഗമമകകുനകതകടുകടെനി
ഗതകഗതടചലേവസ്റ്റ്  കുറയവകന് സഹകയകേരമകകുക.  മലേബകര കമഖലേയനികലേയള്ള  ടടടെലുകേളുക
മകരബനിളുകേളുക സനിടമനക  മറ്റുക ഗുജറകതനിലുക രകജസകനനിലുക  നനിന്നുടമത്തുനതസ്റ്റ്  കറകഡസ്റ്റ്-
തസ്പീവണനി  മകരഗങ്ങള്  വഴനിയകണസ്റ്റ്.  കേടണയനിനര  കേപ്പെലുകേളുടടെ  വരവസ്റ്റ്  വരദ്ധനികനകതകടടെ
കമല്പ്പെറഞവ കടുതല് സുരകനിതമകയനി ഇനനലേകഭകതകടടെ നമ്മുടടെ നകട്ടനിടലേതനികവകന്
സകധനികനതകണസ്റ്റ്.  ഇതനിടന  ഏടറ  പ്രകയകജനക  എലകവരനികലേകക  എതനികനതനിനു
കവണനി തസ്പീരകദശ ഉള്നകടെന് ജലേഗതകഗതങ്ങടള പരസരക ബനനിപ്പെനികനതനിനുള്ള
നനിരകദശങ്ങള്  ഈ  ബനിലനിലുള്ളതസ്റ്റ്  അഭനിനന്ദനകരഹമകണസ്റ്റ്.  ടകേകലക,  അഴസ്പീക്കല്,
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ടപകനകനനി,  ടകേകടുങ്ങല്ലൂര,  അഴസ്പീകക്കകടെസ്റ്റ്,  ആലേപ്പുഴ,  കബപര,  വനിഴനിഞക  തുറമുഖങ്ങടള
പരസരക ബനനിപ്പെനികന തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല് പദ്ധതനി നവസ്പീകേരനികനതനിനസ്റ്റ് മകരനിടടടെക
കബകരഡനിടന  രൂപസ്പീകേരണക  സഹകയകേരമകകുക.  തസ്പീരകദശ  കേപ്പെല്  പദ്ധതനി  പൂരണ്ണമകയനി
യകഥേകരത്ഥകമകയകല്  2020-ഓടടെ കറകഡസ്റ്റ്-ടറയനില്  മകരഗക ടടകേകേകരകക  ടചെയ്യുന
ചെരകകേളുടടെ 40 ശതമകനവക  2030-ഓടടെ 50 ശതമകനവക കേപ്പെല് ഗതകഗതകവഴനി
നടെത്തുവകനകകുടമനതസ്റ്റ്  വലേനിയ   പ്രതസ്പീക  നല്കുന  കേകരകങ്ങളകണസ്റ്റ്.  ഉള്നകടെന്
ജലേഗതകഗതക ശകനിടപ്പെടുത്തുനകതകടുകടെനി കേപ്പെല് ഗതകഗതക വഴനിയുള്ള ചെരക നസ്പീക്കക എലക
പ്രകദശത്തുള്ളവരകക  പ്രകയകജനക  ടചെയ്യുക.  ഇതരതനില്  ജലേഗതകഗതതനിടന
വലേനിയ  സകദ്ധകതകേള്  പ്രകയകജനടപ്പെടുതകന്  സകധനികന  മകരനിടടടെക  കബകരഡസ്റ്റ്
ബനിലനിടന  രൂപസ്പീകേരണക  നമ്മുടടെ  സകസകനതനിടന  വനികേസനതനില്  മടറകരു  വലേനിയ
കുതനിച്ചുചെകട്ടതനിനസ്റ്റ്  വഴനിടതളനിയനികടമന  കേകരകതനില്  തരക്കമനില.  ഇക്കഴനിഞ
ഗവണ്ടമനസ്റ്റ് കകേരള ജനതടയ അതനികവഗക ബഹുദൂരക  പടുകുഴനിയനിലേനിറക്കനിടയങനിലുക
മകരനിടടടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  ബനില്  പകസ്സകക്കകനുള്ള  ഇച്ഛകശകനിയുണകയനിരുനനില   എന്നുള്ളതസ്റ്റ്
പ്രകതകകേമകയനി കേകകണണതകണസ്റ്റ്. പ്രതനിപകക ഇവനിടടെ ഇടലങനില്കപ്പെകലുക എനനിക്കസ്റ്റ്
അവകരകടെസ്റ്റ്  അഭകരത്ഥനിക്കകനുള്ളതസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിച  ശരനിയകയ  രസ്പീതനിയനിലുള്ള  ഈ  ബനിലനിടന
പനിന്തുണയവകന് നനിങ്ങള് ഒരു മടെനിയുക കേകണനിക്കരുതസ്റ്റ് എനകണസ്റ്റ്.  590  കേനികലേകമസ്പീറര
തസ്പീരകമഖലേയുള്ള  കകേരളതനില്  പഴുതടെച  തസ്പീരസകരകണക  അനനിവകരകമകണസ്റ്റ്.  വനികദശ
രകജകങ്ങളനില്  നനിന്നുള്ള  ഭസ്പീകേരവകദ  അക്രൈമങ്ങള്,  കേഞകവസ്റ്റ്-മയകമരുനസ്റ്റ്   മകഫനിയയുടടെ
നുഴഞകേയറക  എനനിവ  തടെയുനതനിനസ്റ്റ്  തസ്പീരകദശ കപകലേസ്പീസസ്റ്റ്,  തസ്പീരകദശ  കസന,   നകവനികേ
കസന  എനനിവയുടടെ  ഏകകേകപനിപ്പെനിച്ചുടകേകണ്ടുള്ള  പ്രവരതനക  അതകന്തകകപകനിതമകണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് സകദ്ധകമകക്കകന് മകരനിടടടെക കബകരഡനിടന രൂപസ്പീകേരണക....

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപസ്റ്റ് കുമകര:  സര,  ബഹുമകനടപ്പെട്ട ടമമ്പര വളടര പ്രധകനടപ്പെട്ട
ഒരു കേകരകക സൂചെനിപ്പെനിചതുടകേകണകണസ്റ്റ് ഞകന് ഇടെടപടുനതസ്റ്റ്. അതകയതസ്റ്റ്,  തസ്പീരപ്രകദശതനിടന
സകരകണതനിടന പ്രകധകനകക പ്രതനികരകധവമകയനി ബനടപ്പെടടകേകണ്ടുള്ളതല.   മൂനകറനിലുള്ള
കേകയ്യറടതക്കകള് ഏറവമധനികേക  കേകയ്യറക നടെകനതസ്റ്റ് നമ്മുടടെ തസ്പീരപ്രകദശതകണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ടമനനിടന  കേകലേതസ്റ്റ്  ഈ  വനിഷേയക  ഞകന്  സഭയനില്
ഉനയനിചനിരുന്നു.  കകേകഴനികക്കകടട്ട   ഒരു  അനുഭവക  വച്ചുടകേകണകണസ്റ്റ്  ആ  വനിഷേയക
ഉനയനിചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ശരനിയകടണനസ്റ്റ്  അനസ്റ്റ്  കേണ്ടു.  അനടത  കപകരട്ടസ്റ്റ്  വകുപ്പു
ടസക്രൈട്ടറനിയകയനിരുന ശസ്പീ.  എല്.  രകധകകൃഷ്ണന്,  ടഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-ടന ആ വനിഷേയക
പഠനിക്കകനുള്ള കേമസ്പീഷേനകയനി നനിയമനിച്ചു.  അകദഹക അതനിടന പഠനക നടെതനി കുറച്ചു
ടടവകേനിയകടണങനിലുക  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  നല്കുകേയുണകയനി.  കകേരളതനിടന  തസ്പീരപ്രകദശക
മുഴുവന്  കേകയ്യറമുണകയനി  എനകണസ്റ്റ്  റനികപ്പെകരട്ടനില്  കേകണകന്  സകധനിചതസ്റ്റ്.  ആ  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്
പുറകതക്കസ്റ്റ് വനനില.  അതസ്റ്റ് ഗവണ്ടമനനിനസ്റ്റ് സമരപ്പെനിച്ചു.  ആ റനികപ്പെകരട്ടനിടലേ നനിഗമനതനിടന
അടെനിസകനതനില് കേകയ്യറങ്ങടള ഒഴനിപ്പെനിക്കകനുക തസ്പീരപ്രകദശടത സസതസ്റ്റ് സകരകനിക്കകനുക
ആവശകമകയ ഒരു ടെകസസ്റ്റ് കഫകഴസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരനിച്ചു. ആ ടെകസസ്റ്റ് കഫകഴനിടന  കനതൃതസതനില്
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ചെനിലേ അനധനികൃത കേകയ്യറങ്ങള്,  കേകയ്യറക എന്നുപറയുകമ്പകള് മത്സകടതകഴനിലേകളനികേളുകടെതല.
മത്സകടതകഴനിലേകളനികേളകയ പകവങ്ങള് പകരപ്പെനിടെകവചസ്റ്റ് തകമസനികകമ്പകള് കേകയ്യറമകടണങനിലുക
പട്ടയക  ടകേകടുകന്നു.  അലകത ആളുകേളുടടെ  കേകയ്യറമകണസ്റ്റ്.  ആ ടെകസസ്റ്റ്  കഫകഴനിടന
പ്രവരതനക ഫലേവതകയനി നടെനനില.  കപരനിനസ്റ്റ് കുറടചകടക്ക നടെതനി എന്നുമകത്രക.
ആ  ടെകസസ്റ്റ്  കഫകഴനിടന  പ്രവരതനക  നടെനനില  എന  ആകകപക  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.
സരക്കകരനിടന  കേകലേതസ്റ്റ്  ഉനയനിച്ചു.  ആ  സമയതസ്റ്റ്   അതനിനസ്റ്റ്  മറുപടെനിയകയനി  അനടത
കപകരട്ടസ്റ്റ്  ഡയറകര  പറഞതസ്റ്റ്.......  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേളുടടെ  ആവശകങ്ങള്  വച്ചു
ടകേകണ്ടുള്ള നനികവദനങ്ങളുമകയനി പലേ എക.എല്.എ.-മകരുക ടചെന്നു.  അതനിടന കപരസ്റ്റ്
പറഞകണസ്റ്റ്  ആ  ടെകസസ്റ്റ്  കഫകഴനിടന  പ്രവരതനടത  ദുരബ്ബലേടപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്.  ഏടതങനിലുക
പകവടപ്പെട്ട മത്സകടതകഴനിലേകളനികേള് രണസ്റ്റ് ടസനസ്റ്റ് സലേക കേകയ്യറനിയതല, ഇവനിടെടത
വലേനിയ  പ്രമകണനിമകര  നനികനിപ  തകല്പ്പെരകക  വചസ്റ്റ്  കേകയ്യറനിയതനിടനകറനിചകണസ്റ്റ്
പറഞതസ്റ്റ്.  ആ  കേകയ്യറക  നടെകനതുതടന  കപകരട്ടസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിനകേത്തുള്ള  ഉകദകകഗസരുടടെ
ഒതകശകയകടുകടെനിയകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ടതളനിവസഹനിതമകണസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്.  ആ
ടതളനിവകേടളകടക്ക ഇകപ്പെകഴുമുണസ്റ്റ്.  എനകലുക ഇകപ്പെകഴുക അതസ്റ്റ് നടെകകേയകണസ്റ്റ്. ഞകന്
അനസ്റ്റ് ഉനയനിചനിടള്ള കകേകഴനികക്കകടെസ്റ്റ്  ജനിലയനിടലേ കേകയ്യറക ഇകപ്പെകഴുക  കേകയ്യറമകയനി
നനില്കകേയകണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കടപ്പെട്ടനിട്ടനില.  ഈ  ബനിലനിനകേതസ്റ്റ്  കേകയ്യറക  നടെക്കകടത
സകരകനികനതനിനകവശകമകയനിടള്ള  കേകരകങ്ങളുടണനസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതകന്നുനനില.
അക്കകരകകകടെനി ഈ ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി  വകരണതകണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ് വളടര ഗഗൗരവമകയനി
എടുകക്കടണകരു കേകരകമകണസ്റ്റ്. അതുടകേകണകണസ്റ്റ് ഞകന് അങ്ങയുടടെ പ്രസകഗതനിടന
സമയക  അല്പ്പെക  അപഹരനിച്ചുടകേകണസ്റ്റ്  സകസകരനിചതസ്റ്റ്.  പലേ  ഘട്ടങ്ങളനിലേകയനി  ഈ
വനിഷേയക  ഞകന്  ഉനയനിചനിടണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ഫലേമുണകയനിട്ടനില.  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനിയുക
ഗവണ്ടമനക ഈ സഭയുക വളടര ഗഗൗരവമകയനി എടുകക്കണ ഒരു പ്രശ്നമകണനിതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേകസസ്പീര:  സര, ബഹുമകനടപ്പെട്ട എ. പ്രദസ്പീപസ്റ്റ് കുമകര  ഉനയനിച

വനിഷേയക  വളടര  ഗഗൗരവമുള്ളതകണസ്റ്റ്.  അകദഹതനിടന  മണ്ഡലേക  തസ്പീരകദശമണ്ഡലേമകണസ്റ്റ്,

എടന  മണ്ഡലേവക  തസ്പീരകദശ  മണ്ഡലേമകണസ്റ്റ്.  മകരനിടടടെക  ബനില്  ചെരചടചെയ്യുകമ്പകള്

അതനിനകേതസ്റ്റ്  ഏറവക  ഗഗൗരവമകയനി  കേകകണണതസ്റ്റ്   പലേതരതനിലുമുള്ള  കേകയ്യറക

നമ്മുടടെ തസ്പീരകദശവമകയനി ബനടപ്പെടണസ്റ്റ് എനതകണസ്റ്റ്.  കപകരട്ടനിടന സലേകതടന സസകേകരക

വകകനികേള്  കേകയ്യറനിയതകയനി  മനസ്സനിലേകക്കകന് സകധനികക.  ഇതരക കേകയ്യറങ്ങള്

ഒഴനിപ്പെനിക്കകന്  മകരനിടടടെക  ബനിലനിനകേതസ്റ്റ്  എടന്തങനിലുക  നനിയമങ്ങളുകണക;  അതസ്റ്റ്

തുടെരചയകയനി  കപകകുന രസ്പീതനിയകകണക;  കേകയ്യറക  ഒഴനിപ്പെനിക്കകനകവശകമകയ നടെപടെനി

ഉണകയകല്  സരക്കകരനിനസ്റ്റ്  കുടറ  ഭൂമനി  ലേഭനികക.  അതസ്റ്റ്  സരക്കകരനിടന  പരപ്പെസനിനസ്റ്റ്

ഉപകയകഗനിക്കകന്  സകധനികക.  സസകേകരക  വകകനികേള്  ഭൂമനി  ടടകേവശടപ്പെടുതനിയനി

രനികകേയകണസ്റ്റ്.  പലേ  തസ്പീരകദശടതയുക  കപകരട്ടനികനകടുകചെരന  പ്രകദശങ്ങള്   സസകേകരക
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വകകനികേള്  ടടകേവശടപ്പെടുതനി  അവരുടടെ  അവകേകശമകയനി  സകപനിചനിരനികകേയകണസ്റ്റ്.

അതരക കേകരകങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ഈ ബനില്ലുമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് നനിയമ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കകന്

സകധനികകമക?

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെനി  .    മടെസണ്  മകസര:  സര,  ബഹുമകനകരകയ  അകഗങ്ങള്  സൂചെനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്
വളടര പ്രധകനടപ്പെട്ട രണസ്റ്റ് കേകരകങ്ങളകണസ്റ്റ്.  തസ്പീരചയകയുക ഇക്കകരകതനില് പ്രകതകകേ
കയകഗക  വനിളനിച്ചുകട്ടനി  കൃതകമകയനി  പരനികശകധനിചസ്റ്റ്  പരനിഹരനികക്കണതകണസ്റ്റ്.   ഇകപ്പെകഴകണസ്റ്റ്
അതനിനുള്ള നല സകഹചെരകടമകരുങ്ങുനതസ്റ്റ്  എനകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതകന്നുനതസ്റ്റ്.  അതനിനകയനി
മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനില്  സഹകയനികടമനകണസ്റ്റ് പ്രതസ്പീകനികനതസ്റ്റ്.  തസ്പീരകദശ
കപകലേസ്പീസനിടനയുക തസ്പീരകദശ കസനയുടടെയുക നകവനികേകസനയുടടെയുക സകയുകമകയുള്ള
പ്രവരതനക  കേഞകവസ്റ്റ്,  മയകമരുനസ്റ്റ്,  ഭസ്പീകേരവകദനികേളുടടെ  അക്രൈമക  തുടെങ്ങനിയ  കേകരകങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കകന്  സഹകയനികക  എനകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതകന്നുനതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  സകദ്ധകമകക്കകന്
മകരനിമടെക  കബകരഡനിടന  രൂപസ്പീകേരണക  വളടര  ആശസകസകേരമകണസ്റ്റ്.  ഇതനിനകയനി
അതകകധുനനികേ  നനിരസ്പീകണ  സകവനിധകനങ്ങള്  ടചെറുകേനിടെ-ഇടെതരക  തുറമുഖങ്ങളനില്
പ്രകതകകേമകയനി ഏരടപ്പെടുകതണതകണസ്റ്റ്. നമ്മുടടെ 14 ടചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങടള 30,000
കകേകടെനി രൂപ ടചെലേവഴനിചസ്റ്റ് വനികേസനക നടെത്തുനതനിനസ്റ്റ് മകരനിമടെ ക കബകരഡസ്റ്റ് കനതൃതസക
വഹനിചകല്  സകസകനതസ്റ്റ്  ലേകക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  ടതകഴനിലേവരസങ്ങള്  സൃഷ്ടനിക്കടപ്പെടുടമനകണസ്റ്റ്
കേരുതുനതസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂടടെ  കകേരളതനിടന വനികേസനടത ശരനിയകയ വഴനിയനിലൂടടെയുക
കേരുകതകടുകടെനിയുക   മുകനകട്ടസ്റ്റ്  നയനിക്കകന് കേഴനിയുടമനസ്റ്റ്  ഇഗൗ നകട്ടനിടലേ  ജനങ്ങള്
വനിശസസനികന്നു. ഏതകനുക ചെനിലേ മകറങ്ങളകണസ്റ്റ് ഇഗൗ ബനില്ലുമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ്
സൂചെനിപ്പെനിക്കകനുള്ളതസ്റ്റ്. എനനികമുമ്പസ്റ്റ് സകസകരനിച ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലേന് സൂചെനിപ്പെനിചതു
കപകടലേ മകരനിമടെക കബകരഡുമകയനി ബനടപ്പെട്ടസ്റ്റ് അതനില് മുഖകമനനി ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള
ജനപ്രതനിനനിധനികേള് ഉള്ടപ്പെടെണടമന നനിരകദശക ഞകന് സസകഗതക ടചെയ്യുന്നു.

മടറകനസ്റ്റ്,  നനിരദനിഷ്ട കകേരള മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനിലനില് ടസകന്  17-ടലേ
'ജസ്പീവനക്കകടര  കബകരഡനികലേയസ്റ്റ്  മകറക  ടചെയ്യല്'  എനതസ്റ്റ്  'തുറമുഖ  വകുപ്പെനിടലേ
ജസ്പീവനക്കകടര കബകരഡനികലേയസ്റ്റ് ടഡപമ്മ്യൂകട്ടഷേന് വകവസയനില് മകറനി നനിയമനിക്കണക'
എനകകനതകണസ്റ്റ്  കടുതല് നലടതനകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതകന്നുനതസ്റ്റ്.   'സകസകന
ജസ്പീവനക്കകരകയനി തുടെരുന ഉകദകകഗസരുടടെ ശമ്പളക,  മറസ്റ്റ് ആനുകലേകങ്ങള് എനനിവ
സരക്കകര  കനരനിട്ടസ്റ്റ്  ടഷേറനി  മുകഖന  നല്കകേണതകണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  തുകേ  കബകരഡസ്റ്റ്
സരക്കകരനികലേയസ്റ്റ്,  ടഡപമ്മ്യൂകട്ടഷേന്  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  ടപന്ഷേന്  കകേകണ്ടനിബമ്മ്യൂഷേന്
ടകേകടുക്കകന് ബകദ്ധകസമകണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത ജസ്പീവനക്കകരക്കസ്റ്റ് കകേരളതനിടലേ സരക്കകര
ജസ്പീവനക്കകരക്കസ്റ്റ് ബകധകേമകയനിടള്ള നനിയമങ്ങളുക ചെട്ടങ്ങളുക ഉതരവകേളുക മകത്രമകണസ്റ്റ്
ബകധകേമകയനിരനികനതസ്റ്റ്.  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  ശമ്പളവക  മറസ്റ്റ്  ആനുകലേകങ്ങളുക  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്
തുറമുഖ വകുപ്പെനിടലേ എലക സകലേറനി  അലേവന്സസ്റ്റ് ടഹഡ്ഡുകേളുക ഇഗൗ വനിഭകഗക  ജസ്പീവനക്കകരക്കസ്റ്റ്
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വനിരമനികനതുവടര  നനിലേനനിരതണക.  ഇതനിടന  പരനിപകലേനതനിനകയനി  തുറമുഖ
വകുപ്പുടസക്രൈട്ടറനിയുടടെ  നനിയനണതനില്  എസകബനിഷേസ്റ്റ് ടമനസ്റ്റ്  ടസഷേകല്  ടസല്
രൂപസ്പീകേരനിക്കണക.  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  എലക  ആനുകലേകങ്ങളുക  അവകേകശങ്ങളുക  ഇഗൗ
ഓഫസ്പീസനിടന നനിയനണതനിലേകയനിരനിക്കണക.  വകുപ്പെനില് നനിലേവനിലുള്ള എലക ജസ്പീവനക്കകരുക
ടപന്ഷേന് ആയനി പനിരനിയുനതുവടരകയക നനിയമനതനിടന കേകലേകവധനി കേഴനിയുനതു
വടരകയക  സരക്കകര  ജസ്പീവനക്കകരകയനി  തുടെരുകേയുക  നനിലേവനിലുള്ള  കസവന-കവതന
ശമ്പളവകവസകേളുക  ടപന്ഷേന്  തുടെങ്ങനിയ  മറസ്റ്റ്  ആനുകലേകങ്ങളുക  സരക്കകര
തസ്പീരുമകനനികനതുകപകടലേ  ഇതരവകുപ്പുകേളനിടലേ  സരക്കകര  ജസ്പീവനക്കകടര
കപകടലേതടന ലേഭനികകേയുക നനിരദനിഷ്ടകേകലേകവധനി  തസ്പീരുനതുവടരകയക ടപന്ഷേന്
പറ്റുനതുവടരകയക  കബകരഡനിനസ്റ്റ്  കവണനി  ടതകഴനില്  തുടെകരണതുകടെനിയകടണനസ്റ്റ്'
കട്ടനികചരകക്കണതക  ടണനകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കതകന്നുനതസ്റ്റ്.  18-ാം  വകുപ്പെനിടലേ  ഒരു
കഭദഗതനി,  'വകുപ്പെനില്  നനിലേവനിലുള്ള  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  കപ്രകവനിഡനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,
സൂപ്പെറകനബകവഷേന്  ഫണസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  ഫണ്ടുകേള്  എനനിവ  ഇതര  സരക്കകര
ജസ്പീവനക്കകരുകടെതുകപകടലേ  നനിലേനനിരതണക'.   20  കേനികലേകമസ്പീറര  ദൂരക  പൂരണ്ണമകയുക
തസ്പീരകദശക  ഉള്ടപ്പെടുന  കേയ്പമകഗലേത്തുനനിന്നുക  വരുന ഒരകളകണസ്റ്റ്  ഞകന്.  മുനമ്പക,
അഴസ്പീകക്കകടെസ്റ്റ്  തുടെങ്ങനിയ  തുറമുഖങ്ങള്  എടന  നനികയകജകേ  മണ്ഡലേതനിലുള്ടപ്പെടുന
ടചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളകണസ്റ്റ്.  ഇതുകപകടലേ  കകേരളതനിടലേ  നനിരവധനി  തുറമുഖങ്ങളുടടെ
വനികേസനതനില് വലേനിയ മുകനറമുണകക്കകന് ഇഗൗ ബനില് സഹകയനികടമനകണസ്റ്റ് ഞകന്
മനസ്സനിലേകകനതസ്റ്റ്.  ആയതനിനകല്  തസ്പീരകദശവകസനികേളുടടെ ഒരു  പ്രതനിനനിധനി  എന്നുള്ള
നനിലേയനില്  ഏടറ  അഭനിമകനകതകടടെ  2017-ടലേ  കകേരള  മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ്  ബനിലനിടന
ഞകന് പനിന്തുണയന്നു.

1.30 PM]

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര,  വളടര  പ്രധകനടപ്പെട്ട  ഈ  ബനിലനിടന  ചെരചയനില്  പടങടുതസ്റ്റ്
ബഹുമകനടപ്പെട്ട  അകഗങ്ങള്  കരഖടപ്പെടുതനിയ  വനിലേടപ്പെട്ട  നനിരകദശങ്ങള്  എലകക
തടന  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്  ആകലേകചെനികനതുക  പരനിഗണനികനതുടമകടക്കയകണസ്റ്റ്.  ഈ
ബനില് പ്രകവരതനികേമകകുനകതകടുകടെനി ഇവനിടടെ പറഞ ഭയകശങകേള്ക്കസ്റ്റ് പരനിഹകരക
കേകണകന്  കേഴനിയുടമനകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  ആമുഖമകയനി  പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്.  ചെരചയനില്  പടങടുത
ബഹുമകനകരകയ ടകേ.  ആന്സലേന്, ഇ.  ടെനി.  മടെസണ് മകസര മറസ്റ്റ് സുഹൃത്തുക്കളകയ
ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപസ്റ്റ് കുമകര,  ശസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷേകസസ്പീര,  ശസ്പീ.  കജകണ്ടഫരണകണസസ്റ്റ്
എനനിവടരകടക്ക ചൂണനിക്കകണനിചതുകപകടലേ ഈ ബനില്  പ്രകവരതനികേമകകുനകതകടു
കടെനി ഇവനിടടെ ചെരചയനില് ഉനയനിക്കടപ്പെട്ട നനിരകകേരനിക്കടപ്പെകടെണവയലകത  കേകരകങ്ങടളലകക
ഉള്ടക്കകണ്ടുടകേകണ്ടുതടന ഈ കബകര ഡനിടന പ്രവരതനങ്ങള് കേകരകകമമകക്കകന്
കേഴനിഞകല് ഇവനിടടെ ഉനയനിക്കടപ്പെട്ട ആശങകേള്ക്കസ്റ്റ് പരനിഹകരക കേകണകന് കേഴനിയുടമനകണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്   വകകമകക്കകനുള്ളതസ്റ്റ്.  കബകരഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരണവമകയനി  ബനടപ്പെട്ട  കേകരകങ്ങള്
സൂചെനിപ്പെനിചകപ്പെകള്  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മുഖകമനനി  അതനിടന  ടചെയരമകന്  പദവനി



428 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 23, 2017

അലേങരനിക്കണടമന നനിരകദശക  ചെനിലേ അകഗങ്ങള് ചൂണനിക്കകണനികകേയുണകയനി.  അങ്ങടന
വരുകമ്പകള് കബകരഡനിടന ഇകപ്പെകഴടത ഘടെനയനുസരനിച്ചുക  ആവശകമനുസരനിച്ചുക
ഇഗൗ വനിഷേയതനില്   കടുതല് ശദ്ധനിക്കകനുക   സമയക  നല്കേകനുക  കേഴനിയകതവനിധക  മറസ്റ്റ്
ചുമതലേകേള്  വഹനികന  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മുഖകമനനി  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ളവര   തുറമുഖങ്ങളുടടെ
മദനകദനിന  പ്രവരതനങ്ങളനില്  പൂരണ്ണനനിലേയനില്  പടങടുകക്കണ  ബകദ്ധകതയുള്ള
വരകയനിതസ്പീരുക. കബകരഡനിടന കയകഗക കചെരുനതുള്ടപ്പെടടെ അടെനിയന്തര ഘട്ടങ്ങളനില്
ചെനിലേ  നടെപടെനികേള്  മകേടക്കകള്ളുനതനിനസ്റ്റ്  കടെനിയകകലേകചെനകേള്  കവണനിവരുക.  അതരക
സന്ദരഭങ്ങളനില്  ഉതരവകദടപ്പെട്ട  വലേനിയ  പദവനി  വഹനികന  ബഹുമകനടപ്പെട്ട
മുഖകമനനി  ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടടെ  സകനനിദ്ധകക  ഉണകകുനതനിനസ്റ്റ്
ചെനിലേ പ്രകകയകഗനികേമകയ പരനിമനിതനികേളുണകവകേ സസകഭകവനികേമകണസ്റ്റ്.  അതുടകേകണകണസ്റ്റ്
ഇതരടമകരു  മകറക  സസസ്പീകേരനിക്കണടമന  നനിലേയനികലേയസ്റ്റ്  ചെനിന്തനിക്കകന്  ഞങ്ങടള
കപ്രരനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്.  അതുടകേകണസ്റ്റ്  ഈ  നനിലേയനിലുള്ള  കബകരഡടലങനില്കപ്പെകലുക  ഈ
വകുപ്പുമകയനി ബനടപ്പെടുന ചുമതലേടപ്പെട്ട ഉകദകകഗസന്മേകരുടടെയുക കബകരഡനിടനയുക
പ്രവരതനങ്ങള് പൂരണ്ണമകയുക സരക്കകരനിടന നനിയനണതനിലുമകയനിരനികക.   അതുടകേകണ്ടു
തടന  ഏതസ്റ്റ്  ഘട്ടതനിലുക  നമ്മുടടെ  സകസകനതനികനക  ജനങ്ങള്കക്കക  തസ്പീരകദശതനികനക
ടതകഴനിലേകളനികേള്കക്കക  അസസസ്പീകേകരകമകയ  എടന്തങനിലുക  ഉണകയനിക്കഴനിഞകല്  അതതസ്റ്റ്
സന്ദരഭങ്ങളനില്  ഇടെടപടെകനുക  നനിയനനിക്കകനുക  മകറക  വരുതകനുമുള്ള  എലക  അധനികേകര-
അവകേകശങ്ങളുക സകസകന ഭരണകടെതനിനുണസ്റ്റ് എനതുടകേകണ്ടുക ഈ നനിലേയനിലുള്ള
ഒരു ഉത്ക്കണ്ഠ അക്കകരകതനില് ഉണകകകേണതനിടലനകണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇവനിടടെ  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ  പ്രശ്നക  പരകമരശനികകേയുണകയനി.  നനിലേവനിലുള്ള  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ
എലക  കസവന-കവതന  വകവസകേളുക  സകരകണവക  ഇകപ്പെകള്  ഏതസ്റ്റ്  നനിലേയനിലേകകണക
നടെകനതസ്റ്റ്  അതുകപകടലേതടന  അവരക്കസ്റ്റ്  അതുണകയനിരനികടമനകണസ്റ്റ്   ജസ്പീവനക്കകരുടടെ
പ്രശ്നക സകബനനിചസ്റ്റ് ഉനയനിക്കടപ്പെട്ട കേകരകടതകറനിചസ്റ്റ് പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്.  മടറകനസ്റ്റ്,
ഇവനിടടെ കേകയ്യറടതകറനിചസ്റ്റ് പറഞതസ്റ്റ്; തനികേച്ചുക ശരനിയകണസ്റ്റ്.  പലേ പ്രകദശങ്ങളനിലുക
അനധനികൃതമകയ കേകയ്യറങ്ങള് നടെകന്നുണസ്റ്റ്.  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപസ്റ്റ്  കുമകര  പറഞതു
കപകടലേ  കകേകഴനികക്കകടട്ട   കേകരകക  ശദ്ധയനില്ടപ്പെട്ടതകണസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  പരനിഹകരക
കേകണകനുള്ള  നടെപടെനികേള്  ആരകഭനിചനിടണസ്റ്റ്.  പലേ  നനിലേയനിലുമുള്ള  കേകയ്യറങ്ങളുമുണസ്റ്റ്.
ഇടതകന്നുക  വനികേസന പ്രവരതനങ്ങളുമകയനി  ബനടപ്പെട്ട കേകരകങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  തടെസ്സമുണകക്കനില.
ഈ  കബകരഡനിടന  പ്രവരതനക  പ്രകവരതനികേമകകുനകതകടുകടെനി  വനികേസന
പ്രവരതനങ്ങള് തസരനിതഗതനിയനില് ആരകഭനികകേയകണസ്റ്റ്. അഴസ്പീക്കല് മുതല് വനിഴനിഞക വടര
നസ്പീണ്ടുകേനിടെകന  തസ്പീരഭൂമനിയനില്  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കകവശകമകയ  എലക
പ്രവരതനങ്ങളുക  നടെത്തുകമ്പകള്  അടെനിയന്തര  പ്രകധകനകകതകടുകടെനി  ടചെകയ്യണ
നനിരവധനി കേകരകങ്ങളുണസ്റ്റ്.  സകകങതനികേമകയതുക  ജനകേസ്പീയ പങകളനിതതനിടനതുമകയ
കേകരകങ്ങളുണസ്റ്റ്. ഇടതലകക പരനിഗണനികകമ്പകള് കേകയ്യറ ഭൂമനിയനില്നനിന്നുക ഒഴനിവകക്കല്
നടെപടെനിയുള്ടപ്പെടടെ  വനികേസനപ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  എടന്തലകക  സഗൗകേരകങ്ങള്  ഭൂമനിപരമകയനി
ഉണകകേണകമക അടതലകക ലേഭകമകകനതനിനകവശകമകയ നടെപടെനിക്രൈമങ്ങള് സസസ്പീകേരനി
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കനതകടണനകണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് ഇതുസകബനനിചസ്റ്റ് പറയകനുള്ളതസ്റ്റ്. മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനില്
പകസ്സകയനി  കബകരഡസ്റ്റ്  നനിലേവനില്വരുനകതകടുകടെനി  ഇവനിടടെ  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  അകഗങ്ങള്
ചൂണനിക്കകണനിചനിടള്ള  വനിവനിധ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പരനിഹകരക  കേകണകന്  കേഴനിയുക.   പ്രകതകകേനിചസ്റ്റ്
ഇത്രയുക ദസ്പീരഘകമറനിയ തസ്പീരഭൂമനി നനിലേനനില്കന ഒരു സകസകനതനിടന തസ്പീരഭൂമനി
സകരകണക  അതകകവശകമകണസ്റ്റ്.  മത്സകടതകഴനിലേകളനികേളുടടെ  ജസ്പീവകനകപകധനികേടള
ഏടതങനിലുക  തരതനില്  നനിഗ്രേഹനികന ഒരു നനിലേപകടുക  സരക്കകരനിടന   ഭകഗത്തു
നനിന്നുക ഉണകകേനില.  വനിഴനിഞക തുറമുഖക ഉണകയകപ്പെകള് അവനിടടെ  ജസ്പീവകനകപകധനി
നഷ്ടടപ്പെട്ടവരക്കസ്റ്റ്  ആനുകലേകങ്ങളുക  സകരകണവക  നല്കുനതനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ടമനസ്റ്റ്
മുന്തനിയ  പരനിഗണന  നല്കേനിടക്കകണകണസ്റ്റ്  കേകരകങ്ങള്  ടചെയ്തുടകേകണനിരനികനതസ്റ്റ്.
അതുടകേകണസ്റ്റ് മത്സകടതകഴനിലേകളനികേളുക അവരുടടെ കുടുകബങ്ങളുക തസ്പീരഭൂമനിയുടമകടക്ക
തടന നമ്മുടടെ സകസകനതനിടന തസ്പീര സുരകയുടടെയുക ജസ്പീവനിതമകരഗതനിടനയുക
പ്രധകനടപ്പെട്ട  കകേന്ദ്രടമന  നനിലേയസ്റ്റ്  പരനിഗണനികടമനകണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  വകകമകക്കകനുള്ളതസ്റ്റ്.
ബഹുമകനടപ്പെട്ട അകഗങ്ങടളലകകതടന ചെരചയനില് പറഞ കേകരകങ്ങള് അതനിടന
പ്രകധകനകകതകടുകടെനി ഉള്ടക്കകള്ളുനതകയനിരനികക.  ഈ ബനില് ഇനസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിച
നനിലേയനില് പകസ്സകക്കനിതരണടമനകണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനിക്കകനുള്ളതസ്റ്റ്.

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  ടകേ.  ആന്സലേന്  അങ്ങയുടടെ  1 എ  നമ്പര
കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ് ടചെയ്യുന്നുകണക?

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ആന്സലേന്  : സര, ഞകന് പ്രസസ്റ്റ് ടചെയ്യുനനില.

മനി  .   ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. ടകേ. ആന്സലേന് അങ്ങയുടടെ കഭദഗതനി സഭയുടടെ
അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു.

ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  മടെസണ് മകസര അവതരനിപ്പെനിച  3 ബനി നമ്പര കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ്
ടചെയ്യുന്നുകണക?

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടെനി  .   മടെസണ് മകസര  : സര, ഞകന് പ്രസസ്റ്റ് ടചെയ്യുനനില.

മനി  .    ടഡപമ്മ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  ഇ.  ടെനി.  മടെസണ്  മകസര  അവതരനിപ്പെനിച
കഭദഗതനി സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു.

സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമനിറനി  റനികപ്പെകരട്ടസ്റ്റ്  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  2017-ടലേ  കകേരള  മകരനിമടെക
കബകരഡസ്റ്റ് ബനില് പരനിഗണനയ്ടക്കടുക്കണടമന പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര................

പ്രകമയക സഭ അകഗസ്പീകേരനിചനിരനികന്നു.

ബനില് പരനിഗണനയ്ടക്കടുകന്നു.
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വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള്ള പരനിഗണന

2-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര,  ഞകന്  തകടഴപ്പെറയുന  ഔകദകകഗനികേ  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

142. ഖണ്ഡക  2  (ഡബ്ളനിയു)  (i)-ല്  "കടെകടത  അവര  ഉള്ടപ്പെടുനതുക;"
എനസ്പീ വകകകേളുക ചെനിഹ്നവക ഒഴനിവകകകേ.

145. ഖണ്ഡക 2 (എ)-ല് "സകരകഭക" എന വകക്കനിനു പകേരക "സകരകഭങ്ങള്"
എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ

(അദ്ധകകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര)

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   ആന്സലേന്  : സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

168. ഖണ്ഡക 2 (ജനി)-ല് "ലേകഭതനിനുകവണനി" എന വകക്കസ്റ്റ് ഒഴനിവകകകേ.

174. ഖണ്ഡക  2  (എചസ്റ്റ്)-ല്  "ഏരടപ്പെടെകത  ആഭകന്തര  വകകപകര  കേപ്പെല്
അലകത"  എന വകകകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരക  "ഏരടപ്പെടുന"  എന വകക്കസ്റ്റ്
കചെരകകേ

179. ഖണ്ഡക 2 (ടജ) തകടഴപ്പെറയുക പ്രകേകരക മകറ്റുകേ.

 "  (ടജ)"  ചെരകകേള്   "എനകല്  വനില്പനയള്ള  എലകതരതനിലുമുള്ള  ജകഗമ
വസ്തുക്കള്  എനരത്ഥമകകുനതുക  അതനില്  കേന്നുകേകലേനികേള്  ഉള്ടപ്പെടുനതുക
പരമ്പരകഗത  മല്സകടതകഴനിലേകളനികേള്  യനവല്കൃതകമക  അലകതകതക
ആയ ജലേയകനങ്ങള്  ഉപകയകഗനിചസ്റ്റ്  പനിടെനികന മല്സകക  ഉള്ടപ്പെടെക
തതുമകകുന്നു." 

212. ഖണ്ഡക  2 (ഇസഡസ്റ്റ് ബനി)-ല്  "ഋണങ്ങള്,"  എന വകകക ചെനിഹ്നവക
നസ്പീക്കക ടചെയ്യുകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര  : 204-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  142-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനിക്കസ്റ്റ്
തുലേകമകയതനിനകല് അവതരനിപ്പെനികക്കണതനില.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര,  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന 180, 189 എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതനികേളുക ശസ്പീ.
വനി.  ടകേ.  ഇബ്രകഹനിക  കുഞനിടന  192-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനിയുക  ശസ്പീ.  എന്.  ഷേകസുദസ്പീടന
198-ാം നമ്പര കഭദഗതനിയുക ശസ്പീ.  കമകന്സസ്റ്റ് കജകസഫനിടന 201, 211  എനസ്പീ നമ്പര
കഭദഗതനികേളുക ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേളകയനി ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.
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180. ഖണ്ഡക  2  (എല്)-ല്  "വരയടപ്പെടുന"  എന  വകക്കനിനസ്റ്റ്  പകേരക

" വരയടപ്പെടുന " എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.   

189. ഖണ്ഡക  2(ആര)-ല്  "വരയടപ്പെടുന"  എന  വകക്കനിനസ്റ്റ്  പകേരക

"വരയടപ്പെടുന" എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

192. ഖണ്ഡക  2 (എസസ്റ്റ്) -ല്  "തുറമുഖടത"  എനതസ്റ്റ്  "തുറമുഖതസ്റ്റ്  "  എനസ്റ്റ്

മകറ്റുകേ.

198. ഖണ്ഡക  2(യു)-ല്  "സരക്കകരകല്”എനതനിനു  പകേരക  "സരക്കകരനിനകല്”

എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

201. ഖണ്ഡക  2(ഡബനിയൂ)(i)-ല്  "ചെരയ് ക്കയയ് കന”എനതനിനു പകേരക

"ചെരക്കയകന” എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

211. ഖണ്ഡക  2 (ഇസഡസ്റ്റ്എ) (ii)-ല്  "കേസ്പീഴനില് ഏടതങനിലുക മുനനിസനിപ്പെകലേനിറനികയക"

എനതനിനുകശഷേക "നഗരസഭകയക" എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

ഒഗൗകദകകഗനികേ  കഭദഗതനികേള്  അകഗസ്പീകേരനിക്കണമനസ്റ്റ്  അഭകരത്ഥനികന്നു.  മറസ്റ്റ്

കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി അവതരനിപ്പെനിച 142, 145, 180, 189, 192,
198, 201, 211 എനസ്പീ  നമ്പര ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  ടകേ.  ആന്സലേന്  അവതരനിപ്പെനിച  168,  174,  179,  212  എനസ്പീ
കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  2-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  2-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 2-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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3-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര,  ഞകന്  തകടഴപ്പെറയുന  ഔകദകകഗനികേ  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

227. ഖണ്ഡക 3(4)-ടന (ix)-ാംഇനതനില് "രണസ്റ്റ്"  എന വകക്കനിനസ്റ്റ് പകേരക
"നകലേസ്റ്റ്" എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന് കേടെനപ്പെള്ളനി:  സര,  ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  അബ്ദുറബ്ബനിടന  235-ാം
നമ്പര കഭദഗതനിയുക ശസ്പീ.  ടകേ.  എസസ്റ്റ്.  ശബരസ്പീനകഥേടന 241-ാം നമ്പര കഭദഗതനിയുക
ശസ്പീ. സണ്ണനി കജകസഫനിടന  261-ാം നമ്പര കഭദഗതനിയുക ശസ്പീ. പനി. ടെനി. കതകമസനിടന
289-ാം നമ്പര കഭദഗതനിയുക ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേളകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

235. ഖണ്ഡക 3(1)-ല് “എനസ്റ്റ് വനിളനിക്കടപ്പെടുന”എനതസ്റ്റ് “എന കപരനില്”എനസ്റ്റ്
മകറ്റുകേ.

241. ഖണ്ഡക  3(2)-ല് “വകയനക”എന വകക്കനിനുപകേരക “മകേമകറക”എന
വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

261. ഖണ്ഡക 3 (4) (ii)-ല് "അയകള്" എനതസ്റ്റ്  "അകദഹക" എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

289. ഖണ്ഡക 3-ല് ഉപഖണ്ഡക (5) ആയനി തകടഴപ്പെറയുനവ കചെരകകേ:

"(5)  നകമനനിരകദശക  ടചെയ്യടപ്പെട്ട  ടചെയരമകന്,  മവസസ്റ്റ്  ടചെയരമകന്,
അകഗങ്ങള്  എനനിവരുടടെ  കേകലേകവധനി  പരമകവധനി  അഞ്ചുവരഷേക
ആയനിരനികക".

ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള് അകഗസ്പീകേരനിക്കണമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി അവതരനിപ്പെനിച  227,  235,  241,  261,

289 എനസ്പീ   ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  3-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന

പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............
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കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  3-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക

സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 3-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

4-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 4-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

4-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

4-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

5-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര, ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകദറനിടന 3 07-ാം നമ്പര കഭദഗതനിയുക
ശസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതകമസനിടന  312-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനിയുക  ഒഗൗകദകകഗനികേ  കഭദഗതനികേളകയനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.   

307.   ഖണ്ഡക 5(2)-ല്  "അദ്ധകകക" എനതസ്റ്റ് "ആദ്ധകകക " എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ. 

312. ഖണ്ഡക 5(3)-ല്   "അദ്ധകകക" എനതസ്റ്റ് "ആദ്ധകകക " എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള് അകഗസ്പീകേരനിക്കണമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി അവതരനിപ്പെനിച 307, 312 എനസ്പീ  നമ്പര
ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  5-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  5-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  5-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

6-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 6-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

6-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

6-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

7-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 7-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

7-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

7-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

8-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 8-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

8-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

8-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

9-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 9-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

9-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

9-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

10-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)
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മനി  .   സസ്പീക്കര : 10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

10-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

11-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 11-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

11-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

11-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

12-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമതസ്റ്റ്  കകേകയ:  സര,  ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു:

381.  ഖണ്ഡക  12 (3)-നസ്റ്റ്  കശഷേക തകടഴപ്പെറയുനതസ്റ്റ്  (4)  ആയനി കചെരകകേയുക
കശഷേനികനതസ്റ്റ് പുനനഃക്രൈമസ്പീകേരനികകേയുക ടചെയ്യുകേ.

"(4) (1)-ാംഉപവകുപ്പെനില് പരകമരശനിചനിടള്ള പ്രകേകരക ജസ്പീവനക്കകരക കവണനി
കേണക്കനില്  വരവ  ടവചനിടള്ള  തുകേകേള്  അവരകകവണനി  രൂപസ്പീകേരനിചനിടള്ള  ഏടതങനിലുക
ടപന്ഷേന്,  കപ്രകവനിഡനസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,  ഗ്രേകറ്റുവനിറനി  അടലങനില്  അതുകപകലുള്ള  ഫണ്ടുകേളനിടലേ
നനിശ്ചയനിക്കടപ്പെട്ട ദനിവസക വടരയുള്ള ഏടതങനിലുക സഞനിത കുടെനിശനികേ പലേനിശകയകടു
കടെനിയുക  അങ്ങടനയുള്ള  ഫണ്ടുകേടള  സകബനനിച  അക്കഗൗണ്ടുകേകളകടു  കടെനിയുക  സരക്കകര
കബകരഡനിനസ്റ്റ് മകേമകകറണതുക, കടെകടത, കബകരഡസ്റ്റ്, അങ്ങടനയുള്ള ജസ്പീവനക്കകരക്കസ്റ്റ്
അവരുടടെ  കസവന  വകവസകേള്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  ഉചെനിതമകയ  സമയതസ്റ്റ്  നല്കകേണതകയ
ടപന്ഷേന്, കപ്രകവനിഡനസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ്, ഗ്രേകറ്റുവനിറനി അടലങനില് അതുകപകലുള്ള മറ്റു തുകേകേള്
നല്കുവകന് ബകധകസമകയനിരനികനതുമകണസ്റ്റ്".

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.

456/2020
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മനി  .    സസ്പീക്കര :ശസ്പീ.  വനി.  ടകേ.സനി.  മമതസ്റ്റ് കകേകയ അവതരനിപ്പെനിച  381-ാംനമ്പര
കഭദഗതനി സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

12-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

12-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

12-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

13-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .  സനി  .    മമതസ്റ്റ്  കകേകയ :  സര,  ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

386. ഖണ്ഡക 13(2) നസ്പീക്കക ടചെയ്യുകേ.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര : ശസ്പീ. വനി. ടകേ.സനി. മമതസ്റ്റ് കകേകയ അവതരനിപ്പെനിച 386-ാംനമ്പര
കഭദഗതനി സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

13-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

13-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

13-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

14-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമതസ്റ്റ്  കകേകയ:  സര,  ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

409. ഖണ്ഡക 14 (2) -ല്  "മറ്റു വനിധതനികലേക" എനതസ്റ്റ് "പനി. എസസ്റ്റ്. സനി. വഴനി
കനരനികട്ടക " എനസ്റ്റ്   മകറ്റുകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)
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തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  397-ാം  നമ്പര കഭദഗതനി   ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

397.  ഖണ്ഡക 14(1)-ല് "നനിബനകേകളകടുക"  എനതസ്റ്റ്  "നനിബനസ്റ്റ് ധനകേകളകടുക"
എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

ഒഗൗകദകകഗനികേ  കഭദഗതനി  അകഗസ്പീകേരനിക്കണമനസ്റ്റ്  അഭകരത്ഥനികന്നു.  മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള്
സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  397-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  14-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 14-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 14-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

15-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 15-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

15-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

15-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

16-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   ടജയനികസസ്റ്റ് മകതബ: സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

460. ഖണ്ഡക  16  (എഫസ്റ്റ്)  -ല്   "കസവനക  ടചെയ്യുന"  എനതനിനു കശഷേക
"തുറമുഖ കേകരകകലേയതനിടലേ" എനസ്റ്റ്  കചെരകകേ.
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462. ഖണ്ഡക  16  (എഫസ്റ്റ്)-ല്  "വകവസകേകളകടുക  ഉകദകകഗതനില്,  തുടെരുകേകയക"
എനതനിനസ്റ്റ് പകേരക "വകവസകേകളകടടെയുക" എനസ്റ്റ്  കചെരകകേ.

463. ഖണ്ഡക 16 (എഫസ്റ്റ്)-ല് "ടചെയ്യുകേകയക" എനതസ്റ്റ് ഒഴനിവകകകേ.

464. ഖണ്ഡക  16 (എഫസ്റ്റ്)-ല്  "കജകലേനി  അവസകനനിപ്പെനികനതുവടരകയക അയകളുടടെ
കസവന  കേകലേകവധനികയക  പ്രതനിഫലേകമക  കസവനവകവസകേകളക
ടറഗുകലേഷേനുകേളകല്  കബകര ഡസ്റ്റ്  യഥേകവനിധനി  മകറക  വരുത്തുനതു  വടരകയക"
എനതനിനസ്റ്റ് പകേരക "കജകലേനി അവസകനനികനതുവടര" എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

466. ഖണ്ഡക 16 (എഫസ്റ്റ്)-ല് "കജകലേനി തുടെകരണതുമകണസ്റ്റ്" എനതനിനസ്റ്റ് പകേരക
"കജകലേനി തുടെരകന് അവകേകശക ഉണകയനിരനികനതുമകണസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

472. ഖണ്ഡക  16  (എഫസ്റ്റ്)-ടന  കനിപ  നനിബനന  തകടഴപ്പെറയുക  പ്രകേകരക
മകറ്റുകേ:

"എനകല്, സരക്കകര ജസ്പീവനക്കകരുടടെ കവതന കസവന വകവസകേള്
പരനിഷ്ക്കരനികനതനിടന  അടെനിസകനതനില്  കബകരഡനിടലേ  ജസ്പീവനക്കകരുടടെ
കവതന കസവന വകവസകേളുക പരനിഷ്ക്കരനികക്കണതകണസ്റ്റ്." 

473. ഖണ്ഡക 16 (എഫസ്റ്റ്)-ടന വനിശദസ്പീകേരണക ഒഴനിവകകകേ.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): ശസ്പീ. ടകേ. സനി. കജകസഫനിടന 457-ാം നമ്പര കഭദഗതനി ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

457.  ഖണ്ഡക  16 (ഇ) -ല്  "മറ്റു നനിയമനനടെപടെനികേളുക"  എനതസ്റ്റ്  "മറ്റു നനിയമ
നടെപടെനികേളുക" എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി അകഗസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.  മറസ്റ്റ് കഭദദഗതനികേള്
സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  457-ാംനമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ. ടജയനികസസ്റ്റ് മകതബ അവതരനിപ്പെനിച 460, 462, 463, 464, 466, 472, 473
എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  16-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 16-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 16-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

17-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

474.  ഖണ്ഡക  17-ല്  "കസവന  കവതന  വകവസകേകളകടുക”എന  വകകകേള്ക്കസ്റ്റ്
കശഷേക "തുടെരകവനതുക” എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി അകഗസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  474-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 17-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര................

പ്രതനികലേനികനവര...............

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 17-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

18-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  ശസ്പീ.  മഞളകകകുഴനി  അലേനിയുടടെ  489-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

489.  ഖണ്ഡക 18-ല് "തുറമുഖ കേകരകകലേയക"  എന വകക്കനിനു പകേരക  "തുറമുഖ
ഡയറകകറകറക തുറമുഖ കേകരകകലേയകമക" എനസ്പീ വകകകേള് കചെരകകേ.

ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി അകഗസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  489-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  18-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 18-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 18-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

19-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 19-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

19-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

19-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

20-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 20-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

20-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

20-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

21-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തുസകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  ശസ്പീ.  എക.  ഉമറനിടന  501-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

501.  ഖണ്ഡക  21-ല്  “ആരജനക  നടെതകവനതുക”എനതനിനസ്റ്റ്  പകേരക
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“ആരജനിക്കകവനതുക”എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

 ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി അകഗസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  501-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 21-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 21-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 21-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

22-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 22-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

22-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

22-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

23-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): ശസ്പീ. പുരുഷേന് കേടെലുണനിയുടടെ 534-ാം നമ്പര കഭദഗതനി ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

534.  ഖണ്ഡക  23  (2)(ജനി)  യനില്  "ഭകരക  കുറഞ  കേപ്പെലുകേളുക"  എനതനിനസ്റ്റ്
പകേരക "വനിളക്കസ്റ്റ് കേപ്പെലുകേളുക"  എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

സര, ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി അകഗസ്പീകേരനിക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.
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മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  534-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 23-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  23-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 23-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

24-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 24-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

24-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

24-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

25-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 25-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

25-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

25-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

26-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന്: സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

565.  ഖണ്ഡക 26 (2) -ല്  "  ടകേട്ടനിയനിടുന സലേകതക "  എനതനിനു പകേരക
"നങ്കൂരമനിടുന സലേകതക " എന്നുക "സലേമുള്ളകപ്പെകള്" എനതനിനസ്റ്റ് പകേരക "ഒഴനിവള്ളകപ്പെകള്"
എന്നുക കചെരകകേ.
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തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  സനി.  ടകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പെനിച  565-ാം  നമ്പര
കഭദഗതനി സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

26-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

26-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

26-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

27-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കജകണ്  ടഫരണകണസസ്റ്റ്:  സര,  ഞകന്  തകടഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

571. ഖണ്ഡക 27-ല് "വകങ്ങനിയകശഷേവക"  എനതസ്റ്റ് "വകങ്ങനിയ കശഷേക"  എനസ്റ്റ്
മകറ്റുകേ.

572.  ഖണ്ഡക 27-ല് "വനിജ്ഞകപനക വഴനിയുക"  എനതസ്റ്റ്  "വനിജ്ഞകപനക വഴനി"
എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

573. ഖണ്ഡക 27-ല് "അനുസൃതവമലകടത" എനതസ്റ്റ് "അനുസൃതമകയനി" എനസ്റ്റ്
മകറ്റുകേ

575.  ഖണ്ഡക  27-ല്  "യകടതകരു  ചെരകകേകളക  യകത്രക്കകകരകയക"  എനതസ്റ്റ്
"യകടതകരു യകത്രക്കകടരയുക ചെരകകേടളയുക" എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

576. ഖണ്ഡക 27-ല് "ടചെയ്യരുടതനസ്റ്റ്" എനതസ്റ്റ് "ടചെയ്യണടമനസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

577. ഖണ്ഡക 27-ടന  കനിപ നനിബനന ഒഴനിവകകകേ.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. സനി. ടകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പെനിച 571, 572, 573, 575,
576, 577 നമ്പര കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

27-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........
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27-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

27-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

28-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 28-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

28-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

28-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

29-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 29-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........

29-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

29-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

30-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഞകന്  തകടഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

604.  ഖണ്ഡക  30 (2) (i) -ല്  ''ടകേട്ടനിയനിടുന''  എനതസ്റ്റ്  ''നങ്കൂരമനിടുന''  എനസ്റ്റ്
മകറ്റുകേ. 

605. ഖണ്ഡക 30 (2) (ii) ഒഴനിവകകകേ. 

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  സനി.  ടകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന്  അവതരനിപ്പെനിച  604,  605  നമ്പര
കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

30-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........
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30-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

30-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

31-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  ഞകന്  തകടഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

611. ഖണ്ഡക 31 (1) (സനി) -ല് "ചുമത്തുവകന്" എനതസ്റ്റ് നസ്പീക്കക ടചെയ്യുകേ.

612.  ഖണ്ഡക 31 (1) (സനി)-ല് "മകരഗങ്ങള് വഴനിയുക അങ്ങടനയുള്ള"  എനതസ്റ്റ്
നസ്പീക്കക ടചെയ്യുകേ.

613.  ഖണ്ഡക  31(1)  (സനി)-ല്  "വനികധയമകയുക"  എനതനിനസ്റ്റ്  പകേരക  "വനികധയമകയനി"
എനസ്റ്റ് കചെരകകേ. 

ശസ്പീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്: സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

615. ഖണ്ഡക 31 (1) (ഡനി) തകടഴപ്പെറയുക പ്രകേകരക മകറ്റുകേ;

"(ഡനി)  ജലേയകനങ്ങടള നയനിക്കകലേക വലേനിച്ചുടകേകണ്ടു കപകകേകലേക ടകേട്ടനി ഉറപ്പെനിക്കകലേക
ടകേകളുതനിടെകലേക അളടവടുക്കകലേക ജലേയകനങ്ങളുമകയനി ബനടപ്പെട്ട മറസ്റ്റ് ഏടതങനിലുക
കസവനങ്ങകളക.”

618.  ഖണ്ഡക  31(4)-ല്  "32,  33,  അടലങനില്  35  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേള്"  എനതനിനസ്റ്റ്
പകേരക “36 മുതല് 39 വടരയുള്ള വകുപ്പുകേള്" എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

620.  ഖണ്ഡക  31(6)-ല്  "ഉതരവകദനിതസമകയനിരനികനതുമകണസ്റ്റ്"  എനതനിനസ്റ്റ്
പകേരക “ഉതരവകദനിതതനിനസ്റ്റ് സമമകയനിരനികനതുമകണസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  സനി.  ടകേ.  ഹരസ്പീന്ദ്രന് അവതരനിപ്പെനിച  611, 612, 613,  ശസ്പീ.
സനി.  കൃഷ്ണന് അവതരനിപ്പെനിച  615, 618, 620  എനസ്പീ നമ്പര കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ
അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

31-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര .........

പ്രതനികലേനികനവര .........
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31-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

31-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

32-  ാം   വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

625. ഖണ്ഡക 32(1)(i)-ല് "വകവസകേളകല് അനുശകസനിക്കടപ്പെകടെണതുക;'' എനതനിനസ്റ്റ്
പകേരക "വകവസകേള് പ്രകേകരക ആയനിരനികക്കണതുക;" എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.  ശസ്പീ.  എക.  സസരകജനിടന  627-ാം
നമ്പര കഭദഗതനി ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു. 

627. ഖണ്ഡക 32(1)(ii)-ടന കനിപ നനിബനനയുടടെ (ബനി)-ഇനതനില് "ഉതരവകദനിതസക''
എനതനിനസ്റ്റ്  പകേരക  "ഉതരവകദനിതക"  എന്നുക  "കേകലേവധനി''  എനതനിനസ്റ്റ്  പകേരക
"കേകലേകവധനി''എന്നുക കചെരകകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  627-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

ശസ്പീ.  സനി.  കൃഷ്ണന്  അവതരനിപ്പെനിച  625-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  സഭയുടടെ
അനുമതനികയകടുകടെനി പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  32-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

32-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

32-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

33-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 33-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................
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33-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

മുപ്പെതനിമൂനകക വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

34-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 34-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

34-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

34-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

35-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 35-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

35-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

35-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

36-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 36-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

36-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

36-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

37-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 37-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

37-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

37-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

38-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 38-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

38-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

38-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

39-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 39-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

39-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

39-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

40-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 40-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

40-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

40-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

41-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്
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തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര, ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  688-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  "ഒഗൗകദകകഗനികേ
ഗസറനില്  പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്"  എനസ്പീ  വകകകേള്  വനിടകേകളയണതകടണന
കഭദഗതനികയകടുകടെനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

688.  ഖണ്ഡക  41(3)-ല്  "ഔകദകകഗനികേ ഗസറനില്  "പ്രസനിദ്ധസ്പീകേരനികക്കണതുക"
എനസ്പീ വകകകേള്  വനിടകേളകയണതകണസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  688-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  41-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

41-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

41-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

42-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 42-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

42-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

42-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

43-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 43-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

43-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

43-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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44-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 44-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

44-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

44-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

45-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 45-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

45-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

45-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി. 

46-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള് ഖകദര: ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

707. ഖണ്ഡക 46 (1)-ല് "അടെനിതറയ്കക്കക" എനതനിനുപകേരക "തറയ്കക്കക''
എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

709. ഖണ്ഡക 46(2) തകടഴപ്പെറയുകപ്രകേകരക മകറ്റുകേ.

"(2)  ഇതരതനിലുള്ള  തുകേയസ്റ്റ്,  ഏടതങനിലുക  നനിയമപ്രകേകരക  കകേന്ദ്ര  സരക്കകരനിനസ്റ്റ്
നല്കേകനുള്ള തുകേ,  പനിഴ ഒഴനിടകേ കേസകസസ്റ്റ് തസ്പീരുവ  ഇനതനില് കകേന്ദ്രസരക്കകരനിനസ്റ്റ്
നല്കേകനുള്ള തുകേ കേടെത്തുകലേനിയനിനതനിലുക മറ്റുക കേപ്പെല് ഉടെമയസ്റ്റ് ലേഭനിക്കകനുള്ള തുകേ,
ജനറല് ആവകറജസ്റ്റ്  നനിയമതനിടന അടെനിസകനതനില് ഉണകകുന നഷ്ടക എനനിവ
ഒഴനിടകേയുള്ള തുകേകയക്കകള് മുന്ഗണന ഉണകയനിരനികനതകണസ്റ്റ്.''

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.
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മനി  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകദര അവതരനിപ്പെനിച 707, 709 എനസ്പീ
നമ്പര കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടുകടെനി പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു.

46-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

46-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

46-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

47-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): ശസ്പീ.  മഞളകക  കുഴനി  അലേനിയുടടെ  711-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

711.  ഖണ്ഡക  47  (1)-ല്  "സസന്തമകക്കനിയനിടള്ളകതക"  എനതനിനുപകേരക
"സസന്തമകയനിടള്ളകതക"  എനസ്റ്റ് കചെരകകേ. മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.

മനി  .  സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച 711-ാം നമ്പര ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  47-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

47-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

47-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

48-  ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 48-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

48-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

48-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

456/2020
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49-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 49-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

49-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

49-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

50-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 50-ാം ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

50-ാം ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

50-ാം ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

51-  ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 51-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

51-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

51-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

52-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 52-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................
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52-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരച്ചു.

52-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

53-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തുസകരകണവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  747-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

747.  ഖണ്ഡക  53  (2)-ല്  "ഒരു  ബകങനികലേക"  എനതസ്റ്റ്  "ഒരു  ബകങനില്"
എനകക്കനി മകറ്റുകേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി സഭ
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  53-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 53-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 53-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

54-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 54-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

54-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

54-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

55-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 55-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

55-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

55-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

56-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 56-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

56-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

56-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

57-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 57-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

57-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

57-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

58-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജകസഫനിടന  760-ാം നമ്പര കഭദഗതനി ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

760. ഖണ്ഡക 58(1)-ല് "ഉള്ള അതനിനസ്റ്റ്" എനതസ്റ്റ് "ഉള്ളതനിനസ്റ്റ്" എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനി സഭ

അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 
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കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  58-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന

പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

58-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

58-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

59-  ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനിയനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 59-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

59-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

59-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

60-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 60-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

60-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

60-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

61-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 61-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

61-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

61-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

62-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനിയനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 62-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

62-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

62-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

63-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 63-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

63-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

63-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

64-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്
(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 64-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................
64-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

64-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

65-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 65-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

65-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

65-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

66-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 66-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

66-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

66-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

67-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  ശസ്പീ.  അബ്ദുള്  ഹമസ്പീദസ്റ്റ്  പനി.യുടടെ  773-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി   ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

773. ഖണ്ഡക 67 ഇനക (i) -ല് "ഉള്ള മകരഗക" എന വകകകേള് ഒഴനിവകകകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  773-ാംനമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  67-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  67-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 67-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

68-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 68-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

68-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

68-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

69-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 69-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

69-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

69-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

70-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കജകണ്  ടഫരണകണസസ്റ്റ് :  സര,  ഞകന്  തകടഴപറയുന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

784. ഖണ്ഡക 70 (1) (ഐ) ഒഴനിവകകകേ. 

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തുസകരകണവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  കജകണ് ടഫരണകണസസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച  784-ാം നമ്പര
കഭദഗതനി സഭയുടടെ അനുമതനികയകടുകടെനി പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു.

70-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...................

പ്രതനികലേനികനവര...................

70-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

70-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

71-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 71-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

71-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

71-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

72-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 72-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

72-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

72-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

73-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനിയനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 73-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........
73-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

73-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
74-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)
മനി  .   സസ്പീക്കര: 74-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........
പ്രതനികലേനികനവര..........

74-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

74-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

75-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര:  75-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
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അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

75-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

75-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

76-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ഞകന് ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  795-ാം നമ്പര കഭദഗതനി
ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി  അവതരനിപ്പെനികന്നു. 

795.  ഖണ്ഡക  76-ല്  "കകേകണ്ടകകനില്"  എന വകക്കനിനുപകേരക  "കേരകറനില്"
എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ. 

മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  795-ാം  നമ്പര  ഔകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  76-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  76-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 76-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

77-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീ  ക്കര: 77-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

77-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

77-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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78-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തുസകരകണവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി): സര, തകടഴപ്പെറയുന ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനികന്നു. 

798.  ഖണ്ഡക78 ടന  കനിപ  നനിബനനയനില്  "ആവശകമുണകയനിരുനതല"
എന വകക്കനിനസ്റ്റ് പകേരക "ആവശകമുണകയനിരനികനതല" എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനി സഭ
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  78-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  78-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 78-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

79-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനിയനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 79-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

79-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

79-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

80-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തുസകരകണവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ഞകന് ശസ്പീ.  പനി.  ടകേ.  ബഷേസ്പീറനിടന  813-ാം നമ്പര കഭദഗതനി
ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി  അവതരനിപ്പെനികന്നു. 
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813. ഖണ്ഡക 80 (4) -ല്  "അതനിനുമുന്പസ്റ്റ് ആകയക "എനതസ്റ്റ് "അതനിനു മുകമ്പക
" എന്നു മകറ്റുകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച 813-ാംനമ്പര ഔകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  80-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  80-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 80-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

81-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര:  81-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

81-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

81-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

82-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേളനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 82-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

82-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

82-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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83-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ഞകന്  ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  819-ാം  നമ്പര കഭദഗതനി
ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി  അവതരനിപ്പെനികന്നു. 

819.  ഖണ്ഡക  83(2)-ല്  "ഏടതങനിലുകതുകേ"  എനതസ്റ്റ്   "ഏടതങനിലുക  തുകേ"  എനസ്റ്റ്
കചെരകകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  819-ാം  നമ്പര   ഔകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  83-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 83-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 83-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

84-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര:  84-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

84-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

84-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

85-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 85-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

85-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

85-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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86-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 86-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

86-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

86-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

87-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേളനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 87-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

87-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

87-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

88-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 88-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

88-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

88-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

89-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 89-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........
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89-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

89-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

90-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്
(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 90-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
അനുകലേനികനവര...........
പ്രതനികലേനികനവര..........

90-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.
90-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

91-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്
(കഭദഗതനികേളനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 91-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
അനുകലേനികനവര...........
പ്രതനികലേനികനവര..........

91-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.
91-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

92-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്
(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 92-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
അനുകലേനികനവര...........
പ്രതനികലേനികനവര..........

92-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.
92-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

93-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്
(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 93-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

93-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

93-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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94-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 94-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

94-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

94-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

95-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 95-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

95-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

95-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

96-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 96-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........
96-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.
96-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

97-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്
(കഭദഗതനിയനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 97-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത
അനുകലേനികനവര...........
പ്രതനികലേനികനവര..........

97-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

97-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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98-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ഞകന് ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  855-ാം നമ്പര കഭദഗതനി
ഔകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി  അവതരനിപ്പെനികന്നു.

855. ഖണ്ഡക 98-ല് "കകേകണ്ടകകനികലേക" എനതസ്റ്റ് "കേരകറനികലേക" എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  855-ാംനമ്പര   ഔകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  98-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 98-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 98-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

99-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക മമ്മ്യൂസനിയവക പുരകവസ്തു സകരകണവക വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .  രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി):  സര,  ഞകന് ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  856-ാം നമ്പര കഭദഗതനി
ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

856.  ഖണ്ഡക  99  -ല്  "ലേകഘതനിനസ്റ്റ്"  എനതനിനസ്റ്റ്  പകേരക  "ലേകഘനതനിനസ്റ്റ്"
എനസ്റ്റ് കചെരകകേ.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  856-ാം  നമ്പര   ഔകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  99-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........
456/2020
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കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  99-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 99-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

100-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 100-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

100-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

100-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

101-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള്  അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 101-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

101-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

101-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

102-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശരമ : സര, ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

863.  ഖണ്ഡക  102  (1)-ല്  ''ഗസറ്റു  വനിജ്ഞകപനക  വഴനി'',  എന  വകക്കനിനുക
ചെനിഹ്നതനിനുക കശഷേക  ''സരക്കകര നകമനനിരകദശക ടചെയ്യുന തസ്പീരകദശ കമഖലേയനിടലേ
മൂനസ്റ്റ് എക.എല്.എ.മകരുക ഒരു ജനിലക പഞകയതസ്റ്റ് പ്രസനിഡണ്ടുക'', എന വകകകേളുക
ചെനിഹ്നവക കചെരകകേ.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര, കഭദഗതനി സസസ്പീകേരനികനനില.
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ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  867,  ശസ്പീ.  ടകേ.  സനി.  കജകസഫനിടന  868  എനസ്പീ
നമ്പര കഭദഗതനികേള് ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേളകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു. 

867. ഖണ്ഡക 102(1)-ല് "കുറഞ ഒരു അകഗക” എന വകകകേള്ക്കസ്റ്റ് പകേരക
"കുറഞതസ്റ്റ് ഒരു അകഗടമങനിലുക" എന വകകകേള് കചെരകകേ.

868.  ഖണ്ഡക  102(5)(ബനി)  ആയനി തകടഴപ്പെറയുനതസ്റ്റ് കചെരകകേയുക അതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്
കശഷേനികനവ പുനരകരക ടചെയ്യുകേയുക ടചെയ്യുകേ: 

"(ബനി) കേമനിറനിയുടടെ കേസകറക;”

മനി  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള്
സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  ശരമ  അവതരനിപ്പെനിച  863-ാം  നമ്പര  കഭദഗതനി  സഭയുടടെ
അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  102-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര..........

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  102-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 102-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

103-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    കജകണ്  ടഫരണകണസസ്റ്റ്:  സര,  ഞകന്  തകടഴപ്പെറയുന  കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

870.  ഖണ്ഡക  103 (1)-ല്,  "ഓകരക സകഗതനിയനിലുക അതസ്റ്റ്"  എനതസ്റ്റ്  നസ്പീക്കക
ടചെയ്യുകേ.

871. ഖണ്ഡക 103 (1)-ല് അവസകനമകയനി തകടഴപ്പെറയുനതസ്റ്റ് കട്ടനി കചെരകകേ.

"ഈ  സമനിതനിയനില്  ജനിലക  പഞകയതനിടനയുക  തുറമുഖക  സനിതനി  ടചെയ്യുന
പ്രകദശടത  തകദശ  സസയക  ഭരണ  സകപനങ്ങളനിടലേ  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്കക
പ്രകതനിനനിധകക നല്കകേണതകണസ്റ്റ്".

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തുസകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര, കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനികനനില.
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ശസ്പീ.  വനി.  പനി.  സജസ്പീന്ദ്രടന  873,  875,  876  എനസ്പീ  നമ്പര  കഭദഗതനികേള്
ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേളകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

873. ഖണ്ഡക 103 (3)-ല് "പ്രകകദശനികേ"  എന വകക്കനിനസ്റ്റ് പകേരക "തകദശസ്പീയ"
എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

875. ഖണ്ഡക 103 (4)-ല് "പ്രകകദശനികേ"  എന വകക്കനിനസ്റ്റ് പകേരക "തകദശസ്പീയ"
എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

876. ഖണ്ഡക 103 (5)-ല് "പ്രകകദശനികേ"  എന വകക്കനിനസ്റ്റ് പകേരക "തകദശസ്പീയ"
എന വകക്കസ്റ്റ് കചെരകകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട മനനി അവതരനിപ്പെനിച  873,  875,  876  എനസ്പീ
നമ്പര ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനികേള് സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

ശസ്പീ.  കജകണ്  ടഫരണകണസസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച  870,  871  എനസ്പീ  നമ്പര
കദദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  103-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക

അനുകലേനികനവര.............

പ്രതനികലേനികനവര............. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  103-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 103-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

104-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 104-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

104-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

104-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

105-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)
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മനി  .   സസ്പീക്കര: 105-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

105-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

105-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

106-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 106-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

106-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

106-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

107-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തുസകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര, ഞകന് ശസ്പീ. മഞളകകകുഴനി അലേനിയുടടെ 894-ാം നമ്പര കഭദഗതനി
ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

894.  ഖണ്ഡക  107-ടലേ ഇനക  (ഐ)-ല്  "ജട്ടനികേളുടടെയുക"  എനതസ്റ്റ്  "ടജട്ടനികേളുടടെയുക"
എനസ്റ്റ് മകറ്റുകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  894-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  107-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര.............

പ്രതനികലേനികനവര............

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള  107-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 107-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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108-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര, ഞകന് ശസ്പീ. മഞളകകകുഴനി അലേനിയുടടെ 899-ാം നമ്പര കഭദഗതനി
ഒഗൗകദകകഗനികേ കഭദഗതനിയകയനി അവതരനിപ്പെനികന്നു.

899. ഖണ്ഡക 108-ല് ഒനകക ഉപഖണ്ഡമകയനി തകടഴപ്പെറയുനതസ്റ്റ് കചെരകകേയുക
കശഷേനികനവ പുനരക്കക ടചെയ്യുകേയുക ടചെയ്യുകേ:

"(1)  ഇഗൗ  ആകനിന്കേസ്പീഴനില്  ഉണകക്കടപ്പെടുന  ഓകരക  ടറഗുകലേഷേനുക  അതസ്റ്റ്
ഉണകക്കനിയതനിനുകശഷേക കേഴനിയുനത്ര കവഗക  നനിയമസഭ സകമളനതനിലേകയനിരനികകമ്പകള്
അതനിടന മുമ്പകടകേ,  അതസ്റ്റ്  ഒരു  സകമളനതനികലേക  തുടെരചയകയ രണസ്റ്റ്  സകമളനതനികലേക
ടപടെകവന ആടകേ പതനിനകലേസ്റ്റ് ദനിവസക്കകലേകതക്കസ്റ്റ് വയ്കക്കണതകണസ്റ്റ്".

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  899-ാംനമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി  ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള  108-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര.............

പ്രതനികലേനികനവര............

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 108-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

കഭദഗതനി ടചെയ്തപ്രകേകരമുള്ള 108-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

109-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 109-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

109-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

109-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

110-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)
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മനി  .   സസ്പീക്കര: 110-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

110-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

110-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

111-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 111-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

111-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

111-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

112-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: 112-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

112-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു. 

112-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

113-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനിയനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര : 113-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

113-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

113-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.
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114-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ):  സര,  ശസ്പീ.  മഞളകകകുഴനി അലേനിയുടടെ  915-ാം നമ്പര കഭദഗതനിയനില്
'എന്നുമകത്രമല'  എന  വകക്കസ്റ്റ്  ഒഴനിവകക്കനിടക്കകണസ്റ്റ്  ഒഗൗകദകകഗനികേ  കഭദഗതനിയകയനി
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

915.  ഖണ്ഡക  114-ടലേ  നനിലേവനിലുള്ള  കനിപ  നനിബനനയ  കശഷേക  തകടഴ
പറയുന കനിപ നനിബനന കടെനി കചെരകകേ :

"ഈ  വകുപ്പെനിന്കേസ്പീഴനില്  പുറടപ്പെടുവനിച  എലക  ഉതരവക  അതസ്റ്റ്   ഉണകക്കനിയതനിനു
കശഷേക കേഴനിയുനത്ര കവഗക, നനിയമസഭ മുമ്പകടകേ വയ്കക്കണതകണസ്റ്റ്''.

(മറസ്റ്റ് കഭദഗതനികേള് അവതരനിപ്പെനിക്കടപ്പെട്ടനില.)

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമകനടപ്പെട്ട  മനനി  അവതരനിപ്പെനിച  915-ാം  നമ്പര  ഒഗൗകദകകഗനികേ
കഭദഗതനി സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  114-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര.............

പ്രതനികലേനികനവര............

കഭദഗതനി  ടചെയ്ത  പ്രകേകരമുള്ള  114-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിടന  ഭകഗമകക്കണടമന
പ്രശ്നക സഭ അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ടചെയ്ത പ്രകേകരമുള്ള 114-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

1-  ാം വകുപ്പുക പസ്പീഠനികേയുക കപരുക

ശസ്പീ  .    കജകണ് ടഫരണകണസസ്റ്റ് :  സര,  ഞകന് തകടഴപ്പെറയുന കഭദഗതനികേള്
അവതരനിപ്പെനികന്നു.

113. ദസ്പീരഘശസ്പീരഷേകേക തകടഴപ്പെറയുക പ്രകേകരക മകറ്റുകേ:

''കകേരള  സകസകനടത  ടചെറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളുടടെ  വനികേസനതനിനുക  നടെതനിപ്പെനിനുക
നനിയനണതനിനുക  മറസ്റ്റ്  അനുബനകേകരകങ്ങള്കക  കവണനി  കകേരള  മകരനിമടെക
കബകരഡസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരനികനതനിനസ്റ്റ് വകവസ ടചെയ്യുനതനിനുള്ള ഒരു ബനില്''.
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123. പസ്പീഠനികേ തകടഴപ്പെറയുക പ്രകേകരക മകറ്റുകേ:

''പസ്പീഠനികേ.-  കകേരള സകസകനതസ്റ്റ് ടചെറുകേനിടെ തുറമുഖങ്ങളുടടെ വനികേസനതനിനുക
നടെതനിപ്പെനിനുക നനിയനണതനിനുക മറസ്റ്റ്  അനുബന കേകരകങ്ങള്കക കവണനി കകേരള
മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ് രൂപസ്പീകേരനികനതസ്റ്റ് യുകമകയനിരനികകേയകല്;".

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ): സര, കഭദഗതനികേള് സസസ്പീകേരനികനനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ശസ്പീ.  കജകണ് ടഫരണകണസസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിച 113, 123  എനസ്പീ
നമ്പര കഭദഗതനികേള് സഭയുടടെ അനുമതനികയകടടെ പനിന്വലേനിചനിരനികന്നു. 1-ാം വകുപ്പുക
പസ്പീഠനികേയുക കപരുക ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നടത

അനുകലേനികനവര............

പ്രതനികലേനികനവര...........

1-ാം വകുപ്പുക പസ്പീഠനികേയുക കപരുക ബനിലനിടന ഭകഗമകക്കണടമന പ്രശ്നക സഭ 
അകഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുക പസ്പീഠനികേയുക കപരുക ബനിലനിടന ഭകഗമകയനി.

തുറമുഖവക  മമ്മ്യൂസനിയവക  പുരകവസ്തു  സകരകണവക  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    രകമചെന്ദ്രന്
കേടെനപ്പെള്ളനി  ):  സര,  2017-ടലേ  കകേരള  മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  ബനില്  പകസ്സകക്കണടമന
പ്രകമയക ഞകന് അവതരനിപ്പെനികന്നു.

റവനബവക ഭവനനനിരമകണവക വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്) :സര,
ഞകന് പ്രകമയടത പനിന്തകങ്ങുന്നു. 

മനി  .   സസ്പീക്കര: 2017-ടലേ കകേരള മകരനിമടെക കബകരഡസ്റ്റ് ബനില് പകസ്സകക്കണടമന
പ്രകമയടത

അനുകലേനികനവര...........

പ്രതനികലേനികനവര...........

2017-ടലേ കകേരള  മകരനിമടെക  കബകരഡസ്റ്റ്  ബനില് പകസ്സകക്കണടമന പ്രകമയക
സഭ അകഗസ്പീകേരനിചനിരനികന്നു.

ബനില് പകസ്സകയനിരനികന്നു.
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IX  അറനിയനിപ്പെസ്റ്റ്

മകജനികേസ്റ്റ് കഷേക

മനി  .    സസ്പീക്കര :  കകേരളടത  ഭനിനകശഷേനി  സഗൗഹൃദ  സകസകനമകകനതനിനു

കവണനി  സകസകന  സരക്കകര  നടെത്തുന  അനുയകത്ര  പദ്ധതനിയുടടെ  ഭകഗമകയനി

ഭനിനകശഷേനിക്കകരകയ കുട്ടനികേള് അവതരനിപ്പെനികന മകജനികേസ്റ്റ് കഷേക ഇന്നു മവകുകനരക

6.00  മണനിക്കസ്റ്റ്  നനിയമസഭക  സമുചയതനിടലേ  ആര.  ശങരനകരകയണന്  തമ്പനി

ടമകമ്പഴസ്റ്റ് കലേകഞനില് നടെത്തുന വനിവരക അറനിയനികന്നു.  ബഹുമകനടപ്പെട്ട അകഗങ്ങള്

പടങടുക്കണടമനസ്റ്റ് അഭകരത്ഥനികന്നു.

മനി  .    സസ്പീക്കര :  ഓരഡര...ഓരഡര..  സഭ  ഇകപ്പെകള്  പനിരനിയുനതുക  നകടള

രകവനിടലേ 8.30-നസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുക സകമളനികനതുമകണസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ്  24-ാം  തസ്പീയതനി  വകകഴകഴ്ച  രകവനിടലേ  8.30-നസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുക

സകമളനികനതനിനകയനി സഭ ഉചയകശഷേക 2.26-നസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)
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