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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) പപപൊതുമമേഖലപൊ സപൊപനങ്ങളുപടെ സസ്വകപൊരര്യവത്കരണണ

ശ്രശ  .    എസസ  .    ശര്മ:  സര്,  മകന്ദ്രസര്ക്കപൊരണിപന്റെ  കഴണിഞ്ഞവര്ഷപത

എക്കമണപൊമേണികസ  സര്മവ്വേയണില  സണസപൊന  സര്ക്കപൊപരടുത  നയങ്ങപള

പ്രകശര്തണിച്ചുപകപൊണസ,  ആ  മേപൊതൃകയണില  രപൊജര്യപത  മകന്ദ്ര  പപപൊതുമമേഖലപൊ

സപൊപനങ്ങള് വലണിയമതപൊതണില  സസ്വകപൊരര്യവത്കരണിക്കുപമേനസ പറഞ്ഞണിരണിക്കുന.

അതണില  ഒനപൊമേതപൊയണി  പറഞ്ഞണിരണിക്കുനതസ  ബണി.പണി.സണി.എല.  ആണസ.

തശവ്രഘട്ടതണില   അതണിപന്റെ   പപപൊതുമമേഖലപൊ  വണിമേപൊനകമ്പനണിയണ   പവള്ളവണ

പപവദദ്യുതണിയണ  വണിറ്റതപൊയണി  നമ്മുപടെ  മകന്ദ്രസര്ക്കപൊര്  മേപൊർഗരറ്റസ  തപൊച്ചപറ

ഉദ്ധരണിച്ചുപകപൊണസ   ആമവശപൂര്വ്വേണ  പറയകയപൊണസ.   രപൊജര്യണ  പണിനണിട്ടസ

തള്ളണിക്കളഞ്ഞ  വണികലനയപത  ആമശ്ലേഷണിക്കപൊന്  നമ്മുപടെ  രപൊജര്യണ

പതരപഞ്ഞടുത  സമേയണ   മേഹപൊമേപൊരണിയണില  രപൊജര്യപത  ജനങ്ങള്  ജശവന്

നണിലനണിര്തപൊന്  പരക്കണപപൊയന കപൊലമേപൊയണിരുന.  2018-19-ല  7132 മകപൊടെണി

രൂപ ലപൊഭമുണപൊക്കണിയതുണ  1.60  ലക്ഷണ മകപൊടെണി രൂപ ഓഹരണി മൂലധനമുള്ളതുമേപൊയ

കമ്പനണി    സസ്വകപൊരര്യമമേഖലയസ   പപകമേപൊറുനതസ  74000 മകപൊടെണി  രൂപയപൊണസ,
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അതപൊയതസ  മേപൊര്ക്കറ്റസ  വണിലയപടെ  46.25  ശതമേപൊനണ  മേപൊതണ.  രപൊജര്യതണിപന്റെ

പപപൊതുമമേഖലപൊ  സമ്പതസ  മകന്ദ്രസര്ക്കപൊരണിപന്റെ  ശണിങണിടെണിമേപൊര്ക്കസ

പകപൊടുക്കുകയപൊണസ.  രപൊജര്യപത ആപക ഇന്ധനപൊവശര്യകതയപടെ നപൊലണിപലപൊനസ

നണിറമവറ്റുന   ബണി.പണി.സണി.എല.-നസ  രപൊജര്യപതപൊട്ടപൊപകയപൊയണി  12500

പതപൊഴണിലപൊളണികളുണ  20,000-മതപൊളണ  വരുന കരപൊര്  ജശവനക്കപൊരുണ   14,715

പപമടപൊള് പമ്പുകളുണ നണിലവണിലുണസ. ....(ബഹളണ)....

മേണി  .   സശക്കര്:  ശ്രശ. ശര്മ, ഒരു മേണിനണിട്ടസ

ശ്രശ  .    പക  .    സണി  .    മജപൊസഫസ:  ജനുവരണി  9-നപൊണസ  ഇതുമേപൊയണി  ബന്ധപപ്പെട്ട

വപൊര്തകള് പതതണില വരുനതസ.   ആദര്യപൊവസരതണിലപൊണസ  ഇഇൗ വണിഷയണ

ഉനയണിക്കുനതസ.  ഉതര  മേലബപൊറണിപല  മപപൊളണിണഗസ  ബൂതണിപല  അക്രമേങ്ങള്,

സപൊനപൊര്തണികപള അക്രമേണിക്കുന.  വശടുകള്ക്കുമനപര മബപൊണപബറണിയന... 

മേണി  .   സശക്കര്: അതസ സബ്മേണിഷനപൊയണി ഉനയണിക്കപൊണ. 

ശ്രശ  .    പക  .    സണി  .    മജപൊസഫസ:  ഇതസ  പതറ്റപൊണസ.  ഇഇൗ  നടെപടെണിയണില

പ്രതണിമഷധണിച്ചസ ഞങ്ങള്  വപൊക്കഇൗട്ടസ നടെത്തുന. 
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(അടെണിയന്തരപ്രമമേയപൊവതരണതണിനസ  അനുമേതണി  നണിമഷധണിച്ചതണില

പ്രതണിമഷധണിച്ചസ  യ.ഡണി.എഫസ. അണഗങ്ങള് സഭ വണിട്ടസ പുറത്തുമപപൊയണി. 

സഭവണിട്ടസ  പുറത്തുമപപൊയ  യ.ഡണി.എഫസ.  അണഗങ്ങള്

അല്പസമേയതണിനുളളണില വശണണ  സഭയണില ഹപൊജരപൊയണി.) 

ശ്രശ  .    എസസ  .    ശര്മ:  സര്,  തന്ത്രപരമേപൊയ രപൊജര്യതപൊല്പരര്യണ  മുന്നണിര്തണി

1966-ല സപൊപണിച്ച പകപൊച്ചണിന് റണിപപഫനറണിയപടെ ഉല്പപൊദനമശഷണി  1.55  ലക്ഷണ

മകപൊടെണി  ടെണപൊയണി  വണിപുലശകരണിച്ചതസ  കഴണിഞ്ഞ  വര്ഷമേപൊണസ.  പകപൊച്ചണിന്

റണിപപഫനറണിയപടെ  5246  മകപൊടെണി രൂപയപടെ  PDPP (Propylene Derivatives

Petrochemical Project) പദ്ധതണിയണ  11130  മകപൊടെണി രൂപയപടെ മപപൊളണിമയപൊള്

പദ്ധതണികളുണ ഇഇൗ പദ്ധതണികളണില നണിനള്ള ഉല്പനങ്ങള് ഉപമയപൊഗണിച്ചുപകപൊണസ

സണസപൊന സര്ക്കപൊര് സപൊപണിച്ചുപകപൊണണിരണിക്കുന  25000  മകപൊടെണിയണിലധണികണ

രൂപയപടെ  പപമടപൊപകമേണിക്കല  ഹബണ  ബണി.പണി.സണി.എല.-പന്റെ

സസ്വകപൊരര്യവത്കരണമതപൊപടെ  പ്രപൊവര്തണികമേപൊകപൊപത  മപപൊകുപമേന  ആശങ

ഉലക്കണപൊകുലമേപൊയണി  ഉയര്നവനണിരണിക്കുകയപൊണസ.  പപൊചകവപൊതകണ  മുതല

മറപൊഡസ  നണിര്മപൊണതണിനുള്ള  ബണിറ്റുമേണിന്  വപരയള്ള  സണസപൊനതണിപന്റെ

ആവശര്യണ  നണിറമവറ്റുന  ഇഇൗ  സപൊപനണ   സസ്വകപൊരര്യവത്കരണിച്ചപൊല  അതണിപന്റെ
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പ്രതര്യപൊഘപൊതണ  കനതതപൊകുണ.  ഇതണിനുപുറപമേ,  എച്ചസ.എണ.ടെണി.,  എച്ചസ.ഒ.സണി.,

എച്ചസ.പഎ.എല.,  കപ്പെലശപൊല,  ഫപൊകസ,  ഹണിന്ദുസപൊന്   പപലഫസ  പകയര്

ലണിമേണിറ്റഡസ  തുടെങ്ങണിയ  സണസപൊനപത  മകന്ദ്രപപപൊതുമമേഖലപൊ  സപൊപനങ്ങളുണ

സസ്വകപൊരര്യവത്കരണതണിപന്റെ  പപൊതയണിലപൊണസ.  ഇഇൗ  സണിതണി  രപൊജര്യപത

കഷണകഷമേപൊയണി മുറണിച്ചുപകപൊടുക്കുനതണിനസ തുലര്യമേപൊണസ.  ഇമപ്പെപൊഴപത നണിലയണില

കപൊരര്യങ്ങള്  മുമനപൊട്ടുമപപൊയപൊല  നപൊലുമേപൊസണപകപൊണസ  ബണി.പണി.സണി.എല.

സസ്വകപൊരര്യവത്കരണിക്കപപ്പെടുണ.  ഇഇൗ  പശപൊതലതണില  ബണി.പണി.സണി.എല,

പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണിക്കസ  മകരള  സര്ക്കപൊര്  ഏപറ്റടുത്തുനലകണിയ  ഭൂമേണിപയ

സണബന്ധണിച്ചസ  പരണിമശപൊധണിക്കപപ്പെമടെണതുണസ.  1964  ജൂപപല  2-നുണ  1967

മേപൊര്ച്ചസ  27-നുമേപൊയണി രണസ  പട്ടയങ്ങളണിലൂപടെ  215.71  ഏക്കര് ഭൂമേണിയണ  404.60

ഏക്കര്  ഭൂമേണിയണ  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണിക്കസ  മകരള  സര്ക്കപൊര്  ഏപറ്റടുതസ

നലകണിയണിരുന.  ഇഇൗ  പട്ടയതണിനസ  പ്രമതര്യകമേപൊപയപൊരു  വര്യവസ  വച്ചണിട്ടണില.

ഇഇൗ  ഭൂമേണിയണിന്മമേല  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണിക്കസ  അധണികപൊരമുപണനള്ളതസ

ശരണിയപൊണസ. എനപൊല 1985 മുതല 2013 വപര പകപൊച്ചണിന് റണിപപഫനറണിക്കപൊയണി

മകരള  സര്ക്കപൊര്  ഏപറ്റടുത  ഭൂമേണിക്കസ  2012-ലുണ  2015-ലുമേപൊയണി  പട്ടയണ

നലകണിയമപ്പെപൊള്  മകരള  സര്ക്കപൊരണിപന്റെ  അനുമേതണിയണിലപൊപത  ഇഇൗ  ഭൂമേണി
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വണിലക്കപൊമനപൊ  പണയപപ്പെടുതപൊമനപൊ  സമപൊനമേപൊയണി  നലകപൊമനപൊ,  അങ്ങപന

ഒരുതരതണിലുണ  പപകമേപൊറ്റണ  പചയപൊമനപൊ  പപൊടെണിപലനസ  വര്യവസ  പചയണിട്ടുണസ.

പസക്ഷന് 44 (a) of Land Acquisition Act 1984, മേപൊതമേല 1984-പല ലപൊന്റെസ

അകസ്വണിസണിഷന്  ആകണില മഭദഗതണി വരുതണിയമപ്പെപൊള് പപപൊതു ആവശര്യതണിനസ

ഭൂമേണി  ഏപറ്റടുക്കുനതുണ  സസ്വകപൊരര്യ  കമ്പനണികള്ക്കസ  ഭൂമേണി  ഏപറ്റടുക്കുനതണിനുണ

വര്യതര്യസ്തമേപൊയ  നടെപടെണിക്രമേങ്ങള്  ഉണപൊക്കണിയണിരുന.  സലണ  ഏപറ്റടുക്കപൊന്

നണിയമേതണിപന്റെ  പപപൊതു  ആവശര്യതണിലുള്ള  മേപൊനദണണ  വച്ചപൊണസ

ബണി.പണി.സണി.എല-നുമവണണി  മകരള  സര്ക്കപൊര്  ഭൂമേണി  ഏപറ്റടുതണിട്ടുള്ളതസ.

ഇങ്ങപന പപപൊതു ആവശര്യതണിനുമവണണി മകരള സര്ക്കപൊര് മനപൊട്ടണിപപഫ പചയസ

ഏപറ്റടുത  ഭൂമേണിയടെക്കമുള്ള  പ്രമദശങ്ങള്  വര്യവസപൊയ  സപൊപനണ  സസ്വകപൊരര്യ

വര്യകണികള്ക്കസ പപകമേപൊറുനതസ എന്തണിനുമവണണിയപൊമണപൊ ഭൂമേണി ഏപറ്റടുതതസ ആ

ലക്ഷര്യതണിപനതണിരപൊണസ.  അതുപകപൊണസ  മകരള  സര്ക്കപൊരണിപന്റെ  അനുമേതണിമയപൊ

സമതമമേപൊ  ഇലപൊപത  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണി  സസ്വകപൊരര്യ  കമ്പനണികള്ക്കസ

പപകമേപൊറുനതസ  നണിയമേവണിരുദ്ധമേപൊയ  നടെപടെണിയപൊണസ.   മകരളതണിപല  ഏറ്റവണ

വലണിയ  മകന്ദ്രനണിമക്ഷപമേപൊണസ  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണി.  കഴണിഞ്ഞ

പത്തുവര്ഷക്കപൊലയളവണിനുള്ളണില പകപൊച്ചണിന് റണിപപഫനറണിയണില 30,000 മകപൊടെണി
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രൂപയപടെ  നണിമക്ഷപണ  വനണിട്ടുണസ.  ഇഇൗ  നണിമക്ഷപപത  സഹപൊയണിക്കപൊന്

നണികുതണി ഇളവ പചയ്തുപകപൊണസ സണസപൊന സര്ക്കപൊര് പചയ്തുപകപൊടുത നടെപടെണി

അമങ്ങയറ്റണ  അഭണിനന്ദനമേര്ഹണിക്കുനതപൊയണിരുന.  ഫപൊകണിപന്റെ  176  ഏക്കര്

സലതസ  13,300  മകപൊടെണി  രൂപ പചലവണില വണിഭപൊവന പചയ  മപപൊളണിമയപൊള്

പദ്ധതണി  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണ  തശരുമേപൊനണ  വനതണിപനത്തുടെര്നസ

ബണി.പണി.സണി.എല.  നണിര്തണിവച്ചണിരണിക്കുകയപൊണസ.  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയണിലനണിനണ

ലഭണിച്ചുപകപൊണണിരണിക്കുന  അസണസ്കൃത  വസ്തുക്കള്  ഉപമയപൊഗണിച്ചസ

ആരണഭണിക്കപൊനുമദ്ദേശണിച്ച  പപമടപൊപകമേണിക്കല  പപൊര്ക്കണിപന്റെ സണിതണിയണ

അപകടെതണിലപൊയണിരണിക്കുകയപൊണസ.  മകരള  സര്ക്കപൊര്  വണിട്ടുനലകണിയ

ഏറ്റുമേപൊനൂരണിപല എട്ടസ ഏക്കര് ഭൂമേണിയണില നണിര്മണിക്കുന സണില പഡവലപ്പമേന്റെസ

പസന്റെറണിപന്റെ  നണിര്മപൊണവണ  സമേപൊന  സപൊഹചരര്യതണില  നണിര്തണി

വച്ചണിരണിക്കുകയപൊണസ.  ഇഇൗ  സപൊഹചരര്യതണില  നണിയമേ  നടെപടെണികമളപൊപടെപൊപ്പെണ

പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണിപയ  പഎ.ഒ.സണി-യണില  ലയണിപ്പെണിക്കപൊന്

സപൊധര്യതകളുമണപൊപയനസ  സണസപൊന  ഗവണ്പമേന്റെസ  മുന്പപകപയടുതസ

പരണിമശപൊധണിമക്കണതപൊണസ.  മകന്ദ്രസര്ക്കപൊരണില  ശകമേപൊയ  സമര്ദ്ദേണ

പചലുതപൊന്  കഴണിയകയണ  പചയണ.  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണതണിപന്റെ  ഭപൊഗമേപൊയണി
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സണിരണ  പതപൊഴണിലപൊളണികപളയണ  സണിരണ  സസ്വഭപൊവമുള്ള  കരപൊര്

പതപൊഴണിലപൊളണികപളയണ  വലണിയ  മതപൊതണില  പണിരണിച്ചുവണിടെപൊനപൊണസ  മകന്ദ്ര  നശക്കണ.

ഇതണിപനതണിപരയള്ള പതപൊഴണിലപൊളണി സമേരങ്ങപള ദുര്ബലമേപൊക്കപൊനുണ ഒരു ദണിവസണ

പണണി മുടെക്കണിയപൊല നപൊലസ ദണിവസപത ശമ്പളണ പണിടെണിച്ചുവച്ചസ പതപൊഴണിലപൊളണികപള

മദപൊഹണിക്കുന നടെപടെണിയപൊണസ  സസ്വശകരണിക്കുനതസ.  പഎ.ഒ.സണി.  ഒ.എന്.ജണി.സണി.

എച്ചസ.പണി.സണി.എല.  തുടെങ്ങണിയ  എലപൊ  ഓയണില  കമ്പനണികളണിലുണ

ബണി.പണി.സണി.എല.  ഓഫശമസഴണിനുണ  ശമ്പളണ  പരണിഷ്കരണിച്ചണിട്ടുണ

പതപൊഴണിലപൊളണികള്ക്കസ സമേപൊനമേപൊയ ശമ്പള പരണിഷ്കരണണ അനുവദണിച്ചണിട്ടണില. 2028

ജൂപപല  31  വപരയള്ള പതസ വര്ഷക്കപൊലമതയപൊയണി ഒപ്പെണിടുന കരപൊര്  2022

ജൂണണിനുമശഷണ എന്തസ മേപൊറ്റണ വരുതപൊനുണ മേപൊമനജുപമേന്റെണിനസ പൂര്ണ അധണികപൊരണ

നലകണിയണിട്ടുപണനള്ള  വര്യവസ  യൂണണിയനുകള്  ഒപ്പെണിട്ടു  നലകണണ

എനള്ളതപൊണസ  മേപൊമനജുപമേന്റെണിപന്റെ  ആവശര്യണ.  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണപത-

ത്തുടെര്നസ എനണപചയപൊനുള്ള അവകപൊശണ മേപൊമനജുപമേന്റെണിനസ നലകണപമേനള്ള

ആവശര്യണ  അണഗശകരണിക്കപൊതതുപകപൊണസ  ശമ്പള  പരണിഷ്കരണവണ

തടെഞ്ഞുവച്ചണിരണിക്കുകയപൊണസ. നപൊപള കമ്പനണി വണിലക്കപൊന് മപപൊകുനപവനതണിപന്റെ

മപരണില  ഇമന  ശമ്പള  പരണിഷ്കരണണ  തടെഞ്ഞുവയ്ക്കുന  ഏറ്റവണ  ക്രൂരവണ
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നണിന്ദര്യവമേപൊയ നടെപടെണിയപൊണസ  സസ്വശകരണിക്കുനതസ.   ആമരപൊഗര്യണ,  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസണ,

സപൊമൂഹര്യ സുരക്ഷ തുടെങ്ങണിയ മമേഖലകള് കമമ്പപൊളതണില അടെണിയറവച്ചതണിപന്റെ

അപപൊയണ മേനസണിലപൊക്കണിയണ യ.പക.  ഉള്പപ്പെപടെയള്ള വണികസണിത മുതലപൊളണിത

രപൊജര്യങ്ങള്  പപപൊതു  തണിരണിച്ചറണിവണിപന്റെ  പപൊതയണിമലയസ  വരുന  ഇഇൗ

സപൊഹചരര്യതണില രപൊഷ്ട്ര വണികസനതണിപന്റെ അടെണിതറയപൊയ പപപൊതു മമേഖലപൊ

സപൊപനങ്ങപള  വണിറ്റഴണിക്കുന  ഇഇൗ  നടെപടെണിയണിലനണിനണ  ഇന്തര്യയസ  ബദലപൊയണി

പ്രവര്തണിക്കുകയണ  നയപരമേപൊയണി  മനതൃതസ്വണ  പകപൊടുക്കുനതണില  പങസ

വഹണിക്കുകയണ  പചയ്തുപകപൊണണിരണിക്കുന  മകരളതണിപല  പണിണറപൊയണി  സര്ക്കപൊര്

ഇഇൗ  ദഇൗതര്യണ  വണിജയകരമേപൊയണി  പൂര്തശകരണിക്കപൊന്  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണ

പ്രക്രണിയയണിലനണിനണ  മകന്ദ്ര  ഗവണ്പമേന്റെസ  പണിന്വപൊങ്ങുനതണിനുണ

ബണി.പണി.സണി.എല-പന്റെ പ്രമതര്യക പ്രശ്നമുനയണിച്ചസ  മനതൃതസ്വണ പകപൊടുക്കുനതണിനുണ

ഇതണിനകണ നടെതണിയണിട്ടുള്ള ശ്രമേങ്ങള് അഭണിനന്ദനമേര്ഹണിക്കുനതപൊണസ.  കൂടുതല

കരുത്തുറ്റ  രൂപതണിലുള്ള  ശ്രമേങ്ങള്  നലകുപമേനള്ള  പ്രതര്യപൊശയണ

പ്രകടെണിപ്പെണിക്കുകയപൊണസ. 

മുഖര്യമേന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    പണിണറപൊയണി വണിജയന്):  സര്,  പറയണിലപവ,  ഉഇൗര്ജണ,

പ്രതണിമരപൊധണ,  തുടെങ്ങണി  സുപ്രധപൊന  മമേഖലകളണിപല  പപപൊതുമമേഖലപൊ
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സപൊപനങ്ങള്  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണിക്കപൊനുള്ള  നടെപടെണികള്  മകന്ദ്ര  സര്ക്കപൊര്

തുടെര്നവരണികയപൊണസ.  പതറ്റപൊയ  ഇതരണ  നയങ്ങള്പക്കതണിപര

രപൊജര്യപമേമ്പപൊടുമുയരുന  പ്രതണിമഷധണ  മകന്ദ്രണ  കണണിപലനസ  നടെണിക്കുന.

സണസപൊനപത  മകന്ദ്ര  പപപൊതുമമേഖലപൊ  സപൊപനങ്ങള്  സസ്വകപൊരര്യ  മമേഖലയസ

തശപറഴുതുന  നടെപടെണികളണിലുള്ള  സണസപൊനതണിപന്റെ  ഉലക്കണ  പല  തവണ

മകന്ദ്ര  സര്ക്കപൊരണിപന  അറണിയണിച്ചണിട്ടുണസ.  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണി  ഉള്പപ്പെടുന

ബണി.പണി.സണി.എല.  കമ്പനണിയണ  വണിലപ്പെനയസ  വച്ചണിരണിക്കുകയപൊണസ.  രപൊജര്യപത

ഏറ്റവണ  വലണിയ  പപമടപൊളണിയണ  കമ്പനണിയണ  മേഹപൊരത്ന  പദവണിയമുള്ള  ഭപൊരതസ

പപമടപൊളണിയണ മകപൊര്പ്പെമറഷന് കഴണിഞ്ഞ അര നൂറ്റപൊണസ കപൊലമേപൊയണി ലപൊഭതണില

പ്രവര്തണിച്ചുവരുന  സപൊപനമേപൊണസ.  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണി

സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണിക്കപപ്പെട്ടപൊല  സണസപൊനണ  കണിഫ്ബണി  ഫണസ  ഉപമയപൊഗണിച്ചസ

ആരണഭണിക്കുന  പപമടപൊപകമേണിക്കല  പപൊര്ക്കണിപന്റെ ഭപൊവണിപയ  മദപൊഷകരമേപൊയണി

ബപൊധണിക്കുണ.  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണ  നശക്കതണിലനണിനണ  പണിന്മേപൊറണപമേനസ

ആവശര്യപപ്പെട്ടസ രണസ തവണ ബഹുമേപൊനപപ്പെട്ട പ്രധപൊനമേന്ത്രണിക്കുണ ബഹുമേപൊനപപ്പെട്ട

മകന്ദ്ര  ധനകപൊരര്യ  വകുപ്പുമേന്ത്രണിക്കുണ  കതയച്ചണിരുന.  മദശശയ  തപൊലപ്പെരര്യവണ

സണസപൊനതണിപന്റെ  പ്രമതര്യക  തപൊലപ്പെരര്യവണ  കണക്കണിപലടുതസ  കമ്പനണിപയ
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പപപൊതുമമേഖലയണിലതപന  നണിലനണിര്തണപമേനണ  ഓഹരണി  വണിറ്റഴണിക്കുന

നടെപടെണികളണിലനണിനണ  പണിന്മേപൊറണപമേനണ  ആവശര്യപപ്പെട്ടസ  2019  നവണബര്

19-നസ   മകരള  നണിയമേസഭ  പഎകകമണര്യന  പ്രമമേയണ  പപൊസപൊക്കണി  മകന്ദ്ര

സര്ക്കപൊരണിനസ  അയച്ചുപകപൊടുതണിട്ടുണസ.  മകന്ദ്ര  സര്ക്കപൊര്  ഇതരണ  പതറ്റപൊയ

നയങ്ങള്  തുടെരുമമ്പപൊഴുണ  അടെച്ചുപൂട്ടുന  സപൊപനങ്ങള്  ഏപറ്റടുതസ  പപപൊതു

മമേഖലയണിലതപന നണിലനണിര്തപൊനുള്ള ശ്രമേങ്ങളപൊണസ സണസപൊന സര്ക്കപൊര്

നടെത്തുനതസ. മകന്ദ്ര പപപൊതുമമേഖലപൊ സപൊപനമേപൊയ മകപൊട്ടയപത ഹണിന്ദുസപൊന്

നന്യൂസസ  പ്രണിന്റെണിപന്റെ  ഓഹരണികള്  വണിറ്റഴണിക്കപൊനുള്ള  നടെപടെണികള്

ആരണഭണിച്ചമപ്പെപൊള്തപന  സണസപൊന  സര്ക്കപൊര്  ശകമേപൊയ  വണിമയപൊജണിപ്പെസ

അറണിയണിച്ചുപവങണിലുണ  സസ്വകപൊരര്യവലക്കരണ  നടെപടെണികളുമേപൊയണി

മുമനപൊട്ടുമപപൊകുകയപൊണുണപൊയതസ.  സണസപൊനണ  സസ്വമമേധയപൊ  കമ്പനണിയപടെ

ആസ്തണി ഏപറ്റടുക്കപൊന് സനദ്ധത അറണിയണിച്ചണിട്ടുണ ലണികസ്വണിമഡഷന് നടെപടെണികളപൊണസ

സസ്വശകരണിച്ചതസ.  തുടെര്നസ  നപൊഷണല  കമ്പനണി  മലപൊ   ടണിബന്യൂണല

ഉതരവപ്രകപൊരണ കമ്പനണിപയ മകപൊര്പ്പെമററ്റസ ഇന്മസപൊള്വന്സണി പറസലന്യൂഷന്

മപ്രപൊസസണിനസ  വണിമധയമേപൊക്കണി  പറസലന്യൂഷന്  പപ്രപൊഫഷണല  മുമ്പപൊപക

സണസപൊനണ  പറസലന്യൂഷന് പപൊന് സമേര്പ്പെണിക്കുകയണ ആയതസ  കമണിറ്റണി  ഓഫസ
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പക്രഡണിമറ്റഴസ അണഗശകരണിക്കുകയണ പചയണിട്ടുണസ. കമണിറ്റണി ഓഫസ പക്രഡണിമറ്റഴണിപന്റെ

ശണിപപൊര്ശ നപൊഷണല കമണിറ്റണി മലപൊ ടണിബന്യൂണല അണഗശകരണിക്കുനമതപൊടുകൂടെണി

ഹണിന്ദുസപൊന്  നന്യൂസസ  പ്രണിന്റെണിപന്റെ  ഏപറ്റടുക്കല  നടെപടെണി  സപൊധര്യമേപൊകുപമേനപൊണസ

പ്രതശക്ഷണിക്കുനതസ.  പപൊലക്കപൊടെസ  ഇന്സ്ട്രുപമേമന്റെഷന്  ലണിമേണിറ്റഡസ

ഏപറ്റടുക്കുനതണിനുള്ള  കരടെസ  ധപൊരണപൊപതണ  മകന്ദ്ര  അണഗശകപൊരതണിനപൊയണി

നലകണിയണിട്ടുണ അനുകൂല പ്രതണികരണമുണപൊയണിട്ടണില.  വര്യവസപൊയ ആവശര്യതണിനസ

സണസപൊന  സര്ക്കപൊര്  ഏപറ്റടുതസ  സഇൗജനര്യമേപൊയണി  നലകണിയ  123  ഏക്കര്

ഭൂമേണിയപടെ വണിലകൂടെണി നലകണപമേന മകന്ദ്ര സര്ക്കപൊര് ആവശര്യതണിപനതണിരപൊയ

സണസപൊന  സര്ക്കപൊരണിപന്റെ  നണിലപപൊടെസ  മകന്ദ്രപത  മബപൊധര്യപപ്പെടുതണിയണിട്ടുണസ.

മകന്ദ്ര-സണസപൊന  സണയക  സണരണഭമേപൊയ  കപൊസര്മഗപൊഡുള്ള  BHEL

Electrical  Machines  Ltd-പന്റെ  ഓഹരണികള്  വണിറ്റഴണിക്കപൊന്  മകന്ദ്രസര്ക്കപൊര്

തശരുമേപൊനണിച്ചമപ്പെപൊള്  BHEL-പന്റെ  51  ശതമേപൊനണ  ഓഹരണികള്  വപൊങ്ങപൊന്

സണസപൊനണ   തശരുമേപൊനണിക്കുകയണപൊയണി.  ഇതണിനപൊയള്ള   കരടെസ  കരപൊറണിനസ

മകന്ദ്രതണിപന്റെ  അന്തണിമേ  അണഗശകപൊരണ  ഇനണിയണ  ലഭണിച്ചണിട്ടണില.  കമ്പനണിയപടെ

ഭൂരണിഭപൊഗണ  ഓഹരണികളുണ  പപകവശമുള്ള  BHEL-നപൊണസ  കമ്പനണിയപടെ

ഭരണപരമേപൊയ  ചുമേതല  എനണിരുനപൊലുണ  ഈ  സപൊപനതണിപന്റെ
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പ്രവര്തനമേപൊന്ദര്യണ മേറണികടെക്കുനതണിനുണ പതപൊഴണിലപൊളണികളുപടെ മക്ഷമേതണിനുമേപൊയണി

സണസപൊനണ  6,80,00,000  രൂപ  പ്രവര്തന  മൂലധനമേപൊയണി  ഈ  സണയക

സണരണഭതണിനസ  നലകണിയണിട്ടുണസ.  മകന്ദ്ര  സര്ക്കപൊരണിപന്റെ  പൂര്ണ

ഉടെമേസതയണിലുള്ള  പപൊലക്കപൊടെസ  Bharat  Earth  Movers  Limited

സസ്വകപൊരര്യവത്കരണിക്കപൊനുണ മകന്ദ്ര സര്ക്കപൊര് തശരുമേപൊനണിച്ചണിട്ടുണസ.  ഇതണിനപൊയള്ള

തപൊലപ്പെരര്യപതണ  പ്രസണിദ്ധശകരണിക്കപൊന്  നശക്കണ  തസ്വരണിതഗതണിയണില

നടെക്കുകയപൊണസ.  പപസനണിക  വപൊഹനങ്ങള്,  പമേമടപൊ  മകപൊച്ചുകള്

തുടെങ്ങണിയവയപടെ  നണിര്മപൊണണ  നടെത്തുന  ഈ  കമ്പനണിപയ  രപൊജര്യസുരക്ഷ

കണക്കണിപലടുതസ  പപപൊതുമമേഖലയണില  നണിലനണിര്മതണതണിപന്റെ  പ്രപൊധപൊനര്യണ

ചൂണണിക്കപൊട്ടണി  05.01.2021-ല  ബഹുമേപൊനപപ്പെട്ട  പ്രധപൊനമേന്ത്രണിക്കസ  വശണണ

കതയച്ചണിട്ടുണസ.  മകന്ദ്ര സര്ക്കപൊര് തുടെരുന സസ്വകപൊരര്യവത്കരണ നയതണിപന്റെ

കപൊരര്യതണില  എലപൊ  ഘട്ടതണിലുണ  സണസപൊന  സര്ക്കപൊര്  കഴണിയപൊവന

രശതണിയണിപലപൊപക്ക ഇടെപപ്പെട്ടണിട്ടുണസ. ഇനണിയണ ഇടെപപടുകയണ പചയണ.

ശ്രശ  .    എസസ  .    ശര്മ:  സര്,  പകപൊച്ചണിന്  റണിപപഫനറണിയപടെ  കപൊരര്യതണില

ഏകമദശണ  നപൊലസ  മേപൊസതണിനുള്ളണില  പപപ്രവപപറ്റമസഷന്

പൂര്തശകരണിക്കുപമേനപൊണസ  പറഞ്ഞണിരണിക്കുനതസ.  അവരുപടെ  പപ്രപൊസശഡദ്യുവര്
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മനപൊക്കുമമ്പപൊള്  അങ്ങപനയപൊണസ  കപൊണുനതസ.  1985-ല  ഈ  ഭൂമേണി

ഏപറ്റടുക്കുനതുമേപൊയണി  ബന്ധപപ്പെട്ടസ  2012-ലുണ  2015-ലുണ  ഇവര്ക്കസ  സര്ക്കപൊര്

പട്ടയണ  നലകണിയണിട്ടുണസ.  ആ  ഭൂമേണിക്കസ  പട്ടയണ  പകപൊടുക്കുമമ്പപൊള്,

പപപൊതുതപൊലപ്പെരര്യതണിനസ  മവണണിയപൊണസ  നലകുനപതനണ  സസ്വകപൊരര്യ

വര്യകണികള്മക്കപൊ  സമപൊനമേപൊമയപൊ  മേറ്റസ  തരതണിമലപൊ  പപകമേപൊറ്റണ  പചയപൊന്

പപൊടെണിപലനമുള്ള  വര്യവസയണിലപൊണസ  പട്ടയണ  നലകണിയതസ.  ഇതസ

പപപൊതുതപൊലപ്പെരര്യതണിനസ എതണിരപൊയള്ള പ്രശ്നമേപൊപണന നണിലയണില കണക്കപൊക്കണി

നമ്മുപടെ  പട്ടയതണിപന്റെകൂടെണി  അവകപൊശണ  കണക്കണിപലടുത്തുപകപൊണസ

നണിയമേപരണിമശപൊധനയസ  വണിമധയമേപൊക്കണി  അതണിപന്റെ  നണിയമേസപൊധുതപയക്കുറണിച്ചസ

ആരപൊയമമേപൊ?

ശ്രശ  .    പണിണറപൊയണി വണിജയന്: സര്,  ഇതുമേപൊയണി ബന്ധപപ്പെട്ടസ ആവശര്യമേപൊയ

നണിയമമേപൊപമദശണ  മനടുനതണിനസ  ശ്രമേണിക്കപൊണ.  പമക്ഷ  ഞപൊന്  മനരപത

പറഞ്ഞുവമലപൊ,  Instrumentation  Limited-നസ  123  ഏക്കര്  സലണ

സണസപൊന സര്ക്കപൊര് അമങ്ങപൊട്ടസ പകപൊടുതതപൊണസ.  ഇമപ്പെപൊള് അതസ ഇമങ്ങപൊട്ടസ

ഏലപ്പെണിക്കുനതണിനസ  ആ  ഭൂമേണിയപടെ  വണില  മവണപമേനപൊണസ  മകന്ദ്ര  സര്ക്കപൊര്

എടുക്കുന  സമേശപനണ.  ഇങ്ങപനയള്ള  വണിദണവപൊദങ്ങപളപൊപക്ക  മകന്ദ്ര
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സര്ക്കപൊരണിപന്റെ ഭപൊഗമേപൊയണി വരുനണസ. ഏതപൊയപൊലുണ അക്കപൊരര്യണ നണിയമേപരമേപൊയണി

പരണിമശപൊധണിക്കപൊണ.

(2) ഒ  .  ബണി  .  സണി  .,   എസസ  .  ഇ  .  ബണി  .  സണി  .   സണവരണണ

ശ്രശ  .   ടെണി  .   എ  .   അഹമദസ കബശര്: സര്, നമ്മുപടെ സണസപൊനപത ഏറ്റവണ

പ്രധപൊനപപ്പെട്ട  വണിഷയങ്ങളണിപലപൊനപൊണസ  സണവരണണ.  നമ്മുപടെ  നമവപൊതപൊന

സണരണഭങ്ങളുപടെ  ആധപൊരശണിലയപൊയണി  വര്തണിച്ച  ഘടെകങ്ങള്  സപൊമൂഹണിക

നശതണിക്കുമവണണിയണ എലപൊ വണിഭപൊഗണ ജനങ്ങള്ക്കുണ തുലര്യ അവസരണ ലഭണിക്കുന

കപൊരര്യതണിലുണ  ഉറപ്പെസ  വരുത്തുനതപൊയണിരുന.  മേലയപൊളണി  പമേമമപൊറണിയല മുതല

അതങ്ങപനയപൊണസ. അതണിപന്റെ ഫലമേപൊയണി നമുക്കസ ലഭര്യമേപൊയതപൊണസ സണവരണണ.

കഴണിഞ്ഞ മൂനനപൊലസ  മേപൊസമേപൊയണി  ഈ രണഗതസ  ജപൊഗ്രതയണിലപൊപതയപൊണസ  ഈ

സര്ക്കപൊര്  മുമനപൊട്ടസ  മപപൊകുനതസ.  സണവരണ  സമുദപൊയങ്ങള്ക്കസ  ഒരുപപൊടെസ

ആശങകളുണസ.  സണവരണ  സമുദപൊയ  മുനണണി  പകപൊച്ചണിയണില  വണിപുലമേപൊയ

മയപൊഗണ മചര്നസ ഈ ആശങ അധണികൃതപര അറണിയണിച്ചു.  എസസ.എന്.ഡണി.പണി.

മയപൊഗതണിപന്റെ  ജനറല  കഇൗണ്സണില  കഴണിഞ്ഞ  നവണബറണില

കണണിച്ചുകുളങ്ങരയണില  മചര്നസ  ഈ  വണിഷയതണില  സര്ക്കപൊര്  അടെണിയന്തര

നടെപടെണി സസ്വശകരണിക്കണപമേനസ ആവശര്യപപ്പെട്ടു. 
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വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ  പ്രമവശന  കപൊരര്യതണില,  ഉനത  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ  രണഗതസ

വലണിയ അട്ടണിമേറണിയപൊണസ നടെക്കുനതസ. മഡപൊ. ഹൃദയ, മഡപൊ. സജണിതസ രപൊജസ എനശ

രണസ യവ മഡപൊകര്മേപൊര് കഴണിഞ്ഞ ദണിവസണ ബഹുമേപൊനപപ്പെട്ട പപഹമക്കപൊടെതണിപയ

സമേശപണിച്ചു. ഈ സണവരണ അട്ടണിമേറണിപക്കതണിപര മകപൊടെതണി ഇടെപപടെണപമേനപൊണസ

അവര് ആവശര്യപപ്പെട്ടതസ. ഈ വണിഷയവമേപൊയണി ബന്ധപപ്പെട്ടസ എസസ.എന്.ഡണി.പണി.

മയപൊഗതണിപന്റെ മുഖപതമേപൊയ  'മയപൊഗനപൊദണ'  നവണബര്,  ഡണിസണബര്,  ജനുവരണി

ലക്കങ്ങളണില  നണിരന്തരമേപൊയണി  എഴുതണിപക്കപൊണണിരണിക്കുകയപൊണസ.  പകപൊച്ചണി

മകന്ദ്രമേപൊയണി  പ്രവര്തണിക്കുന  ശ്രശനപൊരപൊയണ  മസവപൊസണഘണ  പഴയ

'സമഹപൊദരന്'  പതതണിപന്റെ പ്രസണിദ്ധശകരണണ പുനരപൊരണഭണിച്ചു.  നമ്മുപടെ സപൊനു

മേപൊഷപൊണസ അതണിപന്റെ മുഖര്യ പതപൊധണിപര്. ആദര്യ ലക്കതണിലതപന സണവരണ

വണിഷയതണില  സര്ക്കപൊര്  അലണഭപൊവണ  കപൊണണിക്കുനതണിപനതണിപര  ഒരു

കടുകുമേണണിമയപൊളമേല  സണവരണ  സമുദപൊയങ്ങള്ക്കസ  നഷണ,  മേറണിച്ചസ  ഒരു

ആനതലമയപൊളമേപൊണസ  എനസ  'സമഹപൊദരന്'  പതതണില  മലഖനണ

വരണികയപൊണസ.  അതമേപൊതണ  ഗഇൗരവതരമേപൊപയപൊരു  വണിഷയമേപൊണസ.  ഒ.ബണി.സണി.

വണിദര്യപൊര്തണികള്ക്കസ അവരുപടെ അവസരങ്ങള് ഇനസ ഗണര്യമേപൊയണി നഷപപ്പെടുന.

എസസ.എന്.ഡണി.പണി.  മയപൊഗണ  അണഗശകരണിച്ച  പ്രമമേയതണില  പറഞ്ഞതസ,
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പണിമനപൊക്ക  സമുദപൊയ  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ  സണവരണണ  ഇരട്ടണിയപൊക്കണപമേനപൊണസ.

അതണിപന്റെ  സണിരണിറ്റസ  ഈ  സര്ക്കപൊര്  ഉള്പക്കപൊള്ളണണ.  എസസ.എന്.ഡണി.പണി.

ആവശര്യപപ്പെട്ട  രശതണിയണില  പണിമനപൊക്ക  സമുദപൊയങ്ങള്ക്കസ  ഇനസ  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ

രണഗതസ  സണവരണണ  അപരര്യപൊപ്തമേപൊണസ.  ജനസണഖര്യപൊനുപപൊതണികമേപൊയണി

ലഭണിക്കുനണില.  അതുപകപൊണസ  നണിലവണിലുള്ള  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ  സണവരണണ

ഇരട്ടണിയപൊക്കണപമേനപൊണസ എസസ.എന്.ഡണി.പണി. ആവശര്യപപ്പെട്ടണിരണിക്കുനതസ. 

ശ്രശ  .   പണി  .   ടെണി  .   എ  .   റഹശണ: സര്, (...പപമേക്കസ ഓഫസ...)

ശ്രശ  .    ടെണി  .    എ  .    അഹമദസ കബശര്:  സര്,  അതപൊണസ നണിങ്ങളുപടെ വണിഷയണ.

നമള്  മേലയപൊളണിക്കസ  അങ്ങപനയണിലമലപൊ.  മകരളതണിപല  എലപൊ  പതങ്ങളുണ,

മേലയപൊള മേമനപൊരമേ, മേപൊതൃഭൂമേണി, മകരള കഇൗമുദണി, കലപൊകഇൗമുദണി, ചന്ദ്രണിക, മേപൊധര്യമേണ,

സുപ്രഭപൊതണ  എനണിവയടെക്കണ  കഴണിഞ്ഞ  നപൊലസ  മേപൊസപത  പതങ്ങള്

പരണിമശപൊധണിച്ചപൊല ഈ ആശങ വര്യകമേപൊണസ.  അങ്ങപന പറയരുതപൊയണിരുന.

മയപൊഗമക്ഷമേ  സഭ,  എന്.എസസ.സസ.,  എസസ.എന്.ഡണി.പണി.,  വണിശസ്വകര്മ

മേഹപൊസഭ,  എഴുതച്ഛന് സണഘണ,  പുലയര് മേഹപൊസഭ എനണിവപയലപൊണ നമ്മുപടെ

സമുദപൊയതണിപന്റെ  ഭപൊഗമേപൊണസ,  നമ്മുപടെ  നപൊടെണിപന്റെ  ഭപൊഗമേപൊണസ.  ഇവണിപടെ

എസസ.എന്.ഡണി.പണി.  അടെക്കമുള്ള  സപൊമുദപൊയണിക  സണഘടെനകള്  അവരുപടെ
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പ്രഖര്യപൊപണിതമേപൊയ  ആവശര്യങ്ങള്ക്കുമവണണി  ശബ്ദമുയര്ത്തുകയപൊണസ.

അതുപകപൊണസ  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ  രണഗതസ  ഉനത  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസ  മമേഖലയണില

ഒ.ബണി.സണി.  വണിദര്യപൊര്തണികള്ക്കസ  അവരുപടെ  അവസരങ്ങള്

നഷപപ്പെടെപൊതണിരണിക്കപൊന്,  ഇമപ്പെപൊള് വന കുറവകള് പരണിഹരണിക്കപൊന് സര്ക്കപൊര്

അടെണിയന്തര നടെപടെണി സസ്വശകരണിക്കണപമേനസ ഞപൊന് ആവശര്യപപ്പെടുന.

ഉനത  വണിദര്യപൊഭര്യപൊസവണ  നന്യൂനപക്ഷമക്ഷമേവണ  വഖഫണ  ഹജസ

തശര്തപൊടെനവണ  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  (മഡപൊ  .    പക  .    ടെണി  .    ജലശല):  സര്,  മകരള

സണസപൊനപത  സര്വ്വേകലപൊശപൊലകളണിലുണ  സര്ക്കപൊര്  ആര്ട്സസ  ആന്റെസ

സയന്സസ മകപൊമളജുകളണിലുണ പമേഡണിക്കല, എഞണിനശയറണിണഗസ പ്രമവശനതണിനുണ

അതപൊതസ  സപൊപനങ്ങളുപടെ  സര്ക്കപൊര്  അണഗശകരണിച്ചണിട്ടുള്ള

മപ്രപൊസകസുകളുപടെയണ അതപൊതസ സമേയങ്ങളണിപല സര്ക്കപൊര് ഉതരവകളുപടെയണ

അടെണിസപൊനതണിലപൊണസ  വണിദര്യപൊര്തണി  പ്രമവശനതണിനസ  സണവരണ

മേപൊനദണങ്ങള്  പപൊലണിച്ചുവരുനതസ.  നണിലവണില  സണസപൊനപത  ഒ.ബണി.സണി.,

എസസ.ഇ.ബണി.സണി.  വണിഭപൊഗണ  വണിദര്യപൊര്തണികള്ക്കസ  2006-പല  ഉതരവസ

പ്രകപൊരമേപൊണസ  ഗവണ്പമേന്റെസ  മകപൊമളജുകളണിപല  ആര്ട്സസ  ആന്റെസ  സയന്സസ

ബണിരുദ,  ബണിരുദപൊനന്തര  മകപൊഴ്സുകളുപടെ  പ്രമവശനതണിനസ  പണിമനപൊക്ക
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സമുദപൊയങ്ങള്ക്കസ  20  ശതമേപൊനണ  സശറ്റസ  സണവരണണ  പചയണിട്ടുള്ളതസ.  ഈ

ഉതരവസ  പ്രകപൊരണ  പട്ടണികജപൊതണി/പട്ടണികവര്ഗ്ഗ  സമുദപൊയങ്ങള്ക്കസ

നണിലവണിലുണപൊയണിരുന  20  ശതമേപൊനണ  സണവരണണ  അമതപടെണി  തുടെരുകയണ

പചയന.  ഇമപ്പെപൊള്  മുമനപൊക്ക  സമുദപൊയങ്ങളണിപല  ദപൊരണിദര്യ  മരഖയസ

തപൊപഴയള്ളവര്ക്കസ  10  ശതമേപൊനണ  സശറ്റസ  സണവരണണ  പചയണിട്ടുണസ.

സണസപൊനപത എയ്ഡഡസ മകപൊമളജുകളണില  Direct Payment Agreement

പ്രകപൊരമേപൊണസ  പ്രമവശനണ  നടെതണിവരുനതസ.  പപ്രപൊഫഷണല  ബണിരുദ

മകപൊഴ്സുകള്ക്കസ  ബഹുമേപൊനപപ്പെട്ട  കുമേപൊരപണിള്ള  കമശഷന്  റണിമപ്പെപൊര്ട്ടണിപന്റെ

അടെണിസപൊനതണില  പുറപപ്പെടുവണിച്ചണിട്ടുള്ള  ഉതരവപ്രകപൊരണ  25  ശതമേപൊനണ

സണവരണമേപൊണസ  അനുവദണിച്ചു  വനണിരുനതസ.  ഈഴവ  9%,  മുസശണ  8%,

എല.സണി.  (ആമഗപൊ  ഇന്തര്യന്  ഒഴണിപക)  2%,  ഒ.ബണി.സണി.  (ക്രണിസര്യന്)  1%,

ഒ.ബണി.എച്ചസ  5%  എനണിങ്ങപനയപൊണസ  അവ.  06.10.2008-പല  സര്ക്കപൊര്

ഉതരവസ  പ്രകപൊരണ  കുടുണബണി  സമുദപൊയതണിനസ  1%  സണവരണണ  അനുവദണിച്ചസ

എസസ.ഇ.ബണി.സണി.  സണവരണണ  26  ശതമേപൊനമേപൊക്കുകയണ  പണിനശടെസ

23.05.2014-പല സര്ക്കപൊര് ഉതരവസ പ്രകപൊരണ എസസ.ഇ.ബണി.സണി. സണവരണണ

30  ശതമേപൊനമേപൊയണി ഉയര്ത്തുകയമുണപൊയണി.  നണിലവണില പപ്രപൊഫഷണല ബണിരുദ
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മകപൊഴ്സുകള്ക്കസ എസസ.ഇ.ബണി.സണി. വണിഭപൊഗതണിനസ 30 ശതമേപൊനമേപൊണസ സണവരണണ

ലഭണിക്കുനതസ.  എനപൊല പമേഡണിക്കല പണി.ജണി.  മകപൊഴണിനസ     24.12.2009-പല

ആമരപൊഗര്യ  കുടുണബമക്ഷമേ  വകുപ്പെണിപന്റെ  ഉതരവസ  പ്രകപൊരണ  9  ശതമേപൊനണ

സണവരണണ ഏര്പപ്പെടുതണിയണിട്ടുണസ. 

എഞണിനശയറണിണഗസ ബണിരുദപൊനന്തര ബണിരുദതണിനസ എസസ.ഇ.ബണി.സണി.-ക്കസ

നണിലവണില 5  ശതമേപൊനണ സണവരണമേപൊണുള്ളതസ.  പമേഡണിക്കല പണി.ജണി.  മകപൊഴണിനസ

എസസ.ഇ.ബണി.സണി.  സണവരണണ  ഉയര്ത്തുനതുമേപൊയണി  ബന്ധപപ്പെട്ട  വണിഷയണ

നണിലവണില  മകരള  സണസപൊന  പണിമനപൊക്ക  വണിഭപൊഗ  കമശഷപന്റെ

പരണിമശപൊധനയണിലപൊണസ  .  ഇക്കപൊരര്യതണില കമശഷപന്റെ ശണിപപൊര്ശ ലഭണിക്കുന

മുറയസ  സര്ക്കപൊര്  നടെപടെണികള്  സസ്വശകരണിക്കുനതപൊണസ.  ഇക്കപൊരര്യതണില

ബഹുമേപൊനപപ്പെട്ട  അണഗണ  ഉനയണിച്ചതുമപപൊപല  കടുത  വണിമവചനമമേപൊ

അനശതണിമയപൊ  നണിലനണിലക്കുനതപൊയണി  ശ്രദ്ധയണിലപപ്പെട്ടണിട്ടണില.

മകട്ടുമകള്വണിയപടെയണ  ഊഹപൊമപപൊഹങ്ങളുപടെയണ  അടെണിസപൊനതണിലപൊണസ

ഇതരതണിലുള്ള ആമക്ഷപങ്ങപളനസ ചുരുക്കണ.

ശ്രശ  .   ടെണി  .   എ  .   അഹമദസ കബശര്: സര്, എകണികന്യൂട്ടശവണിപന്റെ ഒരു പ്രപൊഥമേണിക

ബപൊധര്യതപയക്കുറണിച്ചസ  ഞപൊന്  പറഞ്ഞണിട്ടസ  എത  അലണഭപൊവ  പൂര്ണമേപൊയ
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മേറുപടെണിയപൊണസ  തനണിരണിക്കുനതസ.  ജനങ്ങളുപടെ  മേഇൗലണികപൊവകപൊശങ്ങള്

സണരക്ഷണിമക്കണ ബപൊധര്യത എകണികന്യൂട്ടശവണിനപൊണസ.  ഇവണിപടെ മേഇൗലണികപൊവകപൊശണ

ലണഘണിക്കപപ്പെട്ടു  എനസ  ബന്ധപപ്പെട്ട  സപൊമുദപൊയണിക  സണഘടെനകള്  പറഞ്ഞണിട്ടസ

ഞപൊന്  മകട്ടുമകള്വണിയപടെ  അടെണിസപൊനതണില  പറയന  എനതസ

നണിരുതരവപൊദപരമേപൊപണനസ  പറയപൊന്  നണിര്വ്വേപൊഹമേണില.  എനണിക്കതണിപന്റെ

ആവശര്യമേണില.  എകണികന്യൂട്ടശവസ എടുക്കുന തശരുമേപൊനണ മേഇൗലണികപൊവകപൊശങ്ങപളയണ

ഭരണഘടെനപയയണ ലണഘണിക്കുനപണങണില അതസ  പരണിമശപൊധണിക്കുന മജപൊലണി

മേപൊതമമേ മകപൊടെതണിക്കുള.  അലപൊപത,  ഇതസ എകണികന്യൂട്ടശവണിപന്റെ ബപൊധര്യതയപൊണസ.

നണിങ്ങപള  പതരപഞ്ഞടുതതസ  ജനങ്ങളപൊണസ.  ജനങ്ങളുപടെ  അവകപൊശങ്ങള്

നണിമഷധണിക്കപൊന് ഒരു ഭരണകൂടെതണിനുണ സപൊധര്യമേല.  അതുപകപൊണസ ആ ഉതരണ

തണിരുതണണ.

എനണിക്കസ  പറയവപൊനുള്ളതസ,  ഉടെപന  തശരുമേപൊനണ  എടുക്കണപമേനപൊണസ

മകപൊടെതണി പറഞ്ഞതസ.  നപൊലസ മേപൊസപത സമേയമുണസ. അതസ അപ്പെര് ലണിമേണിറ്റപൊണസ.

ഈ സര്ക്കപൊര് എത ദണിവസണപകപൊണസ ഈ വണിഷയതണില തശരുമേപൊനപമേടുക്കുണ

എനപൊണസ എനണിക്കസ അറണിമയണതസ?

മഡപൊ  .    പക  .    ടെണി  .    ജലശല:  സര്,  ഞപൊന്  മനരപത  പറഞ്ഞ
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മേറുപടെണിയണിലതപന  അക്കപൊരര്യണ  വര്യകമേപൊക്കണിയതപൊണസ.  പമേഡണിക്കല  പണി.ജണി.

മകപൊഴണിനസ  എസസ.ഇ.ബണി.സണി.  സണവരണണ  ഉയര്ത്തുനതുമേപൊയണി  ബന്ധപപ്പെട്ട

വണിഷയണ  നണിലവണില  മകരള  സണസപൊന  പണിമനപൊക്ക  വണിഭപൊഗ  കമശഷപന്റെ

പരണിമശപൊധനയണിലപൊണസ.  പ്രസ്തുത പരണിമശപൊധനപൊ റണിമപ്പെപൊര്ട്ടസ പണിമനപൊക്ക വണിഭപൊഗ

കമശഷന് സര്ക്കപൊരണിനസ നലകുന മുറയസ ഇക്കപൊരര്യതണില തശരുമേപൊനപമേടുക്കുണ.


