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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

1. സസംസസ്ഥാനതണിനന്റെ വണികസന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്ക് തടസസം നണിലക്കുന
നടപടണി തണിരുതതണ്ടതണിനന്റെ ആവശശ്യകത

 ശ്രശ  .    പണി  .    നന്ദകുമസ്ഥാര്:  സര്,  വളനരെ  ഗഗൗരെവവസം  രെസ്ഥാഷശയവസം

സസ്ഥാമ്പതണികവമസ്ഥായണി മസ്ഥാനമുള്ള ഒരു വണിഷയമസ്ഥാണക്ക് ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട

അവതരെണിപണിക്കുനതക്ക്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാര്  നയസം  സസംസസ്ഥാനങ്ങളുനട

സസ്ഥാമ്പതണികസ്ഥാവസനയ  തകര്ക്കുനതസം  നഫെഡറല  സസംവണിധസ്ഥാനതണിനക്ക്

ആഘസ്ഥാതസം ഏലപണിക്കുനതമസ്ഥാണക്ക്.  പതണിനഞസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷന് തകന്ദ്ര-

സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക്  നലതകണ്ട  നണികുതണി  വണിഹണിതസം  42  ശതമസ്ഥാനതണില

നണിനസം  41  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണി  കുറച്ചതക്ക്  നമ്മുനട  സസംസസ്ഥാനനതയസം

ബസ്ഥാധണിച്ചണിരെണിക്കണിതല;  പതസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷനണില നണിനസം പതണിനസ്ഥാലസ്ഥാസം

ധനകസ്ഥാരെശ്യ  കമശഷനസ്ഥായതപസ്ഥാള്  നമ്മുനട  നണികുതണി  വണിഹണിതസം  3.875

ശതമസ്ഥാനതണില  നണിനസം   1.37  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണി  കുറവവരുതണി  2.5

ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണി.  എനസ്ഥാല പതണിനഞസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷന് വശണസം  1.92

ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണി കുറച.  തകരെളസം മസ്ഥാനവവണിഭവ സൂചണികയണില ഉയര്നതപസ്ഥായണി.

മനറസ്ഥാരു ഭസ്ഥാഷയണില പറഞസ്ഥാല മസ്ഥാനവ വണികസനതണിനക്ക് സസംസസ്ഥാനസം കൂടുതല

തക  നചലവഴണിച.   ഇതക്ക്  തദസ്ഥാഹപരെമസ്ഥായണി  കസ്ഥാണുകയസ്ഥാണക്ക്  തകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാര്.
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ഇതണിതപസ്ഥാള്  നമുക്കക്ക്  തദസ്ഥാഹമസ്ഥായണി  വനണിരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.   ജനജശവണിതസം

നമച്ചനപട്ടതക്ക് നനല എനസ്ഥാണക്ക് തകന്ദ്രസം പറയനതക്ക്. തകന്ദ്ര നണികുതണി വണിഹണിതസം

നവട്ടണിക്കുറച്ചതണിനക്ക്  ഇതക്ക്  കസ്ഥാരെണമസ്ഥായണിരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.   റവനന്യൂ  നഡഫെണിസണിറക്ക്

ഗസ്ഥാന്റെക്ക്  19891  തകസ്ഥാടണി  രൂപയസ്ഥാണക്ക്  ഈ  വര്ഷസം  ലഭണിച്ചതക്ക്.   ഈ  ഗസ്ഥാന്റെക്ക്

രെണവര്ഷസം  കഴണിഞസ്ഥാല   ഇലസ്ഥാതസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്ക്.   ഈ  വണിഷയനത

ശ്രദ്ധണിക്കസ്ഥാത പ്രതണിപക്ഷസം ഒനക്ക് ഓര്ക്കണസം രെസ്ഥാജസസ്ഥാനണിലസം ഈ അവസ

വനണിരെണിക്കുകയസ്ഥാനണന കസ്ഥാരെശ്യസം. അടുതമസ്ഥാസസം  മുതല  ജണി.എസക്ക്.ടണി.

തകസ്ഥാസംബന്തസഷനണില നണിനസം നശക്കസം നചയ്യനപടുകയസ്ഥാണക്ക്.  സസംസസ്ഥാനനത

സസ്ഥാമ്പതണികമസ്ഥായണി  കൂടുതല  നഞെരുക്കുനതണിനുതവണ്ടണി  കടുത  നടപടണികള്

സസശകരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക് തകന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര്.  ബഡ്ജറണിനു പുറത്തുള്ള കടസം  public

debt-ല ഉള്നപടുതസ്ഥാന് നശക്കസം നടത്തുന. തസ്റ്റേറക്ക് ഗവണ്നമന്റെക്ക് എനണിനനസ്ഥാക്ക

കടസം  എടുക്കുന,  എവണിനട  നണിനക്ക്  കടനമടുക്കുന,  ബസ്ഥാങക്ക്  തലസ്ഥാണ്

എടുക്കുനതണ്ടസ്ഥാനയന  കണനക്കലസ്ഥാസം  പരെണിതശസ്ഥാധണിക്കുനതണിനസ്ഥായണി

നപര്തഫെസ്ഥാര്നമന്സക്ക് ഓഡണിറക്ക് ഓഫെക്ക് പബണികക്ക് നഡബ്റക്ക് തകന്ദ്രസം പരെണിതശസ്ഥാധണിച

നകസ്ഥാണ്ടണിരെണിക്കുകയസ്ഥാനണനസ്ഥാണക്ക്  പത്ര  വസ്ഥാര്ത.  സസംസസ്ഥാനതണിനക്ക്

കടനമടുക്കസ്ഥാനുള്ള അധണികസ്ഥാരെവസം പരെണിധണിയസം ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കലസ്ഥാണക്ക് തകന്ദ്ര ലക്ഷശ്യസം.
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തകന്ദ്രതണിനുസം  തകസ്ഥാര്പതററ്റുകള്ക്കുസം  എത്ര  തവണനമങണിയസം  കടനമടുക്കസ്ഥാസം.

അതണിനക്ക് യസ്ഥാനതസ്ഥാരു നണിയന്ത്രണവമണില.  സസംസസ്ഥാനതണിനന സസ്ഥാമ്പതണികമസ്ഥായണി

 നഞെരുക്കണിയസം  നമരുക്കണിയസം  നകസ്ഥാലസ്ഥാനുള്ള  ഈ  നശക്കസം

നചറുത്തുതതസ്ഥാലപണിക്കസ്ഥാന് സസംസസ്ഥാനസം ഒറനക്കട്ടസ്ഥായണി രെസംഗത്തുവരെണസം.  ഇതണിനക്ക്

സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്  മുന്കനയ്യടുക്കണനമനസ്ഥാണക്ക്  ഞെസ്ഥാന്  ഈ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട ആവശശ്യനപടുനതക്ക്.

ധനകസ്ഥാരെശ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    നക  .    എന്  .    ബസ്ഥാലതഗസ്ഥാപസ്ഥാല  ):  സര്,

ധനകസ്ഥാരെശ്യ  കമശഷനന്റെ  പരെണിഗണനസ്ഥാ  വണിഷയങ്ങള്  ഏകപക്ഷശയമസ്ഥായണി

തഭദഗതണി  വരുതണിയതക്ക്  സസംബനണിച്ചക്ക്  സസംസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാരെണിനുള്ള

വണിതയസ്ഥാജണിപക്ക് പതണിനഞസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷനുമുമ്പസ്ഥാനക നസപസംബര്  2019-

നക്ക്  സമര്പണിച്ച  സപണിനമന്റെറണി  നമതമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടതണില  തരെഖനപടുതണിയണിട്ടുള്ളതസം

സസംസസ്ഥാന ങ്ങതളസ്ഥാടക്ക് ആതലസ്ഥാചണിക്കസ്ഥാനത എടുത തശരുമസ്ഥാനസം തകസ്ഥാ-ഓപതററശവക്ക്

നഫെഡറണിലസതണിനന്റെ  ലസംഘനമസ്ഥാനണനക്ക്  നമള്  ചൂണ്ടണികസ്ഥാണണിച്ചണിട്ടുണ്ടക്ക്.

ചരെക്കക്ക് തസവന നണികുതണി  നടപണിലസ്ഥാക്കണിയതതസ്ഥാനട സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക് നണികുതണി

വര്ദ്ധനവണിതനസ്ഥാടുള്ള  ഇടനപടലകളുനട  പരെണിമണിതകളുസം  നണിയന്ത്രണങ്ങളുസം

ഉണ്ടസ്ഥായണി.   തകന്ദ്ര  സഹസ്ഥായ  പദ്ധതണികള്ക്കക്ക്  ലഭണിചനകസ്ഥാണ്ടണിരെണിക്കുന
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വണിഹണിതതണിലസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷന് നണിര്തദ്ദേശപ്രകസ്ഥാരെസം സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക്

പങക്ക്  വയ്ക്കുന തകന്ദ്ര നണികുതണി വണിഹണിതതണിലസം മുന്ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷനുകനള

അതപക്ഷണിച്ചക്ക്  ഗണശ്യമസ്ഥായ  കുറവസ്ഥാണുണ്ടസ്ഥായണിട്ടുള്ളനതനക്ക്  അതദ്ദേഹസം

ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ചതക്ക്  ഞെസ്ഥാന്  അസംഗശകരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.   തകന്ദ്രതണില  നണിനസം

സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക് വശതണിച നലതകണ്ട നണികുതണി വണിഭവങ്ങളുനട അനുപസ്ഥാതസം

പതണിനസ്ഥാലസ്ഥാസം  ധനകസ്ഥാരെശ്യ  കമശഷനണില  42  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണിരുനതക്ക്  ഈ

കമശഷനന്റെ  കസ്ഥാലയളവണില  41  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണി  കുറഞണിട്ടുണ്ടക്ക്.  കൂടസ്ഥാനത

ഡണിവണിസണിബണിള്  പൂളണില  നണിനസം  തകരെതണിനക്ക്  ലഭണിക്കുന  വണിഹണിതസം

കസ്ഥാലസ്ഥാകസ്ഥാലങ്ങളസ്ഥായണി  കുറഞ്ഞുവരെണികയസ്ഥാണക്ക്.  ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  നമമ്പര്  പണി.

നന്ദകുമസ്ഥാര് പറഞ ശതമസ്ഥാന കണക്കുകള് ശരെണിയസ്ഥാണക്ക്. 3.875 ശതമസ്ഥാനതണില

നണിനസം  1.925  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണി  കുറഞണിട്ടുണ്ടക്ക്.  2018-19-നല തകന്ദ്ര നണികുതണി

വണിഹണിതമസ്ഥായ 19038 തകസ്ഥാടണി രൂപതയക്കസ്ഥാള് ഗണശ്യമസ്ഥായ കുറവസ്ഥാണക്ക് തടര്നള്ള

വര്ഷങ്ങളണിലണ്ടസ്ഥായതക്ക്. പതണിനഞസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷനന്റെ post devolution

revenue deficit  grant-ആയണി  2020-21 -ല  15323  തകസ്ഥാടണി രൂപയസം  2021-

22 -ല 19891 തകസ്ഥാടണി രൂപയസം 2022-23-ല 13174 തകസ്ഥാടണി രൂപയസം 2023-24-

ല 4749 തകസ്ഥാടണി രൂപയസം ശണിപസ്ഥാര്ശ നചയണിട്ടുണ്ടക്ക്.   അതണിനുതശഷസം ഈ ഗസ്ഥാന്റെക്ക്
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മുതനസ്ഥാട്ടക്ക്  വരെണിനലനള്ള  സണിതണിയണില  നണിലക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.   വളനരെ

ഗഗൗരെവതരെമസ്ഥായ ഈ സണിതണി നമനളനയലസ്ഥാസം ബസ്ഥാധണിക്കുനതസ്ഥാണക്ക്.  2024-25

വര്ഷതതസ്ഥാടുകൂടണി  ഇഗൗ  ഫെണ്ടക്ക്  തശര്നസ്ഥാല പണിനന പണസം  കണിട്ടണില.  നണികുതണി

വണിഹണിതതണിലണ്ടസ്ഥാകുന  കുറവണിനനപറണി  സസംസസ്ഥാന  ഗവണ്നമന്റെക്ക്  വണിവണിധ

നമതമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടങ്ങളണിലൂനട  ധനകസ്ഥാരെശ്യകമശഷനന്റെ  ശ്രദ്ധയണിലനപടുതണിയണിരുന.

പതണിനഞസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യ കമശഷന് സമര്പണിച്ച ആക്ഷന് തടക്കണ് റണിതപസ്ഥാര്ട്ടക്ക്

ധനമന്ത്രസ്ഥാലയസം  അസംഗശകരെണിച.  അവര്  അസംഗശകരെണിച്ച  നണിര്തദ്ദേശങ്ങള്  മസ്ഥാത്രസം

നടപണിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴണിയൂ  എനതണിനസ്ഥാല  ഇതപസ്ഥാള്  നണികുതണിവണിഹണിതസം

വര്ദ്ധണിപണിക്കുനതണിനുതവണ്ടണിയള്ള  ഒരു  സമശപനസം  തകന്ദ്രതണിനന്റെ

ഭസ്ഥാഗത്തുനണിനമുണ്ടസ്ഥാകുനണിനലനള്ളതക്ക്  വളനരെ  ഗഗൗരെവതരെമസ്ഥായ  പ്രശ്നമസ്ഥാണക്ക്.

ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട അസംഗസം  ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ചതതപസ്ഥാനല,  2022  ജൂനനല  1  മുതല

തകരെളതണിനക്ക് ഇതപസ്ഥാള് കണിട്ടണിനക്കസ്ഥാണ്ടണിരെണിക്കുന ജണി.എസക്ക്.ടണി.  സസംബനണിചള്ള

തകസ്ഥാമ്പന്തസഷനുകള്  കണിട്ടസ്ഥാത  അവസ  നണിലക്കുനതതസ്ഥാനടസ്ഥാപസം  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  എലസ്ഥാ  തമഖലയണിലമുള്ള  സബ്സണിഡണികളുസം

സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്ള ആനുകൂലശ്യങ്ങളുസം കുറഞണിരെണിക്കുന. കഴണിഞ ബഡ്ജറക്ക്

വനരെ  ഇനശ്യയണിലസ്ഥാനക  ഫുഡക്ക്  സബ്സണിഡണിക്കക്ക്  നകസ്ഥാടുതണിരുന  5,41,330
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തകസ്ഥാടണി  രൂപ  2,86,469  തകസ്ഥാടണി  രൂപയസ്ഥായണി  നവട്ടണിക്കുറച്ചതണിനന്റെ അനുഭവവസം

തകരെളനത ബസ്ഥാധണിക്കുനണ്ടക്ക്. നതസ്ഥാഴണിലറപക്ക്  പദ്ധതണിയനടയസം  മനണ്ണെണ്ണെ

സബ്സണിഡണിയനടയസം  കസ്ഥാരെശ്യതണിലസ്ഥായസ്ഥാലസം  ഇതരെതണിലള്ള  കുറവസ്ഥാണക്ക്

തകരെളതണിനക്ക്  വനനകസ്ഥാണ്ടണിരെണിക്കുനതക്ക്.  അതദ്ദേഹസം  ഉനയണിച്ച  ആ

കണക്കണിനകതക്ക്  ഒരു കസ്ഥാരെശ്യസം  കൂടണി  പറതയണ്ടതസ്ഥാനണനക്ക്  ഞെസ്ഥാന് കരുതന.

പതണിനഞസ്ഥാസം ധനകസ്ഥാരെശ്യകമശഷനന്റെ റണിതപസ്ഥാര്ട്ടനുസരെണിച്ചക്ക്  രെസ്ഥാജശ്യനത നമസ്ഥാതസം

വരുമസ്ഥാനതണിനന്റെ  62.7%  തകന്ദ്രതണിനസ്ഥാണക്ക്  കണിട്ടുനതക്ക്.  എനസ്ഥാല  നമസ്ഥാതസം

നചലവക്ക്  ബസ്ഥാധശ്യതയനട  62.4 ശതമസ്ഥാനവസം  സസംസസ്ഥാനങ്ങളുനട  ചുമലണിലസ്ഥാണക്ക്.

50:50 ജണി.എസക്ക്.ടണി വരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണക്ക് ഇതപസ്ഥാള് തകന്ദ്ര-സസംസസ്ഥാനങ്ങള് തമണില

പങ്കുവയ്ക്കുനതക്ക്.  40  ശതമസ്ഥാനതമ  തകന്ദ്രസം  എടുക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുള്ളൂനവനസം  60%

സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക്  നകസ്ഥാടുക്കണനമനസം  ഇക്കഴണിഞ  ജണി.എസക്ക്.ടണി.

കഗൗണ്സണിലണില  തകരെളസം  ആവശശ്യനപട്ടണിട്ടുണ്ടക്ക്.  ആനകയള്ള  നചലവണിനന്റെ

62.4%  നമളസ്ഥാണക്ക്  വഹണിക്കുനതക്ക്.  എനസ്ഥാല  വരുമസ്ഥാനതണിനന്റെ  62.7

ശതമസ്ഥാനവസം കണിട്ടുനതക്ക്  തകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണിനസ്ഥാണക്ക്.  ഇതക്ക്  പറഞണിരെണിക്കുനതക്ക്

സസംസസ്ഥാന  ഗവണ്നമന്റെല,  പതണിനഞസ്ഥാസം  ധനകസ്ഥാരെശ്യ  കമശഷനസ്ഥാണക്ക്.

അതനകസ്ഥാണ്ടക്ക്  60:40  എന  ഇതപസ്ഥാഴനത  നപ്രസ്ഥാവണിഷന്  മസ്ഥാറണനമന
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അഭണിപ്രസ്ഥായസം  പറഞണിട്ടുണ്ടക്ക്.  മറക്ക്  പല  തമഖലകളണിലസം  ഇതതപസ്ഥാനലയള്ള

വരുമസ്ഥാന  നഷസം  വനണിട്ടുണ്ടക്ക്.  അതസസംബനണിച്ച  ഒരു  കണക്കുകൂടണി  പറഞക്ക്

ഞെസ്ഥാന്  അവസസ്ഥാനണിപണിക്കസ്ഥാസം.  ജണി.എസക്ക്.ടണി.-ക്കക്ക്  മുമ്പുണ്ടസ്ഥായണിരുന

സസംസസ്ഥാനനണികുതണി  വരുമസ്ഥാനതണിനന്റെ  52  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാണക്ക്  സസംസസ്ഥാനങ്ങള്

തശ്യജണിച്ചതക്ക്. എനസ്ഥാല തകന്ദ്രസം അവര്ക്കുണ്ടസ്ഥായണിരുന 28% മസ്ഥാത്രതമ ഇതണിനസ്ഥായണി

വണിട്ടുനകസ്ഥാടുതണിട്ടുള്ളൂ.  അങ്ങനനയസ്ഥാണക്ക്  ജണി.എസക്ക്.ടണി.  നടപസ്ഥായതക്ക്.

ഇതതനസ്ഥാക്കുതമ്പസ്ഥാഴസം  സസംസസ്ഥാനവസം  തകന്ദ്രവസം  വരുമസ്ഥാനസം  തശ്യജണിച്ചതണിനന്റെ

കസ്ഥാരെശ്യതണില  വലണിയ  വശ്യതശ്യസ്ഥാസമസ്ഥാണക്ക്  വനണിട്ടുള്ളതക്ക്.  ഇതരെതണില  ഓതരെസ്ഥാ

തമഖലയണിലമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങതളസ്ഥാടക്ക്  നമള്  കളകശവസ്ഥായണി  നണിലക്കണസം.

ഏറവനമസ്ഥാടുവണിലസ്ഥായണി  കടനമടുക്കസ്ഥാനുള്ള  അളവണിനന  നവട്ടണിക്കുറയസ്ഥാനുള്ള

അതണിശക്തമസ്ഥായ  നണിലപസ്ഥാനടടുതണിരെണിക്കുനതണില  നമള്  വശ്യതശ്യസ്തമസ്ഥായ

അഭണിപ്രസ്ഥായസം  പറഞണിട്ടുസം  ആയതക്ക്  അസംഗശകരെണിച്ചണിട്ടണില.  നണിയമസഭയസം

തകരെളഗവണ്നമനസം  തകരെളതണിനല  ജനങ്ങളുസം  ഒരുമണിച്ചക്ക്  തചര്നക്ക്

സസംസസ്ഥാനങ്ങനള  ശസസ്ഥാസസംമുട്ടണിക്കുന  തകന്ദ്ര  നണിലപസ്ഥാടണിനനതണിനരെ  ശക്തമസ്ഥായ

നണിലപസ്ഥാനടടുക്കുകയലസ്ഥാനത  ഒരു  തശരുമസ്ഥാനവസം  ഉണ്ടസ്ഥാകുന

സണിതണിയണിനലനന്നുള്ളതസ്ഥാണക്ക്  തകരെളനത  സസംബനണിച്ചണിടതതസ്ഥാളസം  ഏറവസം
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ഗഗൗരെവതരെമസ്ഥായ പ്രശ്നനമനക്ക് ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിക്കസ്ഥാന് ഞെസ്ഥാന് ആഗഹണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്. 

ശ്രശ  .    പണി  .    നന്ദകുമസ്ഥാര്:  സര്,  വളനരെ വണിശദമസ്ഥായണി ധനകസ്ഥാരെശ്യ വകുപ്പുമന്ത്രണി

മറുപടണി  പറയകയണ്ടസ്ഥായണി.  അതശവ  ഗുരുതരെമസ്ഥായ  ഇഗൗ  പ്രശ്നനത

സസംബനണിച്ചണിടതതസ്ഥാളസം  കഴണിഞ ജണി.എസക്ക്.ടണി.  കഗൗണ്സണിലണിനകതക്ക്  ചര്ച്ച

പ്രസ്ഥാഥമണികമസ്ഥായണി വനണിട്ടുണ്ടസ്ഥാകുസം. ഇഗൗ വണിഷയതണില സസംസസ്ഥാനതണിനന്റെയസ്ഥാനക

വണികസ്ഥാരെസം  തകന്ദ്രനത  അറണിയണിക്കതക്ക  രൂപതണില  വല  ഇടനപടലസം

നടതസ്ഥാന്  സസംസസ്ഥാന  ഗവണ്നമന്റെണിനക്ക്  കഴണിയതമസ്ഥാ  എനള്ളതസ്ഥാണക്ക്  എനന്റെ

തചസ്ഥാദശ്യസം?

ശ്രശ  .    നക  .    എന്  .    ബസ്ഥാലതഗസ്ഥാപസ്ഥാല:  സര്,  കഴണിഞ  ജണി.എസക്ക്.ടണി.

കഗൗണ്സണിലണില  എലസ്ഥാ  സസംസസ്ഥാനങ്ങളുസം  അവരുനട  വരുമസ്ഥാനനതപറണി

പറഞ്ഞു.  ഏറണിയ  സസംസസ്ഥാനങ്ങളുസം  ബണി.നജ.പണി.  ഭരെണിക്കുനവയസ്ഥാണക്ക്;  പതക്ഷ

ആ  സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുള്നപനട  വലണിയ  വരുമസ്ഥാന  നഷമസ്ഥാനണനള്ള  ഒരു

വണികസ്ഥാരെസം  പറഞണിട്ടുണ്ടക്ക്.  ജണി.എസക്ക്.ടണി.  തകസ്ഥാമ്പന്തസഷന്  അടുത  അഞക്ക്

വര്ഷക്കസ്ഥാലതതയ്ക്കുകൂടണി നശട്ടണനമനസം ആനക പണിരെണിക്കുന ജണി.എസക്ക്.ടണി.-യനട

60%  സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കുസം  40%  തകന്ദ്രങ്ങള്ക്കുസം  തവണനമനമുള്ള

അഭണിപ്രസ്ഥായവസം  അതതസ്ഥാനടസ്ഥാപസം  ഒരു  പ്രധസ്ഥാനനപട്ട  കസ്ഥാരെശ്യവസം  കൂടണി  പറഞ്ഞു.
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അതശ്യപൂര്വ്വമസ്ഥായ  സന്ദര്ഭങ്ങളണില  മസ്ഥാത്രസം  ആര്ട്ടണിക്കണിള്  271  അനുസരെണിച്ചക്ക്

ടസ്ഥാക്സുകളുനട തമല ഒരു പ്രതതശ്യക നസസക്ക്  ഏര്നപടുതസ്ഥാന് തകന്ദ്രതണിനസ്ഥാകുസം.

ആ  അതശ്യപൂര്വ്വമസ്ഥായ  അവസരെങ്ങളണില  ഉപതയസ്ഥാഗണിക്കസ്ഥാവന  ആര്ട്ടണിക്കണിള്

271 എന  ഭരെണഘടനസ്ഥാ  നപ്രസ്ഥാവണിഷനുപതയസ്ഥാഗണിചനകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാണക്ക്  ഇതപസ്ഥാള്

നപതടസ്ഥാളണിയതണിനന്റെ  നസസക്ക്  ഏര്നപടുത്തുനതക്ക്.  2011-12-ല  തകന്ദ്രതണിനന്റെ

ആനക  വരുമസ്ഥാനതണിനന്റെ  10  ശതമസ്ഥാനമസ്ഥായണിരുന  നസസക്ക്  ഇതപസ്ഥാള്  20

ശതമസ്ഥാനതണിലധണികമസ്ഥാണക്ക്.  അങ്ങനന  5.3  ലക്ഷസം  തകസ്ഥാടണി  രൂപയസ്ഥാണക്ക്

2021-22-ല മസ്ഥാത്രമസ്ഥായണി  അവര് പണിരെണിനച്ചടുതതക്ക്.  ഇങ്ങനന പണിരെണിനച്ചടുക്കുന

പണസം  സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക്  വശതസം  വയ്തക്കണ്ട.  ഇങ്ങനന  നസസക്ക്  വഴണി

പണിരെണിക്കുനതസം  പസ്ഥാടണിനലനക്ക്  ജണി.എസക്ക്.ടണി.  കഗൗണ്സണിലണില  എലസ്ഥാ

സസംസസ്ഥാനങ്ങളുസം  ആവശശ്യനപട്ടണിട്ടുസം  യൂണണിയന്  ഫെണിനസ്ഥാന്സക്ക്  മണിനണിസ്റ്റേര്

കൃതശ്യമസ്ഥായ  തശരുമസ്ഥാനസം  പ്രഖശ്യസ്ഥാപണിച്ചണിട്ടണില.  ഇതക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെക്ക്

ആതലസ്ഥാചണിച്ചണിട്ടക്ക്  പ്രഖശ്യസ്ഥാപണിക്കുനമനസ്ഥാണക്ക്  കരുതനതക്ക്.  നമുക്കക്ക്  അര്ഹമസ്ഥായതക്ക്

കണിട്ടണിയണിനലങണില,  സസംസസ്ഥാനങ്ങള്ക്കക്ക്  നണികുതണി  സസംബനണിച്ചക്ക്

അവകസ്ഥാശമുനണ്ടനക്ക്  ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  സുപ്രശസംതകസ്ഥാടതണി  വണിധണിയണില

"ജണി.എസക്ക്.ടണി.  കഗൗണ്സണില വഴണിയള്ളതക്ക് ഒരു അനനഡസസറണി നസ്ഥാചസര് ആണക്ക്;
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സസംസസ്ഥാനങ്ങളുനട  അവകസ്ഥാശനത  കണ്ക്ലൂസശവസ്ഥായണി  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ഇഗൗ

ജണി.എസക്ക്.ടണി.  കഗൗണ്സണിലണിനക്ക്  കഴണിയണില"  എനക്ക്  പറഞണിട്ടുണ്ടക്ക്.  നമ്മുനട

സസംസസ്ഥാനതണിനന്റെ  സസ്ഥാമ്പതണിക  അവകസ്ഥാശങ്ങനള  ഹനണിക്കസ്ഥാനസ്ഥാണക്ക്  തകന്ദ്രസം

ശ്രമണിക്കുനനതങണില  വണിവണിധ  തലതണിതലയക്ക്  നണിയമപരെമസ്ഥായസം

ഭരെണഘടനസ്ഥാപരെമസ്ഥായമുള്ള  സമശപനങ്ങള്  സസശകരെണിതക്കണ്ടണിവരുനനമനള്ള

കസ്ഥാരെശ്യതണില  യസ്ഥാനതസ്ഥാരു  സസംശയവമണില.  ഇഗൗ  സഭ  ഒരുമണിച്ചക്ക്  ഭസ്ഥാവണിയണില

അക്കസ്ഥാരെശ്യങ്ങളണില ചര്ച്ച നചതയ്യണ്ടണി വരുനമനസ്ഥാണക്ക് ഞെസ്ഥാന് കരുതനതക്ക്. 

(2) മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്ക്കുണ്ടസ്ഥായണിരെണിക്കുന ബുദ്ധണിമുട്ടക്ക്
പരെണിഹരെണിതക്കണ്ടതണിനന്റെ ആവശശ്യകത

ശ്രശ  .   നക  .   പണി  .   എ  .   മജശദക്ക്:  സര്, ദുരെണിതപൂര്ണ്ണെമസ്ഥായണി ജശവണിതസം നയണിക്കുന

സസംസസ്ഥാനനത  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികനള  ബസ്ഥാധണിക്കുന  അതശവ

ഗഗൗരെവതരെമസ്ഥായണിട്ടുള്ള  ഒരു  പ്രശ്നസം  അങ്ങയനടയസം  സര്ക്കസ്ഥാരെണിനന്റെയസം

ശ്രദ്ധയണിലനപടുതസ്ഥാനസ്ഥാണക്ക്  ഞെസ്ഥാന്  ഈ  പ്രതമയസം  അവതരെണിപണിക്കുനതക്ക്.

മനണ്ണെണ്ണെ,  ഡശസല,  നപതടസ്ഥാള്  എനണിവയനട  വണിലക്കയറസംമൂലവസം

മതശ്യബനന  തമഖലയണിനല  പുതണിയ  തകന്ദ്ര-സസംസസ്ഥാന  നണിയമങ്ങള്മൂലവസം

പരെമ്പരെസ്ഥാഗത  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികളുനട  ജശവണിതസം  അതശവ

ദുസഹമസ്ഥായണിരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  തറഷന്  കടകള്  വഴണി  വണിതരെണസം  നചയ്യുന
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മനണ്ണെണ്ണെയക്ക്  ഒരു  ലണിററണിനക്ക്  86  രൂപയസം  മതശ്യനഫെഡക്ക്  മുതഖന  വണിതരെണസം

നചയ്യുന മനണ്ണെണ്ണെയക്ക് 136 രൂപയമസ്ഥാണക്ക്.  അയല സസംസസ്ഥാനമസ്ഥായ തമണിഴസ്ഥാട്ടണില

ഇതക്ക് യഥസ്ഥാക്രമസം 16 രൂപയസം 20 രൂപയമസ്ഥാണക്ക്.  കര്ണ്ണെസ്ഥാടകയണില ലണിററണിനക്ക്  35

രൂപയസ്ഥാണക്ക് വണില ഈടസ്ഥാക്കുനതക്ക്. 2021-22-നല സസംസസ്ഥാന ബഡ്ജറണില 25

രൂപ നണിരെക്കണില ആവശശ്യമസ്ഥായ അളവണില മനണ്ണെണ്ണെ നലകുനമനസം ഇതണിനസ്ഥായണി

60  തകസ്ഥാടണി  രൂപ  വകയണിരുത്തുനമനസം  പറഞണിരുനനവങണിലസം  ഇതക്ക്

നടപണിലസ്ഥാക്കണിയണിട്ടണിലസ്ഥാതതണിനസ്ഥാല പ്രസ്തുത വസ്ഥാഗസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരെസം ആവശശ്യമസ്ഥായണിട്ടുള്ള

അളവണില  മനണ്ണെണ്ണെ  വണിതരെണസം  നചയ്യസ്ഥാന്   നടപടണി  സസശകരെണിക്കണസം.

തശരെക്കടലസം  ആഴക്കടലസം  തകസ്ഥാര്പതററ്റുകള്ക്കക്ക്  തശനറഴതണിനക്കസ്ഥാടുക്കുന  ബ

ഇതക്കസ്ഥാണമണി  എന  തകന്ദ്ര  സര്ക്കസ്ഥാര്  നണിയമവസം  നസന്ടല  മനനറന്

ഫെണിഷറശസക്ക്  തപസ്ഥാളണിസണിയണിനല  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണി  വണിരുദ്ധനയങ്ങളുസം

പണിന്വലണിക്കുനതണിനസ്ഥാവശശ്യമസ്ഥായ  സമര്ദ്ദേസം  തകന്ദ്രതണില  നചലതണി

മുതനസ്ഥാട്ടുതപസ്ഥാകണസം.  അതതസ്ഥാനടസ്ഥാപസം  ഭവനനണിര്മസ്ഥാണ  പദ്ധതണി

പുന:സസ്ഥാപണിക്കുനതണിനുസം  ഫെണിഷറശസക്ക്  സ്കൂളുകള്  നവശകരെണിക്കുനതണിനുസം

തക്ഷമനണിധണി തബസ്ഥാര്ഡക്ക്  ആനുകൂലശ്യങ്ങള് വര്ദ്ധണിപണിക്കുനതണിനുസം കസ്ഥാലസ്ഥാവസസ്ഥാ

മുനറണിയണിപ്പുമൂലസം  കടലണില  തപസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴണിയസ്ഥാത  ദണിവസങ്ങളണില  നലകുന
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സഹസ്ഥായധനസം  വര്ദ്ധണിപണിക്കുനതണിനുമുള്ള  നടപടണികള്  സസശകരെണിക്കണസം.

സമൂഹതണില  ഏറവസം  പണിനസ്ഥാക്കസം  നണിലക്കുന  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികളുനട

ജശവണിതനണിലവസ്ഥാരെസം ഉയര്തസ്ഥാനസ്ഥാവശശ്യമസ്ഥായ എലസ്ഥാ നടപടണികളുനമടുക്കണനമനക്ക്

ഞെസ്ഥാന്  പ്രതതശ്യകസം  മന്ത്രണിയനട  ശ്രദ്ധയണിലനപടുത്തുകയസ്ഥാണക്ക്.  കുതറതയനറ

കസ്ഥാരെശ്യങ്ങള്  അനുഭസ്ഥാവപൂര്വ്വസം  ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  മന്ത്രണി  ഇതണിനണിടയണിലതനന

നചയ്തുവനണിട്ടുനണ്ടന  കസ്ഥാരെശ്യസം  ഞെസ്ഥാന്  മറക്കുനണില.  ഇഗൗ  തമഖലയണിനല

മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണി  യൂണണിയനുകനളലസ്ഥാസം  സമരെങ്ങളണിലസ്ഥാണക്ക്.

മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണി നഫെഡതറഷന്  (എസക്ക്.റണി.യ.)-നന്റെ തനതസ്ഥാവക്ക് ശ്രശ.  ഉമര്

ഒട്ടുമലണിനന്റെ  തനതൃതസതണില  നസക്രതട്ടറണിയറണിനന്റെ  മുമ്പണില  സമരെസം

നടതണിയണിരുന.  അതതപസ്ഥാനല  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികളുനട  വണിവണിധ

യൂണണിയനുകളുസം  സമരെസം  നടത്തുനണ്ടക്ക്.   അവനരെനയലസ്ഥാസം  വണിളണിചകൂട്ടണി  ചര്ച്ച

നടതണി  സര്ക്കസ്ഥാരെണിനക്ക്  നചയ്യസ്ഥാവന  കസ്ഥാരെശ്യങ്ങള്  പരെമസ്ഥാവധണി  നചയ്തു

തപസ്ഥാകണനമനകൂടണി  ഞെസ്ഥാന്  ഇഗൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട  അങ്ങതയസ്ഥാടക്ക്

ആവശശ്യനപടുകയസ്ഥാണക്ക്. 

മതശ്യബനനസം,  സസ്ഥാസംസസ്ഥാരെണികസം,  യവജനതക്ഷമ  വകുപ്പുമന്ത്രണി

(ശ്രശ  .   സജണി നചറണിയസ്ഥാന് ): സര്, ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട തണിരൂരെങ്ങസ്ഥാടണി അസംഗസം ഇവണിനട
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ഉനയണിച്ച വണിഷയങ്ങള് മതശ്യബനതമഖലനയ സസംബനണിച്ചണിടതതസ്ഥാളസം ഏനറ

പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനശ്യമുള്ളവയസ്ഥാണക്ക്.  ഇനനവണില  വര്ദ്ധനവസം  നശല

സമ്പദക്ക് വശ്യവസയമടക്കസം   ഒട്ടനവധണി  വണിഷയങ്ങളസ്ഥാണക്ക്  ഇഗൗ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട  സഭയണില  നകസ്ഥാണവനണിട്ടുള്ളതക്ക്.  ഒനസ്ഥാമതസ്ഥായണി

ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ചതക്ക്, മനണ്ണെണ്ണെ, ഡശസല, നപതടസ്ഥാള് എനണിവയനട വണിലക്കയറസം

സസംബനണിച്ചസ്ഥാണക്ക്.  മതശ്യബനതണിനുപതയസ്ഥാഗണിക്കുന  ഇനനങ്ങളുനട,

പ്രതതശ്യകണിചസം  മനണ്ണെണ്ണെയനട  വണിലവര്ദ്ധനവക്ക്  പരെമ്പരെസ്ഥാഗത

മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്ക്കക്ക്  തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാവനതണിലസം  അധണികമസ്ഥാണക്ക്.

നപസ്ഥാതവണിപണണിയണില ഇനക്ക് മനണ്ണെണ്ണെയനട വണില ലണിററണിനക്ക്   142.77  രൂപയസം

സണിവണില  സനനപസക്ക്  വകുപ്പുവഴണി  വണിതരെണസം  നചയ്യുന  സബ്സണിഡണിരെഹണിത

മനണ്ണെണ്ണെയക്ക്  ലണിററണിനക്ക്  102  രൂപയസം  ഡശസലണിനക്ക്  ലണിററണിനക്ക്  96.52  രൂപയസം

നപതടസ്ഥാളണിനക്ക് 107.71 രൂപയമസ്ഥാണക്ക്. ഇതണില മനണ്ണെണ്ണെയനട വണിലയസ്ഥാണക്ക് ഏറവസം

കൂടുതല.  ഇതരെനമസ്ഥാരു സസ്ഥാഹചരെശ്യസം  മുമ്പുണ്ടസ്ഥായണിട്ടണില.   മതശ്യബനനതണിനക്ക്

മനണ്ണെണ്ണെ  ഇനനമസ്ഥായണി  ഉപതയസ്ഥാഗണിക്കുന  പരെമ്പരെസ്ഥാഗത

മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികനള  ദുരെണിതതണിലസ്ഥാക്കുന  ഇഗൗ   വണിലവര്ദ്ധനവക്ക്

പരെമ്പരെസ്ഥാഗത  മതശ്യബനനതമഖലയനട  തകര്ച്ചയക്ക്  കസ്ഥാരെണമസ്ഥാകുസം.
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നപതടസ്ഥാളണിയസം  ഉല്പനങ്ങളുനട   വണിലനണിര്ണ്ണെയസ്ഥാവകസ്ഥാശസം  എണ്ണെകമ്പനണികള്ക്കക്ക്

നലകണിയതസ്ഥാണക്ക്....,  ഇതണിനന്റെ  ഉതരെവസ്ഥാദണിതസസം  പ്രതണിപക്ഷതണിനസ്ഥാണക്ക്.

നണിലവണില  ബണി.നജ.പണി.  അതണിനനസ്ഥാപസം  നണിലക്കുനനവനതസ്ഥാണക്ക്  ഇതണിനന്റെ

മുഖശ്യകസ്ഥാരെണസം.  ഒരെണിക്കല  നചയ നതറണിനന്റെ  എലസ്ഥാ തദസ്ഥാഷവശങ്ങളുസം നമള്

ഇതപസ്ഥാള്  അനുഭവണിചനകസ്ഥാണ്ടണിരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  പരെമ്പരെസ്ഥാഗത  നതസ്ഥാഴണില  എന

നണിലയണിലസം  ഏനറ പണിനസ്ഥാക്കസ്ഥാവസയണിലള്ള ഒരു തമഖല എന പരെണിഗണന

നലകണിയസം   പരെമ്പരെസ്ഥാഗത  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്ക്കക്ക്  ആവശശ്യമസ്ഥായത്ര

മനണ്ണെണ്ണെ  കുറഞവണിലയക്ക്  ലഭശ്യമസ്ഥാക്കണനമനക്ക്  തകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരെണിതനസ്ഥാടക്ക്

ആവശശ്യനപട്ടണിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതണിനന്റെ ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട സണിവണില സനനപസക്ക്

വകുപ്പുമന്ത്രണിയസം  ഞെസ്ഥാനുസം  പനങടുതക്ക്  നണിരെവധണി  തയസ്ഥാഗങ്ങള്  നടതണി.

ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  തകന്ദ്രമന്ത്രണിക്കക്ക്  നണിരെവധണി  തവണ  നണിതവദനങ്ങള്  അയച.

ഇനണിമുതല  ഒരു  ലണിറര്  മനണ്ണെണ്ണെതപസ്ഥാലസം  തരെണിനലനസ്ഥാണക്ക്  ഇതപസ്ഥാള്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെക്ക്  പറയനതക്ക്,  അതമസ്ഥായണി  ബനനപട്ടക്ക്  പുതണിയ  പ്രശ്നസം

വനണിരെണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  2014  കസ്ഥാലഘട്ടതണില  ഒരു  ലണിറര്  മനണ്ണെണ്ണെയനട

നപസ്ഥാതവണിപണണിയണിനല  വണില  52  രൂപയസ്ഥായണിരുന.  അതസ്ഥാണക്ക്  വര്ദ്ധണിച്ചക്ക്  144

രൂപയണില  എതണിയതക്ക്.  കഴണിഞ  ഏഴക്ക്  മസ്ഥാസതണിനുള്ളണില  മനണ്ണെണ്ണെയനട
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വണിലയണില 50 രൂപയനട വര്ദ്ധനവസ്ഥാണുണ്ടസ്ഥായണിട്ടുള്ളതക്ക്. ഇതണിനുപുറനമ സണിവണില

സനനപസക്ക് വഴണി വണിതരെണസം നചയ്യുന സബ്സണിഡണിരെഹണിത മനണ്ണെണ്ണെയ്ക്കുസം ഇഗൗ

കസ്ഥാലയളവണില  43  രൂപയസ്ഥാണക്ക്  തകന്ദ്രസം  വര്ദ്ധണിപണിച്ചതക്ക്.  നണിലവണില

മതശ്യനഫെഡക്ക് മുതഖന ഒരു ലണിറര് മനണ്ണെണ്ണെയക്ക്  25  രൂപ സസംസസ്ഥാന സര്ക്കസ്ഥാര്

സബ്സണിഡണി  അനുവദണിച്ചണിട്ടുണ്ടക്ക്.  10  വര്ഷതണിനക്ക്  തസ്ഥാനഴ  കസ്ഥാലപഴക്കമുള്ള

14332 എഞണിനുകള്ക്കസ്ഥാണക്ക് ഇഗൗ മനണ്ണെണ്ണെ ഇതപസ്ഥാള് ലഭശ്യമസ്ഥാകുനതക്ക്. എഞണിന്

കുതണിരെശക്തണിയനട അടണിസസ്ഥാനതണില പ്രതണിമസ്ഥാസസം 140 മുതല 190 ലണിറര്വനരെ

മനണ്ണെണ്ണെ  ഇതരെതണില  അനുവദണിക്കുനണ്ടക്ക്.  ഇതക്ക്  ഇഗൗ  തമഖലയനട

മനണ്ണെണ്ണെയനട ആവശശ്യതണിനന്റെ കസ്ഥാലഭസ്ഥാഗസംതപസ്ഥാലസം നണിറതവറസ്ഥാന് സസ്ഥാധണിക്കണില.

മതശ്യനഫെഡക്ക്  വഴണി  അനുവദണിക്കുന  അതത  അനുപസ്ഥാതതണില  മനണ്ണെണ്ണെ  25

രൂപയക്ക് അനുവദണിക്കണനമങണില പ്രതണിവര്ഷസം 350 തകസ്ഥാടണി രൂപ തവണ്ടണിവരുസം.

മതശ്യബനനതമഖലയണിനല  14332  എഞണിനുകളുനട  പ്രവര്തനതണിനക്ക്

മസ്ഥാത്രമസ്ഥായണി  പ്രതണിവര്ഷസം  ഒരു  ലക്ഷസം  കണിതലസ്ഥാ  ലണിററണിലധണികസം  മനണ്ണെണ്ണെ

ഇതപസ്ഥാള്  ആവശശ്യമസ്ഥാണക്ക്.   ഇവണിനട  രെജണിസ്റ്റേര്  നചയ  14332  എഞണിനന്റെ

കസ്ഥാരെശ്യമസ്ഥാണക്ക് ഞെസ്ഥാന് പറഞതക്ക്.  മുപതണിരെണ്ടസ്ഥായണിരെതണിലധണികസം എഞണിനുകള്

നമ്മുനട   നസ്ഥാട്ടണിലനണ്ടനതസ്ഥാണക്ക്  വസ്തുത.  14332  എഞണിനുകള്ക്കുമസ്ഥാത്രതമ
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ഇതപസ്ഥാള്  ഒരു  ലക്ഷസം  കണിതലസ്ഥാലണിറര്  മനണ്ണെണ്ണെ  തവണസം.

തകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരെണിലനണിനസം  ലഭണിക്കുന  സബ്സണിഡണിരെഹണിത  മനണ്ണെണ്ണെ

സസംസസ്ഥാനതക്ക്  മതശ്യബനനതമഖല,  കസ്ഥാര്ഷണികതമഖല  ഉള്നപനടയള്ള

വണിവണിധ  ആവശശ്യങ്ങള്ക്കസ്ഥാണക്ക്  ഉപതയസ്ഥാഗണിക്കുനതക്ക്.  എഞണിന്

കുതണിരെശക്തണിയനട  അടണിസസ്ഥാനതണില  129  ലണിറര്  മുതല  180  ലണിറര്

വനരെയസ്ഥാണക്ക്  മതശ്യബനനതണിനസ്ഥായണി  അനുവദണിക്കുനതക്ക്.  108000  കണിതലസ്ഥാ

ലണിറര്  മനണ്ണെണ്ണെ  പ്രതണിവര്ഷസം  ആവശശ്യമുള്ളണിടതക്ക്  ഇഗൗ

സസ്ഥാമ്പതണികവര്ഷതണില ഇതവനരെ 2160 കണിതലസ്ഥാ ലണിറര് മനണ്ണെണ്ണെ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്ക്

അനുവദണിച്ചണിട്ടുള്ളതക്ക്. 

വണില വര്ദ്ധണിപണിച്ചതണിനുപണിനസ്ഥാനല തകന്ദ്ര സര്ക്കസ്ഥാര് സസംസസ്ഥാനതണിനുള്ള

മനണ്ണെണ്ണെ  വണിഹണിതവസം  നണിര്തലസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  കൂടുതല  മനണ്ണെണ്ണെ

ആവശശ്യനപട്ടക്ക്  തകന്ദ്രസം  നലകണിയ  കതണില  മനണ്ണെണ്ണെയ്ക്കുപകരെസം

മതശ്യബനനതണിനക്ക്  നപതടസ്ഥാതളസ്ഥാ  ഡശസതലസ്ഥാ   ഉപതയസ്ഥാഗണിചകൂതടനയനസ്ഥാണക്ക്

ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  തകന്ദ്രമന്ത്രണി  തചസ്ഥാദണിച്ചതക്ക്.  സസംസസ്ഥാനതണിനക്ക്

ആവശശ്യമുള്ളതണിനന്റെ  നസ്ഥാലണില  ഒനക്ക്  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്ക്  തകന്ദ്രസം  അനുവദണിക്കുനതക്ക്.

അതസം  ഇനണി  പ്രതശക്ഷണിക്കനണ്ടന  നണിലപസ്ഥാടസ്ഥാണക്ക്  തകന്ദ്രതണിനുള്ളതക്ക്.
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ഇനനമസ്ഥായണി  നപതടസ്ഥാതളസ്ഥാ  സശഡതലസ്ഥാ  ഉപതയസ്ഥാഗണിക്കണനമങണില  ഇഗൗ

എഞണിനുകള്  മുഴവന്  മസ്ഥാറണസം.  തകസ്ഥാടസ്ഥാനുതകസ്ഥാടണി  രൂപ  സസംസസ്ഥാന

ഗവണ്നമന്റെണിനക്ക്  ബസ്ഥാധശ്യതവരുനതസ്ഥാണക്ക്.  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണിക്കക്ക്  തസ്ഥാങ്ങസ്ഥാന്

കഴണിയസ്ഥാതതസ്ഥാണക്ക്. 

മണി  .   നഡപന്യൂട്ടണി സശക്കര്: നയസക്ക്.........

ശ്രശ  .   സജണി നചറണിയസ്ഥാന് : സര്, വളനരെ പ്രധസ്ഥാനനപട്ട വണിഷയമസ്ഥായതണിനസ്ഥാല

എനണിക്കക്ക്  സമയസം  അനുവദണിക്കണസം.   മനറസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാന  പ്രശ്നസം  രെജണിതസ്ട്രേഷന്

ഫെശസുസം  നനലസന്സുസം  സസംബനണിച്ചസ്ഥാണക്ക്.  2018  ജൂനനല  മസ്ഥാസസം  മുതല

പ്രസ്ഥാബലശ്യതണിലവന മതശ്യബനനയസ്ഥാനങ്ങളുനട  രെജണിതസ്ട്രേഷന് നനലസന്സക്ക്

ഫെശസുകള്  2019  ജൂനനല  1  മുതല  കുറവക്ക്  നചയക്ക്  വണിജസ്ഥാപനസം

പുറനപടുവണിച്ചസ്ഥാണക്ക്  നടപസ്ഥാക്കണിവരുനതക്ക്.  ഇതപ്രകസ്ഥാരെസം  5  മശറര്  വനരെയള്ള

യസ്ഥാനങ്ങളുനട  രെജണിതസ്ട്രേഷന്  ഫെശസക്ക്  100  രൂപയസ്ഥാണക്ക്.  25  മശററണിനുമുകളണില

വലണിപമുള്ളതണിനക്ക്  50000  രൂപയസ്ഥായണിരുനതക്ക്  25000/-  രൂപയസ്ഥായണി

ഗവണ്നമന്റെക്ക് കുറചനവന കസ്ഥാരെശ്യസം  പറയസ്ഥാന് ഞെസ്ഥാന് ആഗഹണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  

മതശ്യസസംഭരെണവസം വണിപണനവസം ഗുണനണിലവസ്ഥാരെ പരെണിപസ്ഥാലനവസം നണിയമസം

സസംബനണിച്ച  തചസ്ഥാദശ്യമസ്ഥാണക്ക്  അടുതതക്ക്.  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്
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ഇടനണിലക്കസ്ഥാരുനടയസം  നകസ്ഥാള്ളപലണിശക്കസ്ഥാരുനടയസം  ചൂഷണതണിലസ്ഥാണക്ക്.

മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികനള  ഇവരുനട  ചൂഷണതണിലനണിനസം

തമസ്ഥാചണിപണിക്കുനതണിനുസം  മതശ്യതണിനക്ക്  നശ്യസ്ഥായവണില  ഉറപസ്ഥാക്കുനതണിനുസം

ശുചണിതസപൂര്ണ്ണെവസം  കസ്ഥാരെശ്യക്ഷമവമസ്ഥായ  തലലവസം  വണിപണനവസം

തപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹണിപണിക്കുനതണിനുമസ്ഥായണി  നകസ്ഥാണവനണിട്ടുള്ള  നണിയമമസ്ഥാണണിതക്ക്.  10

ശതമസ്ഥാനസം മുതല  20  ശതമസ്ഥാനസംവനരെ തലല കമശഷനസ്ഥായണി തകരെള തശരെനത

വണിവണിധ  ഹസ്ഥാര്ബറുകളണില  വസ്ഥാങ്ങുനണ്ടക്ക്.  ഇഗൗ  ഘട്ടതണിലസ്ഥാണക്ക്  തകരെള

മതശ്യസസംഭരെണവസം  വണിപണനവസം  ഗുണനണിലവസ്ഥാരെ  പരെണിപസ്ഥാലനവസം

നണിയമതണിനല  5(4)  ഉപവകുപ്പുപ്രകസ്ഥാരെസം  ഇതണില  ആവശശ്യമസ്ഥായ  മസ്ഥാറസം

വരുതണിയണിട്ടുള്ളതക്ക്.  എലസ്ഥാവരുമസ്ഥായണി  ചര്ച്ച  നചയസ്ഥാണക്ക്  ഇഗൗ  നണിയമസം

പസ്ഥാസസ്ഥാക്കണിയതക്ക്.  തലല  കമശഷന് 5  ശതമസ്ഥാനതണില  അധണികരെണിക്കസ്ഥാന്

പസ്ഥാടണിനലനമസ്ഥാത്രവമല,  ഇതരെതണില  പണിരെണിനച്ചടുക്കുന  തകയനട  40

ശതമസ്ഥാനസം   മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണിക്കുതനന  വസ്ഥാര്ഷണിക  ഉലപസ്ഥാദന

തബസ്ഥാണസസ്ഥായണി  നലകുന.    20  ശതമസ്ഥാനസം  തക  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്

അസംഗമസ്ഥായ  നസസ്ഥാനനസറണികള്ക്കക്ക്  വണിഭജണിചനലകുന.  20  ശതമസ്ഥാനസം  തക

മസ്ഥാത്രമസ്ഥായണി  തലല  കമശഷന്  കുറച.  20  ശതനമസ്ഥാനസം  തക  ബനനപട്ട
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ഹസ്ഥാര്ബര്/ഫെണിഷക്ക് ലസ്ഥാന്റെണിസംഗക്ക്  നസന്റെറണിനന്റെ  വണികസനതണിനസ്ഥായണി  മസ്ഥാറ്റുകയസ്ഥാണക്ക്.

യസ്ഥാനതസ്ഥാരു  തകയസം  സര്ക്കസ്ഥാര്  വസ്ഥാങ്ങുനണില   പണിണറസ്ഥായണി  വണിജയന്

സര്ക്കസ്ഥാരെണിനന്റെ ശ്രതദ്ധയമസ്ഥായ തനട്ടമസ്ഥാണണിതക്ക്. 

മണി  .   നഡപന്യൂട്ടണി സശക്കര്: നയസക്ക്.........പശസക്ക്....

ശ്രശ  .    സജണി  നചറണിയസ്ഥാന് :  സര്,  ഒരുകസ്ഥാരെശ്യസംകൂടണി  പറഞക്ക്  ഞെസ്ഥാന്

അവസസ്ഥാനണിപണിക്കസ്ഥാസം. നശല സമ്പദക്ക്  വശ്യവസ സസംബനണിച്ചക്ക്  തകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാര്

പുറനപടുവണിച്ച  ബ  ഇതക്കസ്ഥാണമണി  നയസം  മതശ്യതമഖലയണില  പ്രതതശ്യകണിച്ചക്ക്

പരെമ്പരെസ്ഥാഗത  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്ക്കക്ക്  വലണിയ  ആശങ  ഉണ്ടസ്ഥായണിട്ടുണ്ടക്ക്.

20-09-2021-നുമുമ്പുതനന  ഇഗൗ  കസ്ഥാരെശ്യങ്ങനളലസ്ഥാസം  കസ്ഥാണണിച്ചക്ക്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെണിനക്ക്  കതയച്ചണിരുന.  കടലണില മശന്പണിടണിക്കസ്ഥാനുള്ള അവകസ്ഥാശവസം

മതശ്യതണിനന്റെ  ആദശ്യവണിലപന,  കടലമതശ്യ  വണിഭവങ്ങള്  എനണിവയനട

തമലതനസ്ഥാട്ടവസം  ഉപതയസ്ഥാഗ  അവകസ്ഥാശങ്ങളുസം  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്ക്കക്ക്

ഉറപസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  നടപടണികളുണ്ടസ്ഥാകണനമനതസ്ഥാണക്ക്  ഇഗൗ  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ

നണിലപസ്ഥാടക്ക്.   അതതപസ്ഥാനല  ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  മുഖശ്യമന്ത്രണിയസം  വകുപ്പുസം  നല

നണിലയണില  ഇടനപട്ടതണിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  തകന്ദ്രസര്ക്കസ്ഥാരെണിനന്റെ  സമുദ

മതശ്യബനന  നണിയമതണില  103-ഓളസം  തഭദഗതണി  നണിര്തദ്ദേശങ്ങള്
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ഇതണിതനസ്ഥാടകസം തകന്ദ്രനതനക്കസ്ഥാണ്ടക്ക് അസംഗശകരെണിപണിക്കസ്ഥാന് കഴണിഞ്ഞു. ബണിലണിനന്റെ

പരെണിധണി   എകക്ക്ക്ലൂസശവക്ക്  ഇക്കതണസ്ഥാമണികക്ക്  തസസ്ഥാണണിലസം  നനഹ  സശയണിലസം

മസ്ഥാത്രമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴണിഞ്ഞു. 

മണി  .    നഡപന്യൂട്ടണി  സശക്കര്:  നയസക്ക്.........  മറുപടണി  ദശര്ഘമസ്ഥാനണങണില

തമശപ്പുറത്തുവയസ്ഥാസം. 

ശ്രശ  .    സജണി  നചറണിയസ്ഥാന് :  സര്,  ഒരു  കസ്ഥാരെശ്യസം  മസ്ഥാത്രതമയള്ളൂ.  ഇഗൗ

ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  അഭണിമസ്ഥാനകരെമസ്ഥായ  പദ്ധതണിയസ്ഥാണക്ക്  നനലഫെക്ക്  മണിഷന്.  5744

തപരെണില  3447  തപര് കരെസ്ഥാറണില ഏര്നപട്ടക്ക്  1325  ഭവനങ്ങള് പൂര്തശകരെണിച്ചക്ക്

ഇനക്ക്  തകരെളതണിനല  മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണിക്കക്ക്  ഏറവസം  ശ്രതദ്ധയമസ്ഥായ

പ്രവര്തനസം  നനലഫെക്ക്  മണിഷന്  വഴണി  നടക്കുന.  പുനര്തഗഹസം  പദ്ധതണിവഴണി

ആയണിരെക്കണക്കണിനക്ക് മതശ്യനതസ്ഥാഴണിലസ്ഥാളണികള്ക്കക്ക് ഭവനസം നണിര്മണിചനകസ്ഥാടുക്കുന

പദ്ധതണി  നടക്കുന.   കൂടസ്ഥാനത  വണിദശ്യസ്ഥാഭശ്യസ്ഥാസ  തമഖലയണില  ഇടനപട്ടതണിനന്റെ

ഫെലമസ്ഥായണി  54  വണിദശ്യസ്ഥാര്തണികള് എസം.ബണി.ബണി.എസക്ക്.  പസ്ഥാസസ്ഥായ ചരെണിത്രമസ്ഥാണക്ക്

തകരെളതണില  ഇഗൗ   ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  കസ്ഥാലത്തുണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴണിഞതക്ക്.

യൂണണിയനുകളുമസ്ഥായണി നണിരെനരെമസ്ഥായണി ചര്ച്ച നടത്തുന ഒരു ഗവണ്നമന്റെസ്ഥാണണിതക്ക്.

അങ്ങക്ക്  അതക്ക്  അസംഗശകരെണിച്ചതണില  ഞെസ്ഥാന്  സതനസ്ഥാഷണിക്കുന.  വശണസം
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യൂണണിയനുകളുമസ്ഥായണി  ചര്ച്ച  നടതസ്ഥാസം.  മതശ്യതമഖലയണിനല  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കക്ക്

പരെണിഹസ്ഥാരെസം കസ്ഥാണസ്ഥാന് ഭരെണപക്ഷതണിനന്റെയസം പ്രതണിപക്ഷതണിനന്റെയസം തയസ്ഥാജണിച്ച

പ്രതക്ഷസ്ഥാഭണസം  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണിനനതണിനരെയള്ള  ശക്തമസ്ഥായ  തപസ്ഥാരെസ്ഥാട്ടതണിനക്ക്

പ്രതണിപക്ഷസം  കൂടണി  മുന്കനയ്യടുക്കണനമനസം  മുതനസ്ഥാട്ടുവരെണനമനസം

അഭശ്യര്തണിക്കുന. 

ശ്രശ  .   നക  .   പണി  .   എ  .   മജശദക്ക്: സര്, ഇതക്ക് വളനരെ ഗഗൗരെവമുള്ള വണിഷയമസ്ഥാണക്ക്.

തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  നതറസ്ഥായ  നണിലപസ്ഥാടുമൂലമുള്ള  ബുദ്ധണിമുട്ടുകള്  നസ്ഥാസം

അനുഭവണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  കതയയ്ക്കുനതണിനുപുറനമ   ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട

മുഖശ്യമന്ത്രണിതയസ്ഥാ   വകുപ്പുമന്ത്രണിതയസ്ഥാ  തകന്ദ്രതണിലതപസ്ഥായണി   അര്തപൂര്ണ്ണെമസ്ഥായ

ചര്ച്ച നടതണസം.  ഇക്കസ്ഥാരെശ്യതണില തകരെളസം ഒറനക്കട്ടസ്ഥാണക്ക്,  പ്രതണിപക്ഷനത

എലസ്ഥാ കക്ഷണികളുനടയസം സഹകരെണമുണ്ടസ്ഥാകുസം.  ഇഗൗ വണിഷയതണിനന്റെ ഗഗൗരെവസം

കണക്കണിനലടുതക്ക് തകന്ദ്രതണിലതപസ്ഥായണി  അര്തപൂര്ണ്ണെമസ്ഥായ ചര്ച്ച നടതസ്ഥാന്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകണനമനതസ്ഥാണക്ക്  എനന്റെ  അതപക്ഷ.  അങ്ങക്ക്  പറഞ  എലസ്ഥാ

കസ്ഥാരെശ്യതതസ്ഥാടുസം ഞെസ്ഥാന് തയസ്ഥാജണിക്കുന. 

ശ്രശ  .    സജണി  നചറണിയസ്ഥാന് :  സര്,  അര്തപൂര്ണ്ണെമസ്ഥായ  ചര്ച്ചയസ്ഥാണക്ക്  ഇഗൗ

ഗവണ്നമന്റെക്ക്  വനതണിനുതശഷസം  എലസ്ഥാ  ദണിവസവസം  നടനനകസ്ഥാണ്ടണിരെണിക്കുനതക്ക്.
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ചര്ച്ചയനട  കുഴപമല. തകസ്ഥാണ്ഗസന്നുകസ്ഥാര് തടങ്ങണിവച്ച നകടുതണി ഞെങ്ങളണിതപസ്ഥാള്

അനുഭവണിക്കുകയസ്ഥാണക്ക്.  ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  മുഖശ്യമന്ത്രണി  ഡലഹണിയണിലതപസ്ഥായണി

ഇക്കസ്ഥാരെശ്യങ്ങനളലസ്ഥാസം  തകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  ശ്രദ്ധയണിനപടുതണിയണിട്ടുണ്ടക്ക്.

ബഹുമസ്ഥാനനപട്ട  മുഖശ്യമന്ത്രണിതയസ്ഥാടക്ക്  ആതലസ്ഥാചണിച്ചതശഷസം  പ്രതണിപക്ഷതണിനന്റെ

പ്രതണിനണിധണിനയക്കൂടണി ഉള്നപടുതണി ഒരെണിക്കലക്കൂടണി തകന്ദ്രതണില തപസ്ഥായണി ഇഗൗ

വണിഷയങ്ങള് ചര്ച്ച നചയ്യസ്ഥാസം.


