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മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡെര...... ഒഒാരഡെര..... (ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *331)

വവൈദദ്യുതമ ചബഒാർഡെഡ് ചസേവൈനങ്ങളുഡടെ ഡെമജമവറ്റൈചസേഷൻ

 1 (*331) ശസ്പീ  .   ഡക  .   ആൻസേലൻ:
ശസ്പീ  .   ടെമ  .   പമ  .   രഒാമകൃഷ്ണൻ:

ശസ്പീമതമ ഡദലസ്പീമ:

ശസ്പീ  .   ഡക  .   ചപദ്യംകുമഒാര: തഒാഡഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കഡ് വവൈദദ്യുതമ

വൈകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  സേദ്യംസഒാനതഡ്  സേമ്പൂർണ്ണ  വവൈദദ്യുതസ്പീകരണദ്യം

യഒാഥഒാർതദമഒാക്കമയതമഡന്റെ  തുടെർനടെപടെമയഒായമ  വവൈദദ്യുതമ  ചബഒാർഡെഡ്

നൽകുന്ന  ചസേവൈനങ്ങൾ  വൈമവൈര  സേഒാചങ്കേതമകവൈമദദഒാധമഷമതമഒായമ

ആധുനസ്പീകരമചഡ്  കഒാരദക്ഷമമഒാക്കുന്നതമനഡ്  സേസസ്പീകരമച്ചുവൈരുന്ന  നടെപടെമകൾ

എഡന്തെലഒാമഒാഡണന്നഡ് അറമയമക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.  ചസേവൈനങ്ങൾ  പൂർണ്ണമഒായദ്യം   ഡെമജമവറ്റൈസേഡ്

ഡചയഒാനദ്യം ഇ-ചപയ് ഡമന്റെഡ് സേസൗകരദദ്യം വൈമപുലസ്പീകരമക്കഒാനദ്യം പദ്ധതമയചണഒാ;

(സേമ)  ചസേവൈനങ്ങൾ  വൈഒാതമൽപടെമയമൽ  എതമക്കുന്നതമനഒായമ

ആവൈമഷ്കരമച  പദ്ധതമ  പൂർണ്ണചതഒാതമൽ  പഒാവൈർതമകമഒായമട്ടുചണഒാ;  എങ്കേമൽ

എഡന്തെലഒാദ്യം ചസേവൈനങ്ങളഒാണഡ് ഇതരതമൽ നൽകഒാൻ ഉചദ്ദേശമചമരുന്നഡതനദ്യം
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അവൈ  ലഭദമഒാക്കഒാനള്ള  നടെപടെമക്രമങ്ങൾ  ലഘൂകരമക്കഒാനഒായമട്ടുചണഒാഡയനദ്യം

വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

വവൈദദ്യുതമ  വൈകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ):  സേര,   KSEBL

നൽകുന്ന  ചസേവൈനങ്ങൾ  വൈമവൈര  സേഒാചങ്കേതമക  വൈമദദയമലധമഷമതമഒായമ

ആധുനസ്പീകരമചഡ്  കഒാരദക്ഷമമഒായമ  ഏർഡപ്പെടുതമയമട്ടുള്ള  നടെപടെമകൾ  ചുവൈഡടെ

ചചർക്കുന.

ചസേവൈനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപചഭഒാകഡ് തൃ സേസൗഹൃദമഒാക്കുന്നതമഡന്റെ ഭഒാഗമഒായമ

ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കഡ്  1912  എന്ന  ചടെഒാൾ  ഫസ്പീ  നമ്പറമചലയഡ്  വൈമളമചഒാൽ

വവൈദദ്യുതമ സേദ്യംബന്ധമഒായ പരഒാതമകൾ പരമഹരമക്കുന്നതമനഡ്  24  മണമക്കൂറുദ്യം

പവൈർതമക്കുന്ന ചകനസ്പീകൃത ഉപചഭഒാക്തൃ ചസേവൈന ചകനവദ്യം WhatsApp എന്ന

ചസേഒാഷദൽ  മസ്പീഡെമയ  സേദ്യംവൈമധഒാനവദ്യം  വൈഴെമ  9496001912  എന്ന  നമ്പറമൽ

ഉപചഭഒാക്തഒാക്കളുഡടെ  പരഒാതമ  സേസസ്പീകരമക്കുന്നതമനള്ള  സേദ്യംവൈമധഒാനവദ്യം,

വവൈദദ്യുതമ  സേദ്യംബന്ധമഒായ  അപകടെങ്ങളുദ്യം  അടെമയന്തെര  സേഒാഹചരദങ്ങളുദ്യം

അറമയമക്കുന്നതമനഡ്  24  മണമക്കൂറുദ്യം  പവൈർതമക്കുന്ന

9496061061/9496010101  എന്നസ്പീ  ചഹഒാടഡ്  വലൻ  സേദ്യംവൈമധഒാനവദ്യം

ഏർഡപ്പെടുതമയമട്ടുണഡ്.
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HT,  EHT  കണക്ഷൻ  നടെപടെമകൾ  തസരമതഡപ്പെടുത്തുവൈഒാനഒായമ  ഗസ്പീൻ

ചഒാനൽ  സേദ്യംവൈമധഒാനവദ്യം  അതമനചവൈണമ  അചപക്ഷമക്കഒാനഒായമ  ഡവൈബഡ്

ചപഒാർടലദ്യം ഏർഡപ്പെടുതമയമട്ടുണഡ്.

പുതമയ  കണക്ഷനകൾക്കുള്ള  അചപക്ഷകൾ  കൂടെഒാഡത  നമലവൈമലള്ള

ഉപചഭഒാക്തഒാക്കളുഡടെ തഒാരമഫഡ്,  ഉടെമസഒാവൈകഒാശദ്യം,  കണക്ടഡെഡ് ചലഒാഡെഡ് എന്നമവൈ

മഒാറ്റുന്നതമനദ്യം  മസ്പീറ്റൈർ  മഒാറ്റൈമ  സഒാപമക്കുന്നതമനമുള്ള  അചപക്ഷകൾ

ഓൺവലനഒായമ  സേസസ്പീകരമക്കുന്നതമനദ്യം  പണമടെയ്ക്കുന്നതമനദ്യം  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം

ഏർഡപ്പെടുതമയമട്ടുണഡ്.

വവൈദദ്യുതമ  തടെസ്സവദ്യം  പുനനഃസഒാപനവദ്യം  സേദ്യംബന്ധമച  വൈമവൈരങ്ങൾ

ഉപചഭഒാക്തഒാക്കഡള  ഡമഒാവബൽ  ചഫഒാണമൽ  എസേഡ്.എദ്യം.എസേഡ്.  മുചഖേന

അറമയമക്കുന്ന  'ഊർജ്ജദൂതഡ്'  പദ്ധതമ,  വവൈദദ്യുതമബമൽ  സേദ്യംബന്ധമച

വൈമവൈരങ്ങൾ  എസേഡ്.എദ്യം.എസേഡ്.,  ഡമഒാവബൽ  ആപമചക്കഷൻ,  ഇ-ഡമയമൽ

എന്നമവൈ മുചഖേന തത്സമയദ്യം ഉപചഭഒാക്തഒാക്കളമഡലതമക്കുന്ന 'ഊർജ്ജസേസൗഹൃദ'

പദ്ധതമ എന്നമവൈയദ്യം നടെപ്പെമലഒാക്കമയമട്ടുണഡ്. 

ഏതു  ഡസേക്ഷൻ  ഓഫസ്പീസുകളമലദ്യം  വവൈദദ്യുത  ബമൽ  അടെയ്ക്കുന്ന

സേസൗകരദതമനപുറഡമ  വവൈദദ്യുതമബമൽ ഓൺവലനഒായമ  അടെയ്ക്കുവൈഒാൻ ഡനറ്റൈഡ്
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ബഒാങ്കേമദ്യംഗഡ്,  ഡക്രഡെമറ്റൈഡ് കഒാർഡെഡ്,  ഡഡെബമറ്റൈഡ് കഒാർഡെഡ്,  ഭഒാരതഡ് ബമൽ ചപയ്ഡമന്റെഡ്

(BBPS),  ചസറ്റൈഡ് സേർവൈസ്പീസേഡ് ഡഡെലമവൈറമ ചഗറ്റൈഡ് ചവൈ ചപഒാർടൽ (SSDG),  ചകരള

ഡമഒാവബൽ ആപ്പെഡ്,  ചപ-ടെമ.എദ്യം,  ചഫഒാൺ-ചപ,  ഗൂഗമൾ ചപ, ഡമഒാബമകസമകഡ്,

ചപ-യ,  ആമചസേഒാൺ-ചപ  തുടെങ്ങമയ  വൈമവൈമധ  സേദ്യംവൈമധഒാനങ്ങൾ

ഏർഡപ്പെടുതമയമട്ടുണഡ്.

ഉപചഭഒാക്തഒാക്കൾക്കഡ്  വവൈദദ്യുതമ  സേദ്യംബന്ധമഒായ ചസേവൈനങ്ങൾ കൂടുതൽ

സുതഒാരദവദ്യം,  സുഗമമഒായദ്യം  നൽകുന്നതമനചവൈണമ  ‘ചസേവൈനങ്ങൾ

വൈഒാതമൽപടെമയമൽ’  (Service  at  Door  Step)  എന്ന  പദ്ധതമ  ഒചക്ടഒാബര

2020  മുതല്  നടെപ്പെമലഒാക്കമവൈരുന.  ഇതുപകഒാരദ്യം  പുതമയ  വവൈദദ്യുതമ

കണക്ഷൻ  ലഭമക്കുന്നതമനദ്യം  ഉടെമസഒാവൈകഒാശമഒാറ്റൈദ്യം,  കണക്ടഡെഡ്

ചലഒാഡെഡ്/ചകഒാൺടഒാക്ടഡ്  ചലഒാഡെഡ്  മഒാറ്റൈദ്യം,  തഒാരമഫഡ്/ചഫസേഡ്  മഒാറ്റൈദ്യം,  മസ്പീറ്റൈർ/ചപഒാസഡ്

മഒാറ്റൈമ  സഒാപമക്കുക  തുടെങ്ങമയ  ചസേവൈനങ്ങൾ  ലഭമക്കുന്നതമനദ്യം

ചസേവൈനമഒാവൈശദമുള്ള  വൈദക്തമകളുഡടെ  ചപരുദ്യം,  ചഫഒാൺനമ്പരുദ്യം  1912  എന്ന

ചടെഒാൾ ഫസ്പീ നമ്പർ സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം മുചഖേനയദ്യം,  ബന്ധഡപ്പെട ഡസേക്ഷൻ ഓഫസ്പീസേഡ്

വൈഴെമയദ്യം,  ഓൺവലൻ  മുചഖേനയദ്യം  രജമസർ  ഡചയഒാവന്നതഒാണഡ്.  തുടെർന്നഡ്

ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.  ജസ്പീവൈനക്കഒാർ  അചപക്ഷകഡന



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

5

ബന്ധഡപ്പെടഡ്/ഉപചഭഒാക്തഒാവൈമഡന്റെ  വൈസ്പീടെഡ്  സേന്ദർശമചഡ്,  ഡമഒാവബൽ  ആപ്പെഡ്  വൈഴെമ

അചപക്ഷ  സേസസ്പീകരമചഡ്,  ആവൈശദമഒായ  ചരഖേകൾ  പരമചശഒാധമചഡ്,  അവൈ

അപഡ് ചലഒാഡെഡ്  ഡചയകയദ്യം  ആവൈശദമഒായ  എസമചമറ്റൈഡ്  തയഒാറഒാക്കുകയദ്യം  തുക

അടെയ്ക്കുന്നതമനള്ള  നമർചദ്ദേശദ്യം  നൽകുകയദ്യം  തുടെർന്നഡ്  ചസേവൈനദ്യം

ഉറപ്പെഒാക്കുന്നതുവൈഡരയള്ള നടെപടെമകൾ പൂർതമയഒാക്കുന. 

വൈമതരണ  ചമഖേലയമഡല  എചഡ്.റ്റൈമ.  വലനകളമൽ  കമ്പമ

ഡപഒാടമവൈസ്പീഴുന്നതുമൂലചമഒാ  ഇൻസുചലറ്റൈർ  തകരഒാറമലഒാവന്നതുഡകഒാചണഒാ

വവൈദദ്യുതമ  തടെസ്സദ്യം  ഉണഒാവകയഒാഡണങ്കേമൽ  തകരഒാറുണഒായ  സലദ്യം  ഉടെനടെമ

അറമയന്നതമനഒായമ  കമപ്യൂണമചക്കറ്റൈമദ്യംഗഡ്  ചഫഒാൾടഡ്  പഒാസേഡ്  ഡെമറ്റൈക്ടർ  (CFPD)

എന്ന ഉപകരണദ്യം KSEBL ജസ്പീവൈനക്കഒാർ സേസന്തെമഒായമ വൈമകസേമപ്പെമചഡ് നമർമമചഡ്

സഒാപമച്ചു  വൈരുന.  ഇഡതഒാരു  GSM ഡനറ്റൈഡ് വൈർക്കഡ്  അധമഷമത  സേഒാചങ്കേതമക

വൈമദദയഒാണഡ്.  11  ഡക.വൈമ.,  33  ഡക.വൈമ.  വവൈദദ്യുതമ  വൈമതരണ  വലനകളമൽ

ഉണഒാകുന്ന  തകരഒാറുകൾ  സേദ്യംബന്ധമച  വൈമവൈരദ്യം  ബന്ധഡപ്പെട

ഉചദദഒാഗസനഒാരക്കഡ്  SMS-ലൂഡടെ  ലഭമക്കുകയദ്യം  തകരഒാറുണഒായ സലദ്യം  GIS

മഒാപ്പുവൈഴെമ  അറമഞഡ് പശ്നപരമഹഒാരദ്യം  ചവൈഗതമൽ ആക്കഒാൻ സേഹഒായമക്കുന്ന
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നൂതന സേദ്യംവൈമധഒാനമഒാണമതഡ്. ഇതുവൈഡര 8006 എണ്ണദ്യം Communicable Fault

Pass Detectors സഒാപമചമട്ടുണഡ്.

   വൈമവൈരസേഒാചങ്കേതമക  വൈമദദയമലൂഡടെ  നടെപ്പെഒാക്കമയ  ചസേവൈനങ്ങള്  കൂടുതല്

കഒാരദക്ഷമമഒാക്കുന്നതമനഡ്  അനഭവൈങ്ങളുഡടെ  അടെമസഒാനതമല്

നവൈസ്പീകരമക്കുന്നതമനഡ് ഫലപദമഒായ നടെപടെമകള് സേസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണഡ്.

എലഒാ  വവൈദദ്യുതമ  കണക്ഷനകൾക്കുദ്യം  2025  മഒാർചചഒാഡടെ  പസ്പീഡപയഡ് ഡെഡ്

സേദ്യംവൈമധഒാനമുള്ള  സഒാർടഡ്  മസ്പീറ്റൈർ  ഘടദ്യംഘടമഒായമ  ഏർഡപ്പെടുതഒാനദ്യം  KSEBL

ലക്ഷദമമടുന.

 (ബമ)  പദ്ധതമയണഡ്.  സേദ്യംസഒാന  സേർക്കഒാരമഡന്റെ  നമർചദ്ദേശഒാനസേരണദ്യം

ഡെമജമറ്റൈൽ ചപയ്ഡമന്റുകളുഡടെ എണ്ണദ്യം കൂട്ടുന്നതമനദ്യം 2022 ഡെമസേദ്യംബറമനള്ളമൽ

പണമടെവൈഡ്  പൂർണ്ണമഒായദ്യം  ഓൺവലൻ  സേദ്യംവൈമധഒാനതമലമഒാക്കമ

മഒാറ്റുന്നതമനമുള്ള  പദ്ധതമകൾ  ആവൈമഷ്കരമചഡ്  നടെപ്പെമലഒാക്കമ  വൈരുന.  കൂടെഒാഡത

ഘടദ്യം  ഘടമഒായമ  ചസേവൈനങ്ങൾക്കുള്ള  എലഒാ  അചപക്ഷകളുദ്യം  ഡറഗുചലറ്റൈറമ

കമസ്പീഷഡന്റെ അനമതമചയഒാടുകൂടെമ ഓൺവലനഒാക്കമ മഒാറ്റുന്നതമനള്ള ശമങ്ങളുദ്യം

നടെനവൈരുന.
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(സേമ)  പുതമയ  വവൈദദ്യുതമ  കണക്ഷൻ  ലഭമക്കുന്നതമനദ്യം,

ഉടെമസഒാവൈകഒാശമഒാറ്റൈദ്യം,  കണക്റ്റഡെഡ്  ചലഒാഡെഡ്/  ചകഒാൺടഒാക്ടഡ്  ചലഒാഡെഡ്  മഒാറ്റൈദ്യം,

തഒാരമഫഡ്  /ചഫസേഡ്  മഒാറ്റൈദ്യം,  മസ്പീറ്റൈർ/ചപഒാസഡ്  മഒാറ്റൈമ  സഒാപമക്കുക  തുടെങ്ങമയ

ചസേവൈനങ്ങൾ,  'ചസേവൈനങ്ങള്  വൈഒാതമൽപ്പെടെമയമൽ  പദ്ധതമ'  വൈഴെമ  എലഒാ

ഡസേക്ഷനകളമല്  നമനദ്യം  ആഗസഡ്  മഒാസേചതഒാഡടെ  പൂരണ്ണചതഒാതമല്

ജനങ്ങള്ക്കഡ് ലഭദമഒാക്കുന്നതമനഒാണഡ് ലക്ഷദമമടുന്നതഡ്.

ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.ലമമമറ്റൈഡെമഡന്റെ  ഓഫസ്പീസേമൽ  എതഒാഡത  തഡന്ന,

ചസേവൈനദ്യം  ആവൈശദമുള്ള  വൈദക്തമയഡടെ  ചപരുദ്യം  ചഫഒാൺ  നമ്പറുദ്യം  ബന്ധഡപ്പെട

ഡസേക്ഷൻ ഓഫസ്പീസേമചലഒാ  1912  എന്ന കസമർ ഡകയർ നമ്പറമചലഒാ ചഫഒാൺ

ചകഒാൾ വൈഴെമ രജമസർ ഡചയഒാല് മതമയഒാകുദ്യം.  തുടെരന്നഡ് ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.എൽ.

ജസ്പീവൈനക്കഒാര  അചപക്ഷകഡന  ബന്ധഡപ്പെടഡ്  അചപക്ഷ  തയഒാറഒാക്കഒാന്

സേഹഒായമക്കുന്നതഡ്  മുതല്  ചസേവൈനദ്യം  ഉറപ്പെഒാക്കുന്നതുവൈഡരയള്ള  നടെപടെമകള്

പൂരതമയഒാക്കുന.

മമ  .      ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:   സേഭയഡടെ  സുഗമമഒായ  നടെതമപ്പെമനഡ്

ബഹുമഒാനഡപ്പെട  പതമപക്ഷ  അദ്യംഗങ്ങള്  പക്കഒാരഡുകഡളലഒാദ്യം  മഒാറ്റൈമ

സേഹകരമക്കണദ്യം. ഇതഡ് ഒഒാരഡെറമലല.
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    ആന്സേലന്:  സേര,  ചകരളതമല്  കഒാല്നൂറ്റൈഒാണമനഡ്  മുമ്പഡ്

യ.ഡെമ.എഫഡ്.-ഡന്റെ  ഭരണകഒാലതഡ്  വവൈദദ്യുതമ  രദ്യംഗതഡ്  പവൈരകട്ടുദ്യം  ചലഒാഡെഡ്

ഡഷഡെമദ്യംഗുദ്യംമൂലദ്യം വവൈകുചന്നര സേമയങ്ങളമല് വൈദഒാപഒാര സഒാപനങ്ങളമല് ഒരു

വലറ്റുചപഒാലദ്യം പകഒാശമപ്പെമക്കഒാനനവൈദമക്കഒാത ദുരന്തെ കഒാലഘടമുണഒായമരുന.

ആ ദുരന്തെകഒാലഘടതമല്നമന്നഒാണഡ് സേഖേഒാവൈഡ് പമണറഒായമ വൈമജയന് 1996-ല്

വവൈദദ്യുതമ  വൈകുപ്പുമനമയഒായമരമക്കുചമ്പഒാള്  വവൈദദ്യുതമയഡടെ  കഒാരദതമല്

സേസയദ്യംപരദഒാപ്തതയമചലയഡ് ഡകഒാണ്ടുവൈരുന്ന ഇന്തെദയമഡല ഏക സേദ്യംസഒാനമഒായമ

ചകരളദ്യം  മഒാറുന്നതഡ്.  പചതദകമചഡ്   ഇടെതുപക്ഷ  ഗവൈണ്ഡമന്റെമനഡ്   അഭമവൈഒാദദദ്യം

ചരഖേഡപ്പെടുത്തുകയഒാണഡ്.  എഡന്റെ  ചചഒാദദദ്യം,  പസ്പീഡപയ്ഡെഡ്  സഒാരടഡ്  മസ്പീറ്റൈറുകള്

സഒാപമക്കുന്നതുഡകഒാണഡ്  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കുണഒാകുന്ന  പചയഒാജനവദ്യം

ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.-യഡടെ  ഏഡതലഒാദ്യം  ചമഖേലകളമല്  ഡെമജമവറ്റൈചസേഷന്

നടെപ്പെഒാക്കുനഡണനദ്യം  ഒഒാണ്വലനഒായമ  വവൈദദ്യുതമ  ചഒാരജഡ്  അടെയ്ക്കുന്നതമനഡ്

അധമക ചഒാരജ്ജഡ് ഈടെഒാക്കുനചണഒാഡയനള്ളതുദ്യം വൈമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ  : സേര,  പസ്പീ-ഡപയ്ഡെഡ്  സഒാരടഡ്  മസ്പീറ്റൈര

സഒാപമക്കുന്നചതഒാടുകൂടെമ  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കഡ്  തങ്ങളുഡടെ  വവൈദദ്യുതമ

ഉപചയഒാഗദ്യം ക്രമസ്പീകരമക്കുന്നതമനഡ് സേഒാധമക്കുന്നതഒാണഡ്.  വവൈദദ്യുതമ തടെസ്സങ്ങള്
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തത്സമയദ്യം അറമയവൈഒാനദ്യം വവൈദദ്യുതമ വൈമതരണ രദ്യംഗതഡ് ഉയരന്ന കഒാരദക്ഷമത

ഉറപ്പുവൈരുതമ  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കഡ്  ഡമചഡപ്പെട  ചസേവൈനദ്യം  ലഭദമഒാക്കുന്നതമനദ്യം

കഴെമയദ്യം.  ഈ  പദ്ധതമ  നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതുവൈഴെമ  വൈമവൈമധയമനദ്യം  ഡചലവകള്

കുറയ്ക്കുന്നതമനദ്യം  കമടഒാക്കടെദ്യം  ഒഴെമവൈഒാക്കുന്നതമനദ്യം  സേഒാധമക്കുദ്യം.  ആയതമഡന്റെ

ആനകൂലദദ്യം  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കഡ്  തഒാരമഫഡ്  ഇനതമല്   ലഭദമഒാക്കഒാന്

സേഒാധമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ആന്സേലന്:  സേര,  ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.-യമല്  ERP

(Enterprise Resource Planning) നടെപ്പെമലഒാക്കുനചണഒാ;  ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.-

യമല് എത്ര ശതമഒാനദ്യം ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള് ഒഒാണ്വലനഒായമ കറണഡ് ചഒാരജ്ജഡ്

അടെയ്ക്കുനഡണന്നഡ് വൈമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ  : സേര,  ഞഒാന് ചനരഡത പറഞ മറുപടെമയമല്

അക്കഒാരദദ്യം സൂചമപ്പെമചമട്ടുണഒായമരുന.  

ശസ്പീ  .    ടെമ  .    പമ  .    രഒാമകൃഷ്ണന്:  സേര,  വവൈദദ്യുതമ ചഒാരജ്ജഡ് ഒഒാണ്വലനഒായമ

അടെയ്ക്കുചമ്പഒാള്  അധമക  ചഒാരജ്ജഡ്  ഈടെഒാക്കുന്ന  നമലപഒാടെഡ്

സേസസ്പീകരമക്കുനചണഒാഡയനള്ളതഡ് വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ  : സേര,  ഇല,  അധമകചഒാരജ്ജഡ്  ഈടെഒാക്കഒാന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല.  എസേഡ്.ബമ.ഡഎ.,  സേസൗതഡ്  ഇന്തെദന്  ബഒാങ്കേഡ്,  ഡഫഡെറല്

ബഒാങ്കേഡ്,  കഒാതലമകഡ്  സേമറമയന്  ബഒാങ്കേഡ്  എന്നസ്പീ  ബഒാങ്കുകളമല്

അക്കസൗണ്ടുള്ളവൈരക്കഡ്  സേസന്തെദ്യം  അക്കസൗണമല്നമന്നഡ്  ചനരമട്ടുതഡന്ന

ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.യമചലയ്ക്കുദ്യം ഉപചഭഒാക്തൃ ചസേവൈന ചപഒാരടല് വൈഴെമയദ്യം  ഭഒാരതഡ്

ബമല്  ചപയ്ഡമന്റെഡ്  സേമസദ്യം  സേദ്യംവൈമധഒാനങ്ങള്  വൈഴെമയദ്യം  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കള്ക്കഡ്

ടഒാന്സേഒാക്ഷന് ചഒാരജ്ജമലഒാഡത  വവൈദദ്യുതമ ചഒാരജ്ജഡ്  അടെയഒാദ്യം.  വവൈദദ്യുതമ

ചഒാരജ്ജഡ്  സേഹകരണ  സഒാപനങ്ങളമല്കൂടെമ  അടെയ്ക്കുന്നതമനള്ള

സേദ്യംവൈമധഒാനഡമഒാരുക്കുന്നതമനഡ്  നടെപടെമകള്  സേസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണഡ്.

ഇതമനപുറഡമയള്ള സേദ്യംവൈമധഒാനതമല് പണമടെയ്ക്കുവൈഒാന് അതതഡ് സഒാപനങ്ങള്

ടഒാന്സേഒാക്ഷന്  ചഒാരജ്ജഡ് ഈടെഒാക്കുനണഡ്. 

ശസ്പീമതമ  ഡദലസ്പീമ:  സേര,  ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.  വവൈദദ്യുതമ  വലനകളമല്

ഡപഒാടക്ഷന്  ചകബമള്  എനഡള്ളഒാരു  സേമസമുണഡ്.  അതഡ്  എത്രമഒാത്രദ്യം

നടെപ്പെമലഒാക്കുനണഡ്;  എവൈമഡടെഡയലഒാദ്യം സഒാപമക്കഒാനഒാണുചദ്ദേശമക്കുന്നതഡ്?
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  ഏറ്റൈവദ്യം  തടെസ്സമുള്ള  സലതഒാണഡ്

കചവൈരഡെഡ്  കണക്ടറുദ്യം മറ്റുദ്യം  സഒാപമക്കഒാനചദ്ദേശമക്കുന്നതഡ്.  അതഡ്  സേഒാമ്പതമക

സമതമക്കനസേരമചഡ് നടെത്തുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ചപദ്യംകുമഒാര:  സേര,  ഇന്തെദയമഡല  ഏക  സേമ്പൂരണ്ണ

വവൈദദ്യുതസ്പീകൃത  സേദ്യംസഒാനമഒാണചലഒാ  ചകരളദ്യം.  എന്നഒാല്

സേസൗചരഒാരജ്ജമുപചയഒാഗഡപ്പെടുതമ എത്ര ഡമഗഒാവൈഒാടഡ് വവൈദദ്യുതമ സേദ്യംസഒാനതഡ്

ഉത്പ്പെഒാദമപ്പെമചമട്ടുഡണന്നഡ്  വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?  ആ  രദ്യംഗതഡ്  നടെക്കുന്ന

പവൈരതനങ്ങഡള സേദ്യംബന്ധമചഡ് വൈമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  ഏകചദശദ്യം  300  ഡമഗഒാവൈഒാടഡ്

ആയമട്ടുഡണന്നഒാണഡ്  ചതഒാനന്നതഡ്.  പചതദക  ചചഒാദദദ്യം  ചചഒാദമചഒാഡല

പചതദകമഒായമ ഉതരദ്യം പറയഒാന് സേഒാധമക്കുകയള.

ശസ്പീ  .   സേനസ്പീഷ് കുമഒാര ചജഒാസേഫഡ്: സേര, ആതമരപ്പെമള്ളമ, ചഷഒാളയഒാര എന്നസ്പീ

വവൈദദ്യുത  പദ്ധതമകളമല്നമന്നഡ്  നമരവൈധമ  ഡമഗഒാവൈഒാടഡ്  വവൈദദ്യുതമയഒാണഡ്

വവൈദദ്യുതമ  വൈകുപ്പുണഒാക്കുന്നതഡ്.  എന്നഒാല്  മലക്കപ്പെഒാറ  -  ആതമരപ്പെമള്ളമ

ഉള്ഡപ്പെഡടെയള്ള  പചദശതഡ്  ചവൈഒാള്ചടജഡ്  ക്ഷഒാമദ്യം  അതമരൂക്ഷമഒാണഡ്.  ആ
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പചദശതഡ്  സേബ്ചസഷനഒാരദ്യംഭമചഡ്  അവൈമടെഡത  വവൈദദ്യുതമക്ഷഒാമദ്യം

പരമഹരമക്കുന്നതമനഒാവൈശദമഒായ  നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  ആതമരപ്പെമള്ളമ  വൈമവൈഒാദതമചലയഡ് നമള്

കടെചക്കണ ആവൈശദമമല. എന്തെഒായഒാലദ്യം സേബ്ചസഷഡന്റെ കഒാരദദ്യം ആചലഒാചമചഡ്

അവൈമഡടെ സലദ്യം കമട്ടുന്ന മുറയ്ക്കുതഡന്ന അടെമയന്തെരമഒായമ അവൈമഡടെ ഡചയഒാനള്ള

നടെപടെമ സേസസ്പീകരമചമട്ടുണഡ്.

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഡക  .    അക്ബര  : സേര,  ഉപചഭഒാക്തഒാക്കളുഡടെ   ബഒാഹുലദവദ്യം

പവൈരതനവൈരദ്ധനവദ്യംമൂലദ്യം  പയഒാസേങ്ങള്  ചനരമടുന്നതമനഒാല്   ചഒാവൈക്കഒാടെഡ്

ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.  ചമജര  ഡസേക്ഷനകള്  ഉള്ഡപ്പെഡടെയള്ള  ഡസേക്ഷനകള്

വൈമഭജമക്കഒാനള്ള ആചലഒാചന സേരക്കഒാരമഡന്റെ പരമഗണനയമലചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  ഈ  വൈമഷയദ്യം  ആചലഒാചമചഡ്  അതമഡന്റെ

സേഒാമ്പതമകബഒാദ്ധദതഡയലഒാദ്യം  പരമചശഒാധമചചശഷചമ  ഡചയഒാന്  സേഒാധമക്കൂ.

പുതമയ  സഒാരടഡ്മസ്പീറ്റൈഡറഒാഡക്ക വൈരുചമ്പഒാള് അധമക  ഒഒാഫസ്പീസുകളുഡടെ  ആവൈശദദ്യം

വൈരുന്നമല.  

ശസ്പീ  .    തമരുവൈഞ്ചൂര രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സേര,  വവൈദദ്യുതമ ചബഒാരഡെമഡല ചടഡെഡ്

യൂണമയനമസേദ്യം  ഈ  കഴെമഞ  കഒാലങ്ങളമല്  നമള്  കണതഒാണഡ്.  ഏറ്റൈവദ്യം
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അവൈസേഒാനദ്യം  നമലവൈമലള്ള ഡചയരമഒാഡന ഡതറമപ്പെമച്ചുഡവൈന്നഡ്  മഒാധദമങ്ങളമലൂഡടെ

കഒാണഒാനമടെയഒായമ.  ഇതമഡന്റെ അടെമസഒാനതമല് ചകരളതമഡല ജനങ്ങള്ക്കഡ്

അനഭവൈഡപ്പെട  വൈമഷമഡതക്കുറമചഡ്  ആചലഒാചമചമട്ടുചണഒാ;  ഇനമഡയങ്കേമലദ്യം

വവൈദദ്യുതമ  ചബഒാരഡെമല്  കഒാരദങ്ങള്  ചനരഒായ  രസ്പീതമയമല്

ഡകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനചവൈണമയള്ള  നടെപടെമഡയടുക്കുചമഒാ;  വവൈദദ്യുതമ

ചബഒാരഡെമഡന്റെ  ഭരണദ്യം  യഥഒാരതതമല്  അതമഡന്റെ  ഭരണഒാധമകഒാരമകളുഡടെ

കയമചലയഡ് ചപഒാകണദ്യം.  

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: അങ്ങഡ് ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    തമരുവൈഞ്ചൂര  രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  അതഡ്  യൂണമയനകള്ക്കഡ്  വകമഒാറ്റൈദ്യം

ഡചയന്ന അവൈസ മഒാറ്റൈണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  ഇചപ്പെഒാള്  അങ്ങഡനഡയഒാരു  സേദ്യംഭവൈമമല.

വവൈദദ്യുതമചബഒാരഡെമഡന്റെ  മഒാചനജഡ് ഡമന്റുതഡന്നയഒാണഡ്  അതഡ്  വകകഒാരദദ്യം

ഡചയന്നതഡ്.   ചവൈഡറ  യഒാഡതഒാരു  പശ്നവമുണഒായമടമല,   യൂണമഡന്റെ  ഒരു

അതമപസേരണവദ്യം അവൈമഡടെ ഉണഒായമടമല.

ശസ്പീ  .   ചകഒാവൂർ കുഞ്ഞുചമഒാൻ: സേര,  ചസേഒാളഒാര ചപഒാജക്ടുമഒായമ ബന്ധഡപ്പെടഡ്

എഡന്റെ  മണ്ഡലതമഡല  പടെമഞഒാഡറക്കലടെയമല്  ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.
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പറഞതനസേരമച്ചുള്ള ലഒാന്ഡെഡ്  ഏഡറ്റൈടുക്കുകയണഒായമ.    ഏതഒാണഡ് അഞഡ്

വൈരഷദ്യം മുമ്പഡ് തുടെങ്ങമഡയഒാരു പദ്ധതമയഒാണമതഡ്.   അങ്ങയഡടെ സേഒാന്നമദ്ധദതമല്

രണ്ടുമഒാസേതമനമുമ്പഡ് ഒരു ചയഒാഗദ്യം വൈമളമച്ചുചചരതമരുന.  പഴെയ ഡചയരമഒാനദ്യം

ഈ മസ്പീറ്റൈമദ്യംങ്ങമലണഒായമരുന.  എന്നഒാല് ഇചതവൈഡര ആ പദ്ധതമ തുടെങ്ങഒാന്

സേഒാധമചമടമല,  എത്രയദ്യം ചവൈഗദ്യം ആ പദ്ധതമ ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനള്ള നടെപടെമ

സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  എത്രയദ്യം  ചവൈഗദ്യം  പദ്ധതമ

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനള്ള നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണഡ്.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സേര,   സേമ്പൂരണ്ണ

വവൈദദ്യുതസ്പീകരണഡതക്കുറമചഒാണഡ്  നമള് പറയന്നതഡ്.  വവൈദദ്യുതമ  ഇചന്നഒാളദ്യം

എതമയമടമലഒാത   ആദമവൈഒാസേമ  ഊരുകള്  ഇചപ്പെഒാഴുദ്യം   നമ്മുഡടെ

സേദ്യംസഒാനത്തുണഡ്.   അതമനള്ള  പധഒാന  തടെസ്സദ്യം,   ചഫഒാറസമലൂഡടെ  വലന്

വൈലമചഡ്  കറണഡ്  ഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്    ചഫഒാറസഡ്  ഡെമപ്പെഒാരട്ടുഡമന്റെഡ്

അനവൈദമക്കഒാഡത    തടെസ്സദ്യം  നമല്ക്കുന.    എന്നഒാല്  ചകബമള്  വൈലമചഡ്

ചഫഒാറസമലൂഡടെ  കറണഡ്  ഡകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനഡ്  തടെസ്സമമഡലന്നഡ്  അവൈര

പറയകയദ്യം ഡചയന.   എഡന്റെ മണ്ഡലതമലള്ഡപ്പെഡടെ  നമരവൈധമ ആദമവൈഒാസേമ
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ചകഒാളനമകളമല് ഈ കഒാരണദ്യംഡകഒാണഡ്  കറണഡ്  എതമയമടമല.    ചകബമള്

വൈലമക്കുന്നതമനഡ് ചഫഒാറസഡ് ഡെമപ്പെഒാരട്ടുഡമന്റെമനഡ് തടെസ്സവമമല.  ചകബമള് വൈലമചഡ്

അണര  ഗസൗണമലൂഡടെ  വവൈദദ്യുതമ  ഡകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമനള്ള

സേദ്യംവൈമധഒാനഡതക്കുറമചഡ് ആചലഒാചമക്കുചമഒാ?  ഇതരദ്യം ചകനങ്ങളമല്  കറണഡ്

ലഭദമഒാക്കുകഡയന്നതഡ് വൈളഡര പധഒാനമഒാണഡ്.    ഈ കഒാലഘടതമല്ചപ്പെഒാലദ്യം

അവൈരക്കഡ്  കറണഡ്    എതമച്ചുഡകഒാടുക്കഒാന്  സേഒാധമചമഡലങ്കേമല്   വൈളഡര

പയഒാസേമഒാണഡ്.  ചസേഒാളഒാര  പഒാനല്  ചമല  സലഡതലഒാമുഡണങ്കേമലദ്യം   അതഡ്

ചവൈണവൈമധദ്യം  പവൈരതമക്കുന്നമല.   അതമനഡ്  നടെപടെമ

സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാഡയന്നതഒാണഡ് എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .   ഡക  .   കൃഷ്ണന്കുടമ: സേര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട പടമകജഒാതമ, പടമകവൈരഗ,

പമചന്നഒാക്ക  വൈമഭഒാഗ  വൈകുപ്പുമനമയദ്യം,  വൈനദ്യം  വൈകുപ്പുമനമയദ്യം  ഇതുമഒായമ

ബന്ധഡപ്പെടഡ്  ചയഒാഗദ്യം  നടെത്തുകയദ്യം  എത്രയദ്യം  ചവൈഗദ്യം  കറണഡ്

ഡകഒാടുക്കുന്നതമനള്ള  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം  ഒരുക്കുകയദ്യം  ഡചയമട്ടുണഡ്.   ചകബമളമനഡ്

ഡചലവൈഡ്  കൂടുന്നതുഡകഒാണഡ്  എദ്യം.എല്.എ.  ഫണ്ടുദ്യംകൂടെമ  അതമനചവൈണമ

ഉപചയഒാഗമക്കണഡമന്നഒാണഡ് എനമക്കഡ് പറയഒാനള്ളതഡ്.  
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    ഡെമ  .    പചസേനന്:  സേര,  ജലവവൈദദ്യുത പദ്ധതമയഒാണഡ് ഏറ്റൈവദ്യം

ഡചലവകുറഞ  വവൈദദ്യുചതഒാല്ലഒാദന  മഒാരഗദ്യം.  അനവൈധമ  ജലവവൈദദ്യുത

പദ്ധതമകള്  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്  സേഒാധദതയള്ള  നഒാടെഒാണഡ്  ചകരളദ്യം.  പഒാലക്കഒാടെഡ്

ജമലയമല്  പദ്ധതമ  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്  സേഒാധമക്കുന്ന  നമരവൈധമ  സലങ്ങളുണഡ്.

പഒാലക്കഒാടെഡ്  -  മണ്ണഒാരക്കഒാടെഡ്  -  പഒാത്രക്കടെവൈഡ്  പദ്ധതമ  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്

സേഒാധമക്കുചമഒാഡയന്നഡ്  ആചലഒാചമക്കഒാവന്നതഒാണഡ്.  ഏതഒാണഡ്   ഏഡഴെടഡ്

മഒാസേക്കഒാലദ്യം  ഡചക്കഡ്ഡെഒാമമല്  നസ്പീഡരഒാഴുക്കുണഡ്.   ഡചക്കഡ്ഡെഒാമുകളുമഒായമ

ബന്ധഡപ്പെടഡ്   ഡചറമയ ജലവവൈദദ്യുത പദ്ധതമകള് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമഡനക്കുറമചഡ്

ആചലഒാചമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,   പഒാത്രക്കടെവൈഡ്  പദ്ധതമഡയക്കുറമചഡ്  ഒരു

പുനനഃപരമചശഒാധന  നടെത്തുനണഡ്.    ചകന  ഗവൈണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  പുതമയ

നയതമഡന്റെ  അടെമസഒാനതമല്   അതമല്  പഡങ്കേടുക്കഒാന്  നമുക്കഡ്

സേഒാധമക്കുഡമന്നഒാണഡ്  ചതഒാനന്നതഡ്.   വൈനദ്യം  വൈകുപ്പെമനഡ്  ഇവൈമഡടെനതഡന്ന

അനമതമ  ഡകഒാടുക്കഒാനള്ള  സേഒാഹചരദദ്യം  പുതുതഒായമ  ചകനഗവൈണ്ഡമന്റെമഡന്റെ

വഗഡെഡ്  വലനമല്  വൈന്നമട്ടുണഡ്.  അതഡ്  പരമചശഒാധമക്കുന്നതഒാണഡ്.   ഏറ്റൈവദ്യം

ചമലവൈഡ്  കുറഞ  രസ്പീതമയമല്  ഇലകമസേമറ്റൈമ  ലഭമക്കുന്നതഡ്  വഹഡെല്
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ചപഒാജക്ടമലൂഡടെയഒാണഡ്.  കുറച്ചുകഒാലമഒായമ  അതമനഡ്  മുന്ഗണന

ഡകഒാടുതമരുന്നമല. ഈ ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് അധമകഒാരതമല് വൈന്നതമനചശഷദ്യം  38

MW  വഹഡെല് ചപഒാജക്ടഡ്   ഡകഒാണ്ടുവൈന്നമട്ടുണഡ്.   ഇരുന്നൂറ്റൈമ അന്പചതഒാളദ്യം

ഡമഗഒാവൈഒാടഡ്   ഈ  വൈരഷദ്യംതഡന്ന  പൂരതമയഒാക്കഒാനള്ള  പരമശമതമലഒാണഡ്.

അതമനഡ് അനമതമഡയലഒാദ്യം നല്കമ പല പണമകളുദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുമുണഡ്.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബഒാബു    (  തൃപ്പൂണമത്തുറ  ):  സേര,  വവൈദദ്യുതമ  ചബഒാരഡെമഡല

ക്രമചക്കടുകഡളക്കുറമചഡ്  മുന് ഡചയരമഒാന്  കൂഡറ ആചക്ഷപങ്ങള് പരസേദമഒായമ

പറഞമരുന.  ഏറ്റൈവദ്യം  ഒടുവൈമല്  വവൈദദ്യുതമ  ചബഒാരഡെഡ്  ഡചയരമഒാഡന

മഒാറ്റൈമയതഒായമ  വൈഒാരതകണ്ടു.  വവൈദദ്യുതമ  ചബഒാരഡെഡ്  ഡചയരമഒാന്  പറഞതഡ്

ഡതറ്റൈഒായതുഡകഒാണഒാചണഒാ   അചതഒാ  ഭരണ  സേസൗകരദതമനചവൈണമയഒാചണഒാ

അചദ്ദേഹഡത മഒാറ്റൈമയഡതന്നഡ് വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  ഭരണ  സേസൗകരദതമനചവൈണമയഒാണഡ്

മഒാറ്റൈമയതഡ്.  

ശസ്പീ  .    ഡക  .    ബമ  .    ഗചണഷഡ്  കുമഒാര:  സേര,   ചകരളതമഡലമ്പഒാടുമുള്ള

പഞഒായത്തുകളമല്   പുരപ്പുറ  വവൈദദ്യുതസ്പീകരണദ്യം   വൈദഒാപകമഒായമ

നടെക്കുകയഒാണഡ്.  അതുമഒായമ  ബന്ധഡപ്പെടഡ്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനമചയഒാടെഡ്



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

18

ചചഒാദമക്കഒാനള്ളതഡ്,  ഇസൗ  സേരക്കഒാര  അധമകഒാരതമല്  വൈന്നതമനചശഷദ്യം

ധഒാരഒാളദ്യം  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  സ്കൂളുകള്  രണ്ടുനമല  ഡകടമടെങ്ങളഒായമ

പുതുക്കമപ്പെണമയകയണഒായമ.  ഇതമഡന്റെ  മുകളമലഡത  നമലയമല്  കുടമകള്ക്കഡ്

കഠമനമഒായ ചൂടെഒാണഡ് അനഭവൈഡപ്പെടുന്നതഡ്. അതുഡകഒാണഡ് ഇതരതമലള്ള എലഒാ

സ്കൂളുകളുഡടെയദ്യം  മുകളമല്  ചസേഒാളഒാര  പഒാനലകള്  സഒാപമച്ചുഡകഒാണഡ്  പുരപ്പുറ

ഡഡവൈദദ്യുതസ്പീകരണദ്യം  വൈദഒാപകമഒാക്കമ,  അചതഒാഡടെഒാപ്പെദ്യം  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

ഡചയറമചനഒാടെഡ്  ഒരു അചപക്ഷയള്ളതഡ്,  തമരുവൈനന്തെപുരദ്യം ജമലയമഡല ഏറ്റൈവദ്യം

വൈലമയ മന്ദമരമഒാണഡ് ചകരള നമയമസേഭഒാ മന്ദമരദ്യം.  ഇസൗ മന്ദമരതമഡന്റെ മുകളമലദ്യം

ഡതഒാടടുത്തുള്ള  ഓഫസ്പീസേഡ്  ചകഒാപകമനമുകളമലദ്യം  ചസേഒാളഒാര  പഒാനല്

സഒാപമക്കഒാന് ഇലകമകഡ് സേമറ്റൈമ ചബഒാരഡെഡ് തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   ഡക  .   കൃഷ്ണന്കുടമ: സേര, ബഹുമഒാനഡപ്പെട സസ്പീക്കറുമഒായദ്യം വൈമദദഒാഭദഒാസേ

വൈകുപ്പുമഒായദ്യം  ആചലഒാചമചഡ്  തസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കഒാദ്യം.  അവൈരുഡടെ

സേഹഒായമുഡണങ്കേമഡല  ഡചലവൈഡ്  ചുരുക്കമ  ഇതഡ്  പൂരതമയഒാക്കഒാന്

സേഒാധമക്കുകയള.   അഡലങ്കേമല്  കൂടുതല്  ഡചലവൈഡ്  ചവൈണമവൈരുദ്യം.  അതഡ്

ആചലഒാചമചഡ് ഡചയഒാവന്നതഒാണഡ്. 
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ഡപഒാഫ  .    ആബമദഡ്  ഹുവസേന്  തങ്ങള്:  സേര,  സേദ്യംസഒാനഡതഒാടഒാഡക

സേബ്ചസഷനകള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനള്ള  പദ്ധതമകള്

നടെപ്പെമലഒാക്കമഡക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണഡ്.   എഡന്റെ മണ്ഡലതമഡല ചകഒാടക്കലമലദ്യം

ചവൈങ്ങരയമലദ്യം  സേബ്ചസഷന്   ആരദ്യംഭമക്കഒാനമരമക്കുകയഒാണഡ്.   സലദ്യം

ഏഡറ്റൈടുപ്പെഡ്  ഇനവൈഡര  നടെന്നമടമല.  ഡെമ.എല്.പമ.സേമ.   അനസേരമചഒായമരുന

ചനരഡത സലചമറ്റൈടുപ്പെഡ് നടെന്നമരുന്നതഡ്.  2020 -ഡല  ഒഒാരഡെര അനസേരമചഡ്

അതഡ്  ലഒാന്ഡെഡ്  അകസമസേമഷനമചലയഡ്  മഒാറമ.   അതുഡകഒാണഡ്  അതമനഡ്  വൈലമയ

കഒാലതഒാമസേദ്യം  വൈരമകയഒാണഡ്.  ലഒാന്ഡെഡ്  അകസമസേമഷനമചലക്കഡ് വൈരുചമ്പഒാള്

അതമഡന്റെ എസഒാബമഷ്മന്റെഡ് ചഒാരജ്ജഡ് എന്ന ചപരമല്  35-40 ലക്ഷദ്യം രൂപ വൈഡര

ഡകഒാടുചക്കണമവൈരുകയഒാണഡ്.   അതഡ്  ചബഒാരഡെമനഡ്  ഡകഒാടുക്കഒാനദ്യം

സേഒാധമക്കുന്നമല.    ലഒാന്ഡെഡ് അകസമസേമഷനഡ് പകരദ്യം ഡെമ.എല്.പമ.സേമ.  ആക്കമ

മഒാറ്റൈമ ഡനചഗഒാഷമചയഷന് ചററ്റൈമല്  സലദ്യം ഏഡറ്റൈടുതഡ്  ചവൈങ്ങര അടെക്കമുള്ള

സേബഡ് ചസഷഡന്റെ സലചമഡറ്റൈടുപ്പെഡ് നടെതമയഒാല് അവൈമടെഡത വവൈദദ്യുതമയഡടെ

പശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കഒാന് സേഒാധമക്കുദ്യം.  ഇതമഡലഒാരു നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കഒാന്

ഗവൈണ്ഡമന്റെമനഡ്  സേഒാധമക്കുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  അചഞക്കറമല്  തഒാഡഴെയള്ളതമനഡ്

ഡനചഗഒാഷമചയറ്റൈഡ്  പരചചഴമനചവൈണമയള്ള   ഡപഒാചപ്പെഒാസേല്  ഡകഒാടുതമട്ടുണഡ്.

മുഖേദമനമയഡടെ അനമതമ കമടമയഒാല് തസ്പീരചയഒായദ്യം ഡചയന്നതഒായമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ഡക  .    വൈമജയന്:  സേര, ഇസൗ കഒാലയളവൈമല്  എത്ര വൈസ്പീടുകള്ക്കഡ്

കണക്ഷന് ഡകഒാടുക്കഒാനഒാണഡ്     ഡഡവൈദദ്യുതമ വൈകുപ്പെഡ് ലക്ഷദമമടുന്നതഡ്?

 ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര, ഇചപ്പെഒാള്  കണക്ഷന്  കമടഒാതതഡ്

പടമകജഒാതമ/പടമകവൈരഗ ചകഒാളനമകളമല് മഒാത്രമഒാണഡ്.  അവൈരക്കഡ്  കണക്ഷന്

ഡകഒാടുക്കുന്നതമനഒായമ ബന്ധഡപ്പെട  വൈകുപ്പുമനമയമഒായമ  സേദ്യംസേഒാരമചഡ്

സേമയബന്ധമതമഒായമ  ഒരു  പരമപഒാടെമ  തയഒാറഒാക്കുന്നതഒാണഡ്.  ഡഡവൈദദ്യുതമ

എതഒാന് സേഒാഹചരദമമലഒാതമടെതഡ് ചസേഒാളഒാര പവൈര പഒാന്റുകള് സഒാപമചചഒാ,

മമനമ  ഡഡഹഡെല്  പഒാന്റുകള്  സഒാപമചചഒാ,  ഡഡവൈദദ്യുതമ  എതമക്കുന്നതമനള്ള

പരമശമദ്യം  നടെത്തുന്നതഒാണഡ്.  ഏകചദശദ്യം  ഒന്നര  വൈരഷതമനള്ളമല്  ഇതഡ്

പൂരതമയഒാക്കഒാന് സേഒാധമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ഡനലമക്കുന്നഡ്:  സേര,  ടഒാന്ചസഒാരമറുകളുദ്യം,  ഡഡവൈദദ്യുതമ

തൂണുകളുദ്യം  അനവൈദമക്കുന്ന  കഒാരദതമല്  കഒാസേരചഗഒാഡെഡ്  ജമലചയഒാടെഡ്

അവൈഗണനയചണഒാഡയഡന്നഒാരു  സേദ്യംശയദ്യം  ഞങ്ങള്ക്കുണഡ്.  അതുചപഒാഡല
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ഇചപ്പെഒാള്  മസ്പീറ്റൈര  റസ്പീഡെമദ്യംഗഡ്  നടെത്തുന്നതഡ്  രണഡ്  മഒാസേതമഡലഒാരമക്കലഒാണഡ്.

ഉപചഭഒാക്തഒാവൈമഡന  സേദ്യംബന്ധമചഡ് സഒാബഡ്  സേമസതമല്  മസ്പീറ്റൈര  റസ്പീഡെമദ്യംഗഡ് 

നടെത്തുന്നതഡ്  നഷ്ടമഒാണഡ്.  അതുസേദ്യംബന്ധമചഡ്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനമക്കഡ്  ഒരു

വൈമശദസ്പീകരണദ്യം തരഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  കഒാസേരചഗഒാഡെഡ്  ജമലക്കഡ്  പചതദക

പരമഗണനയഒാണഡ്  ഡകഒാടുക്കുന്നതഡ്. ചമമമനമല്  400  ഡമഗഒാവൈടമഡന്റെ  ഒരു

പദ്ധതമ  സഒാപമക്കുനണഡ്.  അതഡ്  നടെപ്പെമലഒായഒാല്  അവൈമടെഡത  ഡഡവൈദദ്യുതമ

പശ്നതമനഡ്  പരമഹഒാരമഒാകുദ്യം.  കഒാസേരചഗഒാഡെഡ്  ജമലചയഒാടെഡ്  ഒരു

അവൈഗണനയമമല.  പചതദക  പരമഗണനയഒാണഡ്  മലബഒാര  ചമഖേലയഡ്

ഡകഒാടുക്കുന്നതഡ്.  അതുചപഒാഡല  മസ്പീറ്റൈര റസ്പീഡെമദ്യംഗഡ് രണഡ് മഒാസേതമഡലഒാരമക്കലല,

ശരഒാശരമ  ഒരു  മഒാസേമഒായമടഒാണഡ്  കണക്കഒാക്കുന്നതഡ്.  സഒാരടഡ്  മസ്പീറ്റൈറുകള്

സഒാപമക്കുന്നചതഒാഡടെ അതരദ്യം പശ്നങ്ങള്ക്കുദ്യം പരമഹഒാരമുണഒാക്കഒാദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ചജഒാബഡ്  വമക്കമള്:  സേര,  പുതമയ  ചറഒാഡുകളുഡടെ  പണമ

നടെനവൈരുചമ്പഒാള്  ഗതഒാഗത  തടെസ്സമുണഒാകുന്ന  രസ്പീതമയമല്  ചറഒാഡുകളമല്

നമല്ക്കുന്ന  ഡക.എസേഡ്.ഇ.ബമ.  ചപഒാസ്റ്റുകള്  അടെമയന്തെരമഒായമ  മഒാറ്റൈമ

സഒാപമക്കഒാനള്ള നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സേര,  പമ.ഡെബദ്യു.ഡെമ.-യമഡലയദ്യം  തചദ്ദേശ

സേസയദ്യംഭരണ  സഒാപനങ്ങളമഡലയദ്യം  ബന്ധഡപ്പെട  ഉചദദഒാഗസരുമഒായമ

ആചലഒാചമചഡ്   ഗതഒാഗതതമനഡ്  തടെസ്സദ്യംവൈരഒാത  രസ്പീതമയമലള്ള  ഒരു

സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം ഡചയമട്ടുണഡ്. 

സേഹകരണ ചമഖേലയമഡല ചകന സേരക്കഒാർ ഇടെഡപടെല്

2 (*332) ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസേഡ്  .   അദ്യംബമക:
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:
ശസ്പീ  .   സേമ  .   എചഡ്  .   കുഞമ:
ശസ്പീ  .    ചതഒാടതമല് രവൈസ്പീനന്:   തഒാഡഴെ  കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങള്ക്കഡ്

സേഹകരണ-  രജമചസ്ട്രേഷൻ,  സേഒാദ്യംസഒാരമകദ്യം  വൈകുപ്പുമനമ  സേദയദ്യം  മറുപടെമ

നല്കുചമഒാ:

(എ)  സേഹകരണ  ചമഖേലഡയ  ദുരബലഡപ്പെടുത്തുന്ന  തരതമല്  ചകന

സേരക്കഒാര  നടെത്തുന്ന  ഇടെഡപടെലകളുഡടെ  തുടെരചയഒായമ  സേസകഒാരദ

ബഒാങ്കുകള്ക്കുചവൈണമ  അരബന്  ബഒാങ്കുകഡള  തകരക്കഒാന്  നടെത്തുന്നതഒായമ

പറയഡപ്പെടുന്ന നസ്പീക്കദ്യം എപകഒാരദ്യം പതമചരഒാധമക്കഒാനഒാണഡ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നഡതന്നഡ്

വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ; 
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(ബമ)  അരബന്  ബഒാങ്കുകഡള  സൂപ്പെരവവൈസേറമ  ആക്ഷന്

ഡഫയമദ്യംവൈരക്കമല്  ഡകഒാണ്ടുവൈരഒാനള്ള  റമസേർവൈഡ്  ബഒാങ്കേഡ്  തസ്പീരുമഒാനതമഡന്റെ

പതദഒാഘഒാതദ്യം വൈമലയമരുതമയമട്ടുചണഒാ; 

(സേമ)  കൂടുതല് ചപരക്കഡ് ഡതഒാഴെമല് നല്കഒാന് സേഒാധദമഒാകുന്ന തരതമല്

സേഹകരണ  ചമഖേലഡയ  ശക്തമഡപ്പെടുത്തുന്നതമനഡ്  സേസസ്പീകരമച്ചുവൈരുന്ന

നടെപടെമകഡളക്കുറമചഡ് അറമയമക്കഒാചമഒാ? 

സേഹകരണ- രജമചസ്ട്രേഷൻ, സേഒാദ്യംസഒാരമകദ്യം വൈകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   വൈമ  .   എന്  .

വൈഒാസേവൈന്) : സേര, 

(എ)  സേഹകരണ  ചമഖേലഡയ  ദുർബലഡപ്പെടുത്തുന്ന  തരതമൽ  ചകന

സേർക്കഒാർ നടെത്തുന്ന ഇടെഡപടെലകളുഡടെ തുടെർചയഒായമ സേസകഒാരദ ബഒാങ്കുകൾക്കഡ്

ചവൈണമ  അർബൻ  ബഒാങ്കുകഡള  തകർക്കഒാൻ  നസ്പീക്കദ്യം  നടെത്തുന്നതഒായമ

ശദ്ധയമൽഡപ്പെടമടമല. എന്നഒാൽ അർബൻ ബഒാങ്കുകഡള നമയനമക്കുന്നതമനഒായമ

RBI  പുറഡപ്പെടുവൈമക്കുന്ന  ഉതരവകൾ  ബഒാങ്കേമഡന്റെ  പവൈർതനഡത

ബഒാധമക്കുനണഡ്.

(ബമ)  1949-ഡല  ബഒാങ്കേമദ്യംഗഡ്  ഡറഗുചലഷൻ  ആക്ടമഡന്റെ  വൈദവൈസകൾ

പകഒാരദ്യം,  ഒരു  ബഒാങ്കേമഡന്റെ  സേഒാമ്പതമക  സമതമ  വൈമലയമരുതഒാനദ്യം
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അതമനനസേരമചഡ്  നമർചദ്ദേശങ്ങൾ  നൽകഒാനദ്യം  ആർ.ബമ.ഡഎ.-യഡ്ക്കഡ്

അർഹതയണഡ്.  സേമർദ്ദേതമലഒായ  അർബൻ  ചകഒാ-ഓപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ്  ബഒാങ്കുകഡള

മമകച രസ്പീതമയമൽ ഡഡകകഒാരദദ്യം ഡചയന്നതമനഒായഒാണഡ് റമസേർവൈഡ് ബഒാങ്കേഡ് ഓഫഡ്

ഇന്തെദ  സൂപ്പെർഡഡവൈസേറമ  ആക്ഷൻ  ഡഫയമദ്യംവൈർക്കഡ്  അവൈതരമപ്പെമചതഡ്.  ഇതഡ്

ഡഷഡെപ്യൂൾഡെഡ്  വൈഒാണമജദ  ബഒാങ്കുകളമൽ  ഏർഡപ്പെടുതമയമരമക്കുന്ന

നമയനണങ്ങൾക്കഡ്  സേമഒാനമഒാണഡ്.  ഒരു  അർബൻ  ചകഒാ-ഓപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ്

ബഒാങ്കേമഡന്റെ  ഡനറ്റൈഡ്  എൻ.പമ.എ.  അതമഡന്റെ  അറ്റൈ  അഡെസഒാൻസുകളുഡടെ  6%

അധമകരമക്കുചമ്പഒാൾ  SAF-നഡ്  കസ്പീഴെമൽ വൈയഒാദ്യം.  സേമർദ്ദേതമഡന്റെ തസ്പീവ്രതഡയ

ആശയമചഡ് റമസേർവൈഡ് ബഒാങ്കേഡ് നടെപടെമകഡളടുചതയഒാദ്യം.

സേഒാഫഡ്  -  നഡ്  കസ്പീഴെമൽ  വൈരുചമ്പഒാൾ  ചുവൈഡടെ  പറയന്ന  നമയനണങ്ങൾ
ഏർഡപ്പെടുതഒാദ്യം  .

•ആർ.ബമ.ഐ.-യഡടെ  മുൻകൂർ  അനമതമയമലഒാഡത  ഡെമവൈമഡെന്റെഡ്

പഖേദഒാപനദ്യം/പണദ്യം/സേദ്യംഭഒാവൈന  എന്നമവൈയ്ക്കുളള  നമയനണദ്യം

ഡകഒാണ്ടുവൈരുന.
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•NPA-കൾ/ഡെമചഫഒാൾട്ടുകളുഡടെ  ഉയർന്ന  അനപഒാതമുളള

ഡസേക്ടറുകൾ/ഡസേഗ് ഡമന്റുകൾക്കുള്ള  വൈഒായഒാ  സേസൗകരദങ്ങളുഡടെ

അനമതമ/പുതുക്കൽ ഡവൈടമക്കുറയ്ക്കുന.

•പുതമയ  വൈഒായകൾക്കുദ്യം  അഡെസഒാൻസുകൾക്കുമുള്ള  എകഡ്ചപഒാഷർ

പരമധമയമൽ കുറവൈഡ് വൈരുത്തുന.

•100%-തമലധമകദ്യം  അപകടെസേഒാധദതയളള  പുതമയ  വൈഒായകൾക്കുദ്യം

അഡെസഒാൻസുകൾക്കുദ്യം നമയനണദ്യം ഡകഒാണ്ടുവൈരുന.

•റമസേർവൈഡ്  ബഒാങ്കേമഡന്റെ  മുൻകൂർ  അനമതമയമലഒാഡത  നമശമത

പരമധമക്കപ്പുറദ്യം  മൂലധനഡചലവൈഡ്  നടെത്തുന്നതമനള്ള  നമയനണദ്യം

ഡകഒാണ്ടുവൈരുന.

•പലമശയദ്യം  പവൈർതന/ഭരണ  ഡചലവകളുദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനള്ള

നടെപടെമകൾ സേസസ്പീകരമക്കഒാൻ നമർചദ്ദേശമക്കുന.

•അർബൻ ബഒാങ്കേമഡന മഡറ്റൈഒാരു ബഒാങ്കുമഒായമ ലയമപ്പെമക്കുന്നതമചനഒാ സേസയദ്യം

ഒരു  ഡക്രഡെമറ്റൈഡ്  ഡസേഒാഡഡസേറ്റൈമയഒായമ  മഒാറ്റുന്നതമചനഒാ  ചവൈണമ

ഭരണസേമമതമചയഒാടെഡ് നമർചദ്ദേശമക്കുന.
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•തഒാൽക്കഒാലമക  ലമകദ്യുഡെമറ്റൈമ  ഡപഒാരുതചക്കടെഡ്  ഒഴെമവൈഒാക്കുന്നതമനഡ്

ചവൈണമയള്ളതഡ് ഒഴെമഡക പുതമയ വൈഒായകൾക്കുള്ള നമയനണദ്യം.

•ചടെദ്യം  ഡഡെചപ്പെഒാസേമറ്റുകൾ  നഒാഷണൽ  ചസേവൈമദ്യംഗ്സേഡ്

സേർടമഫമക്കറ്റൈഡ്/കമസേഒാൻ വൈമകഒാസേഡ് പത്ര/ ഇൻഷുറൻസേഡ് ചപഒാളമസേമകളുഡടെ

ഈടെഡ്  ഡസേകപ്യൂരമറ്റൈമക്കഡ്  എതമരഒായ  വൈഒായകൾ  ഒഴെമഡകയള്ള  പുതമയ

ചലഒാണുകളുഡടെയദ്യം  അഡെസഒാൻസുകളുഡടെയദ്യം  അനമതമ/വൈമതരണതമനള്ള

നമചരഒാധനദ്യം.

•നമചക്ഷപങ്ങളുഡടെ വൈലമപ്പെദ്യം വൈർദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനള്ള നമചരഒാധനദ്യം.

'സേമ'  ചചഒാദദതമനള്ള  ഉതരദ്യം  ദസ്പീരഘമഒായതമനഒാല്  ചമശപ്പുറതഡ്

വൈയ്ക്കുന.+ ഡപഒാതുവൈമല് സൂചമപ്പെമക്കഒാനള്ളതഡ്,  ഒരു വൈരഷതമനള്ളമല്  56,420

ചപരക്കഡ്  ഡതഒാഴെമലവൈസേരങ്ങളുണഒാക്കഒാന്  സേഹകരണ  ചമഖേലയഡ്

കഴെമഞമരമക്കുന.  ഇചപ്പെള്  കൂടുതല്  ഡതഒാഴെമലവൈസേരങ്ങള്

ഉണഒാക്കഒാന്ചവൈണമയള്ള  ഒടനവൈധമ  പദ്ധതമകള്  ആവൈമഷ്കരമചമട്ടുണഡ്.

വൈമശദഒാദ്യംശങ്ങള് ചമശപ്പുറതഡ് വൈയ്ക്കുകയഒാണഡ്.

+ അനബന്ധമഒായമ ചചരതമരമക്കുന.
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ശസ്പീമതമ  ഒ  .    എസേഡ്  .    അദ്യംബമക:   സേര,  പഒാഥമമക  സേഹകരണ

സേദ്യംഘങ്ങളുഡടെ നമലനമല്പ്പെമനതഡന്ന ഭസ്പീഷണമയഒായമ ഉയരന്ന പലമശ നമരക്കഡ്

വൈഒാഗഒാനദ്യം  ഡചയഡ്  സേദ്യംസഒാനതഡ് പവൈരതമക്കുന്ന മള്ടമ  ചസറ്റൈഡ്  സേഹകരണ

സേദ്യംഘങ്ങളുഡടെ  പവൈരതനദ്യം  നമയനമക്കുന്നതമനഡ്  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  എന്തെഡ്

നടെപടെമകളഒാണഡ് സേസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതഡ്?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  മള്ടമ  ചസറ്റൈഡ്  ചകഒാ-ഓപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ്

ഡസേഒാഡഡസേറ്റൈമകള് ചകന നമയമങ്ങള്ക്കഡ് വൈമചധയമഒായഒാണഡ് പവൈരതമക്കുന്നതഡ്,

സേദ്യംസഒാന  സേഹകരണ  ചമഖേലയഡ്  അതമഡന  നമയനമക്കഒാന്  കഴെമയമല.

ഇതുസേദ്യംബന്ധമച  പരഒാതമകള്  ചകന  ഗവൈണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  ശദ്ധയമല്

ഡകഒാണ്ടുവൈന്നമട്ടുണഡ്.

ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസേഡ്  .   അദ്യംബമക:  സേര, പഒാഥമമക സേഹകരണ ബഒാങ്കുകള്

'ബഒാങ്കേഡ്'  എന്നഡ്  ചപരമചനഒാഡടെഒാപ്പെദ്യം  ചചരക്കഒാന്  പഒാടെമല,  ചവൈഒാടവൈകഒാശദ്യം

ഉള്ളവൈരമല്നമനമഒാത്രചമ  നമചക്ഷപദ്യം  സേസസ്പീകരമക്കഒാന്  പഒാടുള  തുടെങ്ങമയ

റമസേരവൈഡ്  ബഒാങ്കേഡ്  ഓഫഡ്  ഇന്തെദയഡടെ  നമബന്ധനകള്  സേഹകരണ  ചമഖേലയഡ്

സൃഷ്ടമക്കുന്ന  ആഘഒാതദ്യം  പരമഹരമക്കഒാന്  സേസസ്പീകരമച  നടെപടെമകള്

വൈമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  നമ്മുഡടെ  സേദ്യംസഒാനഡത

സേഹകഒാരമകളുഡടെ  സേദ്യംയക്ത  ചയഒാഗദ്യം  ചചരന്നഡ്  വൈലമയ  പതമചഷധ

പരമപഒാടെമകള്  സേദ്യംഘടെമപ്പെമക്കുകയദ്യം  ആര.ബമ.ഡഎ.  ഗവൈരണരക്കുദ്യം  ചകന

ധനകഒാരദ  വൈകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  കഡതഴുതുകയമുണഒായമ.  ഇതുകൂടെഒാഡത

ബഹുമഒാനഡപ്പെട സുപസ്പീദ്യംചകഒാടെതമയമല് ഇചപ്പെഒാള് ആരടമക്കമള് 131 അനസേരമചഡ്

ഒരു സേപ്യൂടഡ് ഫയല് ഡചയമട്ടുമുണഡ്.

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   എദ്യം  .   മണമ:  സേര, സേദ്യംസഒാനഡത ടൂറമസേദ്യം രദ്യംഗതഡ് വൈലമയ

സേഒാധദതയദ്യം  അതമചവൈഗദ്യം  വൈളരനവൈരുന്ന  സേഒാഹചരദവമുണഡ്.  സേഹകരണ

സേദ്യംഘങ്ങള്ക്കഡ് ഇസൗ രദ്യംഗതഡ് വൈലമയ സേദ്യംഭഒാവൈനകള് ഡചയഒാനദ്യം ഇടെഡപടെഒാനദ്യം

കഴെമയദ്യം.  അചതഒാഡടെഒാപ്പെദ്യം ഇചപ്പെഒാള് നമലനമല്ക്കുന്ന പശ്നങ്ങളമല് പരമഹഒാരദ്യം

കഒാണുന്നതമനഡ് സേഹകരണ വൈകുപ്പെഡ് ഇടെഡപടുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  ടൂര  ഡഫഡെമഡന്റെ  ചയഒാഗദ്യം

വൈമളമച്ചുചചരതഡ്  അങ്ങഡ്  സൂചമപ്പെമച  രൂപതമല്  വൈമപുലവദ്യം  വൈമശഒാലവമഒായ

സേഒാധദത  സേഹകരണ  ചമഖേലയമല്ക്കൂടെമ  ടൂറമസേതമനഡ്  ഉണഒാകുന്നതമനള്ള

പഒാനമദ്യംഗഡ്  ഉണഒായമട്ടുണഡ്.  അചതഒാഡടെഒാപ്പെദ്യം  മൂന്നഒാറമല്  റമചസേഒാരടഡ്  ഉള്ഡപ്പെഡടെ
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സഒാപമചഡ് ടൂറമസ്റ്റുകഡള ആകരഷമക്കഒാന് സേഹഒായമക്കുന്ന പവൈരതനങ്ങള്ക്കഡ്

സേഹകരണ ചമഖേല തുടെക്കദ്യം കുറമചമട്ടുണഡ്.

ശസ്പീ  .    സേമ  .    എചഡ്  .    കുഞമ:  സേര,  ചകന സേരക്കഒാരമഡന്റെ ഇന്കദ്യം ടെഒാകഡ്

ആക്ടഡ്  ഡസേക്ഷന്  80 പകഒാരമുള്ള  നമകുതമയമളവൈഡ്  പമന്വൈലമചമട്ടുണഡ്.  ഒരു

സേഒാമ്പതമക വൈരഷദ്യം ഒരു ചകഒാടെമയമലധമകദ്യം രൂപ പണമഒായമ ബഒാങ്കേമല്നമന്നഡ്

പമന്വൈലമക്കുന്നതമനഡ്  ആദഒായ  നമകുതമ  നമയമതമല്  ഇചപ്പെഒാള്  ചഭദഗതമ

വൈരുതമയമട്ടുണഡ്. പുതുതഒായമ കൂടമചചരത 194N വൈകുപ്പുപകഒാരദ്യം ചസഒാതസ്സമല്

രണഡ്  ശതമഒാനദ്യം  TDS  (Tax  Deducted  at  Source)  അടെയണഡമന്ന

വൈദവൈസയദ്യം  ഉള്ഡപ്പെടുതമയമട്ടുണഡ്.  ഇഡതലഒാദ്യം  ചകരളതമഡല  സേഹകരണ

സേദ്യംഘങ്ങഡള  തകരക്കുന്ന  സേദ്യംവൈമധഒാനമഒാണഡ്.  ഇതമഡനതമരഒായമ  എന്തെഡ്

നടെപടെമയഒാണഡ് ചകരളതമല് സേസസ്പീകരമചതഡ്?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  194N  വൈകുപ്പെഡ്

പമന്വൈലമക്കണഡമന്നഒാവൈശദഡപ്പെടഡ്  ചകന  ഗവൈണ്ഡമന്റെമനഡ്  കതഡ്

നല്കമയമരുന.  അചതഒാഡടെഒാപ്പെദ്യംതഡന്ന  ഇസൗ  വൈമഷയദ്യം  ആര.ബമ.ഡഎ.-യഡടെ

ശദ്ധയമല്  ഡകഒാണ്ടുവൈന.  ഇതുകൂടെഒാഡത  ഓചരഒാ  ബഒാങ്കുകളുദ്യം  സേമദ്യംഗമളഒായമ
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ചകഒാടെതമഡയ സേമസ്പീപമചഡ് ചസ സേമ്പഒാദമചഡ് മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുന. ഇതുസേദ്യംബന്ധമച

ചകസുദ്യം നമലവൈമലണഡ്.

ശസ്പീ  .    ചതഒാടതമല്  രവൈസ്പീനന്:   സേര,  പളയദ്യം,  ചകഒാവൈമഡെഡ്  എന്നസ്പീ

സേഒാഹചരദങ്ങളമല്  ജപ്തമ  നടെപടെമകള്  നമരതമവൈചതുകഒാരണദ്യം  സേഹകരണ

സേദ്യംഘങ്ങളുഡടെ  വൈഒായഒാ  കുടെമശമക  വൈരദ്ധമക്കുന്നതമനദ്യം  അതുവൈഴെമ  സേദ്യംഘങ്ങള്

അനഭവൈമക്കുന്ന  പയഒാസേതമനദ്യം  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  എഡന്തെങ്കേമലദ്യം  പരമഹഒാരദ്യം

നമരചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  ഇചപ്പെഒാള് ഇസൗ കഒാരദതമല് വൈണ്

ഡഡടെദ്യം ഡസേറ്റൈമല്ഡമന്റെഡ് നടെപ്പെഒാക്കമയമട്ടുണഡ്.  ജൂഡഡല  31  വൈഡര അതമഡന്റെ സേമയദ്യം

നസ്പീടമയമട്ടുണഡ്.  നല  പുചരഒാഗതമയദ്യം  റമസേള്ട്ടുദ്യം  ഉണഒാകുന  എനള്ളതഒാണഡ്

മനസ്സമലഒാക്കഒാന് കഴെമയന്നതഡ്.

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്  കുമഒാര:   സേര,  സേഹകരണ  ചമഖേലയമഡല

ഡതഒാഴെമല് സേഒാധദതകളുമഒായമ ബന്ധഡപ്പെട അടെമസഒാന ചകഒാഴ്സുകളമഡലഒാന്നഒാണഡ്

ഡജ.ഡെമ.സേമ.  (ജൂനമയര  ഡെമചപഒാമ  ഇന്  ചകഒാ-ഓപ്പെചറഷന്).  പസ്തുത

ചകഒാഴമനഒായമ  ഒരു  ഡസേന്റെറഒാണഡ്  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമലള്ളതഡ്.  ഡതഒാടടുത

ജമലയഒായ ചകഒാഴെമചക്കഒാടെഒാണഡ് മഡറ്റൈഒാരു ഡസേന്റെറുള്ളതഡ്. ചകഒാഴെമചക്കഒാടെഡ് ജമലയമല്
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ആറഡ്  ഡെമവൈമഷനകളുണഡ്.  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമല്  ഏക  ഡെമവൈമഷനഒാണുള്ളതഡ്.

ബഒാങ്കേമല് ചജഒാലമയള്ളവൈരുദ്യം അലഒാതവൈരുമഒായ മലപ്പുറദ്യം ജമലയമഡല ഭൂരമഭഒാഗദ്യം

ഉചദദഒാഗഒാരതമകളുദ്യം  ഇന്നഡ്  ആശയമക്കുന്നതഡ്  ചകഒാഴെമചക്കഒാടെഡ്  ജമലഡയയഒാണഡ്.

മലപ്പുറദ്യം ജമലയമലള്ള ഡജ.ഡെമ.സേമ.  ഡസേന്റെറമല് നമലവൈമലള്ള ഒരു ഡെമവൈമഷന്

എനള്ളതഡ്  കൂടുതല്  ഡെമവൈമഷനകളുണഒാക്കമ  കൂടുതല്  കുടമകള്ക്കഡ്

പഠമക്കുന്നതമനള്ള സേസൗകരദഡമഒാരുക്കുന്നതമനഡ് ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  ഓചരഒാ  ജമലയമലദ്യം  സേദ്യംസഒാന

സേഹകരണ യൂണമയനകളഒാണഡ് ഡജ.ഡെമ.സേമ.  ചകഒാഴ്സുകള് നടെത്തുന്നതഡ്.  അങ്ങഡ്

സൂചമപ്പെമച  ഇസൗ  കഒാരദദ്യം  യൂണമയഡന്റെ  ശദ്ധയമല്  ഡകഒാണ്ടുവൈന്നഡ്  കൂടുതല്

നടെപടെമകള് സേസസ്പീകരമക്കഒാന് നമരചദ്ദേശമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    പചമഒാദഡ്  നഒാരഒായണ്:   സേര,  ചകരളതമല്  സേദ്യംരദ്യംഭകതസദ്യം  ഒരു

ശസ്പീലവദ്യം  സേദ്യംസഒാരവമഒായമ  മഒാറുകയഒാണഡ്.  വൈദവൈസേഒായ  വൈകുപ്പെമഡന്റെ ഉദദമങ്ങള്

ഇതമനഡ്  കൂടുതല്  ഉണരവൈഡ്  പകരുനമുണഡ്.  കഒാരഷമക  ചമഖേലയമലള്ഡപ്പെഡടെ

ഒരുപഒാടെഡ്  പുതമയ  സേദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  കടെനവൈരുന.  എന്നഒാല്  ചകരളതമല്

ഇതരദ്യം  ഇടെതരദ്യം  ഡചറുകമടെ  സേദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കഡ്  ഒരു  ഡപഒാഫഷണല്

ബഒാന്ഡെമദ്യംഗഡ്  ഇല.  ഫലപദമഒായ  വൈമപണമ  ചദശസ്പീയ  തലതമലദ്യം
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അന്തെരചദശസ്പീയ തലതമലദ്യം കഡണതഒാനദ്യം  ഡപഒാതുവൈഒായമ എലഒാ ചമഖേലയമലദ്യം

മഒാതൃകഒാപരമഒായമ  ഇടെഡപടുന്ന  സേഹകരണ  വൈകുപ്പെമഡന്റെ  ചനതൃതസതമല്

ചകരളതമനഡ്  ഒരു  ഡപഒാതു  ബഒാന്ഡുണഒാക്കമ  വൈമപണമ  കഡണതഒാനദ്യം

ഡെമജമറ്റൈല് പഒാറ്റൈഡ്ചഫഒാമുള്ഡപ്പെഡടെ ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമഡനക്കുറമചഡ് ചമന്തെമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .   വൈമ  .   എന്  .   വൈഒാസേവൈന്:  സേര, പഒാന് ഡചയ്തുകഴെമഞമട്ടുണഡ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉഡഡബദുള്ള:   സേര,  സേഹകരണ  ചമഖേലഡയ

ദുരബലഡപ്പെടുത്തുന്ന ചകന സേരക്കഒാര നമലപഒാടെമഡനതമരഒായമ അതമശക്തമഒായ

പതമചരഒാധദ്യം  ഉയരതമഡക്കഒാണ്ടുവൈരഒാന്  സേദ്യംസഒാന  സേരക്കഒാര  ചനതൃതസദ്യം

നല്കണദ്യം.  ഇക്കഒാരദതമല്  പതമപക്ഷവദ്യം  കൂഡടെയണഒാകുദ്യം.  നബഒാരഡെഡ്

നല്കുന്ന  വൈഒായഒാ  പദ്ധതമയമല്നമന്നഡ്  ചകരളതമല്  ഏറ്റൈവദ്യം  കൂടുതല്

ജനസേദ്യംഖേദയള്ള  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമഡല  ജനങ്ങഡള  പരമപൂരണ്ണമഒായദ്യം

ഒഴെമവൈഒാക്കമയമരമക്കുകയഒാണഡ്.  ഒരു ശതമഒാനദ്യം പലമശ നമരക്കമല് രണഡ് ചകഒാടെമ

രൂപവൈഡര വൈഒായ  നല്കുന്ന ഇന്ഫഒാസ്ട്രേക്ചര ഫണഡ് ചലഒാണ്,  ചകഒാവൈമഡെമഡന്റെ

പശഒാതലതമല് നബഒാരഡെഡ് നല്കുന്ന ഡസഷദല് ലമകദ്യുഡെമറ്റൈമ ഫണഡ് തുടെങ്ങമ

നമരവൈധമ  ആനകൂലദങ്ങള്  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമഡല  ജനങ്ങള്ക്കഡ്

നമചഷധമക്കഡപ്പെടമരമക്കുകയഒാണഡ്.  ജമലഒാ ബഒാങ്കേഡ്,  ചകരളഒാ ബഒാങ്കേമല് ലയമചമല
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എന്ന  ഒറ്റൈക്കഒാരണതഒാലഒാണഡ്  ജമലയമഡല  ജനങ്ങള്ക്കഡ്  ലഭമചക്കണ

ആനകൂലദങ്ങള്  നമചഷധമക്കുന്ന  നടെപടെമ  സേരക്കഒാരമഡന്റെ

ഭഒാഗത്തുനമനണഒാകുന്നതഡ്.  ഒരു ജമലയമഡല ജനങ്ങള്ക്കഡ് മുഴുവൈന് ലഭമചക്കണ

ആനകൂലദങ്ങള്  ഒഡന്നഒാന്നഒായമ  ഹനമക്കുന്ന  ഇസൗ  സേമസ്പീപനദ്യം  സേരക്കഒാരമഡന്റെ

അറമചവൈഒാടുകൂടെമയഒാചണഒാ?  സേദ്യംസഒാന  ബഒാങ്കേഡ്  മുചഖേനയഒാണഡ്  നബഒാരഡെമഡന്റെ

പദ്ധതമകളുഡടെ  ആനകൂലദദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കഡ്  നല്ചകണതഡ്.  സേദ്യംസഒാന  ബഒാങ്കേഡ്

ഇസൗഡയഒാരു  നമലപഒാടെഡ്  സേസസ്പീകരമക്കുന്നതഡ്  സേദ്യംസഒാന  ഗവൈണ്ഡമന്റെമഡന്റെ

അറമചവൈഒാടുകൂടെമയഒാചണഒാ?  സേഹകരണ  ചമഖേലയഡ്  വൈലമയ  ഉസൗരജദ്യം

പകരന്നമട്ടുള്ള  ഒരു  പചദശമഒാണഡ്  മലപ്പുറദ്യം  ജമല  എനള്ള  കഒാരദദ്യം

നമങ്ങള്ക്കറമയഒാദ്യം.

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര:  പസ്പീസേഡ്..... പസ്പീസേഡ്..... അങ്ങഡ് ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉഡഡബദുള്ള:   സേര,   അതുഡകഒാണഡ്  ആ  ജമലയമഡല

ജനങ്ങള്ക്കഡ്  അരഹമഒായമട്ടുള്ള  ആനകൂലദങ്ങള്  നമചഷധമക്കുന്ന  നടെപടെമ

സേരക്കഒാര പുനനഃപരമചശഒാധമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  എ.ഡഎ.എഫഡ്.(ആള്ടരചനറ്റൈസ്പീവൈഡ്

ഇന്ഡവൈസഡ്ഡമന്റെഡ്  ഫണഡ്സേഡ്)-ഡന്റെ  പരമധമയമല്നമന്നഡ്  മലപ്പുറദ്യം  ജമലഡയ
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ഒഴെമവൈഒാക്കമയമടമല.  അതഡ്  കൃതദമഒായമ  വൈഒാങ്ങമഡയടുക്കുന്ന  രദ്യംഗതഡ്  മലപ്പുറദ്യം

ജമലഒാ സേഹകരണ ബഒാങ്കേഡ് നന്നഒായഒാല് മതമ, കഒാരദങ്ങള് ശരമയഒാകുദ്യം.

 ശസ്പീ  .   പമ  .   വൈമ  .   ശസ്പീനമജമൻ:  സേര, കഒായമക രദ്യംഗതഡ് മമകവൈഡ് ഡതളമയമച

നമരവൈധമ  കഒായമക  തഒാരങ്ങളുള്ള  ഒരു  സേദ്യംസഒാനമഒാണഡ്  ചകരളദ്യം.  ഇവൈരക്കഡ്

സേഹകരണ ചമഖേലയമല് ചജഒാലമ  ഡകഒാടുക്കുന്നതമനഒായമ  ഡെമപ്പെഒാരട്ടുഡമന്റെഡ്  ടെസ്പീദ്യം

രൂപസ്പീകരമക്കുന്ന നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കഒാന് കഴെമയചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  സേഹകരണ ചമഖേലയമല് ഇചപ്പെഒാള്

ചസഒാരട്സേഡ്  വൈകുപ്പെഡ്  ഇടെഡപടമടമല.  ചസഒാരട്സേമനഡ്  നല  രൂപതമലള്ള  ഒരു

വൈകുപ്പുദ്യം  അതുമഒായമ  ബന്ധഡപ്പെടഡ്  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  ചജഒാലമയഡടെ

പരമഗണനയഡമലഒാദ്യം  നല്കമവൈരുനണഡ്.  സേഹകരണ  ചമഖേലയമല്

അങ്ങഡനഡയഒാരു കഒാരദദ്യം ഡചയഒാന് ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് നമരചദ്ദേശമചമട്ടുമമല.  ഇചപ്പെഒാള്

ചവൈഒാളമചബഒാളമനദ്യം ഫുട്ചബഒാളമനദ്യം ബഒാഡമന്റെണുഡമഒാഡക്ക ടെരഫഡ് നമരമമക്കുന്ന

സമതമയമചലയഡ്  ചമല സേദ്യംഘങ്ങള് മുചന്നഒാട്ടുവൈന്നമട്ടുണഡ്.  ഇതുമഒാത്രമഒാണഡ് ഇസൗ

രദ്യംഗത്തുള്ള ഇടെഡപടെല്. മറ്റൈഡ് കഒാരദങ്ങള് ആചലഒാചമചമടമല.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന്:  സേര,  സേഒാധഒാരണക്കഒാരഒായ ജനങ്ങള്ക്കഡ്

ഏറ്റൈവദ്യം  വൈലമയ  ആശസഒാസേദ്യം  പകരുന്നതഒാണഡ്  സേഹകരണ  ചമഖേല.
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ചകരളതമല്  ഏറ്റൈവദ്യം  ഫലപദമഒായമ  പവൈരതമച്ചുഡകഒാണമരുന്ന

കണ്സേപ്യൂമരഡഫഡെഡ്  2011-16  കഒാലഘടതമല്  വൈലമയ  തകരചയഡടെ

വൈക്കമലഒായമരുന.  അതമനചശഷമുള്ള  ഇസൗ  ആറഡ്  വൈരഷക്കഒാലതമനള്ളമല്

കണ്സേപ്യൂമരഡഫഡെമനഡ് എന്തെഡ് വൈളരചയദ്യം പുചരഒാഗതമയമഒാണഡ് കരസമഒാക്കഒാന്

കഴെമഞതഡ്;  അതമഡന്റെ  വൈമറ്റുവൈരവൈഡ്  ഇന്നഡ്  എത്രചതഒാളഡമതമയമട്ടുണഡ്

എന്നതമഡന സേദ്യംബന്ധമചഡ് വൈമശദസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:   സേര,  കണ്സേപ്യൂമരഡഫഡെമനഡ്

മുമണഒായമരുന്ന  വൈലമയ  രൂപതമലള്ള  നഷ്ടങ്ങള്  നമകതമഡക്കഒാണ്ടുവൈരഒാന്

ഇസൗ  കഒാലഘടതമല്  കഴെമഞമട്ടുണഡ്.  ഏറ്റൈവദ്യം  അവൈസേഒാനഡത  വൈമറ്റുവൈരവൈഡ്

കണക്കഡ്  അറമയണഡമങ്കേമല്  പചതദക  ചചഒാദദദ്യം  തന്നഒാല്  വൈമശദസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.

ഇചപ്പെഒാള് മഒാരക്കറ്റൈമല് നന്നഒായമ  ഇടെഡപടഡ്  വൈമലക്കയറ്റൈതമനഡ്  വൈമരഒാമമമടെഒാനദ്യം

ജനങ്ങള്ക്കഡ്  മറ്റൈഡ്  ആശസഒാസേപവൈരതനങ്ങള്  സേദ്യംഘടെമപ്പെമക്കഒാനദ്യം

ചകഒാവൈമഡെമഡന്റെ  കഒാലഘടതമല്  വൈഒാതമല്പ്പെടെമ  ചസേവൈനദ്യം  ഉള്ഡപ്പെഡടെ

ഉറപ്പെഒാക്കഒാനദ്യം കണ്സേപ്യൂമരഡഫഡെഡ് നല രൂപതമല് പവൈരതമചമരുന എന്ന

കഒാരദദ്യം അങ്ങഡയ അറമയമക്കുകയഒാണഡ്.
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ശസ്പീ  .    പമ  .    അബ്ദുല് ഹമസ്പീദഡ്:  സേര,  സേഹകരണ ചമഖേലയമഡല നമചക്ഷപദ്യം

ഫലപദമഒായമ ഉപചയഒാഗമക്കഒാന്  നമുക്കഡ്  സേഒാധമക്കുന്നമല.  ഏകചദശദ്യം ചകഒാടെമ

കണക്കമനഡ് രൂപയഡടെ നമചക്ഷപദ്യം നമ്മുഡടെ സേഹകരണ ചമഖേലയമലണഡ്.  പല

സേദ്യംഘങ്ങളമലദ്യം ഡഡെചപ്പെഒാസേമറ്റൈഡ് കുനകൂടെമ കമടെക്കുകയഒാണഡ്. അതുഡകഒാണ്ടുതഡന്ന

പല  സേഹകരണ  സഒാപനങ്ങളുദ്യം  നമചക്ഷപദ്യം  വൈഒാങ്ങഒാന്  മടെമക്കുനണഡ്.

കഒാരണദ്യം  നമചക്ഷപകരക്കഡ്  പലമശ  ഡകഒാടുക്കണദ്യം.  ഇതഡ്  ഫലപദമഒായമ

പുറചതയഡ്  ഡകഒാടുക്കഒാന് സേഒാധമക്കുന്നമല.  ഇസൗ ഫണഡ്  വൈളഡര  ഫലപദമഒായമ

ഉപചയഒാഗമക്കഒാനള്ള  ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  സേദ്യംസഒാന  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്

സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാ എനള്ളതഒാണഡ് എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞതഡ്

ശരമയഒാണഡ്.  സേരക്കഒാര  ഇതുസേദ്യംബന്ധമചഡ്  ചരച  നടെത്തുകയദ്യം  ഇതമനഒായമ

വൈമവൈമധ  പദ്ധതമകള്ക്കഡ്  രൂപയദ്യം  ഭഒാവൈവദ്യം  നല്കുകയദ്യം  ഡചയമട്ടുണഡ്.

സേമസ്പീപകഒാല  ഭഒാവൈമയമല്  സേരഡപസേഡ്  ഫണ്ടുകളുള്ള  ബഒാങ്കുകളുഡടെ

കണ്ചസേഒാരഷദദ്യം  രൂപസ്പീകരമചഡ്  അവൈ  ഫലപദമഒായമ

വൈമനമചയഒാഗമക്കഒാനഒാവൈശദമഒായ  നടെപടെമകള്  സേസസ്പീകരമചഡ്  മുചന്നഒാട്ടുവൈരുഡമന്നഡ്

അറമയമക്കുകയഒാണഡ്.
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ശസ്പീമതമ  ശഒാന്തെകുമഒാരമ  ഡക  .:  സേര,  ചകരളതമല്  പടമകജഒാതമ

പടമകവൈരഗ ചമഖേലയമല് പവൈരതമക്കുന്ന നമരവൈധമ സേഹകരണ സേദ്യംഘങ്ങള്

ഇചപ്പെഒാള്  വൈളഡര  പരമതഒാപകരമഒായ  നമലയമല്  മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുകയഒാണഡ്.

പചതദക പദ്ധതമ പകഒാരദ്യം അവൈ പുനരുജ്ജസ്പീവൈമപ്പെമക്കുന്നതമനള്ള നടെപടെമകള്

ചനരഡതതഡന്ന  എടുതമട്ടുഡണന്നഒാണഡ്  മനസ്സമലഒാക്കുന്നതഡ്.  നഒാളമതുവൈഡര

സേസസ്പീകരമച  നടെപടെമഡയക്കുറമച്ചുദ്യം  അതമഡന്റെ  പുചരഒാഗതമഡയ  സേദ്യംബന്ധമച്ചുദ്യം

വൈമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  ഇതമനഒായമ  ബഡ്ജറ്റൈമല്

പചതദകമഒായമ  ഫണഡ്  വൈകയമരുതമ  അവൈരുഡടെ  ഡഫഡെചറഷന്  വൈമളമച്ചുകൂടമ

ചമല സേദ്യംഘങ്ങള് പുനരുദ്ധരമക്കഒാനള്ള പഒാചക്കജമനഡ് രൂപദ്യം നല്കമക്കഴെമഞ്ഞു.

സേമസ്പീപകഒാല  ഭഒാവൈമയമല്  മുഴുവൈന്  പടമകജഒാതമ-പടമകവൈരഗ  സേദ്യംഘങ്ങഡളയദ്യം

പുനരുജ്ജസ്പീവൈമപ്പെമക്കഒാനള്ള പദ്ധതമകള് നടെപ്പെമലഒാക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ടെമ  .    സേമദ്ദേമഖേഡ്:  സേര,  ഡതരഡഞടുപ്പുമഒായമ  ബന്ധഡപ്പെട

പധഒാനഡപ്പെഡടഒാരു  കഒാരദദ്യം  ഞഒാന്  ശദ്ധയമല്ഡപ്പെടുത്തുകയഒാണഡ്.  എഡന്റെ

നമചയഒാജക മണ്ഡലതമഡല  കണമയഒാമ്പറ്റൈയമലള്ള സേസൗതഡ്  വൈയനഒാടെഡ്  ചകഒാ-

ഒഒാപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ് റബ്ബര മഒാരക്കറ്റൈമദ്യംഗഡ് ഡസേഒാഡഡസേറ്റൈമയഡടെ ഡതരഡഞടുപ്പെഡ് കഴെമഞഡ്
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ഒന്നഒാദ്യം  തസ്പീയതമയഒായമരുന.  എന്നഒാല്  ഡതരഡഞടുപ്പെഡ്  നടെതരുഡതന്നഡ്

ആവൈശദഡപ്പെട്ടുഡകഒാണഡ് ഡഡഹചക്കഒാടെതമ വൈമധമ പഖേദഒാപമചമരമക്കുന്നതുമൂലദ്യം അതഡ്

നടെന്നമടമല. 

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: അങ്ങഡ് ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    ടെമ  .    സേമദ്ദേമഖേഡ്:  സേര,  അവൈമഡടെ  500-ഓളദ്യം  അദ്യംഗങ്ങള്

ജസ്പീവൈമചമരമഡക്ക  അവൈരുഡടെ  ചപരഡ്  മഒാറ്റൈമ  ചവൈഡറ  ചപരുകള്  കൂടമചചരത്തു.

അവൈസേഒാനദ്യം  ഡഡഹചക്കഒാടെതമ  ഇടെഡപടഡ്  അവൈരുഡടെ  ചപരുകള്  മഒാറ്റൈമ  പുതമയ

ലമസഡ്  തയഒാറഒാക്കഒാന് പറഞ്ഞു.  ഇതമഡനഒാഡക്ക ചനതൃതസദ്യം  ഡകഒാടുതമരമക്കുന്ന

ഒരു  ഇലക്ടറല്  ഓഫസ്പീസേറുണഡ്.  ഇന്നഡത  കഒാലതഡ്  ഒരു  കഒാരണവൈശഒാലദ്യം

സേഹകരണ  ചമഖേലയമല്  ഡചയഒാന്  പഒാടെമലഒാത  ഇസൗ  പവൈരതനതമനഡ്

ചനതൃതസദ്യം  ഡകഒാടുത  ഇലക്ടറല്  ഓഫസ്പീസേര  ഉള്ഡപ്പെഡടെയള്ള

ആളുകള്ഡക്കതമഡര നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാ എനള്ളതഒാണഡ് എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം

ചൂണമക്കഒാണമച കഒാരദദ്യം പരമചശഒാധമക്കുന്നതഒാണഡ്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടെമ  .    വടെസേണ്  മഒാസര:  സേര,  സേഹകരണ  ചമഖേലയമഡല

ജസ്പീവൈനക്കഒാരുദ്യം ഭരണസേമമതമയദ്യം ജനങ്ങചളഒാടെഡ്  ഏഡറ ആഭമമുഖേദമുള്ളവൈരഒാണഡ്.
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അതഡ്  ഒഴെമവൈഒാക്കമഡക്കഒാണഡ്  റമസേരവൈഡ്  ബഒാങ്കേമഡന്റെ  നമയനണതമലള്ള  ചസ്പീഫഡ്

എകമകപ്യൂടസ്പീവൈഡ്  ഓഫസ്പീസേറുഡടെ  പവൈരതനതമനകസ്പീഴെമല്  സേഹകരണ

ബഒാങ്കുകഡള  മഒാറ്റുവൈഒാനള്ള  ശമദ്യം  നടെത്തുനചണഒാ;  ഒപ്പെദ്യംതഡന്ന  സേഹകരണ

സഒാപനങ്ങളുഡടെ  ജനകസ്പീയ  സേസഭഒാവൈദ്യം  നഷ്ടഡപ്പെടുത്തുന്നതമനഡ്  ചകന

ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് നടെത്തുന്ന ശമങ്ങള് എഡന്തെഒാഡക്കയഒാണഡ്?

ശസ്പീ  .   വൈമ  .   എന്  .   വൈഒാസേവൈന്: സേര, അരബര ബഒാങ്കുകളുഡടെ കഒാരദതമലഒാണഡ്

നമയനണദ്യം  വൈന്നമരമക്കുന്നതഡ്.  അതമല്  ഡെയറക്ടര  ചബഒാരഡെമനള്ളമല്  ഒരു

ചബഒാരഡെഡ്  ഓഫഡ്  മഒാചനജുഡമന്റെഡ്  രൂപസ്പീകരമക്കഒാനദ്യം  ആഡെമറ്റൈമഡന

സേദ്യംബന്ധമചമടെചതഒാളദ്യം  സേമ.എ.ക്കഒാഡര  വൈചഡ്  പചതദക  ആഡെമറ്റൈഡ്

നടെത്തുന്നതമനദ്യം  അചതഒാഡടെഒാപ്പെദ്യം  സേമ.ഇ.ഒ.  അടെക്കമുള്ളവൈരുഡടെ

നമയമനരദ്യംഗതഡ്  നമയനണദ്യം  ഏരഡപ്പെടുതമഡക്കഒാണ്ടുള്ള  ഒരു  നസ്പീക്കവദ്യം

വൈന്നമട്ടുണഡ്.  എന്നഒാല്  Primary  Agricultural  Credit  Society (PACS)-

കളമല്  അതരതമലള്ളഡെഒാരു  നസ്പീക്കദ്യം  വൈന്നമടമല.  അങ്ങഡനഡയഒാരു

നമയനണദ്യം വൈരഒാതമരമക്കഒാനള്ള നസ്പീക്കങ്ങള് സേരക്കഒാര സേസസ്പീകരമക്കുനണഡ്.

ശസ്പീ  .   എ  .   പഭഒാകരന്: വൈണ് ഡഡടെദ്യം ഡസേറ്റൈമല്ഡമന്റെമഡന്റെ കഒാലഒാവൈധമ ജൂഡഡല

31-നഡ്  അവൈസേഒാനമക്കുകയഒാണഡ്.  ചതഒാരഒാഡത  ഡപയന്ന  മഴെ,  പഞമഒാസേമഒായ
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കരക്കമടെകദ്യം ഇഡതഒാഡക്കയഒാണഡ് നമലവൈമഡല അവൈസ.  പഒാലക്കഒാടെഡ്  ജമലയമല്

ഡകഒായഡ് നടെക്കുന്നതഡ് ചമങ്ങദ്യം, കന്നമ മഒാസേതമലഒാണഡ്.  അതമനഒാല് വൈണ് ഡഡടെദ്യം

ഡസേറ്റൈമല്ഡമന്റെമഡന്റെ കഒാലഒാവൈധമ  ദസ്പീരഘമപ്പെമക്കഒാന് എഡന്തെങ്കേമലദ്യം  ഉചദ്ദേശമുചണഒാ

എന്നതഒാണഡ് എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .   വൈമ  .   എന്  .   വൈഒാസേവൈന്: സേര, നമലവൈമല് അഞഡ് മഒാസേചതഒാളദ്യം നസ്പീടമ

നല്കമയമരുന. അങ്ങഡ് സൂചമപ്പെമചതുചപഒാഡല  സേഹകഒാരമകളുഡടെ ആവൈശദങ്ങള്

വൈന്നഒാല് ഇനമയദ്യം പരമഗണമക്കഒാവന്നതഒാണഡ്.

ശസ്പീ  .    ലമചന്റെഒാ  ചജഒാസേഫഡ്:  സേര,  കഒാരഷമക ചമഖേലയമല് ശചദ്ധയമഒായ

ഇടെഡപടെലകളഒാണഡ്  സേഹകരണ  സേദ്യംഘങ്ങള്  നടെതമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതഡ്.

എഡന്റെ മണ്ഡലതമഡല ഡകഒാടെമയത്തൂര സേരവസ്പീസേഡ്  സേഹകരണ ബഒാങ്കേഡ്  ഡനലഡ് ല

സേദ്യംഭരമക്കുനണഡ്,  അതുചപഒാഡല  ചതങ്ങ  സേദ്യംഭരമചഡ്  ഡവൈളമഡചണ്ണ

വൈമപണമയമലമറക്കുനണഡ്.  തമരുവൈമ്പഒാടെമ  മഒാരക്കറ്റൈമദ്യംഗഡ്  ഡസേഒാഡഡസേറ്റൈമയദ്യം

മഒാതൃകഒാപരമഒായ  നമലയമല്തഡന്ന  ഇസൗ  പവൈരതനദ്യം  ഏഡറ്റൈടുക്കുനണഡ്.

കഒാരഷമക  വൈമളകളുഡടെ  സേദ്യംഭരണ-സേദ്യംസരണ-വൈമപണന  ചകനങ്ങള്

ആരദ്യംഭമക്കഒാന്  സേഹകരണ  ചമഖേല  ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ;  ഇഡലങ്കേമല്
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അങ്ങഡനഡയഒാരു  ശമദ്യം  സേഹകരണ  ചമഖേലയഡടെ  ഭഒാഗത്തുനമനണഒാകുചമഒാ

എനള്ളതഒാണഡ് എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .   വൈമ  .   എന്  .   വൈഒാസേവൈന്: സേര, ഇചപ്പെഒാള് അതമനഡ് തുടെക്കദ്യം കുറമചമട്ടുണഡ്.

ചകരളതമഡല പതമനഒാലഡ് ജമലകളമലദ്യം ചകഒാപ്മഒാരടഡ് (Coop Mart) സഒാപമചഡ്

സേഹകരണ ചമഖേലയമല് ഉല്പ്പെഒാദമപ്പെമക്കുന്ന ഉല്പ്പെന്നങ്ങള് ഒരു കുടെക്കസ്പീഴെമല്

ഡകഒാണ്ടുവൈരഒാനള്ള  പവൈരതനങ്ങള്ക്കഡ്  തുടെക്കദ്യംകുറമച്ചു.  ഇതുകൂടെഒാഡത

വൈലമയചതഒാതമല്  ഉലന്നങ്ങള്  സേദ്യംഭരമക്കഒാന്  കഴെമയന്ന  വൈമധതമല്

ശസ്പീതസ്പീകരമച  വൈഒാഹനങ്ങളമലള്ഡപ്പെഡടെ  വൈമപണനദ്യം  നടെതഒാന്  കഴെമയന്ന

സേസൗകരദദ്യം  ഏരഡപ്പെടുത്തുകയദ്യം  രണഡ്  സലങ്ങളമല്  അതഡ്  ആരദ്യംഭമക്കുകയദ്യം

ഡചയമട്ടുണഡ്.  ബഒാക്കമയള്ള  സലങ്ങളമല്  ഇസൗ  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം

ഏരഡപ്പെടുത്തുന്നതഒാണഡ്. 

ശസ്പീ  .   കുറുചക്കഒാളമ ഡമഒായസ്പീൻ: സേര, ചകരളതമഡല സേഹകരണ ബഒാങ്കുകള്

നല്കുന്ന വൈഒായകളുഡടെ ചപരമല് വൈലമയ ഡകഒാള്ള നടെക്കുന്ന അവൈസ ഇചപ്പെഒാള്

നമലനമല്ക്കുനണഡ്. പല ബഒാങ്കുകളുദ്യം വൈഒായക്കഒാര അവൈധമ ഡതറ്റൈമചഒാല് ഒചന്നഒാ

രചണഒാ വൈരഷദ്യം കഴെമയചമ്പഒാള് അതമഡന്റെ പലമശകൂടെമ മുതലമഡനഒാപ്പെദ്യം ചചരതഡ്

വൈഒായ  പുതുക്കമഡക്കഒാടുക്കുകയഒാണഡ്.  അങ്ങഡന അഞഒാറഡ് വൈരഷദ്യം കഴെമയചമ്പഒാള്
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അവൈര എടുത വൈഒായയഡടെ യഥഒാരത മുതലമഡന്റെ നഒാലദ്യം അഞദ്യം ഇരടമയഒായമ

തുക  വൈരദ്ധമക്കുകയഒാണഡ്.  സേഹകരണ  ബഒാങ്കേമദ്യംഗഡ്  തലതമല്  ഇതരതമല്

വൈലമഡയഒാരു  ഡകഒാള്ള  നടെക്കുനണഡ്.  ഇക്കഒാരദദ്യം  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  മനമയഡടെ

ശദ്ധയമല്ഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ; ഇതഡ് തടെയഒാന് എഡന്തെങ്കേമലദ്യം സേദ്യംവൈമധഒാനമുചണഒാ?

ശസ്പീ  .   വൈമ  .   എന്  .   വൈഒാസേവൈന്: സേര, ചമല ബഒാങ്കുകള് അവൈരുഡടെ ആഡെമറ്റൈമല്

ലഒാഭദ്യം  കഒാണമക്കഒാന്ചവൈണമ  പലമശ  കൂടമ  പുതുക്കമ  വൈലമയ  തുക  കഒാണമചഡ്

ഡെമവൈമഡെന്റെഡ്  വൈരുചമ്പഒാള് അതഡ്  വൈഒാങ്ങമഡക്കഒാണ്ടുചപഒാകുനണഡ്.  ഇസൗ പവൈണത

തടെയന്നതമനഒായമ  ഇതരതമലള്ള  പുതുക്കലകള്  കരശനമഒായമ

ഒഴെമവൈഒാക്കണഡമനദ്യം  ആഡെമറ്റൈമല്  ശക്തമയഒായമ  ഇടെഡപടെണഡമനദ്യം

നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണഡ്.

ശസ്പീ  .   വൈമ  .   ചജഒായമ: സേര, ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് പുതമയ സേഹകരണ നമയമദ്യം

നടെപ്പെമലഒാക്കമയതമനചശഷമഒാണഡ്  മള്ടമ  ചസറ്റൈഡ്  ചകഒാ-ഓപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ്

ഡസേഒാഡഡസേറ്റൈമകളുദ്യം  അതുചപഒാഡല  'നമധമ'  ചപഒാലള്ള  സഒാപനങ്ങളുദ്യം

വൈദഒാപകമഒായമ  വൈരുന്നതഡ്.  ഇതഡ്  ചകരളതമഡല  സേഹകരണ  പസഒാനഡത

ചദഒാഷകരമഒായമ  ബഒാധമക്കുകയഒാണഡ്,  പനണഡ്  ശതമഒാനദ്യം  വൈഡര

നമചക്ഷപകരക്കഡ് പലമശ ഡകഒാടുക്കുന്ന ഒരു സമതമയണഡ്. പുതമയ സേഹകരണ



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

43

നമയമദ്യം നടെപ്പെമലഒാക്കമയതുമഒായമ ബന്ധഡപ്പെടഡ് ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് ചകരളതമനഡ്

എഡന്തെങ്കേമലദ്യം നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുചണഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  നമലവൈമല്  നമരചദ്ദേശങ്ങഡളഒാനദ്യം

നല്കമയമടമല,  എന്നഒാല്  ചമല  സൂചനകള്  വൈനതുടെങ്ങമയമട്ടുണഡ്.  ഓചരഒാ

പഒാഥമമക സേദ്യംഘതമഡന്റെയദ്യം ഉള്ളടെക്കങ്ങള് സേദ്യംബന്ധമച റമചപ്പെഒാരടഡ്  കളക്ടഡ്

ഡചയഒാനള്ള ഒരു നസ്പീക്കദ്യം വൈരുനണഡ്.  അതഡ്  ഇതരതമലള്ള നസ്പീക്കതമഡന്റെ

ഭഒാഗമഒാണഡ്. മള്ടമ ചസറ്റൈഡ് ചകഒാ-ഓപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ് ഡസേഒാഡഡസേറ്റൈമകഡള നമയനമക്കഒാന്

സേദ്യംസഒാന  സേരക്കഒാരമനഡ്  അധമകഒാരമമല,  'നമധമ'-യദ്യം  ചകന  സേരക്കഒാരമഡന്റെ

കസ്പീഴെമലഒാണഡ്.  സേമഒാന്തെരമഒായമ അവൈ ഡകഒാണ്ടുചപഒാകുകയഒാണഡ്.  അതമഡനതമരഒായമ

ഇചപ്പെഒാള് ഫയല് ഡചയ ചകസേമല് ഇക്കഒാരദദ്യം ശദ്ധയമല്ഡപ്പെടുതമയമട്ടുണഡ്.

ശസ്പീ  .    സേമ  .    ആര  .    മചഹഷഡ്:  സേര,  ചകഒാവൈമഡെമഡന്റെ  പശഒാതലതമല്

ദഒാരമദ്രചരഖേയഡ്  തഒാഡഴെയള്ളവൈരുഡടെയദ്യം  പതഡ്  ഡസേന്റെമല്  തഒാഡഴെ  ഭൂമമയള്ള

നമതദചരഒാഗമകളുള്ള കുടുദ്യംബങ്ങളുഡടെയദ്യം വൈഒായ  എഴുതമതള്ളഒാന് എഡന്തെങ്കേമലദ്യം

നടെപടെമ സേരക്കഒാരമഡന്റെ ഭഒാഗത്തുനമനണഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്:  സേര,  സേരക്കഒാരമനഡ്  വൈലമയചതഒാതമല്

സേഒാമ്പതമക ബഒാദ്ധദത വൈരുത്തുന്ന കഒാരദമഒാണതഡ്.  സേഹകരണ സേദ്യംഘങ്ങഡള
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സേദ്യംബന്ധമചമടെചതഒാളദ്യം  അഞഡ്  ഡസേന്റെമല്  തഒാഡഴെയള്ള  ആളുകളുഡടെ  ജപ്തമ

നടെപടെമകള് നടെതഒാന് പഒാടെമഡലന്നഡ് പഒാഥമമക സേദ്യംഘങ്ങള്ക്കഡ് ഡപഒാതുവൈഒായമ

നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമട്ടുണഡ്.  അങ്ങഡന  ഏഡതങ്കേമലദ്യം  രൂപതമല്

നടെത്തുകയഒാഡണങ്കേമല്  അവൈരക്കഡ്  പചതദകദ്യം  ഡഷല്റ്റൈറുകള്

ഉണഒാക്കമഡക്കഒാടുക്കണദ്യം.  അതഡ്  കൃതദമഒായമ  നടെപ്പെഒാക്കുനണഡ്.  വൈണ്  ഡഡടെദ്യം

ഡസേറ്റൈമല്ഡമന്റെമലൂഡടെ  പസ്പീനല്  ഇന്റെറസഡ്  ഒഴെമവൈഒാക്കമ  ഇന്റെറസഡ്  എത്രകണഡ്

തസ്പീരുമഒാനമക്കഒാചമഒാ അത്രകണഡ് തസ്പീരുമഒാനമക്കഒാനള്ള അധമകഒാരങ്ങള് ഡഡപമറമ

സേദ്യംഘങ്ങള്ക്കഡ് ഡകഒാടുതമട്ടുണഡ്. അക്കഒാരദദ്യം അവൈരഒാണഡ് തസ്പീരുമഒാനമചക്കണതഡ്.

ശസ്പീ  .   മുരളമ ഡപരുഡനലമ: സേര, ചകരദ്യം തമങദ്യം ചകരള നഒാടമല് നഒാളമചകര

കരഷകഡര  സേദ്യംബന്ധമചമടെചതഒാളദ്യം  നഒാളമചകരതമനഡ്  32  രൂപ  വൈമല

നമശയമചമട്ടുഡണങ്കേമല്ചപ്പെഒാലദ്യം  അതഡ്  സേദ്യംഭരമക്കുന്നതമനഒാവൈശദമഒായ

സേദ്യംവൈമധഒാനങ്ങള്  വൈദഒാപകമഒായമ  ഇലഒാതതമനഒാല്  കരഷകര  വൈളഡര

ദുരമതതമലഒാണഡ്.  ആയതമനഒാല്  സേഹകരണ  സേദ്യംഘങ്ങളമലൂഡടെ  നഒാളമചകരദ്യം

സേദ്യംഭരമക്കഒാനഒാവൈശദമഒായ നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    വൈമ  .    എന്  .    വൈഒാസേവൈന്: സേര, പസ്തുത വൈമഷയദ്യം കൃഷമ വൈകുപ്പുദ്യം ചകര

ഡഫഡുമഒായമ  കൂടെമയഒാചലഒാചമചഡ്  ഡചചയണ  കഒാരദമഒാണഡ്.  ചകര  ഡഫഡെഡ്
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ഇക്കഒാരദതമലള്ള  നസ്പീക്കങ്ങളുദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  തന്നഒാല്  അക്കഒാരദദ്യം

പരമഗണമക്കുന്നതഒാണഡ്.

നമകുതമ ചചഒാർച തടെയഒാന് നടെപടെമ

3(*333) ശസ്പീ  .   ഡക  .   പമ  .   കുഞമദഡ് കുടമ മഒാസര:
ശസ്പീ  .   കടെകദ്യംപള്ളമ സുചരനന്:
ശസ്പീ  .   ടെമ  .   ഐ  .   മധുസൂദനന്:
ശസ്പീ  .    എ  .    രഒാജ:  തഒാഡഴെക്കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങള്ക്കഡ് ധനകഒാരദ

വൈകുപ്പുമനമ സേദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  കഴെമഞ  സേഒാമ്പതമക  വൈരഷഡത  നമകുതമ  വൈരുമഒാനതമല്

സേദ്യംസഒാന  ചരക്കഡ്  ചസേവൈന  നമകുതമയദ്യം  സേദ്യംചയഒാജമത  ചരക്കഡ്  ചസേവൈന

നമകുതമയദ്യം എത്ര വൈസ്പീതമഒായമരുഡന്നന്നഡ് അറമയമക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  ചദശസ്പീയ സേഒാമ്പമള് സേരചവ  പകഒാരദ്യം രഒാജദതഡ് ഏറ്റൈവദ്യം ഉയരന്ന

ചതഒാതമലള്ള ഉലന്ന, ചസേവൈന ഉപചഭഒാഗദ്യം സേദ്യംസഒാനത്തുണഒായമട്ടുദ്യം തദനസൃതദ്യം

ചരക്കഡ്  ചസേവൈന  നമകുതമ  വൈരുമഒാനതമല്  വൈരദ്ധനവണഒാകഒാതതമനള്ള

കഒാരണദ്യം പരമചശഒാധന വൈമചധയമഒാക്കമയമരുചന്നഒാ;

(സേമ) ആഭദന്തെചരഒാപചഭഒാഗ വൈസ്തുക്കളുഡടെ ഉചദ്ദേശദ്യം എണ്പതഡ് ശതമഒാനവദ്യം

സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  ഡവൈളമയമല്  നമന്നഡ്  വൈരുനഡവൈന്ന

കണക്കമഡന്റെയടെമസഒാനതമല്  സേദ്യംചയഒാജമത  ചരക്കഡ്  ചസേവൈന  നമകുതമയമല്
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കഒാരദമഒായ  ചചഒാരചയണഒാകുനഡവൈന്നഡ്  അനമഒാനമക്കഡപ്പെടുന്നതമനഒാല്  ഇതഡ്

പരമഹരമക്കഒാന് എഡന്തെലഒാദ്യം നടെപടെമകളഒാണഡ് സേസസ്പീകരമച്ചുവൈരുന്നതഡ്;

(ഡെമ)  വൈദഒാജ  ചരഖേ  ചമചഡ്  ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്  ഡവൈടമപ്പെഡ്  നടെതമയതഒായമ

പറയഡപ്പെടുന്ന  സേദ്യംഭവൈദ്യം  ശദ്ധയമൽഡപ്പെടമട്ടുചണഒാ;  എങ്കേമൽ  ഇതുസേദ്യംബന്ധമച

പരമചശഒാധന  കഒാരദക്ഷമമഒാക്കഒാന്  സേസസ്പീകരമചമട്ടുള്ള  നടെപടെമകള്

അറമയമക്കഒാചമഒാ?

ധനകഒാരദ വൈകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ഡക  .   എന്  .     ബഒാലചഗഒാപഒാല്): സേര, 

(എ)  2021-22 സേഒാമ്പതമക  വൈരഷഡത  ചരക്കഡ്  ചസേവൈന

നമകുതമയചടെയദ്യം  സേദ്യംചയഒാജമത  ചരക്കഡ്  ചസേവൈന  നമകുതമയചടെയദ്യം  വൈമവൈരദ്യം

ചുവൈഡടെ ചചരക്കുന;

SGST (in Cr) 9887.02

IGST Settlement (in Cr) 12440.48

IGST Ad hoc Settlement (in Cr) 1657.79

(ബമ)  ജമ.എസേഡ്.ടെമ  നമകുതമ  സേമ്പ്രദഒായദ്യം  ഉപചഭഒാക്തൃ  സേദ്യംസഒാനമഒായ

ചകരളതമനഡ്  വൈലമയ  ചനടമഒായമരമക്കുദ്യം  എന്നഒാണഡ്  പതസ്പീക്ഷമചഡതങ്കേമലദ്യം,

നമകുതമ  പമരമവൈമല്  പതസ്പീക്ഷമച  വൈരദ്ധനവൈഡ്  ഉണഒായമല.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.



Uncorrected/Not for Publication
18-07-2022

47

നടെപ്പെമലഒാക്കമയചതഒാടുകൂടെമ സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ് നമകുതമ നമയമതമചനല് ഒറ്റൈയഡ്

തസ്പീരുമഒാനദ്യം എടുക്കഒാന് കഴെമയഒാതഒായമ.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  തുടെക്കതമല് വൈമഭഒാവൈനദ്യം

ഡചയമരുന്ന ഓണ്വലന് റമചടണ് സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം പൂരണമഒായദ്യം നടെപ്പെമലഒാക്കഒാന്

കഴെമയഒാഡത വൈന്നതുദ്യം ചകഒാവൈമഡുദ്യം പകൃതമ ദുരന്തെങ്ങളുദ്യം ഏലമച ആഘഒാതങ്ങളുദ്യം

ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  വൈരുമഒാനദ്യം പതസ്പീക്ഷമച ചതഒാതമല് വൈരദ്ധമക്കഒാതതമനഡ്  പധഒാന

കഒാരണങ്ങളഒാണഡ്.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  ഓണ്വലന്  റമചടണ്  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം

പൂരണമഒായദ്യം  നടെപ്പെഒാക്കഒാതതുമൂലദ്യം  വൈമവൈരങ്ങള്  കഒാരദക്ഷമമഒായമ

പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനദ്യം സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  ലഭദമഒാചക്കണ  ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്

കൃതദമഒായമ  ലഭമക്കുനചണഒാഡയന്നഡ്  പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനദ്യം  നമലവൈമല്

കഴെമയഒാത സമതമയഒാണഡ്.

രഒാജദഡമഒാടഒാഡക  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  വൈരുമഒാനതമലണഒായ  വൈളരചയഡ്

ആനപഒാതമകമഒായ  വൈളരച  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  വൈരുമഒാനതമല്  ചകരളതമലദ്യം

ഉണഒാകുനണഡ്.  എന്നഒാല്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  നഷ്ടപരമഹഒാര  നമയമതമല്

പറഞമരമക്കുന്നതെഡ് പകഒാരമുള്ള  14%  നമകുതമ  വൈരദ്ധനവൈഡ്  ഇതുവൈഡര

പഒാപദമഒായമടമല.
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(സേമ)  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  ഓണ്വലന്  റമചടണ്  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം  പൂരണമഒായദ്യം

നടെപ്പെഒാക്കഒാതതുമൂലദ്യം  വൈമവൈരങ്ങള്  കഒാരദക്ഷമമഒായമ  പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനദ്യം,

സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  ലഭദമഒാചക്കണ  ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്  കൃതദമഒായമ

ലഭമക്കുനചണഒാഡയന്നഡ്  പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനദ്യം  നമലവൈമല്  കഴെമയഒാത

സമതമയഒാണഡ്.  ഡചക്കഡ്  ചപഒാസ്റ്റുകള്  നമർതലഒാക്കമയതഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.-യഡടെ

തുടെക്കതമല് നമകുതമ  ഡവൈടമപ്പെമനഡ്  കഒാരണമഒായമട്ടുഡണങ്കേമലദ്യം തുടെരന്നഡ്  ഇ-ചവൈ

ബമല് സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം നടെപ്പെമലഒാക്കമയതമലൂഡടെ ഒരു പരമധമവൈഡര നമകുതമ ഡവൈടമപ്പെഡ്

തടെയഒാന്  കഴെമഞ്ഞു.  ഇ-ചവൈ  ബമല്  പരമചശഒാധന  കൂടുതല്

കഒാരദക്ഷമഒാക്കുന്നതമനഒായമ  സേദ്യംസഒാനതഡ്  Automatic  Number  Plate

Recognition  (ANPR)  നടെപ്പെമലഒാക്കമ.  ഇതമലൂഡടെ  ഇ-ചവൈ  ബമല്  ഇലഒാഡത

സേദ്യംസഒാനതമനകചതക്കഡ്  പചവൈശമക്കുന്ന  ചരക്കഡ്  വൈഒാഹനങ്ങളുഡടെ  വൈമവൈരദ്യം

അപ്പെചപ്പെഒാള്തഡന്ന  SMS  അലരടഡ്  മുചഖേന  വൈകുപ്പെമഡന്റെ  ഇന്റെലമജന്സേഡ്

വൈമഭഒാഗതമനഡ് ലഭദമഒാകുകയദ്യം, അതരദ്യം വൈഒാഹനങ്ങള് പരമചശഒാധമചഡ് നമകുതമ

ഡവൈടമപ്പെഡ്  തടെയന്നതമനദ്യം  കഴെമഞമട്ടുണഡ്.  ANPR  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം

സേദ്യംസഒാനതമഡന്റെ  അതമരതമ  പചദശങ്ങളമലദ്യം  സേദ്യംസഒാനതമനകത്തുദ്യം

കൂടുതല് സലങ്ങളമല് സഒാപമക്കുന്നതമനള്ള നടെപടെമകള് സേസസ്പീകരമച്ചുവൈരുന.
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കൂടെഒാഡത  ANPR  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം  കൂടുതല്  കഒാരദക്ഷമഒാക്കുന്നതമനള്ള

നടെപടെമകളുദ്യം സേസസ്പീകരമച്ചുവൈരുന.

(ഡെമ)  വൈദഒാജ  ചരഖേ  ചമചഡ്  ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്  ഡവൈടമപ്പെഡ്  നടെതമയതഒായമ

പറയഡപ്പെടുന്ന  സേദ്യംഭവൈദ്യം  ശദ്ധയമല്ഡപ്പെടമട്ടുണഡ്.  സേദ്യംസഒാന  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.

വൈകുപ്പെമഡന്റെ  ഇന്ഡവൈസമചഗഷന്,  ഇന്റെലമജന്സേഡ്  വൈമഭഒാഗങ്ങള്  വൈദഒാജ

ചരഖേകളമലൂഡടെ  ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്  ഡവൈടമക്കുന്നവൈഡര കഡണതമ അവൈരഡക്കതമഡര

ശക്തമഒായ  നടെപടെമ  സേസസ്പീകരമച്ചുവൈരുന.  ഇതരക്കഒാരഡക്കതമഡര  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.

നമയമപകഒാരദ്യം അറസഡ് ഉള്പ്പെഡടെയള്ള നടെപടെമകള് സേസസ്പീകരമചമട്ടുണഡ്. ഇതരദ്യം

ചകസുകള്  കഡണത്തുന്നതമനദ്യം  നമകുതമ  ഡവൈടമപ്പെഡ്  തടെയന്നതമനമഒായമ

വൈകുപ്പെമഡല ഇന്ഡവൈസമചഗഷന് വൈമഭഒാഗദ്യം ഉചദദഒാഗസരക്കഡ് ആറഡ് ദമവൈസേഡത

പചതദക പരമശസ്പീലനദ്യം നല്കുകയണഒായമ. വൈന്ചതഒാതമല് നമകുതമ ഡവൈടമപ്പെമനഡ്

ചനതൃതസദ്യം നല്കമയ മൂന്നഡ് ചപഡര സേദ്യംസഒാന ചരക്കഡ് ചസേവൈന നമകുതമ വൈകുപ്പെഡ്

ഇന്ഡവൈസമചഗഷന്  വൈമഭഒാഗദ്യം  ജഒാമദമമലഒാ  വൈകുപ്പുകള്  ചുമതമ  അറസഡ്

ഡചയകയണഒായമ. വൈദഒാജ ഇന്പുടഡ് ടെഒാകഡ് ഡവൈടമപ്പെഡ് സേദ്യംഘങ്ങള് പലചപ്പെഒാഴുദ്യം പല

സേദ്യംസഒാനങ്ങള്  ചകനസ്പീകരമചഡ്  പവൈരതമക്കുന്നതമനഒാല്  ഇതരദ്യം

സേദ്യംഘങ്ങഡള  കഡണത്തുന്നതമനദ്യം  അമരച  ഡചയന്നതമനദ്യം  ചകന  നമകുതമ
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രഹസേദഒാനസഷണ  വൈമഭഒാഗഡതയദ്യം  മറ്റു  സേദ്യംസഒാനങ്ങളമഡല  നമകുതമ

വൈകുപ്പുകഡളയദ്യം ഏചകഒാപമപ്പെമച്ചുഡകഒാണ്ടുള്ള പവൈരതനങ്ങള് നടെതമവൈരുന.

ശസ്പീ  .   ഡക  .   പമ  .   കുഞമദഡ് കുടമ മഒാസര: സേര, ജമ.എസേഡ്.ടെമ. കസൗണ്സേമല്

തസ്പീരുമഒാനങ്ങള്  ധനപരമഒായ  ഡഫഡെറലമസേതമനഡ്  എതമരഒാകുനചണഒാ

എന്നറമയമക്കഒാചമഒാ;  ഉഡണങ്കേമല്  ഏതഡ്  തരതമലഒാഡണന്നഡ്

വൈമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന്  .     ബഒാലചഗഒാപഒാല്:  സേര,  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമല്

നമയമങ്ങള് സേദ്യംബന്ധമചഡ്  ഇസൗ അടുത കഒാലതഡ്  സുപസ്പീദ്യം  ചകഒാടെതമ  വൈളഡര

സുപധഒാനമഒായ  ഒരു  വൈമധമ  പഖേദഒാപമക്കുകയണഒായമ.  അതമല്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.

എന്നഒാല്  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്  നമരബന്ധമഒായദ്യം  ഏഡറ്റൈടുക്കണഡമന്നല  മറമചഡ്

സേദ്യംസഒാനങ്ങചളഒാടെഡ്  കുറചഡ്  അഡഡഡെസസേറമയഒായ  തരതമല്  കഒാരദങ്ങള്

ഡഡകകഒാരദദ്യം  ഡചചയണതഒാഡണനള്ള  വൈമധമയഒാണഡ്  വൈന്നമട്ടുള്ളതഡ്.  അതഡ്

സേദ്യംബന്ധമചഡ്  ധഒാരഒാളദ്യം  കഒാരദങ്ങളമല്  പഒാചയഒാഗമകമഒായ  മഒാറ്റൈങ്ങള്

വൈചരണതുണഡ്.  അതമഡന  സേദ്യംബന്ധമച്ചുള്ള  ചരചകള്  വൈരുനണഡ്.  അതഡ്

സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ്  കുറച്ചുകൂടെമ  സേസഒാതനദദ്യം  നല്കുന്നതമനഡ്

സേഹഒായകരമഒായമട്ടുണഡ്.  സേദ്യംസഒാനങ്ങളുഡടെ  തഒാല്പരദദ്യം  തസ്പീഡര
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സേദ്യംരക്ഷമക്കഒാഡത വൈരുന്ന ഘടതമല് സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ് ചമല കഒാരദങ്ങളമല്

സേസതനമഒായ  നമലപഒാഡടെടുക്കഒാന്  നമയമപരമഒായ  അവൈസേരദ്യം

നല്കുന്നതുതഡന്നയഒാണഡ് ഇസൗ സുപസ്പീദ്യം ചകഒാടെതമ വൈമധമ.  സേദ്യംസഒാനങ്ങഡളയദ്യം

ചകഒാരപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ്  ഡഫഡെറലമസേതമഡനയദ്യം  കുറച്ചുകൂടെമ  ശക്തമഡപ്പെടുത്തുന്ന

വൈമധമയഒാണതഡ്. ചകഒാരപ്പെചററ്റൈസ്പീവൈഡ് ഡഫഡെറലമസേതമഡന്റെ കണ്സേപ്റ്റൈഡ് കൃതദമഒായമ

പഒാലമക്കണഡമന്നഡ്  പറഞ്ഞുതഡന്നയഒാണഡ്  ആ  സുപസ്പീദ്യംചകഒാടെതമ  വൈമധമ

പുറഡപ്പെടുവൈമചമരമക്കുന്നതഡ്. അതഡ് സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ് അനകൂലദ്യം തഡന്നയഒാണഡ്.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    പമ  .    കുഞമദഡ്  കുടമ  മഒാസര:  സേര,  സേമസ്പീപകഒാലത്തുണഒായ

ബഹുമഒാനഡപ്പെട സുപസ്പീദ്യംചകഒാടെതമ വൈമധമഡയ സേദ്യംബന്ധമചഒാണഡ് ബഹുമഒാനഡപ്പെട

മനമ  ഇവൈമഡടെ  സൂചമപ്പെമചതഡ്.  ഇസൗ  അവൈകഒാശദ്യം  ലഭമക്കുന്നതമനഒായമ

ചകനസേരക്കഒാരമല് സേമരദ്ദേദ്യം ഡചലതഒാന് സേദ്യംസഒാന സേരക്കഒാര എഡന്തെലഒാദ്യം

നടെപടെമകള് സേസസ്പീകരമചമട്ടുഡണന്നഡ് വൈമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന്  .    ബഒാലചഗഒാപഒാല്:  സേര,  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമലമല്

ഇക്കഒാരദദ്യം  ഉന്നയമചതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  ജമ.എസേഡ്.ടെമ  കസൗണ്സേമലമനകതഡ്

സേദ്യംസഒാനങ്ങളുഡടെ  ഡപഒാതുവൈഒായ  ആവൈശദങ്ങള്  കുറച്ചുകൂടെമ

ശക്തമഡപ്പെട്ടുവൈരുനണഡ്.  വൈലതുദ്യം ഡചറുതുമഒായ എലഒാ സേദ്യംസഒാനങ്ങളുദ്യം ചചരുന്ന
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ജമ.എസേഡ്.ടെമ. കസൗണ്സേമലമല് ഒചര അവൈകഒാശമഒാഡണങ്കേമലദ്യം ഒരുചപഒാഡലയഒാണഡ്

അഭമപഒായങ്ങള് ഡഡകകഒാരദദ്യം ഡചയന്നതഡ്. അവൈമഡടെ സേദ്യംസഒാനങ്ങളുഡടെ ഡപഒാതു

ആവൈശദദ്യം  ഉയരനവൈരുന.  ഞഒാന്  ചനരചത  ഇവൈമഡടെ  സൂചമപ്പെമചതുചപഒാഡല

ഏറ്റൈവദ്യം  കുറഞതഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  ചകഒാമ്പന്ചസേഷഡനങ്കേമലദ്യം  തുടെരനദ്യം

തരണഡമന്നഡ്  എലഒാ  സേദ്യംസഒാനങ്ങളുദ്യം  ആവൈശദഡപ്പെടുകയണഒായമ.

പലതരതമലഒാണഡ്  അവൈരുഡടെ  ആവൈശദഡമചന്നയള.  അതഒായതഡ്

പതമപക്ഷസേദ്യംസഒാനങ്ങള്  അഞവൈരഷചതയഡ്  നമശമതതുകവൈചഡ്

നസ്പീടണഡമന്നഡ്  ആവൈശദഡപ്പെടചപ്പെഒാള്  ബമ.ഡജ.പമ.  ഭരമക്കുന്ന  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്

അഡലങ്കേമല്  ചകനഭരണകക്ഷമഡയ  സേചപ്പെഒാരടഡ്  ഡചയന്ന  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്

എന്തെഒായഒാലദ്യം  ചകഒാമ്പന്ചസേഷന് ചവൈണദ്യം  അതമനചമതമഒാഡയഒാരു  തസ്പീരുമഒാനദ്യം

ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് എടുക്കണഡമചന്ന പറഞ്ഞുള. പഡക്ഷ, ചകഒാമ്പന്ചസേഷന്

ചവൈണഡമന്നകഒാരദതമല്   ഒരു  സേദ്യംസഒാനതമനദ്യം  സേദ്യംശയമമല.

വൈരുമഒാനക്കുറവൈഡ്  വൈലമയചതഒാതമല്  വൈനഡവൈന്നതമനഡ്  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്

സേദ്യംശയമമല.  അതുഡകഒാണഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമലമല്  അക്കഒാരദങ്ങള്

ഡചയനണഡ്.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ  കസൗണ്സേമലമനപുറതഡ്  സേദ്യംസഒാനങ്ങള് ഒരുമമചഡ്

ചചരന്നഡ്  ഇക്കഒാരദങ്ങള്  ആവൈശദഡപ്പെടുനമുണഡ്.  ചകഒാടെതമവൈമധമ  വൈന്നതമഡന്റെ
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അടെമസഒാനതമല്  അക്കഒാരദങ്ങള്  കൂടുതല്  ശക്തമഒായമ

മുചന്നഒാട്ടുഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന് സേഒാധമക്കുദ്യം.  ഇതരദ്യം അഭമപഒായങ്ങള് ശക്തമഒായമ

പറയന്ന  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്  ഒരുമമചഡ്  ചചരന്നഡ്  ഇക്കഒാരദങ്ങഡളപ്പെറ്റൈമ

കൂടെമയഒാചലഒാചമക്കുന്ന നടെപടെമക്രമങ്ങള് സേരക്കഒാര സേസസ്പീകരമക്കുനണഡ്. 

ശസ്പീ  .    കടെകദ്യംപള്ളമ  സുചരനന്:  സേര,  സേദ്യംസഒാനതഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.

വൈരദ്ധനവൈഡ്  പഒാബലദതമല് വൈന്നമരമക്കുകയഒാണഡ്.  ഇനമുതല് സേദ്യംസഒാനതഡ്

നമചതദഒാപചയഒാഗ  സേഒാധനങ്ങളുഡടെഡയലഒാദ്യം  വൈമല  വൈന്ചതഒാതമല്  വൈരദ്ധമക്കഒാന്

ചപഒാകുകയഒാണഡ്.  ചകനഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  സേഒാമ്പതമകമഒായമ  പലരൂപതമലദ്യം

സേദ്യംസഒാനഡത  വൈരമഞ്ഞുമുറുക്കുകയഒാണഡ്.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  നഷ്ടപരമഹഒാരത്തുക

സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  ലഭദമഒാകുന്നമഡലന്നഡ്  മഒാത്രമല,  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്

ലഭമച്ചുഡകഒാണമരുന്ന  വൈരുമഒാനദ്യം  വൈന്ചതഒാതമല്  ഡവൈടമക്കുറയ്ക്കുകയമഒാണഡ്.

ചകനഒാവൈമഷ്കൃത  പദ്ധതമകള്ക്കഒായമ  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  ലഭദമഒായമരുന്ന

വൈരുമഒാനദ്യം  വൈന്ചതഒാതമല്  ഡവൈടമക്കുറച  സേഒാഹചരദമഒാണഡ്  നമലനമല്ക്കുന്നതഡ്.

വൈളഡര  ഗുരുതരമഒായ ഒരവൈസഒാവൈമചശഷമഒാണഡ്  സേദ്യംസഒാനതമനചമല് ചകന

ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  ഡചലതമഡക്കഒാണമരമക്കുന്നതഡ്.  ഇസൗ  സേഒാഹചരദതമല്

അരഹമഒായ  അവൈകഒാശദ്യം  നമചഷധമചഡ്  സേദ്യംസഒാനതഡ്  സേഒാമ്പതമക
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അരഒാചകതസദ്യം സൃഷ്ടമചഡ് സേരക്കഒാരമഡന ബുദ്ധമമുടമലഒാക്കഒാന് ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്

ശമമക്കുകയഒാണഡ്.  ഇസൗ  ചകനസേരക്കഒാര  നമലപഒാടുകള്  മുന്നമരതമ

സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  വൈരുമഒാനദ്യം  വൈരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനഡ്  എഡന്തെങ്കേമലദ്യം  നടെപടെമ

സേസസ്പീകരമക്കഒാന് സേഒാധമചമട്ടുചണഒാഡയന്നഡ് വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന്  .    ബഒാലചഗഒാപഒാല്:  സേര,  ഡപഒാതുവൈമല്  ചനഒാക്കുചമ്പഒാള്

ജമ.എസേഡ്.ടെമ. വൈന്നതമനചശഷമുള്ള ടെഒാകഡ് വൈരുമഒാനതമഡന്റെ യഥഒാരത അവൈസ

ഒരമക്കല്കൂടെമ ഓരമമപ്പെമക്കുന്നതഡ് നന്നഒാവഡമന്നഡ് കരുതുന. ജമ.എസേഡ്.ടെമ. വൈന്ന

സേമയതമനഡ്  മുചമ്പഒാ  അഡലങ്കേമല്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ  നമലവൈമല്  വൈന്നതുമുതലള്ള

കഒാരദങ്ങള്  പരമചശഒാധമചഒാല്  മുന്നമകുതമ  വൈകുപ്പെഡ്  സേദ്യംവൈമധഒാനമഒായ  വൈഒാറ്റൈഡ്

ഉണഒായമരുന്നചപ്പെഒാള്  ഓചരഒാ  വൈരഷവദ്യം  ശരഒാശരമ  14  ശതമഒാനദ്യം  വൈസ്പീതദ്യം

സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ്  ടെഒാകഡ്  വൈരദ്ധനയണഒായമരുന.  അങ്ങഡന  ആ  വൈരദ്ധന

ഉറപ്പെഒാക്കമതരുഡമന്ന  കണസ്പീഷനമലഒാണഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  സേമ്പ്രദഒായദ്യം

നടെപ്പെമലഒാക്കമയതഡ്.  ആദദഡത  അഞവൈരഷദ്യം  ആ  കണസ്പീഷന്

നടെപ്പെമലഒാക്കുഡമനദ്യം  അതുകഴെമയചമ്പഒാള്  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്  കുറച്ചുകൂടെമ

ചകപബമളഒാകുചമ്പഒാള്  നമകുതമ  വൈരുമഒാനതമല്  വൈരദ്ധനവണഒാകുഡമനമഒാണഡ്

പതസ്പീക്ഷമചതഡ്.  ഫലതമല് കഴെമഞ 5  വൈരഷങ്ങളമല് അതഒായതഡ്, 2017-18-
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ല്  ഡപഒാടക്ടഡെഡ്  റവൈനപ്യൂ  അതഒായതഡ്  14  ശതമഒാനദ്യം  ആവൈഒാതതമഡന്റെ  കുറവൈഡ്

നമുക്കഡ്  അത്രയദ്യം  വൈന്നമല.  സേദ്യംസഒാനതമഡന്റെ  ടെഒാകദ്യം  14  ശതമഒാനദ്യം

വൈരദ്ധനവൈമനഡ്  കമട്ടുമഒായമരുന്നതുദ്യം  തമമലള്ള  വൈദതദഒാസേമഒാണഡ്  ഡപഒാടക്ടഡെഡ്

റവൈനപ്യൂ.  2017-18-ല്  12,200 ചകഒാടെമ  രൂപയഒാണഡ്  കമടമയതഡ്.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.

നടെപ്പെമലഒാക്കമയ  വൈരഷമഒായതുഡകഒാണഡ്  2018-19-ല്  ഇസൗയമനതമല്  21,000

ചകഒാടെമ  രൂപയടുതഡ്  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  നല്ചകണതഒായമവൈന.  പമന്നസ്പീടെഡ്

20,000  ചകഒാടെമ  രൂപയടുത്തുവൈന.  ഞഒാന് പറഞ ആദദഡത കണക്കുകള്

ഡപഒാടക്റ്റഡെഡ്  റവൈനപ്യൂ  അല.  2019-20-ല്  8111  ചകഒാടെമ  രൂപയഒാണഡ്  വൈന്നതഡ്.

2020-21-ല്  12,828  ചകഒാടെമ  രൂപയഒാണഡ്.   വൈലമയ  ചതഒാതമലള്ള  വൈരുമഒാന

നഷ്ടമുണഒായ  ചകഒാവൈമഡെമഡന്റെ  കഒാലഘടമഒാണമതഡ്.  ഇക്കഴെമഞവൈരഷദ്യം

അതഒായതഡ്,  2021-22-ല്  12850  ചകഒാടെമ  രൂപയഒാണഡ്  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്

ഡപഒാടക്ടഡെഡ്  റവൈനപ്യൂ  ഇനതമല്  ലഭമചതഡ്.   ഇസൗ  ജൂണ്  മഒാസേദ്യം  മുതല്

സേദ്യംസഒാനതമനഡ് ഡപഒാടക്ടഡെഡ് റവൈനപ്യൂ ഇനതമല് തുക കമട്ടുന്നമല. ഡപഒാടക്ടഡെഡ്

റവൈനപ്യൂ 2017-18 മുതല് 2102, 3532, 8111, 12828, 12850 എന്ന നമലയമല്

ലഭമച്ചുഡകഒാണമരുന്നതഡ് ഇസൗ വൈരഷദ്യം മുതല് ലഭമക്കുന്നമല. എത്ര വൈമചഒാരമചഒാലദ്യം

വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാന്  പറ്റൈഒാത  സമതമയഒാണഡ്  സേദ്യംസഒാനത്തുള്ളതഡ്.  അതമഡനഒാരു
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കഒാരണദ്യം  കൂടെമയണഡ്.   അഖേമചലന്തെദഒാടെമസഒാനതമല്  ഡമഒാതദ്യം

സേഒാധനങ്ങളുഡടെ  വൈമലയമല്  16  ശതമഒാനദ്യം  വൈഡരയഒായമരുന  വൈരദ്ധനവൈഡ്,

അതഒായതഡ്  15.5  ശതമഒാനമഒായമരുന  റവൈനപ്യൂ  നപ്യൂടല്  ചററ്റൈഡ്.  ചലഒാകസേഭഒാ

ഡതരഡഞടുപ്പെഡ് വൈന്നചപ്പെഒാള് ചകന സേരക്കഒാര ലക്ഷസറമ സേഒാധനങ്ങളുഡടെ ടെഒാകഡ്

കുറച്ചു,  അതമചപ്പെഒാള്  11  ശതമഒാനദ്യം  മഒാത്രചമയള.  അതഒായതഡ്,  ഇസൗ  ചററ്റൈമല്

മൂന്നമഡലഒാന്നഡ്  ടെഒാകഡ്  കുറഞ്ഞു.  എത്രയഒായമട്ടുദ്യം  ഇതഡ്  റസ്പീഡഗയമന്  ഡചയഒാന്

സേഒാധമക്കുന്നമല.  അവൈമശദസേഒാധനങ്ങളുഡടെ  വൈമലവൈരദ്ധമക്കുനഡവൈന്നതഡ്

പമഒാദമഒാഡയഒാരു  വൈമഷയമഒാണഡ്.  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമലമലദ്യം  ചററ്റൈഡ്

സേദ്യംബന്ധമച  കമമറ്റൈമയമലദ്യം  ശക്തമഒായ  നമലപഒാടെഡ്  ചകരളഡമടുതതഡ്,

വൈന്ചതഒാതമല്  വൈരദ്ധമപ്പെമചമടഡ്  കുറച്ചു,  അതഒായതഡ്  28

ശതമഒാനമുണഒായമരുന്നതമല്നമനദ്യം  18  ശതമഒാനതമചലയ്ക്കുദ്യം  12

ശതമഒാനതമചലയ്ക്കുദ്യം കുറച ലക്ഷസറമ സേഒാധനങ്ങളുഡടെ ടെഒാകഡ് പുനനഃസഒാപമക്കുക.

ഏറ്റൈവദ്യം സേഒാധഒാരണക്കഒാഡര ബഒാധമക്കുന്ന കഒാരദങ്ങളുഡടെ ടെഒാകഡ് വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാനദ്യം

പഒാടെമല. പചക്ഷ, ഫലതമല് അങ്ങഡനഡയഒാരു തസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കുന്നമല. വൈസ്പീണ്ടുദ്യം

വൈസ്പീണ്ടുദ്യം  ആ  തസ്പീരുമഒാനദ്യം  നസ്പീടമവൈയ്ക്കുകയഒാണഡ്.  ഇചപ്പെഒാള്  ഉണഒായമരമക്കുന്ന

ഉലന്നങ്ങളുഡടെ  വൈമലവൈരദ്ധനവൈമഡന്റെ  കഒാരദതമലദ്യം  ശക്തമഒായ  അഭമപഒായദ്യം
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പറഞമട്ടുണഡ്.  അവൈശദസേഒാധനങ്ങളുഡടെ  വൈമല  ഇത്രയധമകദ്യം  വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാന്

പഒാടെമല.  ബഒാന്ഡെഡെഡ്/ചലബല്ഡെഡ്  അലഒാത  സേഒാധനങ്ങളുഡടെ  വൈമല

വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാന്  പഒാടെമഡലന്ന  ആവൈശദദ്യം  സേദ്യംസഒാന  സേരക്കഒാര  ശക്തമഒായമ

ഉന്നയമചമട്ടുഡണന്ന കഒാരദദ്യം ഇസൗ സേഭയമല് പറയഒാന് ഞഒാന് ആഗഹമക്കുന.

സേരക്കഒാരമനഡ്  ഇക്കഒാരദതമല്  ശക്തമഒായ  നമലപഒാടെഒാണുള്ളതഡ്.  ഇന്നഡല

അവൈമഡടെ  നമന്നമറങചമ്പഒാള്  ഇക്കഒാരദങ്ങഡളസേദ്യംബന്ധമചഡ്

കഒാരമഫമചക്കഷനചവൈണമ ചമല കഒാരദങ്ങള് ചചഒാദമചക്കണമ വൈന.  കഒാരണദ്യം,

അവൈമഡടെ പറഞതമചനക്കഒാള് വൈദതദസ്തമഒായമടഒാണഡ് ചകന സേരക്കഒാര ഉതരവൈഡ്

ഇറങ്ങമയഡതന്ന  സേദ്യംശയദ്യം  വൈന.  ഇന്നഡല  രഒാത്രമ  അതുസേദ്യംബന്ധമചഡ്  ഒരു

കഒാരമഫമചക്കഷന്  ലഭമചമട്ടുണഡ്.  അക്കഒാരദങ്ങള്  ചൂണമക്കഒാണമച്ചുഡകഒാണഡ്

ബന്ധഡപ്പെട  ഉചദദഒാഗസരുമഒായമ  ആശയവൈമനമമയദ്യം  നടെതമയതമഡന്റെ

അടെമസഒാനതമല് ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെമനഡ്  കതയയഒാന് തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുണഡ്.

നമുക്കഒാവൈശദമഒായ  കഒാരമഫമചക്കഷനദ്യം,  ഏറ്റൈവദ്യം  സേഒാധഒാരണക്കഒാഡര

ബഒാധമക്കുന്ന  തരതമചലയഡ്  വൈമലവൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാന്  പറ്റൈമഡലനള്ള

നമലപഒാഡടെടുക്കുദ്യം.  ബഹുമഒാനഡപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ശസ്പീ.  ഡക.  പമ.  കുഞമദഡ്  കുടമ

മഒാസര  ചചഒാദമച  ചചഒാദദമുണഡ്,  എന്തുഡകഒാണഒാണഡ്  നമുക്കമത്രയദ്യം
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ഉപചഭഒാഗമുണഒായമട്ടുദ്യം  ചവൈണത്ര  ടെഒാകഡ്  കമടഒാതതഡ്?  സേമ.ഡെമ.എസേഡ്.-ഡനയദ്യം

ഗുലഒാതമ  ഇന്സമറ്റൈപ്യൂടമഡനയദ്യം  ഇതുസേദ്യംബന്ധമഡചഒാരു  പഠനദ്യം  നടെതഒാന്

ഏല്പ്പെമചമട്ടുണഡ്.  പുറചതയഡ് ചപഒാകുന്നതമഡന്റെ ഇരടമ ഉലന്നങ്ങള് ഇറക്കുമതമ

ഡചയഡന്നഒാരു  സേദ്യംസഒാനമഒാണഡ്  ചകരളദ്യം.  എന്നമട്ടുദ്യം  എന്തുഡകഒാണഡ്  ചവൈണത്ര

ടെഒാകഡ്  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  ലഭമക്കുന്നമഡലന്നതഡ്  സേദ്യംബന്ധമചഡ്  പഠനദ്യം

നടെത്തുനണഡ്.  വൈകുപ്പെമഡന്റെ  പുനനഃസേദ്യംഘടെനഡയക്കുറമചഡ്  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

പതമപക്ഷചനതഒാവദ്യം  കഴെമഞ  സേചമളനതമല്  ചചഒാദമച്ചു.

അക്കഒാരദതമചനല് ഏകചദശദ്യം തസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കുന്ന തരതമചലയ്ക്കുള്ള ഫയല്

നടെപടെമകള്  പൂരതമയഒായമട്ടുണഡ്.   ഇസൗ  ചമഖേലയമല്  പുതമയ  കഒാരദങ്ങള്

ഡചയഒാനദ്യം വൈരുമഒാനദ്യം വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാനമുള്ള ശമവദ്യം നടെത്തുണഡ്. 

ശസ്പീ  .    ടെമ  .    ഡഎ  .    മധുസൂദനന്  : സേര,  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  വൈരദ്ധനവൈമഡന്റെ

പശഒാതലതമല്  ചകരളദ്യം  ചനരമടെഒാന്  ചപഒാകുന്ന  വൈമലക്കയറ്റൈമടെക്കമുള്ള

വൈമഷയങ്ങഡളക്കുറമചഒാണഡ്  ഇന്നഡത  മഒാധദമങ്ങളമഡല  പധഒാന  വൈഒാരത.

ഇസൗഡയഒാരു  പശഒാതലതമല്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  വൈകുപ്പെഡ്  നമകുതമ

സേമഒാഹരണതമനഡ്  പചതദക  സേദ്യംവൈമധഒാനങ്ങള്  ഏരഡപ്പെടുത്തുനചണഒാ;
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വൈമലക്കയറ്റൈദ്യം  തടെഞ്ഞുനമരതഒാനള്ള  നടെപടെമകള്  പചതദകമഒായമ

സേസസ്പീകരമക്കുനചണഒാ? 

ശസ്പീ  .   ഡക  .   എന്  .   ബഒാലചഗഒാപഒാല്: സേര, വൈമലക്കയറ്റൈദ്യം തടെഞ്ഞുനമരതഒാന്

നടെത്തുന്ന ശമങ്ങഡളക്കുറമചഒാണഡ് ഞഒാന് ചനരചത സൂചമപ്പെമചതഡ്.   ടെഒാകമഡന്റെ

സ്ട്രേക്ടചറമല്  വൈരുന്ന  കഒാരദതമല്  ശക്തമഒായമ  ഇടെഡപടുനണഡ്.

ചകനഗവൈണ്ഡമന്റെമചനഒാടെഡ്  വൈസ്പീണ്ടുദ്യം  ആവൈശദഡപ്പെടുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം.  എന്നഒാല്

സേദ്യംസഒാനഡത  വൈരുമഒാനദ്യം  വൈരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതുദ്യം  ഇതുമഒായമ  ബന്ധമമല.  ടെഒാകഡ്

തരണഡമനള്ളതുദ്യം  നല്കണഡമനള്ളതുദ്യം  പലരക്കുദ്യം  ഒരു  ചബഒാധമഒായമ

വൈരുന്നമല.  അഡതഒാരു  പധഒാന  പശ്നമഒാണഡ്.  അതുഡകഒാണഡ്  നമകുതമ  എഡന്റെ

ഉതരവൈഒാദമതസമഒാഡണന്ന  രസ്പീതമയമല്  സേദ്യംസഒാനതഒാഡക  വൈലമഡയഒാരു

കദഒാമ്പയമന്  സേദ്യംഘടെമപ്പെമക്കുകഡയന്നതഡ്  ഡപഒാതുവൈമല്വൈന്ന  ചരചകളുഡടെ

അടെമസഒാനതമല്  ആചലഒാചമചമട്ടുണഡ്.  ലക്കമ  ബമല്  ആപ്പെഡ്  എന്നഡ്

പറയഡന്നഒാരു  വൈലമയ  പദ്ധതമ  നടെപ്പെമലഒാക്കഒാന്  ഉചദ്ദേശമക്കുകയഒാണഡ്.

മുന്കഒാലങ്ങളമല്  നടെതമയ   ചമല  പരമപഒാടെമകള്  നടെതമയതുചപഒാഡലയല.

ഇതമഡലഒാരു  ആപ്പുണഡ്.  ഏറ്റൈവദ്യം  കൂടുതല്  ആളുകഡള  ബമല്  വൈഒാങ്ങഒാന്

ചപരമപ്പെമക്കുന്ന, ബമല് വൈഒാങ്ങമക്കഴെമഞഒാല് അവൈരുഡടെ ആ ബമലമഡന്റെ ചഫഒാചടഒാ
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എടുക്കഒാന് പറ്റുഡന്നഒാരു സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം ഡകഒാണ്ടുവൈരഒാനചദ്ദേശമക്കുനണഡ്. വൈരുമഒാനദ്യം

വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാന്  പലതരതമലള്ള  കഒാരദങ്ങള്  ഡചയനണഡ്.  ടെഒാകഡ്

വൈരദ്ധമപ്പെമക്കഒാനള്ള ശമവദ്യം ഉണഒാകുദ്യം. വൈമല സേഒാധഒാരണക്കഒാഡര ബഒാധമക്കഒാഡത

ഡകഒാണ്ടുചപഒാകുന്ന  തരതമലള്ള  കഒാരദങ്ങളഒാണഡ്  തല്ക്കഒാലദ്യം

ആചലഒാചമക്കുന്നതഡ്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    രഒാജ:  സേര,   സേദ്യംസഒാനതഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.-യഡടെ

വൈരുമഒാനചചഒാരച  തടെയന്നതമനള്ള  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം  ശക്തമഡപ്പെടുതഒാന്

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുചണഒാ എന്നതഒാണഡ് എഡന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന്  .     ബഒാലചഗഒാപഒാല്:  സേര,  ശക്തമഡപ്പെടുത്തുനണഡ്.

അതമഡന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  വൈദഒാജ  ഇന്ചവൈഒായ്സേഡ്  ഡകഒാണ്ടുവൈന്നഡ്  ചമല  ആളുകള്

ഡടെകമക്കലഒായമ  ഇതമഡന  ദുരുപചയഒാഗഡപ്പെടുത്തുന്നതഒാണഡ്.   ചമല  ആളുകഡള

ജഒാമദമമലഒാ  വൈകുപ്പെഡ്   അനസേരമചഡ്  അറസഡ്  ഡചചയണമവൈന്നമട്ടുണഡ്.

നമയമതമഡന്റെ  പല  പഴുതുകളുദ്യം  ഉപചയഒാഗമചഡ്  ടെഒാകഡ്  ഡവൈടമപ്പെഡ്  നടെക്കുനണഡ്.

സേഒാധനങ്ങള് ഡകഒാണ്ടുവൈരുന്നതമനഡ്  ചവൈണത്ര ചരഖേയമലഒാത കഒാരദങ്ങളുമുണഡ്.

ഇതമനഡ് കുചറചയഡറ കഒാരദങ്ങളുണഡ്.   കൃതദമഒായമ ബമല്ലുകള് ഡകഒാടുക്കഒാതതുദ്യം

ടെഒാകഡ്  കളക്ടഡ്  ഡചയമടഡ്  കചവൈടെക്കഒാര  അടെയഒാതതുമഒായ  പശ്നങ്ങളുമുണഡ്.
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ഇതമനചവൈണമ  കൂടുതല്  കരശനമഒായ  നമലപഒാഡടെടുക്കുദ്യം.  അക്കഒാരദതമല്

തടമപ്പെഡ്  കഒാണമക്കുന്നവൈചരഒാടെഡ്  ഗവൈണ്ഡമന്റെമഡന്റെ  ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം  യഒാഡതഒാരു

വൈമട്ടുവൈസ്പീഴ്ചയമുണഒാകമല,  കരശനമഒായ  നമലപഒാടെഒായമരമക്കുമുണഒാവകഡയന്നഒാണഡ്

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുള്ളതഡ്.  

പതമപക്ഷചനതഒാവൈഡ്  (ശസ്പീ  .    വൈമ  .    ഡെമ  .    സേതസ്പീശന്):  സേര,  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.

കസൗണ്സേമലമല്  ഒരു  നമകുതമ  തസ്പീരുമഒാനദ്യം  എടുക്കുകയദ്യം  അതമല്നമനദ്യം

വൈദതദസ്തമഒായ  തലതമല്  സേദ്യംസഒാനങ്ങളറമയഒാഡത  മഡറ്റൈഒാരു  ഉതരവൈഡ്

ഇറങകയദ്യം അതമഡന്റെ ഫലമഒായമ അരമ ഉള്ഡപ്പെഡടെയള്ള കഒാരദങ്ങള്ക്കഡ് വൈമല

രൂക്ഷമഒായമ വൈരദ്ധമക്കുകയദ്യം ഡചയഡന്നഒാരു സേഒാഹചരദമുണഒായമട്ടുണഡ്.  ഇതമല്

കൃതദത  വൈരുതഒാനള്ള  നടെപടെമകള്  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്  സേസസ്പീകരമക്കണഡമന്നഒാണഡ്

എനമക്കഡ്  ആമുഖേമഒായമ  അഭദരതമക്കഒാനള്ളതഡ്.  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്

വൈരുമഒാനനഷ്ടദ്യം  എന്തുഡകഒാണ്ടുണഒാകുന?  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  ഡകഒാണഡ്  ഇന്തെദയമല്

ഏറ്റൈവദ്യം  കൂടുതല്   വൈരുമഒാനവദ്യം  നമകുതമ  വൈരദ്ധനവമുണഒാകുഡമന്നഡ്

കണക്കഒാക്കമയ സേദ്യംസഒാനമഒാണഡ് ചകരളദ്യം.  അന്നഡത ധനകഒാരദ വൈകുപ്പുമനമ

30  ശതമഒാനതമഡന്റെ  നമകുതമ  വൈരദ്ധനവണഒാകുഡമന്നഡ്  കണക്കഒാക്കമയമരുന.

സേദ്യംസഒാനതഡ് വൈദഒാപകമഒായ നമകുതമ ഡവൈടമപ്പെഡ് നടെക്കുകയഒാണഡ്. ജമ.എസേഡ്.ടെമ.-
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നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതമഡന്റെ  തുടെക്കദ്യം  മുതല്  ശദ്ധമക്കഒാഡത  ചപഒായതുഡകഒാണ്ടുള്ള

നമകുതമ  ഡവൈടമപ്പെഡ്  നടെക്കുകയഒാണഡ്.  ഏറ്റൈവദ്യം  കൂടുതല്  സേസരണ്ണക്കള്ളക്കടെതഡ്

നടെത്തുന്ന  സേദ്യംസഒാനമഒായമ  ചകരളദ്യം  മഒാറമയമരമക്കുകയഒാണഡ്.

ആയമരക്കണക്കമനഡ്  ചകഒാടെമ  രൂപ  സേസരണ്ണതമചനല്  നമകുതമ  കമടഒാഡത

ഇസൗയമനതമല്നമനദ്യം  കമചടണ  നമകുതമ  വൈരുമഒാനദ്യം  ഗണദമഒായമ

കുറഞമരമക്കുയഒാണഡ്.  3  ശതമഒാനദ്യം  ടെഒാകഡ്  ആക്കമയമട്ടുചപഒാലദ്യം

സേസരണ്ണതമല്നമന്നഡ്  നമകുതമ  കമട്ടുന്നമല.   പതമനഒായമരദ്യം  ചകഒാടെമ  രൂപയഡടെ

നമകുതമഡയങ്കേമലദ്യം  ഒരു  വൈരഷദ്യം  സേസരണ്ണതമല്നമനമഒാത്രദ്യം  കമചടണ

ചകരളതമല് എണ്ണൂറുദ്യം അറുന്നൂറുദ്യം ചകഒാടെമ രൂപയഒായമ സേസരണ്ണതമഡന്റെ നമകുതമ

കുറഞമരമക്കുകയഒാണഡ്.  സേസരണ്ണമുള്ഡപ്പെഡടെയള്ള കഒാരദതമല് വൈദഒാപകമഒായമ

നടെക്കുന്ന  നമകുതമ  ഡവൈടമപ്പെഡ്  സേദ്യംസഒാനതമനഡ്  വൈലമയ  വൈരുമഒാനനഷ്ടദ്യം

വൈരുതമവൈചമരമക്കുകയഒാണഡ്.  അതുഡകഒാണഡ്  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.-യഡടെ

തുടെക്കതമലണഒായമരുന്ന  അലദ്യംഭഒാവൈദ്യം  മഒാറ്റൈമ  ഇസൗ  നമകുതമ  ഡവൈടമപ്പെഡ്

തടെയന്നതമനചവൈണമയള്ള ഗസൗരവൈകരമഒായ നടെപടെമ സേസസ്പീകരമക്കഒാന് സേരക്കഒാര

തയഒാറഒാകുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന്  .     ബഒാലചഗഒാപഒാല്:  സേര,  ബഹുമഒാനഡപ്പെട

പതമപക്ഷചനതഒാവൈഡ്  പറഞതഡ്  ശരമയഒാണഡ്.   ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമലമല്

വൈന്ന  ഡപഒാതുസേങ്കേല്പ്പെതമലല  ഡപഒാതുവൈമല്  ഇചപ്പെഒാള്  കഒാരദങ്ങള്

വൈന്നഡതനള്ളതുഡകഒാണ്ടുതഡന്നയഒാണഡ്  സേദ്യംസഒാനങ്ങളഒാഡക  വൈലഒാത

പതമചഷധദ്യം  ആ  കഒാരദതമല്  ഉന്നയമചമട്ടുള്ളതഡ്.   നമളുദ്യം  ഉചദദഒാഗസ

തലതമല് ഇക്കഒാരദദ്യം  പറഞമട്ടുണഡ്,  വൈസ്പീണ്ടുദ്യം  ആ ഡെസ്പീഡറ്റൈയമല്സേഡ്  ചഫഒാചളഒാ

ഡചയഒാദ്യം,  മറ്റൈഡ്  സേദ്യംസഒാനങ്ങളുമഒായമ  ബന്ധഡപ്പെടുകയദ്യം  ഡചയഒാദ്യം.  എലഒാ

സേദ്യംസഒാനങ്ങളുദ്യം  പറഞ  ഡപഒാതുതഒാല്പരദദ്യംതഡന്നയഒാണതഡ്.  രണഒാമഡത

കഒാരദദ്യം, നമ്മുഡടെ സേദ്യംസഒാനതഡ് ജമ.എസേഡ്.ടെമ. നടെപ്പെമലഒാക്കമയതമഡന്റെ ഭഒാഗമഒായമ

ലഭമചക്കണ  വൈരുമഒാനദ്യം  ചവൈണത്ര  ലഭമചമഡലനള്ളതമല്  കുറചഡ്  സേതദമുണഡ്.

നമ്മുഡടെ  സേദ്യംസഒാനതഡ്  മഒാത്രമല  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  നടെപ്പെമലഒാക്കമക്കഴെമഞഒാല്

കമട്ടുഡമന്നഡ്  പതസ്പീക്ഷമച  ഡബനമഫമറ്റൈഡ്  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ്  കമട്ടുന്നമല.

ചകരളതമഡന്റെ  മഒാത്രമല എലഒാ സേദ്യംസഒാനങ്ങളുഡടെയദ്യം പശ്നമഒാണഡ്.  ചകരളദ്യം

ഒരു  ഉപചഭഒാക്തൃ  സേദ്യംസഒാനമഒായതുഡകഒാണഒാണഡ്  കൂടുതല്  കമട്ടുഡമന്നഡ്

പതസ്പീക്ഷമചതഡ്.   അവൈമഡടെനമനദ്യം  ഇചങ്ങഒാടഡ്  അയയ്ക്കുന്ന  സേഒാധനങ്ങള്.....

ഡെല്ഹമയമല്നമനദ്യം ടെഒാകഡ്  കളക്ടഡ്  ഡചയഡ്  ചകരളതമല് വൈരുചമ്പഒാള് ഇവൈമഡടെ
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വൈമല്ക്കുന്ന  സേഒാധനതമഡന്റെ  ടെഒാകഡ്  അവൈമഡടെ  കളക്ടഡ്  ഡചയഡ്  ഇചങ്ങഒാടഡ്

അയച്ചുതരണദ്യം.   ഇതമനഡ്  ഇന്റെരഡനറ്റൈഡ്  സേമസമഒാണഡ്  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതഡ്.

എന്നഒാല് ചസേഒാഫഡ് ഡവൈയരവൈഴെമ പലചപ്പെഒാഴുദ്യം കൃതദമഒായ കണക്കുകള്  വൈരുന്നമല.

ഉദഒാഹരണതമനഡ്,  അടെയ അയയ്ക്കുന്ന കഒാരദതമല്,  യഥഒാരതതമല് അടെയ

അയയഒാഡത കള്ളചരഖേ കഒാണമചഡ് നൂറുദ്യം ഇരുന്നൂറഡ് ചകഒാടെമ രൂപയഡടെ അടെയയദ്യം

ഡഡപവഡുദ്യം  അയച്ചുഡവൈന്നഡ്  പറഞഡ്,  അതമഡന്റെ  ചപരമല്  ഇവൈമഡടെനമനദ്യം

ചപഒാകുന്ന ചരഖേ ഉപചയഒാഗമചഡ്  വൈദഒാജമഒായമ  ടെഒാകഡ്  അചങ്ങഒാടഡ്  കളക്ടഡ്  ഡചയദ്യം.

ഇവൈമഡടെ കള്ള ചരഖേ കഒാണമക്കുദ്യം.  ഇതരദ്യം ചമല കഒാരദങ്ങള് സേഒാചങ്കേതമകമഒായമ

നടെക്കുനണഡ്.   അതുഡകഒാണഒാണഡ്  ചമല  കഒാരദങ്ങളമല്  അറസഡ്  വൈന്നതഡ്.

മഡറ്റൈഒാന്നഡ്,  ബമല്  ചടഡെമദ്യംഗമലദ്യം  സേരക്കുലര  ചടഡെമദ്യംഗമലദ്യം  നമള്

വൈമചഒാരമക്കുന്നതമനപ്പുറമുള്ള  ചടഡെമദ്യംഗഡ്  പരമപഒാടെമകളുണഡ്.   ഇതുകൂടെഒാഡത,

ബമല്ലുകള്  ഡകഒാടുക്കുന്നമല,  അഡലങ്കേമല്  ബമലമനഡ്  കളക്ടഡ്  ഡചയന്ന  പണദ്യം

അടെയ്ക്കുന്നമഡലന്ന  വൈമഷയവദ്യം  വൈരുനണഡ്.  ഇവൈമഡടെ  സേസരണ്ണതമഡന്റെ  കഒാരദദ്യം

പറഞ്ഞു.  ആറഡ്  ലക്ഷദ്യം ചകഒാടെമ രൂപയഡടെ സേസരണ്ണമഒാണഡ് ഒസൗചദദഒാഗമകമഒായമ

ഇന്തെദയമല്  ഒരു  വൈരഷദ്യം  ഇറക്കുമതമ  ഡചയന്നതഡ്.  കഴെമഞ  വൈരഷദ്യം

കുറവൈഒായതുഡകഒാണഒാണഡ്  ആറഡ്  ലക്ഷദ്യം  ചകഒാടെമ  രൂപയഒായതഡ്.
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ചകരളതമനകചതയഡ്  ഏകചദശദ്യം  ഒന്നര  ലക്ഷദ്യം  ചകഒാടെമ  രൂപയഡടെ

സേസരണ്ണഡമങ്കേമലദ്യം  വൈരുഡമന്നഒാണഡ്  സേസരണ്ണവൈദഒാപഒാരമകളുഡടെ  സേദ്യംഘടെനതഡന്ന

പറയന്നതഡ്.  അതമനകതഡ്  ബള്ക്കഒായമട്ടുള്ള  കചവൈടെവദ്യം  പമഡന്ന  പഴെയ

സേസരണ്ണവമുണഒാകുദ്യം.  ഇസൗ  കഒാരദതമല്  കളക്ടഡ്  ഡചയന്ന  തുക  പൂരണ്ണമഒായമ

അക്കസൗണമചലയഡ്  വൈരുന്നമല.  എലഒാവൈരുദ്യം  അങ്ങഡനയഒാഡണന്നഡ്  ഞഒാന്

പറയന്നമല.   കഴെമഞ വൈരഷദ്യം ഒരു ലക്ഷദ്യം ചകഒാടെമ  രൂപയമല് തഒാഡഴെയള്ള

സേസരണ്ണതമഡന്റെ  വൈദഒാപഒാരമഒാണഡ്  ചരഖേയമല്  വൈന്നതഡ്.   അതമനമുമ്പഡ്  ഒരു

ലക്ഷതമ  പനണഒായമരമുണഒായമരുന.   എന്തെഒായഒാലദ്യം  വൈചരണ  തുക

ചരഖേയമല്  വൈരുന്നമല.   ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്  എടുക്കുന്നതമനകത്തുള്ള

ചപഒാരഒായ്മയമുണഡ്.  ഇതരദ്യം കഒാരദങ്ങളുള്ളതുഡകഒാണഡ് ചകരളതമഡന്റെ ശക്തമഒായ

ആവൈശദദ്യം  അനസേരമചഡ്  ചകരളതമനകത്തുള്ള  ചടഡെമനഡ്  ഇന്ചവൈഒായ്സേഡ്

ചവൈണഡമനള്ള കഒാരദദ്യം ഇചപ്പെഒാള് അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുണഡ്. സേസരണ്ണവൈദഒാപഒാരതമല്

മഒാത്രമല  എലഒാ  ചമഖേലയമലദ്യം  ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളുണഡ്.

ചനരഡതയള്ളതുചപഒാഡല  വൈഒാഹനദ്യം  പരമചശഒാധമക്കല്  മഒാത്രമല;

ഇന്റെലമജന്സേഡ്,  ഓഡെമറ്റൈമദ്യംഗഡ്  തുടെങ്ങമയ  ഏറ്റൈവദ്യം  ആധുനമകമഒായ  രസ്പീതമകളമല്

ഇസൗ  കഒാരദദ്യം  പരമചശഒാധമക്കഒാനള്ള  സേദ്യംവൈമധഒാനമഒാണഡ്  ആചലഒാചമക്കുന്നതഡ്.
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അതമനഡ്  അതമചന്റെതഒായ  ഗുണമുണഒാകുദ്യം.  കളക്ടസ്പീവൈഒായമ  ആളുകള്  ബമല്

വൈഒാങ്ങഒാനള്ള  ചപരണയദ്യം  സേദ്യംയക്തമഒായമ  ചകരളതമനഡ്  മുമ്പമല്

ഡകഒാണ്ടുവൈരണദ്യം.  അതനസേരമചഡ് മുചന്നറ്റൈമുണഒാകുഡമന്നഒാണഡ് പതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതഡ്.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സസ്പീഫന്:  സേര,  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം  നല്കുന്നതഡ്

നമരതഒാന്  ചകന  സേരക്കഒാര  തസ്പീരുമഒാനമക്കുചമ്പഒാഴുദ്യം  നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം

നല്കുന്നതമനഒായമ ചകന സേരക്കഒാര ജനങ്ങളമല്നമനദ്യം നഷ്ടപരമഹഒാര ഡസേസേഡ്

ഇസൗടെഒാക്കുന്നതഡ് നമലവൈമല് തുടെരുനചണഒാഡയന്നഡ് വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ഡക  .    എന്  .     ബഒാലചഗഒാപഒാല്:  സേര,  ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് ഇചപ്പെഒാഴുദ്യം

നഷ്ടപരമഹഒാര  ഡസേസേഡ്  കളക്ടഡ്  ഡചയനണഡ്.  ചകഒാവൈമഡെമഡന്റെ  രണഡ്  വൈരഷദ്യം

ഡപഒാതുചവൈ  വൈരുമഒാനദ്യം  കുറവൈഒായമരുന്നതുഡകഒാണഡ്  2025-2026  വൈഡര  കളക്ടഡ്

ഡചയഒാല്  മഒാത്രഡമ  ചനരഡത  കടെഡമടുത  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ക്കഡ്  നല്കമയ

നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം  ഡകഒാടുത്തുതസ്പീരക്കഒാന്  കഴെമയൂഡയന്നഒാണഡ്  ചകന  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്

അതമനഡ്  പറയന്ന  നദഒായദ്യം.  എന്തെഒായഒാലദ്യം  നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം  ഉള്ഡപ്പെഡടെ

ഉപചയഒാഗമച്ചുഡകഒാണഡ്  വൈസ്പീണ്ടുദ്യം  നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം  കുറചഡ്  കഒാലദ്യംകൂഡടെ  മുചന്നഒാടഡ്

തരണഡമന്നഒാണഡ് ആവൈശദഡപ്പെടുന്നതഡ്.  ഇചപ്പെഒാള് നഷ്ടപരമഹഒാര ഡസേസേഡ് കളക്ടഡ്

ഡചയനഡണനള്ളതഡ് ശരമയഒാണഡ്.  
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ശസ്പീ  .    രചമശഡ്  ഡചന്നമതല:  സേര,  “One  Nation  One  Tax”എന്ന

പദ്ധതമ,  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  വൈന്നതമനചശഷദ്യം  ചകരളതമനണഒായമരുന്ന പതസ്പീക്ഷ

ചവൈണത്ര രസ്പീതമയമല് പൂരണ്ണമഒായമ ചനടെമഡയടുക്കഒാന് സേഒാധമചമടമല.  അതമനഡ്

പല  കഒാരണങ്ങളുമുണഒാകുദ്യം.  ഇന്നഡല  പഖേദഒാപമച  5  ശതമഒാനദ്യം  ഡെപ്യൂടമ

സേഒാധഒാരണക്കഒാരുദ്യം  പഒാവൈഡപ്പെടവൈരുമഒായ  ജനങ്ങഡളയഒാണഡ്  ഏറ്റൈവദ്യം  കൂടുതല്

ബഒാധമക്കുന്നതഡ്.  ശക്തമഒായമതഡന്ന  അതമഡന  പതമചരഒാധമചക്കണതുണഡ്.

ഇവൈമഡടെ  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം  ഇസൗ  വൈരഷദ്യംകൂടെമ  മഒാത്രചമ

നല്കുകയളഡവൈന്നഒാണഡ്  പറഞതഡ്.   ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമലമല്  ഇസൗ

കഒാരദദ്യം  സേരക്കഒാര  ഉന്നയമചചപ്പെഒാള് ചകന ഗവൈണ്മന്റെഡ്  എന്തെഡ്  മറുപടെമയഒാണഡ്

പറഞഡതന്നഡ്  വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?  ഇന്പുടഡ്  ടെഒാകഡ്  കൃതദമഒായമ

ലഭമക്കുനചണഒാഡയന്നഡ്  പരമചശഒാധമക്കഒാനള്ള  പയഒാസേദ്യം  ഓണ്ഡഡലന്

റമചടണ്സേമഡന  സേദ്യംബന്ധമച്ചുള്ള  കൃതദത  വൈരഒാതതഒാഡണന്നഒാണഡ്

ബഹുമഒാനഡപ്പെട ധനകഒാരദ വൈകുപ്പുമനമ സൂചമപ്പെമചതഡ്.  എന്തുഡകഒാണഒാണഡ് അതഡ്

സേദ്യംഭവൈമക്കുന്നതഡ്;  അതഡ്  തമരുതഒാനള്ള  നടെപടെമകള്ക്കഒായമ  ചകന

ഗവൈണ്ഡമന്റെമല്  സേമരദ്ദേദ്യം  ഡചലത്തുനചണഒാ?  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  ഓണ്ഡഡലന്

റമചടണ്  സേദ്യംവൈമധഒാനദ്യം  പൂരണ്ണമഒാക്കഒാന്  എന്തെഡ്  നടെപടെമയഒാണഡ്  ചകന
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ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ് സേസസ്പീകരമക്കുന്നഡതന്നഡ് വൈദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ? ചകന ഗവൈണ്ഡമന്റെമഡന്റെ

സേദ്യംസഒാനങ്ങള്ഡക്കതമരഒായ  ഇസൗ  നയങ്ങള്ഡക്കതമരഒായമ  എലഒാ  പതമപക്ഷ

സേദ്യംസഒാനങ്ങഡളയദ്യം  ഒരുമമചഡ്  ഡകഒാണ്ടുചപഒാകുന്ന  കഒാരദതമല്  ചകരളദ്യം

മുന്കഡയടുക്കുചമഒാഡയന്നഒാണഡ് എനമക്കഡ് ചചഒാദമക്കഒാനള്ളതഡ്.  

ശസ്പീ  .   ഡക  .   എന്  .     ബഒാലചഗഒാപഒാല്: സേര, ബഹുമഒാനഡപ്പെട മുന് പതമപക്ഷ

ചനതഒാവൈഡ് അഞഡ് ചചഒാദദങ്ങള് ചചഒാദമച്ചു.  അതമനഡ് മറുപടെമ പറയഒാന് എനമക്കഡ്

സേചന്തെഒാഷചമയള.   കഒാരണദ്യം,  ഇതഡ്  ചകരളതമഡന്റെ  ഡപഒാതുവൈഒായ

തഒാല്പരദമഒാണഡ്.   അചദ്ദേഹദ്യം  അവൈസേഒാനദ്യം  ചചഒാദമച  ചചഒാദദതമനഡ്   ഞഒാന്

ആദദദ്യം  മറുപടെമ  പറയഒാദ്യം.  പതമപക്ഷസേദ്യംസഒാനങ്ങഡള  ഇസൗ  കഒാരദതമല്

ഒരുമമച്ചുഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാനള്ള  ശമദ്യം  ചനരഡതയദ്യം  സേദ്യംയക്തമഒായമ

നടെതമയമട്ടുണഡ്.   ഇചപ്പെഒാഴുദ്യം  ആ  ശമദ്യംതഡന്ന  നടെതഒാദ്യം.   പുറതഡ്

പറഞമഡലങ്കേമലദ്യം  വൈഒാസ്തവൈതമല്  എലഒാ  സേദ്യംസഒാനങ്ങളുദ്യം  ഇസൗ

പരഒാതമതഡന്നയഒാണഡ്  പറയന്നതഡ്.   പഡക്ഷ,  രഒാഷസ്പീയമഒായമ  അവൈരക്കതഡ്

പറയഒാനള്ള ബുദ്ധമമുട്ടുണഡ്. ഇവൈമഡടെ ചകഒാണ്ഗസേഡ് ഗവൈണ്ഡമന്റുകളുള്ളതുഡകഒാണഡ്

അവൈരുഡടെ  സേഹഒായചതഒാഡടെ  വൈളഡര  ശക്തവദ്യം  സേദ്യംയക്തവമഒായമ  എലഒാ

സേദ്യംസഒാനങ്ങഡളയദ്യം  പചതദകമചഡ്  പതമപക്ഷസേദ്യംസഒാനങ്ങഡള  ചയഒാജമപ്പെമചഡ്
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മുചന്നഒാട്ടുഡകഒാണ്ടുചപഒാകഒാനള്ള  കഒാരദങ്ങള്  ഡചയഒാഡമനള്ളതഒാണഡ്  ആദദമഒായമ

പറയഒാനള്ളതഡ്.   രണഒാമഡത  കഒാരദദ്യം,  നഷ്ടപരമഹഒാരദ്യം  സേദ്യംബന്ധമചഡ്

എലഒാവൈരുദ്യം ആവൈശദഡപ്പെട്ടു.  അതമല് രണഡ് തരതമലഒാണഡ് ആവൈശദദ്യം വൈന്നതഡ്.

പണതമനഒാവൈശദമുള്ളതുഡകഒാണഡ് അഞഡ് വൈരഷദ്യം നസ്പീടണഡമന്നഡ് ശക്തമഒായഒാണഡ്

പതമപക്ഷ  സേദ്യംസഒാനങ്ങള്  ആവൈശദഡപ്പെടതഡ്.  ഭരണകക്ഷമയഒായതുഡകഒാണഡ്

ചകനദ്യം ഉചമതമഒായ തസ്പീരുമഒാനഡമടുക്കണഡമനദ്യം പറഞ്ഞു. എന്നഒാല്, കൃതദമഒായ

തസ്പീരുമഒാനദ്യം  പറയഒാഡതയഒാണഡ്  ആ  സേഭ  പമരമഞതഡ്.  എന്തെഡ്  ഡചയദ്യം,

എത്രചതഒാളദ്യം  വൈരുദ്യം;  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമലമനകതഡ്  നമരണ്ണഒായകമഒായ

ഒരു  മറുപടെമയദ്യം  മനമയഡടെചയഒാ  യൂണമയന്  ഫമനഒാന്സേഡ്  മമനമസറുഡടെചയഒാ

ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം  വൈന്നമല.   എന്തെഒായഒാലദ്യം  ചകന  ഗവൈണ്ഡമന്റെഡ്കൂഡടെ

ആചലഒാചമചമടഒായമരമക്കുദ്യം  അക്കഒാരദദ്യം  ഡചയന്നഡതന്നഒാണഡ്  പതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതഡ്.

മമക്കവൈഒാറുദ്യം  ആഗസഡ്  ഒന്നമനതഡന്ന  അടുത  ജമ.എസേഡ്.ടെമ.  കസൗണ്സേമല്

ചയഒാഗദ്യം  മധുരയമല്  വൈചഡ്  ചചരുഡമന്നഡ്  പറഞമട്ടുണഡ്.   സലദ്യം

തസ്പീരുമഒാനമച്ചുകഴെമഞതഒാണഡ്.   അതമല്  ഇക്കഒാരദങ്ങള്  ചരചഒാവൈമഷയമഒായമ

വൈരുഡമന്നഡ്  പതസ്പീക്ഷമക്കുന.  വൈന്നമഡലങ്കേമല്  അതനസേരമചഡ്  കഒാരദങ്ങള്

ആചലഒാചമചക്കണമവൈരുദ്യം. ചനരഡത ഞഒാന് പറഞ കഒാരദങ്ങഡളഒാനദ്യം എടുതഡ്
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പറയന്നമല.   ഇസൗ  കഒാരദതമഡന  സേമസമഒാറ്റൈമക്കഒാക്കഒാനഒായമ

കമ്പപ്യൂടഡഡറചസേഷനമലദ്യം  Gst  in  backend-ലദ്യം  നമരവൈധമ  ചപഒാരഒായ്മകളുണഡ്.

അതഡ്  പരമഹരമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുകയഒാണഡ്.   യഥഒാരതതമല്

കചവൈടെക്കഒാരമല്നമനദ്യം  കസമറമചലയഡ്  ചപഒാകുന്നതുവൈഡര  ഇസൗ  സേമസതമല്

വൈന്നഒാല് മഒാത്രചമ കൃതദമഒായ കണക്കുവൈരമകയള.  ഭഒാവൈമയമല് എന്തെഒായഒാലദ്യം

അതഡ് നടെപ്പെമല്വൈരുദ്യം.  ഇചപ്പെഒാള് അങ്ങഡനഡയഒാരു കണക്കമല.  കചവൈടെക്കഒാര

തമമലള്ള  കണക്കുണഡ്.   കചവൈടെക്കഒാരമല്നമന്നഡ്  കസമറമചലയഡ്  ചപഒാകുന്ന

ബമല്കൂടെമ പരമഗണനയമചലയഡ്  വൈന്നഒാല് അതഡ് നടെക്കുദ്യം.  കഴെമഞ ദമവൈസേദ്യം

തമരുവൈനന്തെപുരദ്യം  എയരചപഒാരടമഡല  ഒരു  കചവൈടെക്കഒാരഡന  കണചപ്പെഒാള്

അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞതഡ്,  "ഞങ്ങള്  എയരചപഒാരടഡ്  മഒാചനജഡ് ഡമന്റെമഡന്റെ

ചസേഒാഫഡ് ഡവൈയറഒാണഡ് ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതഡ്,  ഞങ്ങള് നടെത്തുന്ന കചവൈടെഡമഒാഡക്ക

അതമല് കയറുന,  അതമഡന്റെ 18 ശതമഒാനദ്യം കമ്പനമക്കഡ് ചപഒാകുദ്യം"  എന്നഒാണഡ്.

ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങള്  കചവൈടെതമല്  പലയമടെത്തുദ്യം  നടെക്കുനണഡ്.   നമ്മുഡടെ

നഒാടമല്  മഹഒാഭൂരമപക്ഷദ്യം  വൈരുന്ന  കചവൈടെതമഡന്റെ  വൈരുമഒാനവദ്യം  കണക്കമല്

വൈരുന്നമല,  ഭഒാവൈമയമല് അതരദ്യം കഒാരദങ്ങള്കൂഡടെ വൈചരണമവൈരുദ്യം.   ഇചപ്പെഒാള്
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സേമസതമലള്ള  നമരവൈധമ  ചപഒാരഒായ്മകള്  പരമഹരമക്കഒാന്

ശമമച്ചുഡകഒാണമരമക്കുകയഒാണഡ്. 

(ചചഒാചദദഒാതരസേമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു.)


