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മമ  .   സസ്പീക്കര:   ഓരഡര..... ഓരഡര.... ചചചാേദദദ്യം നദ്യം. (*181)

ചകേരള ബചാേങമനന്റെ നമഷമയ ആസമ കുറയചാേന് നടപടമ

    (*181) ശസ്പീ  .   പമ  .   ബചാേലചന്ദ്രൻ:

ശസ്പീ  .   പമ  .   എസ്   .   സുപചാേല:

ശസ്പീ  .   മുഹമ്മദദ് മുഹസമൻ:

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടമ  .   ടടസൺ മചാേസ്റ്റർ:  തചാേനഴെ കേചാേണുന്ന   ചചചാേദദങ്ങള്ക്കദ്

സഹകേരണ-രജമചസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചാേ:

(എ )  ചകേരള  ബചാേങമനന്റെ  നമഷമയ  ആസമ  കുറച്ചുനകേചാേണ്ടുവരുന്നതമനദ്

ആക്ഷന്  പചാേന്  തയചാേറചാേക്കമയമട്ടുചണചാേ;  എങമൽ  പ്രസ്തുത  പചാേന്

കേചാേരദക്ഷമമചാേയമ  നടപമലചാേക്കമയതമലൂനട  നമഷമയ  ആസമ  കുറയചാേന്

കേഴെമഞമട്ടുചണചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ)  കേടനക്കണമയമലനമനദ്യം  നചറുകേമട  കേച്ചവടക്കചാേനര

രക്ഷമക്കചാേനചാേയമ  കുടമശമകേയുള്ള  വചാേയ്പകേളുനട  മുതലമല  ഇളവദ്  നലകേചാേന്

ചകേരള ബചാേങദ് ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സമ) ഇലകമകേദ് വചാേഹനങ്ങള് വചാേങ്ങുന്നതമനദ്യം നചറുകേമട കേച്ചവടക്കചാേര,

കുടദ്യംബശസ്പീ  അദ്യംഗങ്ങള്  തുടങ്ങമയവരക്കദ്  ജചാേമദമമലചാേനത  വചാേയ്പ
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നലകുന്നതമനമചാേയമ  ചകേരള  ബചാേങദ്  നകേ.  ബമ.  'സുവമധ'  പദ്ധതമ

തയചാേറചാേക്കമയമട്ടുചണചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

സഹകേരണ-രജമചസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്):

സര,       (എ ) ചകേരള ബചാേങമനന്റെ നമഷമയ ആസമ കുറച്ചുനകേചാേണ്ടുവരുന്നതമനദ്

ആക്ഷൻ പചാേൻ നടപമലചാേക്കുകേയുദ്യം അപ്രകേചാേരദ്യം ജമലകേളമൽ നല രസ്പീതമയമലുള്ള

പ്രവർത്തനദ്യം നടനവരുകേയുദ്യം നചയ്യുനണദ്.  ആക്ഷൻ പചാേൻ  SMA (Special

Mentioned  Asset)  Management,  NPA  Recovery)  പ്രകേചാേരമുള്ള

പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേചാേരദക്ഷമമചാേയമ നടപമലചാേക്കമയചതചാേനട ചകേരളചാേ ബചാേങമനന്റെ

നമഷമയ  ആസമ  കുറയ്ക്കുവചാേൻ  സചാേധമച്ചമട്ടുണദ്.  ചകേരള  ബചാേങമനന്റെ

രൂപസ്പീകേരണത്തമനചശഷദ്യം നമഷമയ ആസമയമൽ ചുവനടപറയുദ്യം പ്രകേചാേരദ്യം കുറവദ്

വരുത്തുന്നതമനദ് സചാേധമച്ചമട്ടുണദ്.

തസ്പീയതമ തുകേ ചകേചാേടമയമൽ

29-11-2019 8833.95

31-03-2020 6126.55

31-03-2021 5738.60

31-03-2022 5466.53
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നമഷമയ  ആസമ  കുറയ്ക്കുന്നതമനചാേയമ  31-03-2023  വനര  കേചാേലയളവമൽ

ചകേരളചാേ  ബചാേങമൽ  നവചകേരളസ്പീയദ്യം  ഒറ്റതവണ  തസ്പീർപചാേക്കൽ  പദ്ധതമ  എന്ന

ചപരമൽ  കുടമശമകേ  നമവചാേരണ  പദ്ധതമ  നടപമലചാേക്കമയമട്ടുണദ്.  ബചാേങമനന്റെ

നമഷമയ  ആസമ  7  ശതമചാേനത്തമൽ  തചാേനഴെ  എ ത്തമക്കുന്നതമനചാേണദ്

പദ്ധതമയമലൂനട ലക്ഷദമചാേക്കുന്നതദ്.

(ബമ) കേടനക്കണമയമൽനമനദ്യം നചറുകേമട കേച്ചവടക്കചാേനര രക്ഷമക്കചാേനചാേയമ

നവചകേരളസ്പീയദ്യം  കുടമശമകേ  നമവചാേരണ  പദ്ധതമ  പ്രകേചാേരവദ്യം റമക്കവറമ

മചാേചനജുനമന്റെദ്  ചപചാേളമസമ  ചകേചാേദ്യംപ്രടമസദ്  നസറ്റമൽനമന്റെദ്  സസ്പീദ്യം  പ്രകേചാേരവദ്യം

ഇളവകേചളചാേടകൂടമ  വചാേയ്പ  കുടമശമകേ  തസ്പീർക്കുന്നതമനദ്/വചാേയ്പചാേ  കേണക്കദ്

അവസചാേനമപമക്കുന്നതമനദ്  അവസരമുണദ്.  എന്നചാേൽ  യചാേനതചാേരുവമധ

ആസമചയചാേ  വരുമചാേനചമചാേ  ഇലചാേത്ത  നചറുകേമട  കേച്ചവടക്കചാേരുനട  കുടമശമകേ

വചാേയ്പകേളമൽ  സഹകേരണ  നമയമത്തമൽ  വദവസ്ഥ  നചയമട്ടുള്ള  പ്രകേചാേരദ്യം

ബചാേങമനന്റെ  നപചാേതുചയചാേഗദ്യം,  സഹകേരണ  സദ്യംഘദ്യം  രജമസ്ട്രേചാേർ  എന്നമവരുനട

അദ്യംഗസ്പീകേചാേരചത്തചാേടകൂടമ  മുതലമൽ  ഇളവദ്  അനവദമച്ചദ്  വചാേയ്പചാേ  കേണക്കദ്

അവസചാേനമപമക്കുന്നതമനദ് അവസരദ്യം നൽകേചാേറുണദ്.
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(സമ)  ഉലചാേദന,  ചസവന,  വമപണന  ചമഖലയമനല  സൂക,  നചറുകേമട

ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾക്കുദ്യം  ഉപജസ്പീവനത്തമനചാേയമ  ഇരുചക്ര  വചാേഹനങ്ങൾ

ഉൾനപനടയുള്ള ഇലകമകേദ് വചാേഹനങ്ങൾ വചാേങ്ങുന്നവർക്കുദ്യം ബസദ് ഉടമകേൾക്കുദ്യം

ലഘു  ജചാേമദവദവസ്ഥയമൽ  ചകേരള  ബചാേങദ്  അനവദമക്കുന്ന  വചാേയ്പയചാേണദ്

നകേ.  ബമ.   പസദ് വചാേയ്പ.  പരമചാേവധമ  5.00  ലക്ഷദ്യം രൂപ  (ബസദ് ഉടമകേൾക്കുദ്യം

നചറുകേമട കേച്ചവടക്കചാേർക്കുദ്യം 2 ലക്ഷദ്യം രൂപ വനര) അനവദമച്ചുവരുനണദ്. നകേ.

ബമ ടമചക്രചാേഫമനചാേൻസദ്  വചാേയ്പചാേ പദ്ധതമ മുചഖന കുടദ്യംബശസ്പീ ഗ്രൂപ്പുകേൾക്കുദ്യം

മറ്റദ്  അദ്യംഗസ്പീകൃത  NGO ഗ്രൂപ്പുകേൾക്കുദ്യം പരമചാേവധമ  20.00  ലക്ഷദ്യം രൂപ വനര

അനവദമച്ചുവരുന.

 ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചാേലചന്ദ്രൻ:  സര,  ചകേരള  ബചാേങമനന്റെ നമഷമയ ആസമ ഏതദ്

ജമലയമലചാേണദ് ഏറ്റവദ്യം കൂടതനലന്നദ് വമവരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  ജമല തമരമച്ചുള്ള കേണനക്കടത്തമടമല.

സദ്യംസ്ഥചാേനനത്ത നപചാേതുകേണനക്കടത്തചപചാേള്,  ലയനപ്രക്രമയയുനട സമയത്തദ്

29  ശതമചാേനമചാേയമരുന്നതദ്  ഇചപചാേള്  പതമമൂന്നദ്  ശതമചാേനചത്തചാേളമചാേയമ

കുറച്ചുനകേചാേണ്ടുവരചാേന് കേഴെമഞമരമക്കുനനവന്നതചാേണദ് ഏറ്റവദ്യം അവസചാേനനത്ത

ഓഡമറ്റദ് റമചപചാേരടദ്. 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    ബചാേലചന്ദ്രൻ:  സര,  നമഷമയ  ആസമ  കുറച്ചദ്

നകേചാേണ്ടുവരുന്നതമനചവണമയുള്ള  ചമല പദ്ധതമകേള്  അങ്ങദ് ഇവമനട വമശദസ്പീകേരമച്ചു.

ഏനതങമലുദ്യം ഏജന്സമകേനള ഇതമനചാേയമ നമചയചാേഗമച്ചമട്ടുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  ചകേരള  ബചാേങദ്  ഏജന്സമനയ

നമചയചാേഗമച്ചമടമല.  എന്നചാേല  അടത്ത  കേചാേലത്തദ്  ലയമച്ച  മലപ്പുറദ്യം  ജമലചാേ

ബചാേങമല  അത്തരദ്യം  ചമല  നടപടമകേള്  സസസ്പീകേരമച്ചമരുന്നതചാേയമ  കേണമട്ടുണദ്.

അക്കചാേരദദ്യം പരമചശചാേധമച്ചുവരുകേയചാേണദ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    എസ്   .    സുപചാേല:  സര,  ചകേരളത്തമനല സഹകേരണ പ്രസ്ഥചാേനദ്യം

രചാേജദത്തമനതനന്ന മചാേതൃകേയചാേയ പ്രസ്ഥചാേനമചാേണദ്.  ഇഇൗ ചമഖലയമല ഒറ്റനപട

ക്രമരഹമതമചാേയ  ചമല  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടക്കുനണദ്.  ഇനതലചാേദ്യം

പരവതസ്പീകേരമച്ചദ്  കേചാേണമക്കുവചാേനദ്യം  സഹകേരണചമഖലനയ  ആനകേ

കുഴെപത്തമലചാേക്കചാേനദ്യം  അനലങമല  കുഴെപത്തമലചാേനണന്നദ്  വരുത്തമ

തസ്പീരക്കചാേനമുള്ള  സദ്യംഘടമത  ശമങ്ങള്  നടക്കുനണദ്.  ചകേരളത്തമനല

സഹകേരണ  പ്രസ്ഥചാേനനത്ത  കുറ്റമറ്റനമലയമല  മുചന്നചാേടദ്

നയമക്കുന്നതമനചാേവശദമചാേയ  ശക്തമചാേയ  നടപടമകേള്  ഗവണ്നമന്റെദ്

സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചാേസവന്: സര, ഇതമചനചാേടകേദ്യം നടപടമകേള് സസസ്പീകേരമച്ചദ്

കേഴെമഞമട്ടുണദ്.  മചാേത്രമല,  ഇക്കഴെമഞ നമചക്ഷപ സമചാേഹരണത്തമല 6,000

ചകേചാേടമ  രൂപ  ലക്ഷദമമടതമല  9,960  ചകേചാേടമ  രൂപ  സമചാേഹരമക്കചാേന്

കേഴെമഞ്ഞുനവനള്ളതദ്  ഇഇൗ  ചമഖലയമനല  സസസ്പീകേചാേരദതയുദ്യം  വമശസചാേസദതയുദ്യം

സൂചമപമക്കുന്നതചാേണദ്.  അചതചാേനടചാേപദ്യം  വരുദ്യം  കേചാേലങ്ങളമല  ഏനതങമലുദ്യം

തരത്തമലുള്ള  ക്രമചക്കടകേളുണചാേകേചാേതമരമക്കചാേന്  സഹചാേയമക്കുന്ന  ഒടനവധമ

നടപടമകേള് സസസ്പീകേരമച്ചദ് കേഴെമഞമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മദദ്  മുഹസമന്:  സര,   നമ്മുനട  രചാേജദത്തദ്  ചമചാേദമ  സരക്കചാേര

വന്നതമനചശഷദ്യം കേമടചാേക്കടമചാേയമ കേമടക്കുന്ന തുകേയമല ഏതചാേണദ്  10  ലക്ഷദ്യം

ചകേചാേടമ രൂപയചാേണദ് എഴുതമത്തള്ളമയതദ്.  അതമല ഏതചാേണദ്  90  ശതമചാേനവദ്യം

ചകേചാേരപചററ്റുകേളുനട  ചലചാേണുകേളചാേണദ്.  എന്നചാേല  നമ്മുനട  സഹകേരണ

പ്രസ്ഥചാേനത്തമലനമന്നദ്  ചലചാേനണടക്കുന്നവര  വളനര  സചാേധചാേരണക്കചാേരുദ്യം

പചാേവനപടവരുമചാേണദ്.  അത്തരക്കചാേരുനട  ചലചാേണുകേള്  എഴുതമത്തള്ളുകേചയചാേ

തമരമനകേ അടയചാേനള്ള സദ്യംവമധചാേനത്തമനന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ എനന്തെങമലുദ്യം സസ്പീമുകേള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുചണചാേ;  അചതചാേനടചാേപദ്യം  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേര  ഇചപചാേള്  സഹകേരണ

ചമഖലയമല ഇടനപട്ടുനകേചാേണദ് പ്രചാേചദശമകേമചാേയമ പ്രചാേഥമമകേ കേചാേരഷമകേ വചാേയ്പചാേ
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നസചാേടസറ്റമകേളുദ്യം സഹകേരണ നസചാേടസറ്റമകേളുദ്യം രൂപസ്പീകേരമച്ചദ് ഇത്തരത്തമല

ചലചാേണുകേനളടക്കുന്ന  ആളുകേളുനട   ജസ്പീവമതദ്യം  വലമയ  രസ്പീതമയമല

ബുദ്ധമമുടമക്കചാേനള്ള  ശമങ്ങള്  നടത്തുചമചാേള്  അതമനന  നമയനമക്കചാേനദ്യം

അത്തരദ്യം  ആളുകേനള  സഹചാേയമക്കചാേനദ്യം  കേഴെമയചാേത്ത  സചാേഹചരദദ്യം  വരുദ്യം.

അതമനള്ള എനന്തെങമലുദ്യം നടപടമ സരക്കചാേര മുന്കൂടമ സസസ്പീകേരമച്ചമട്ടുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്: സര,  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ് വചാേയ്പ എടക്കുന്നവനര

സഹചാേയമക്കചാേനചാേയമ  വണ് ടടദ്യം നസറ്റമലനമന്റെദ്  പ്രഖദചാേപമച്ചദ്  പമഴെപലമശയുദ്യം

അതുചപചാേനല  പലമശയുനട  50  ശതമചാേനവദ്യം  ചവവദ്  നചയ്യുന്ന  രൂപത്തമലുള്ള

തസ്പീരുമചാേനനമടത്തദ്  സരക്കുചലറ്റദ്  നചയദ്  ഇടപചാേടക്കചാേനര  സഹചാേയമക്കുനണദ്.

പനക്ഷ  അതദ്  എഴുതമത്തള്ളചാേനള്ള  വകുപദ്   നമുക്കമല.   നചാേട്ടുക്കചാേരുനട

പണമചാേണദ് ബചാേങമല വരുന്നതദ്. അവരക്കതദ് തമരമനകേ നകേചാേടചത്ത മതമയചാേകൂ.

അചതചാേനടചാേപദ്യം ചകേന്ദ്ര സരക്കചാേര പുതുതചാേയമ നമരചദ്ദേശമക്കനപടമട്ടുള്ള നമരവധമ

സദ്യംഘങ്ങളുനട  കേചാേരദദ്യം  സൂചമപമച്ചു.  ഇചപചാേള്തനന്ന  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്

മമലമയമലുദ്യം  മതദബന്ധനത്തമലുദ്യം  കേചാേരഷമകേ  ചമഖലയമലുദ്യം  മറ്റമതര

പരമരചാേഗത വദവസചാേയത്തമലുനമചാേനക്ക നമുക്കദ്  സദ്യംഘങ്ങളുണദ്.  അതമചലയദ്

പുതമയതചാേയമ  സദ്യംഘങ്ങള്  കേടനവചരണകേചാേരദദ്യം  ഇന്നദ്  നമ്മുനട
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സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമല.  ആ  നസ്പീക്കദ്യം  പ്രതമചഷധചാേരഹമചാേണദ്.  നമ്മുനട  നമലപചാേടദ്

വദക്തമചാേക്കമ ചകേന്ദ്രനത്ത അറമയമച്ചമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടമ  .   ടടസണ് മചാേസ്റ്റര:  സര, ചകേരള ബചാേങമനന്റെ നമഷമയ ആസമ

കുറച്ചുനകേചാേണ്ടുവരചാേനള്ള  നടപടമ  ഫലദ്യം  കേണ്ടുതുടങ്ങമയമട്ടുണദ്.   അതദ്  നല

ഇടനപടലചാേയമ  കേണക്കചാേക്കുകേയചാേണദ്.  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേര  രൂപസ്പീകേരമച്ച

നചാേഷണല അസറ്റദ് റസ്പീ കേണ്ട്രക്ഷന് കേമനമ ലമമമറ്റഡദ് എന്ന കേമനമയുണദ്.

അതദ്  ബചാേഡദ്  ബചാേങദ്  എന്നചാേണദ്  അറമയനപടന്നതദ്.  അതമനന്റെ എനന്തെങമലുദ്യം

സഹചാേയദ്യം  ബചാേങ്കുകേളുനട  കേമടചാേക്കടത്തമനന്റെ   ഭചാേഗമചാേയുള്ള  പ്രതമസന്ധമ

പരമഹരമക്കുന്നതമനചാേയമ   ചകേരള ബചാേങമനദ് ലഭമക്കചാേന് സചാേധദതയുചണചാേ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചാേസവന്: സര, ഇതുവനര ഒനദ്യം ലഭദമചാേയമടമല.

ചഡചാേ  .    മചാേതത്യു  കുഴെലനചാേടൻ:  സര,  അചങ്ങയദ്  അറമയചാേവന്നതുചപചാേനല

ഇന്നദ്  ചകേരളത്തമനല  ബഹുഭൂരമപക്ഷദ്യം  ആളുകേളുദ്യം  ആശയമക്കുന്നതദ്

നഷഡഡ്യൂള് ഡദ്  ബചാേങ്കുകേനളയചാേണദ്.  അവനരലചാേദ്യം  സരഫചാേസമ  ആകദ്  പ്രകേചാേരദ്യം

നപ്രചാേസസ്പീഡദ് നചയ്യുചമചാേള് കൂടതല പ്രയചാേസനപടന്നതദ് ഏറ്റവദ്യം തചാേചഴെത്തടമനല

5 നസനദ്യം 4 നസനദ്യം  3 നസനദ്യം സ്ഥലമുള്ള പചാേവനപട ആളുകേളചാേണദ്.  നമ്മുനട

ടകേയമല  നമരവധമ  റമക്കവറമ  ചനചാേടസ്പീസുകേള്  വരുനണദ്.  ചകേചാേവമഡമനദ്യം
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പ്രളയത്തമനദ്യം  ചശഷമുള്ള  ഇന്നനത്ത  പ്രചതദകേ  സചാേഹചരദത്തമല  ഒചന്നചാേ

രചണചാേ വരഷചത്തയ്നക്കങമലുദ്യം  5 നസന്റെമലുദ്യം 3 നസന്റെമലുദ്യം തചാേനഴെയുള്ളതമനന്റെ

റമക്കവറമക്കദ് സനസന്ഷന് ഏരനപടത്തചാേന് കേഴെമയുചമചാേ;  അതദ്  സരക്കചാേരമനദ്

തസ്പീരുമചാേനമക്കചാേവന്നചതയുള.  എന്നചാേല  മറ്റദ്  ബചാേങ്കുകേചളചാേടദ്  സരക്കചാേരമനദ്

റമകേസസ്റ്റദ് നചയചാേന് മചാേത്രചമ സചാേധമക്കുകേയുള.  ഈ സരക്കചാേരമനന്റെ ആരജ്ജവദ്യം

ഇചചാേശക്തമയുദ്യം ഉപചയചാേഗമച്ചദ് തസ്പീരുമചാേനനമടക്കചാേന് കേഴെമയുന്ന  കേചാേരദമചാേണമതദ്.

അതുനകേചാേണദ്  5  നസന്റെമനദ്യം  3  നസന്റെമനദ്യം  തചാേനഴെയുള്ള  റമക്കവറമക്കദ്  2

വരഷചത്തയദ് സനസന്ഷന് ഏരനപടത്തചാേന് ചകേരള ബചാേങമനദ് കേഴെമയുചമചാേ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  ഇക്കചാേരദത്തമല

നമങ്ങള്ക്കറമയചാേവന്നതുചപചാേനല ചകേരള ബചാേങദ് പൂരണ്ണമചാേയുദ്യം  റമസരവദ് ബചാേങദ്

ഓഫദ്  ഇന്തെദയുനട  നമയനണത്തമലചാേണദ്.  5  നസന്റെമല  തചാേഴെയുള്ളവരുനട

സ്ഥലദ്യം  റമക്കവറമ നചയദ്  അവനര  ഇറക്കമവമടന്ന  സമസ്പീപനദ്യം

സസസ്പീകേരമക്കുകേനയന്നതദ്  ഗവണ്നമന്റെമനന്റെ  നപചാേതുനയമല.  അതദ്

ഇതമചനചാേടകേദ്യംതനന്ന ഞങ്ങള് നടപചാേക്കമക്കഴെമഞമട്ടുമുണദ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമത്തരഞ്ജന്:  സര,  എന്.പമ.എ.  കുറയചാേനനന്നചപരമല

ബചാേങദ് ജപമചപചാേലുള്ള നടപടമകേളമചലയദ് കേടക്കുന്നതചാേയമ വലമയ വചാേരത്തകേള്
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വരചാേറുണദ്. അത്തരദ്യം കേചാേരദങ്ങള് അങ്ങയുനട ശദ്ധയമലനപടമട്ടുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  എന്.പമ.എ.  കുറച്ചുനകേചാേണ്ടുവരചാേന്

പരമചാേവധമ  വചാേയ്പചാേക്കചാേനര  കേണ്ടുദ്യം  വണ് ടടദ്യം  നസറ്റമലനമന്റെദ്  നടപചാേക്കമയുദ്യം

നല  ശമങ്ങളചാേണദ്  ബചാേങ്കുകേള്  നടത്തമനക്കചാേണമരമക്കുന്നതദ്.  അതമനമടയദ്

സരഫചാേസമ  ആകദ്  നടപചാേക്കുകേനയന്നതദ്  ചകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെമനന്റെ നയമചാേണദ്.

അതദ് ചകേരള ബചാേങദ് നടപചാേക്കണനമന്നദ് ആര.ബമ.ഐ. നമഷ്കരഷമക്കുനമുണദ്.

അതമല  സദ്യംസ്ഥചാേന  ഗവണ്നമന്റെദ്  ഇടനപടന്നതമനദ്  പരമധമയുദ്യം

പരമമമധമയുമുണദ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    നകേ  .    ബഷസ്പീര:  സര,  വണ്  ടടദ്യം  നസറ്റമലനമന്റെമനന

സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ബഹുമചാേനനപട  മനമ  ഇവമനട  സൂചമപമച്ചു.  അതദ്   നനലചാേരു

കേചാേരദമചാേണദ്.  പനക്ഷ  പത്തദ്  ലക്ഷദ്യം  രൂപ  ചലചാേനണടത്ത  ഒരചാേള്ക്കദ്  22

ലക്ഷചത്തചാേളദ്യം രൂപയുനട അടവദ് വന്നചാേല  പലമശനമരക്കദ് നൂറദ് ശതമചാേനമചാേയമ.

അങ്ങനനയുള്ള   ചകേസ്സുകേളമല  വണ്  ടടദ്യം  നസറ്റമലനമന്റെമലൂനട  പരമചാേവധമ

ഇളവദ്  നലകേചാേനള്ള  എനന്തെങമലുദ്യം  നടപടമ  സരക്കചാേരമനന്റെ

ഭചാേഗത്തുനമനണചാേകുചമചാേ;  ഒരചാേള്  നൂറദ്  ശതമചാേനദ്യം  പലമശയടയ്ചക്കണമ

വരമകേയചാേണദ്.  അവനന്റെ  ജസ്പീവമത  സചാേഹചരദദ്യംനകേചാേണദ്  പത്തദ്  ലക്ഷദ്യം  രൂപ
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ചലചാേനണടത്തദ്  മൂചന്നചാേ  നചാേചലചാേ  വരഷദ്യംനകേചാേണദ്  23 ലക്ഷദ്യം  രൂപ  വനര

അടയ്ക്കുകേയചാേണദ്.  ഇചപചാേള്  ജമലചാേ  ബചാേങ്കുകേനളചാേനക്ക  ചകേരള  ബചാേങമല

ലയമച്ചമരമക്കുകേയചാേണദ്.  അതുനകേചാേണദ്  വണ്  ടടദ്യം  നസറ്റമലനമന്റെമനന്റെ

മചാേനദണദ്യം പുതുക്കചാേന് സരക്കചാേര തയചാേറചാേകുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   വമ  .   എന്  .   വചാേസവന്: സര, ഇചപചാേള് അത്തരദ്യം കേചാേരദത്തമല അങ്ങദ്

സൂചമപമച്ചതുചപചാേനലയചാേണദ്  സരക്കുലര  പുറനപടവമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  പൂരണ്ണമചാേയുദ്യം

പമഴെ പലമശ ഒഴെമവചാേക്കമയുദ്യം പലമശയുനട 50 ശതമചാേനദ്യം ചവവദ് നചയദ്യം അതമല

അതമകേരമച്ചദ്  വരുന്ന  ഏനതങമലുദ്യം  ചകേസദ്  അരഹമക്കുന്നതുനണങമല

തസ്പീരുമചാേനനമടത്തദ്   ഗവണ്നമന്റെദ്  അനമതമക്കചാേയമ  അയച്ചുകേഴെമഞചാേല

അത്തരദ്യം കേചാേരദങ്ങളമല പ്രചതദകേ പരമഗണന നലകുനണദ്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രചാേജചഗചാേപചാേലന്:  സര,  ചകേരള  ബചാേങദ്  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനന്റെ

സചാേമത്തമകേ  വമകേസനത്തമല  നമരണ്ണചാേയകേ  ഇടനപടലുകേള്  നടത്തചാേന്

പ്രചാേപമചാേയമരമക്കുകേയചാേണദ്.   സദ്യംസ്ഥചാേന  സരക്കചാേരമനന്റെ  വമകേസന

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കദ് ഉചത്തജനമചാേകുന്ന വമധത്തമല എനന്തെങമലുദ്യം പദ്ധതമകേള്

ആവമഷ്കരമക്കചാേന് ചകേരള ബചാേങമനദ് അങ്ങദ് നമചദ്ദേശദ്യം നലകേചാേചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  നമശ്ചയമചാേയുദ്യം  അക്കചാേരദത്തമല

പലരുപത്തമലുള്ള നമരചദ്ദേശങ്ങള് മുചന്നചാേട്ടുവയ്ക്കുകേയുദ്യം സസ്പീമുകേള് അവതരമപമച്ചദ്

കേഴെമയുകേയുദ്യം നചയ. ചമലയമടത്തദ് നനഫനചാേന്സദ് നചയദ് തുടങ്ങമയമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ  ചജചാേസഫദ്:  സര,   സഹകേരണ  ചമഖലയമല  ജനങ്ങളുദ്യം/

കൃഷമക്കചാേരുദ്യം  ആശയമക്കുന്നതദ്  അധമകേവദ്യം  നനപ്രമറമ  സദ്യംഘങ്ങനളയചാേണദ്.

വചാേയ്പചാേ  കുടമശമകേ  നപരുകുന്നതുവഴെമ  നനപ്രമറമ  സദ്യംഘങ്ങള്  വലമയ

സചാേമത്തമകേ  പ്രതമസന്ധമയമലചാേണദ്.   ജമലചാേ  ബചാേങദ്  ഉണചാേയമരുന്നചപചാേള്

കൃഷമക്കചാേനര   പരമഗണമക്കചാേനദ്യം   ആവശദങ്ങള്  അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചദ്  കുറച്ചുകൂടമ

നമയനമക്കചാേനനചാേരു  സദ്യംവമധചാേനമുണചാേയമരുന.  ഇചപചാേള്  ആ  സദ്യംവമധചാേനദ്യം

ഇലചാേതചാേയമരമക്കുകേയചാേണദ്.  നനപ്രമറമ  സദ്യംഘങ്ങളചാേണദ്   കൃഷമക്കചാേരുമചാേയമ

ചനരമടദ്  ഇടനപടന്നതദ്.  നനപ്രമറമ  സദ്യംഘങ്ങളുനട  പ്രതമസന്ധമ

പരമഹരമക്കചാേനചാേവശദമചാേയ നടപടമകേള് സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  അതദ്  സസസ്പീകേരമച്ചദ്  കേഴെമഞമട്ടുണദ്.

അക്കചാേരദദ്യം  ചനരനത്ത  ഇവമനട  വദക്തമചാേക്കമയമട്ടുണദ്.  ഇചപചാേള്  സഹകേരണ

സദ്യംരക്ഷണ സഞമത നമധമ   രൂപസ്പീകേരമച്ചദ്  പ്രചതദകേമചാേനയചാേരു ഓഫസ്പീസനറ

നമയമമച്ചദ് സസ്പീദ്യം നമലവമല വനകേഴെമഞ്ഞു.
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    വമ  .    സുചമഷദ്:  സര,  രചാേജദത്തമനതനന്ന  മചാേതൃകേയചാേകുന്ന

രസ്പീതമയമലചാേണദ്  സഹകേരണ  ചമഖലനയ  നമ്മുനട  ഗവണ്നമന്റെദ്  മുചന്നചാേട്ടു

നകേചാേണ്ടുചപചാേകുന്നതദ്.   ഇഇൗ  സരക്കചാേര  അധമകേചാേരത്തമല  വന്നതമനചശഷദ്യം

സഹകേരണ  ചമഖലയമല  സൃഷമച്ച  നതചാേഴെമലവസരങ്ങള്  എത്രനയന്നദ്

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  ചകേരള  ബചാേങദ്  മുഖചാേന്തെമരദ്യം

ഇതമചനചാേടകേദ്യം  60339  ചപരക്കദ്  നതചാേഴെമലവസരങ്ങള്  സൃഷമച്ചമട്ടുണദ്.

സഹകേരണ  ചമഖല  ആനകേനയടക്കുചമചാേള്  മറ്റദ്  ഇതര  നനപ്രമറമ

സദ്യംഘങ്ങനളനയലചാേദ്യം  ചചരത്തദ്  56279  ചപരക്കദ്  നതചാേഴെമലവസരങ്ങള്

സൃഷമച്ചമട്ടുണദ്.  

ശസ്പീ  യു  .    എ  .    ലത്തസ്പീഫദ്:  സര,  മലപ്പുറദ്യം  ജമലചാേ  ബചാേങമനന  ചകേരള

ബചാേങ്കുമചാേയമ  ലയമപമക്കുന്നതമനചവണമ  ബചാേങമങദ്  നറഗുചലഷന്  ആകമനല

44(എ) വകുപദ് പ്രകേചാേരദ്യം റമസരവദ് ബചാേങമനന്റെ അദ്യംഗസ്പീകേചാേരദ്യം ലഭമച്ചമട്ടുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  സര,  പൂരണ്ണമചാേയുദ്യം സഹകേരണ ചമഖലനയ

നമലനമരത്തമനക്കചാേണദ്  ലയനദ്യം  പൂരത്തമയചാേക്കണനമന്നചാേയമരുന  അനമതമ

നലകുചമചാേള്  റമസരവദ്  ബചാേങമനന്റെ  വദവസ്ഥ.   അതമനചശഷദ്യം  ഇതദ്
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സദ്യംബന്ധമച്ചദ് വന്ന തരക്കങ്ങള് ചകേചാേടതമയമനല സമദ്യംഗമള്/ഡമവമഷന് ബഞദ്യം

സുപ്രസ്പീദ്യം ചകേചാേടതമയുദ്യം പരമഗണമച്ചതചാേണദ്.  ഇതമചനചാേനടലചാേദ്യം ഗവണ്നമനന്റെടത്ത

നമലപചാേടദ് ശരമയചാേനണന്നദ് അദ്യംഗസ്പീകേചാേരദ്യം ലഭമച്ചമട്ടുണദ്.  

ശസ്പീ  .   നസബചാേസ്റ്റദൻ കുളത്തുങല: സര, വചാേയ്പനയടത്തവര മരണനപടചാേല

അവരക്കദ്  റമസദ്  ഫണദ്  കേവചറജദ്  ലഭമക്കുനണദ്.  ആ  വചാേയ്പക്കചാേര

കുടമശമകേക്കചാേരചാേയമരമക്കചാേന്  പചാേടമനലന്നചാേണദ്  വദവസ്ഥ.   അതദ്  പലചപചാേഴുദ്യം

റമസദ്  ഫണമനന്റെ  പ്രചയചാേജനദ്യം  ലഭമക്കചാേനതവരുന്ന  സചാേഹചരദമുണചാേകുന.

അതുനകേചാേണദ്  കുടമശമകേക്കചാേരചാേയമട്ടുള്ളവരക്കുദ്യം  റമസദ്  ഫണദ്  കേവചറജമനന്റെ

ആനകൂലദദ്യം ലഭദമചാേക്കചാേനള്ള നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  അരഹതനപടവരക്കദ്  അതദ്

നകേചാേടക്കചാേനചാേവശദമചാേയ  ക്രമസ്പീകേരണമുണദ്.   ബഹുമചാേനനപട  മനമയുനട

വമചവചനചാേധമകേചാേരദ്യം പ്രചയചാേജനനപടത്തമ നകേചാേടത്തുനകേചാേണമരമക്കുകേയചാേണദ്.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്നസന്റെദ്:  സര,  ചകേരള ബചാേങദ് രൂപസ്പീകേരമക്കുന്നതമനദ് മുമദ്

സരവസ്പീസദ് സഹകേരണ ബചാേങ്കുകേളുദ്യം മറ്റദ് സഹകേരണ ബചാേങ്കുകേളുനമടക്കുന്ന വചാേയ്പ

കേചാേലചാേകേചാേലങ്ങളമല  പുതുക്കമ  നലകേചാേനള്ള  അവസരമുണചാേയമരുന.

ഇചപചാേളമതദ് റമസരവദ് ബചാേങമനന്റെ കേരശന നമയനണങ്ങള് കേചാേരണദ്യം പലതുദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

15

പുതുക്കമനലകേചാേന്  കേഴെമയുന്നമല.   ഒരു  വചാേയ്പ  കുടമശമകേയചാേയചാേല  മനറ്റലചാേ

വചാേയ്പകേളുദ്യം  കുടമശമകേയചാേകുന്ന  അവസ്ഥയചാേണദ്.   ഇങ്ങനന  വന്നചപചാേള്

സഹകേരണ  സദ്യംഘങ്ങളുനട  കൂടമശമകേ  ക്രമചാേതസ്പീതമചാേയമ  വരധമച്ചുവരുന്ന

സചാേഹചരദമചാേണദ്  കേചാേണുന്നതദ്.   ഇഇൗനയചാേരു  സചാേഹചരദനത്ത

കേണക്കമനലടത്തുനകേചാേണദ്  സദ്യംഘങ്ങളുനട  വചാേയ്പ  പുതുക്കമനലകേചാേന്

എനന്തെങമലുദ്യം  പ്രചതദകേ  സദ്യംവമധചാേനമുണചാേക്കചാേന്  സരക്കചാേര

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചാേ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എന്  .    വചാേസവന്:  ഇക്കചാേരദത്തമല  നമലവമനല

സ്ഥമതമയനസരമച്ചദ്  സമദ്യംഗമചളചാേ  സദ്യംഘത്തമചന്റെചതചാേ  ആയചാേലുദ്യം

പലമശനയങമലുദ്യം  അടയചാേനത  ഒരു  വചാേയ്പയുദ്യം  പുതുചക്കണതമനലന്നചാേണദ്

നപചാേതുവമലുള്ള തസ്പീരുമചാേനദ്യം.  ഒരു ഘടത്തമല നതറ്റചാേയ ഒരു പ്രചാേകസ്പീസദ് ഇവമനട

ഉയരത്തമനക്കചാേണ്ടുവന്നമരുന.  ഇങ്ങനന പുതുക്കുചമചാേള് വലമയ തുകേ ലചാേഭദ്യം

കേചാേണമച്ചദ്  അവചരചാേടദ്  ലചാേഭവമഹമതദ്യം  വചാേങ്ങമനക്കചാേണ്ടുചപചാേകുകേയുദ്യം  നചയ്യുന.

എന്നചാേല യഥചാേരത്ഥത്തമല പണദ്യം വരുന്നമല എന്നതചാേണദ് ഇതമനല അപകേടദ്യം.

അതദ്  സഹകേരണ  ചമഖലനയത്തനന്ന  തകേരക്കുന്ന  രൂപത്തമചലയദ്

വരുനമനള്ളതുനകേചാേണദ് ഏനതങമലുദ്യം പുതുക്കല വരുനന്നങമല അതദ്  പലമശ
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പൂരണ്ണമചാേയുദ്യം അടച്ചുനകേചാേണദ് മചാേത്രദ്യം പുതുക്കമയ തുകേ നകേചാേടക്കുകേ എന്നതചാേണദ്

ഇചപചാേള്  സസസ്പീകേരമച്ചമരമക്കുന്ന  നമലപചാേടദ്.  സദ്യംഘങ്ങളുനട  കേചാേരദദ്യം

പ്രചതദകേമചാേയമ പരമചശചാേധമക്കുന്നതചാേണദ്.  

പുതമയ ടവദത്യുത പദ്ധതമകേള്

(*182) ശസ്പീ  .  പമ  .  നജ  .  ചജചാേസഫദ്
ശസ്പീ  .  ചമചാേൻസദ് ചജചാേസഫദ്
ശസ്പീ  .  അനൂപദ് ചജക്കബദ് 
ശസ്പീ  .   മചാേണമ     സമ  .   കേചാേപൻ: തചാേനഴെക്കചാേണുന്ന ചചചാേദദങ്ങള്ക്കദ്  

 നനവദത്യുതമ വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചാേ:

(എ) ഈ സരക്കചാേര അധമകേചാേരത്തമല വന്നചശഷദ്യം പുതമയ ടവദത്യുത

പദ്ധതമകേള്  ആവമഷ്കരമച്ചദ്  നടപമലചാേക്കമയമട്ടുചണചാേ;  എങമല  അതമനന്റെ

ഫലമചാേയമ  എത്ര  നമഗചാേവചാേടദ്  ടവദത്യുതമ  അധമകേമചാേയമ  ഉലചാേദമപമക്കചാേന്

സചാേധമക്കുനമന്നദ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ;

(ബമ)  ചകേന്ദ്ര  വമഹമതമചാേയമ  കൂടതല  ടവദത്യുതമ  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനദ്

ലഭമക്കചാേന്  സചാേദ്ധദതയുചണചാേ;  ഇതദ്  ചനടമനയടക്കുന്നതമനചാേയമ  ഇതുവനര

സസസ്പീകേരമച്ച നടപടമകേള് എനന്തെലചാേമചാേനണന്നദ് നവളമനപടത്തുചമചാേ;

(സമ) നമലവമലുള്ള ജനചററ്ററുകേളുനട ചശഷമ വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനദ്യം അവ

ആധുനമകേവല്കരമക്കുന്നതമനദ്യം എനന്തെങമലുദ്യം നടപടമ സസസ്പീകേരമച്ചമട്ടുചണചാേ;
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(ഡമ) ചകേന്ദ്ര  വമഹമതമചാേയമ  ലഭമക്കുന്ന  ടവദത്യുതമ

ചകേരളത്തമനലത്തമക്കുന്നതമനദ്  എനന്തെലചാേദ്യം  സദ്യംവമധചാേനങ്ങളചാേണുള്ളനതനദ്യം

പ്രസരണ,  വമതരണ നഷദ്യം  തടയുന്നതമനദ്  സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന്ന നടപടമകേള്

എനന്തെചാേനക്കയചാേനണനദ്യം വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ഇ)  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ് ടവദത്യുതമ ചചാേരജദ് വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനദ് നടപടമ

സസസ്പീകേരമച്ചമട്ടുചണചാേ; വമശദചാേദ്യംശദ്യം അറമയമക്കചാേചമചാേ?

 നനവദത്യുതമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ):  സര,  (എ)  ഉണദ് .

ഈ  സരക്കചാേര  അധമകേചാേരത്തമല  വന്നതമനചശഷദ്യം  ആനകേ  466.5  MW

ചശഷമയുള്ള  ടവദത്യുത  പദ്ധതമകേള്  പൂരത്തസ്പീകേരമച്ചമട്ടുണദ്.  ആയതമല

ജലടവദത്യുത  പദ്ധതമകേള്  38.5  MW-ഉദ്യം  പുനരുപചയചാേഗ  ഊരജ്ജ

പദ്ധതമകേള്  428  MW-ഉദ്യം  ആണദ്.  നമലവമല  105.5  MW  ടവദത്യുതമ

ഉത്പചാേദമപമക്കചാേനള്ള  പദ്ധതമകേളുനട  നമരമ്മചാേണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

പുചരചാേഗമമക്കുന.  ഇതമനപുറനമ  149.10  MW-നന്റെ  ജലടവദത്യുതമ

പദ്ധതമകേളുനടയുദ്യം  367.5 MW  പുനരുപചയചാേഗ ഊരജ്ജ പദ്ധതമകേളുനടയുദ്യം

നമരമ്മചാേണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമകേള്

സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന. പുതുതചാേയമ ഏനറ്റടക്കചാേന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന ഇടക്കമ സുവരണ്ണ
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ജൂബമലമ പദ്ധതമ (800 MW), മൂഴെമയചാേര രണചാേദ്യം ഘടദ്യം (300 MW), ലകമ

(240  MW),  കേചാേരപചാേറ  (19  MW),  പൂയദ്യംകുടമ  (210  MW)  എന്നസ്പീ

പദ്ധതമകേളുനടയുദ്യം  പ്രചാേരദ്യംഭ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടനവരുന.

വമശദവമവരങ്ങള് അനബന്ധമചാേയമ+ ചചരത്തമട്ടുണദ്.

ഇതമന പുറനമ ചകേരളത്തമനല ജലചാേശയങ്ങളമല വരഷങ്ങളചാേയമ തരമശദ്

കേമടക്കുന്ന  നമലങ്ങളമലുദ്യം  നമനദ്യം  ഫ്ചളചാേടമദ്യംഗദ്  ചസചാേളചാേര  പദ്ധതമകേളമലൂനട

3000 MW ടവദത്യുതമ ഉലപചാേദമപമക്കുവചാേന് കേഴെമയുനമന്നദ് കേനണത്തമയമട്ടുണദ്.

(ബമ)  ഉണദ്.   നനയദ് ചവലമ ലമഗദ് ടനറ്റദ്  ചകേചാേരപചറഷനന്റെ തലചാേബമര

പമറ്റദ്  നഹഡദ്  കേലക്കരമ  നമലയത്തമല  നമനദ്യം  400  MW  ടവദത്യുതമ

(ഇന്ഡമചക്കറ്റസ്പീവദ് തചാേരസ്പീഫദ്- 3.06  രൂപ) വചാേങ്ങുന്നതമനദ്  KSEBL കേരചാേറമല

ഏരനപടമട്ടുണദ്.  ആയതദ്  2027-28-ല മചാേത്രചമ ലഭദമചാേവകേയുള്ളു.  കൂടദ്യംകുളദ്യം

ആണവ  നമലയത്തമനല  യൂണമറ്റദ്  II  &  IV-ല  നമനദ്യം  120  MW

ടവദത്യുതമയുദ്യം  NTPC-യുനട തചാേലച്ചചാേര തചാേപനമലയത്തമല നമനദ്യം  (അളവദ്

തസ്പീരുമചാേനമചാേയമടമല)  ടവദത്യുതമ വചാേങ്ങുന്നതമനള്ള ചരച്ചകേള് നടനവരുന.

+ നമയമസഭയുനട ഒഇൗചദദചാേഗമകേ നവബ്നനസറ്റമല ലഭദമചാേണദ്.
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ഇതു കൂടചാേനത  NTPC  നതലുദ്യംഗചാേന തചാേപനമലയത്തമല നമനദ്യം  600 MW

ടവദത്യുതമ വചാേങ്ങുന്നതമനദ്യം പ്രചാേരദ്യംഭ ചരച്ചകേള് നടനവരുന.

(സമ)  കുറ്റമയചാേടമയമനല  ടവദത്യുതമ  നമലയത്തമനല  നമലവമലുള്ള

ജനചററ്ററുകേളുനട  ചശഷമ  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനദ്യം  അവ  ആധുനമകേവല

ക്കരമക്കുന്നതമനദ്യം  നടപടമകേള്  സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന.  ഇത്തരത്തമല  കുറ്റദചാേടമ

ജലടവദത്യുത പദ്ധതമ 25 MW ഉള്ള 3 യൂണമറ്റുകേള് 27.5 MW ആക്കമ ചശഷമ

വരദ്ധമപമക്കുന്ന പ്രവൃത്തമകേള് നടനവരുന.

കൂടചാേനത  ചകേരളത്തമനല  ഏറ്റവദ്യം  വലമയ  ജലടവദത്യുത  പദ്ധതമയചാേയ

ഇടക്കമ  പവര  ഹഇൗസമനന്റെ  ഒന്നചാേദ്യം  ഘട  യൂണമറ്റുകേളുനട  നവസ്പീകേരണ

പ്രവരത്തനങ്ങള്  വമജയകേരമചാേയമ  പൂരത്തമയചാേക്കമയതമനചശഷദ്യം  ഇചപചാേള്

രണചാേദ്യം  ഘട  യൂണമറ്റുകേളുനട  നവസ്പീകേരണത്തമനദ്  ചവണമയുള്ള  പ്രചാേരദ്യംഭ

നടപടമയചാേയ  RLA  (Residual  Live  Asessment)  പഠനത്തമനള്ള  വരക്കദ്

ഓരഡര  നലകേമയമട്ടുണദ്.  കൂടചാേനത  ഇടമലയചാേര  പവര  ഹഇൗസമനല

യൂണമറ്റുകേളുനട  നവസ്പീകേരണത്തമനദ്  ചവണമയുള്ള പ്രചാേരദ്യംഭ  നടപടമയചാേയ  RLA

പഠനത്തമനളള നടന്ഡര ക്ഷണമച്ചമട്ടുള്ളതുമചാേണദ്.
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(ഡമ)  അന്തെർ  സദ്യംസ്ഥചാേന  പ്രസരണ  ടലനകേളമലൂനടയചാേണദ്  ചകേന്ദ്ര

വമഹമതമചാേയമ  ലഭമക്കുന്ന  ടവദത്യുതമ  ചകേരളത്തമനലത്തമക്കുന്നതദ്.  ചകേന്ദ്ര

വമഹമതമചാേയമ ഏകേചദശദ്യം  1639 MW  ടവദത്യുതമ ആണദ് ലഭദമചാേചകേണതദ്.

400 kV, 220 kV, 110 kV  എന്നസ്പീ  AC  ചവചാേൾടതയമലുദ്യം  320 kV DC

ചവചാേൾടതയമലുദ്യം ടവദത്യുതമ അന്തെർ സദ്യംസ്ഥചാേന ടലനകേൾ വഴെമ നമലവമൽ

ചകേരളത്തമൽ എത്തമക്കുനണദ്. ടമ ടലനകേൾ വഴെമ പരമചാേവധമ ഏകേചദശദ്യം

3400 MW വനര ടവദത്യുതമ എത്തമക്കുവചാേൻ സചാേധമക്കുദ്യം.

ഇത്തരത്തമൽ  ചകേരളത്തമൽ  ലഭദമചാേകുന്ന  ടവദത്യുതമ

സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനകേനത്ത  പ്രസരണ  ടലനകേളമലൂനട  വമവമധ

സബദ് ചസ്റ്റഷനകേളമൽ എത്തമച്ചദ് ട്രചാേൻചസചാേരമറുകേൾ ഉപചയചാേഗമച്ചദ് ചവചാേൾചടജദ്

തചാേഴെദ് ത്തമ  അവമനടനമനദ്യം  വമതരണ  ശൃഖല  വഴെമ  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കൾക്കദ്

എത്തമക്കുന.  പ്രസരണ  നഷദ്യം  പൂർണ്ണമചാേയുദ്യം  തടയചാേൻ  സചാേധമക്കുകേയമല,

എന്നചാേൽ  പ്രസരണ  നഷത്തമനന്റെ  അളവദ്  കുറയചാേൻ  സചാേധമക്കുദ്യം.

സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനകേനത്ത പ്രസരണ നഷദ്യം കുറയ്ക്കുന്നതമനന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ 110 നകേ.

വമ.-യുദ്യം  അതമനദ്  മുകേളമലുമുള്ള  സബദ് ചസ്റ്റഷനകേളുനട  നമർമ്മചാേണദ്യം,

നമലവമലുള്ള  സബദ് ചസ്റ്റഷനകേളുദ്യം  അനബന്ധ  ടലനകേളുദ്യം  ഉയർന്ന



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

21

ചവചാേൾചടജദ്  നമലവചാേരത്തമചലക്കദ്  ഉയർത്തൽ,  ശരമയചാേയ  ചശഷമയുള്ള

ട്രചാേൻചസചാേർമറുകേൾ  സബ്ചസ്റ്റഷനകേളമൽ  സ്ഥചാേപമക്കുകേ,  നഷദ്യം  കുറവള്ള

ടവദത്യുതമ  ടലനകേൾ  ഉപചയചാേഗമക്കുകേ  തുടങ്ങമയ  പ്രവൃത്തമകേളചാേണദ്

നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ.എൽ  നടപമലചാേക്കമവരുന്നതദ്.  വചാേർഷമകേ  പദ്ധതമകേളമൽ

ഉൾനപടത്തമയചാേണദ് ഇത്തരദ്യം പ്രവൃത്തമകേൾ നടപമലചാേക്കമവരുന്നതദ്.  പ്രസരണ

നഷദ്യം  കുറയ്ക്കുന്നതമനന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  400/220  kV  പ്രസരണ  ശൃദ്യംഖല

നമച്ചനപടത്തുന്നതമനദ്യം പ്രസരണചശഷമ ഉയരത്തുന്നതമനമചാേയമ ട്രചാേന്സ്ഗമഡദ്

2.0  എന്ന  സമഗമചാേയ  പദ്ധതമയുദ്യം  നടപമലചാേക്കമവരുന.  ട്രചാേൻസ് ഗമഡദ്

പദ്ധതമ പ്രകേചാേരമുള്ള പ്രസരണ ശൃദ്യംഖല നമലവമൽ വരുന്നചതചാേടകൂടമ പ്രസരണ

നഷത്തമൽ ഏകേചദശദ്യം 107MW നന്റെ കുറവദ് വരുനമന്നചാേണദ് കേണക്കചാേക്കുന്നതദ്.

ടവദത്യുതമ  വമതരണ നഷദ്യം കുറയ്ക്കുന്നതമനദ്  പുതമയ ട്രചാേൻചസചാേർമറുകേൾ

സ്ഥചാേപമക്കുകേ,  പുതമയ  11  നകേ.  വമ.  ടലൻ  നമർമ്മമച്ചദ്  എച്ചദ്.റ്റമ/എൽ.റ്റമ

അനപചാേതദ്യം കൂട്ടുകേ, നമലവമലുള്ള ചചാേലകേ ചശഷമ കുറഞ ടവദത്യുതമ കേമമകേൾ

(Conductor)  പുതമയ  നമച്ചനപട  കേമമകേൾ  ഉപചയചാേഗമച്ചദ്  മചാേറ്റുകേ

(Reconductoring),  സമദ്യംഗമൾ ചഫസദ് ട ത്രസ്പീ ചഫസദ് ടലൻ കേൺനവർഷൻ,

നമച്ചനപട മസ്പീറ്ററമദ്യംഗദ് സദ്യംവമധചാേനദ്യം ഏർനപടത്തുകേ തുടങ്ങമയ പ്രവൃത്തമകേളചാേണദ്
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നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ.എല നടപമലചാേക്കമവരുന്നതദ്.  ഇത്തരദ്യം  പ്രവൃത്തമകേൾക്കദ്

ദത്യുതമ1-ൽ  പ്രചതദകേ  പ്രചാേധചാേനദദ്യം  നൽകേമ  നടപമലചാേക്കമയമരുന.  ദത്യുതമ-1

ഉൾനപനടയുള്ള പദ്ധതമകേൾ നടപമലചാേക്കമയതു വഴെമ നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ.എല-

നന്റെ പ്രസരണ  വമതരണനഷദ്യം  2017-2018-ൽ  13.07%-ൽ  ആയമരുന്നതദ്

2021-2022 -ൽ 10.19 %ആയമ കുറഞ്ഞു.

2022-23  സചാേമത്തമകേ  വർഷദ്യം  മുതൽ  2026-27  വനര

നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ.എല നടപമലചാേക്കുന്ന  ദത്യുതമ  2,  ചകേന്ദ്രചാേവമഷദ് കൃത

പദ്ധതമയചാേയ  RDSS  എന്നമവയമലുദ്യം ഊർജ്ജ നഷദ്യം കുറയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തമകേൾ

ഉൾനപടത്തമയമട്ടുണദ്.  വമതരണ  നഷദ്യം  കുറക്കുന്നതമനദ്  മുചന്നചാേടമയചാേയുള്ള

ഊർജ്ജ  ഓഡമറ്റമനചവണമ  ഇലകമക്കൽ  ഡമവമഷൻ  പരമധമയമലുള്ള  11

നകേ.വമ  ഫസ്പീഡറുകേളമൽ  ചബചാേർഡർ  മസ്പീറ്ററുകേൾ  സ്ഥചാേപമയ്ക്കുന്നതമനദ്യം,  എലചാേ

ഡമസ്ട്രേമബത്യുഷൻ  ട്രചാേൻചസചാേർമറുകേളമലുദ്യം  "ഡമ.റ്റമ.ആർ"  മസ്പീറ്ററുകേൾ

സ്ഥചാേപമയ്ക്കുന്നതമനമുള്ള  പ്രവർത്തനങ്ങളുദ്യം  RDSS-ൽ  ഉൾനപടത്തമയമട്ടുണദ്.

(ഇ) സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  ടവദത്യുതമ  നമരക്കദ്  പരമഷ്കരമക്കുന്നതമനള്ള

പരമപൂർണ്ണ  അധമകേചാേരദ്യം  സദ്യംസ്ഥചാേന  ടവദത്യുതമ  നറഗുചലറ്ററമ  കേമ്മസ്പീഷനമൽ

നമക്ഷമപമചാേണദ്.  സദ്യംസ്ഥചാേന ടവദത്യുതമ ചബചാേർഡദ്  വചാേർഷമകേ വരവദ്  നചലവദ്



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

23

കേണക്കുകേചളചാേനടചാേപദ്യം  വരുമചാേനകേമ്മമ  നമകേത്തുന്നതമനള്ള  ശുപചാേർശകേൾ

അടങ്ങമയ  നപറ്റസ്പീഷൻ  സദ്യംസ്ഥചാേന  ടവദത്യുതമ  നറഗുചലറ്ററമ  കേമ്മസ്പീഷൻ

നമർചദ്ദേശമക്കുന്ന  സമയപരമധമയമൽ  കേമ്മസ്പീഷൻ  മുമചാേനകേ  സമർപമക്കുകേയുദ്യം

കേമ്മസ്പീഷൻ  സൂക  പരമചശചാേധന  നടത്തമ,  നപചാേതുനതളമനവടപദ്

നടത്തമയതമനചശഷദ്യം  വരുമചാേനകേമ്മമ/  മമച്ചദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചദ്  തചാേരമഫദ്

പരമഷ്കരണദ്യം  നടത്തുകേയുദ്യം  നചയവരുന.  ഇതനസരമച്ചദ്  ചബചാേർഡദ്  31-01-

2022-ൽ  കേമ്മസ്പീഷൻ  മുമചാേനകേ  5  വർഷനത്ത  നപറ്റസ്പീഷൻ  സമർപമക്കുകേയുദ്യം

കേമ്മസ്പീഷൻ നപചാേതു നതളമനവടപമനദ്യം സൂക പരമചശചാേധനക്കുദ്യം ചശഷദ്യം 25-06-

2022-ൽ  2022-23  ചലക്കുള്ള  തചാേരമഫദ്  പരമഷ്കരമച്ചുനകേചാേണദ്

ഉത്തരവമറക്കുകേയുദ്യം  നചയമട്ടുണദ്.  2023-24-നല  തചാേരമഫദ്  വർദ്ധമപമച്ചദ്

നകേചാേണ്ടുള്ള ഉത്തരവദ് കേമ്മസ്പീഷൻ നമലവമൽ പുറനപടവമച്ചമടമല.

എന്നചാേൽ  സദ്യംസ്ഥചാേന  ടവദത്യുതമ  റഗുചലറ്ററമ  കേമ്മസ്പീഷനന്റെ  തചാേരമഫദ്

നറഗുചലഷൻ,  2021-നല  87-ാം  ചടപ്രകേചാേരദ്യം  തചാേപടവദത്യുത നമലയങ്ങളുനട

ഇന്ധനവമലയമനല വദതമയചാേനദ്യംമൂലദ്യം ടവദത്യുതമ വചാേങ്ങൽ നചലവമലുണചാേകുന്ന

അധമകേ ബചാേധദത ഇന്ധന സർചചാേർജ്ജമനത്തമൽ വമതരണ കേമനമകേൾക്കദ്

ഉപചഭചാേക്തചാേക്കളമൽനമന്നദ്  ഈടചാേക്കുവചാേനദ്യം  ഇന്ധന  വമലയമനല  കുറവദ്
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കേചാേരണദ്യം  ടവദത്യുതമ  വചാേങ്ങൽ  വമലയമൽ  കുറവണചാേയചാേൽ  തചാേരമഫമനല

ഇളവചാേയമ  അനവദമച്ചദ്  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കൾക്കദ്  തമരമനകേ  നൽകുവചാേനമുള്ള

വദവസ്ഥ നചയമട്ടുണദ്.

പ്രസ്തുത  നറഗുചലഷൻ  പ്രകേചാേരദ്യം  നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ  ലമമമറ്റഡദ്  എലചാേ

പചാേദവർഷങ്ങളുനടയുദ്യം ഇന്ധന സർചചാേർജ്ജദ് നപറ്റസ്പീഷൻ കേമ്മസ്പീഷൻ മുമചാേനകേ

നമർബന്ധമചാേയുദ്യം  സമർപമചക്കണതുണദ്.  നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ  ലമമമറ്റഡദ്

സമർപമക്കുന്ന  നപറ്റസ്പീഷനമൽ  വമശദമചാേയ  പരമചശചാേധനയ്ക്കുദ്യം

നപചാേതുനതളമനവടപമനദ്യംചശഷദ്യം  കേമ്മസ്പീഷൻ  നമശ്ചയമക്കുന്ന  നമരക്കമൽ

നമശ്ചമതകേചാേലയളവമചലക്കദ് ഇന്ധന സർചചാേർജ്ജദ് ഏർനപടത്തമവരുന.

കേൽക്കരമയുനട  അടമസ്ഥചാേന  വമലയമലുണചാേകുന്ന  വദതമയചാേനങ്ങൾ,

കേൽക്കരമയുനട  ചഗഡമലുണചാേകുന്ന  വദതമയചാേനങ്ങൾ,  ചചാേർജമലുണചാേകുന്ന

ഏറ്റക്കുറച്ചമലുകേൾ,  കേൽക്കരമ  ലഭദതക്കുറവദ്  കേചാേരണദ്യം  ഇറക്കുമതമ  നചയ

വമലകൂടമയ  കേൽക്കരമ  ഉപചയചാേഗമക്കുന്നതദ്  (blending)  തുടങ്ങമയവ

ഇന്ധനവമലയമൽ  വദതമയചാേനങ്ങൾക്കദ്  കേചാേരണമചാേകുനണദ്.  ചമൽപറഞ

കേചാേരണങ്ങളചാേൽ, 2022-23  നല ഒന്നചാേദ്യം പചാേദത്തമൽ കേമ്മസ്പീഷൻ അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ച

ഇന്ധനവമലചയക്കചാേൾ,  ഇന്ധനവമലയമലുണചാേയ  വദതമയചാേനദ്യം  കേചാേരണദ്യം
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ടവദത്യുതമ  വചാേങ്ങൽ  ചമലവമൽ  87.07  ചകേചാേടമ  രൂപ  അധമകേ  ബചാേധദത

ഉണചാേവകേയുദ്യം  പ്രസ്തുത  അധമകേ  ബചാേധദത  14  ടപസനമരക്കമൽ  ഇന്ധന

സർചചാേർജ്ജദ് ആയമ ഉപചഭചാേക്തചാേക്കളമൽനമന്നദ് ഇഇൗടചാേക്കുവചാേനമുള്ള അചപക്ഷ

കേമ്മസ്പീഷൻ മുമചാേനകേ നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ.എല 17.11.2022-ൽ സമർപമച്ചമരുന.

സദ്യംസ്ഥചാേന  ടവദത്യുതമ  നറഗുചലറ്ററമ  കേമ്മസ്പീഷൻ 18.01.2023-നദ്  പ്രസ്തുത

നപറ്റസ്പീഷനകേളമചന്മേല  നപചാേതുനതളമനവടപദ്  നടത്തുകേയുദ്യം,  2022-നല ഒന്നചാേദ്യം

പചാേദത്തമനല  ഇന്ധന  സർചചാേർജ്ജദ്  ആയമ  87.07  ചകേചാേടമ  രൂപ

അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചുനകേചാേണദ്  25.01.2023-ൽ  ഉത്തരവമറക്കമയമട്ടുണദ്.  പ്രസ്തുത

ഉത്തരവമൽ  സദ്യംസ്ഥചാേനനത്ത  മുഴുവൻ  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കളമൽനമനദ്യം

യൂണമനറ്റചാേന്നമനദ്  9  ടപസ  നമരക്കമൽ,  ടവദത്യുതമ  വചാേങ്ങൽ  നചലവമൽ

ഇന്ധന വദതമയചാേനദ്യം കേചാേരണദ്യം ഉണചാേയ അധമകേ ബചാേധദതയചാേയ 87.07 ചകേചാേടമ

രൂപ, 2023  നഫബ്രുവരമ  01 മുതൽ നചാേലദ് മചാേസനത്ത ഉപചഭചാേഗത്തമൽനമനദ്യം

ഇന്ധന  സർചചാേർജ്ജമനത്തമൽ  ഈടചാേക്കുന്നതമനചാേണദ്  അനമതമ

നൽകേമയമരമക്കുന്നതദ്.   എന്നചാേൽ 1000 വചാേട്സദ്  വനര  കേണക്റ്റഡദ്  ചലചാേഡദ്

ഉള്ളതുദ്യം  പ്രതമമചാേസദ്യം 40  യൂണമറ്റമൽ  കേവമയചാേനത  ഉപചഭചാേഗദ്യം  ഉള്ളതുമചാേയ

ഗചാേർഹമകേ  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കനള  ഇന്ധന  സർചചാേർജ്ജമൽനമനദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

26

ഒഴെമവചാേക്കമയമട്ടുണദ്.   നമചാേത്തദ്യം  ടവദത്യുതമ  വചാേങ്ങല  വമലയമനല

വദതമയചാേനങ്ങള്  സസയചമവ  മചാേസചാേടമസ്ഥചാേനത്തമല  ഉപചഭചാേക്തചാേവമനദ്

ടകേമചാേറചാേനള്ള  വദവസ്ഥകേള്  ഉള്നക്കചാേള്ളമച്ചുനകേചാേണദ്  ചകേന്ദ്ര  ഊരജ്ജ

മനചാേലയദ്യം  ടവദത്യുതമ  ചഭദഗതമ  റൂള്സദ് 2022,  29-12-2022-നദ്

പുറനപടവമച്ചമട്ടുണദ്. പ്രസ്തുത ചടചഭദഗതമ പ്രകേചാേരദ്യം ഇന്ധന വമലയമലുണചാേകുന്ന

വദതമയചാേനദ്യം  കേചാേരണചമചാേ  ടവദത്യുത  വചാേങ്ങല  വമലയമല  ഉണചാേകുന്ന

വദതദചാേസദ്യം  കേചാേരണചമചാേ  ഉണചാേകുന്ന  അധമകേ  സചാേമത്തമകേ  ബചാേധദത

സദ്യംസ്ഥചാേന  നറഗുചലറ്ററമ  കേമ്മസ്പീഷനന്റെ  അനമതമ  കൂടചാേനതതനന്ന  ടവദത്യുത

വമതരണ  കേമനമകേള്ക്കദ്  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കളമലനമനദ്യം  ഈടചാേക്കുവചാേന്

അനമതമ നലകുന.

ശസ്പീ  .    പമ  .    നജ  .    ചജചാേസഫദ്:  സര,  100  യൂണമറ്റദ് വനര ഉപചയചാേഗമക്കുന്ന

ഗചാേരഹമകേ ഉപചഭചാേക്തചാേക്കനള ചചാേരജ്ജദ് വരദ്ധനവമലനമനദ്യം ഒഴെമവചാേക്കുചമചാേ ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  ചചാേരജ്ജദ്  വരദ്ധനവമലനമനദ്യം

ഒഴെമവചാേക്കണനമന്നദ്  ആഗഹമുനണങമലുദ്യം  നമലവമനല  സചാേഹചരദത്തമല

സചാേധദമല.   ഗവണ്നമന്റെമനന്റെ  ഭചാേഗത്തുനമനദ്യം  സബ്സമഡമ  കേമടമയചാേല

മചാേത്രചമ നചയ്യുകേയുള. ഇചപചാേള്ത്തനന്ന കുചറ ആനകൂലദങ്ങള് നലകുനണദ്.
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ചചാേരജ്ജദ്  വരദ്ധനവദ്  നറഗുചലറ്ററമ  കേമ്മസ്പീഷനമല  നമക്ഷമപമചാേണദ്.

അതമനനക്കുറമച്ചദ് ആചലചാേചമക്കചാേവന്നതചാേണദ്.  

ശസ്പീ  .     പമ  .    നജ  .    ചജചാേസഫദ്:  സര,  ഇടക്കമയമനല  എകദ്നടന്ഷന്

പരമപചാേടമയദ്  പരമസ്ഥമതമ  മനചാേലയത്തമനന്റെ  അനമതമ  ലഭമച്ചമട്ടുചണചാേ;

എന്നചത്തയദ് പദ്ധതമ തുടങ്ങചാേന് കേഴെമയുദ്യം ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  ഇല.  അതമനന്റെ  ഡമ.പമ.ആര.

തയചാേറചാേക്കചാേനള്ള പ്രചാേരദ്യംഭനടപടമകേള് ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണദ്.    ഗസ്പീന് എനരജമയുനട

ചപ്രചാേതചാേഹനദ്യം എന്ന  നമലയദ്   പരമസ്ഥമതമ  മനചാേലയത്തമനന്റെ  അനമതമ

ലഭമക്കുനമന്നചാേണദ്  പ്രതസ്പീക്ഷ. 

ശസ്പീ  .    ചമചാേൻസദ്  ചജചാേസഫദ്:  സര,  നമ്മുനട  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  കൃഷമക്കചാേര

ഏനറ  വമഷമമക്കുന്ന  ഒരു  കേചാേലഘടത്തമലൂനടയചാേണദ്  ഇചപചാേള്

കേടനചപചാേകുന്നതദ്.   ബഹുമചാേനനപട  നനവദത്യുതമ  വകുപ്പുമനമ  കേരഷകേചരചാേടദ്

ഏറ്റവമധമകേദ്യം ചസ്നേഹമുള്ള വദക്തമയുമചാേണദ്.  കൃഷമനയ ചപ്രചാേതചാേഹമപമക്കചാേനദ്യം

കൃഷമയമല  സസയദ്യം  പരദചാേപത  നനകേവരമക്കചാേനദ്യംചവണമ   കേരഷകേരുനട

ഭചാേഗത്തുനമനദ്യം  തസ്പീവ്രശമദ്യം  ഉണചാേകുനണദ്.   ഇഇൗ  കേചാേരദങ്ങനളലചാേദ്യം

പരമഗണമച്ചുനകേചാേണദ്  കേരഷകേരുമചാേയമ  ബന്ധനപട  പദ്ധതമകേളമല
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അവരുപചയചാേഗമക്കുന്ന നനവദത്യുതമ സഇൗജനദമചാേയമ നകേചാേടക്കുന്നതമനദ് സരക്കചാേര

തയചാേറചാേകുചമചാേ ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  സഇൗജനദമചാേയമ  നനവദത്യുതമ  നകേചാേടക്കചാേന്

വളനര  പ്രയചാേസമചാേണദ്.   എന്നചാേല   ചചാേരജ്ജദ്  വളനര  കേമ്മമയചാേക്കമയചാേണദ്

നകേചാേടക്കുന്നതദ്.   പമ.എദ്യം.കുസുദ്യം  ചയചാേജന  ചനചാേക്കമയചാേല  60  ശതമചാേനദ്യം

സബ്സമഡമ കേരഷകേരക്കദ് കേമട്ടുനണദ്.   സഇൗചരചാേരജനമലയദ്യം സ്ഥചാേപമക്കചാേന്

ഓചരചാേ  കൃഷമക്കചാേരക്കുദ്യം  60  ശതമചാേനദ്യം  സബ്സമഡമ  നകേചാേടക്കുനണദ്.

കേരഷകേരക്കദ്  അധമകേവരുമചാേനദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമലചാേണദ്  അതദ്  പചാേന്

നചയമരമക്കുന്നതദ്.   5  ലക്ഷദ്യം  പമ്പുകേളുള്ളതമല  ഇചപചാേള്ത്തനന്ന  1000

പമ്പുകേള്ക്കദ് നകേചാേടത്തമട്ടുണദ്.  മുഴുവന് നകേചാേടക്കചാേനള്ള ശമദ്യം നടക്കുനണദ്. 

ശസ്പീ.  അനൂപദ്  ചജക്കബദ്  ചുമതലനപടത്തമയതു  പ്രകേചാേരദ്യം  (ശസ്പീ  .    എന്  .

ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്  ):  സര,   നനവദത്യുതമയുനട ആവശദദ്യം വരധമച്ചുവരമകേയുദ്യം എന്നചാേല,

പുതമയ പദ്ധതമകേളമല എന്നതചാേണദ് പ്രതമസന്ധമ.  മണ്ണചാേരക്കചാേടദ് ചമഖലയമല

രണദ്  നനവദത്യുത  പദ്ധതമകേളുനട  പ്രചപചാേസലുകേളുണദ്.  രണ്ടുദ്യം  നനഹചഡചാേ

ഇലകമക്കൽ  ചപ്രചാേജക്ടുകേളചാേണദ്.   ഒന്നദ്,  കുമരദ്യംപുത്തൂര  പഞചാേയത്തമനല

പചാേത്രക്കടവദ്  പദ്ധതമ.   വമമരശനവദ്യം  എതമരപ്പുനമചാേക്ക  വന്നചപചാേള്  ഈ
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പദ്ധതമ മചാേറ്റമവച്ചതചാേണദ്.  രണദ്, അടപചാേടമ വചാേലഡ്യൂ ഇറമചഗഷന് പദ്ധതമ.  അതദ്

മള്ടമ  പരപസദ്  പദ്ധതമയചാേണദ്.   ജലചസചനദ്യം,  കുടമനവള്ളദ്യം,  നനവദത്യുതമ

ഉലചാേദനദ്യം എന്നമവനയ സദ്യംചയചാേജമപമച്ചുനകേചാേണ്ടുള്ളതചാേണദ് ഇഇൗ പദ്ധതമ.  ഇഇൗ

രണദ് പദ്ധതമകേളുനടയുദ്യം ഇന്നനത്ത അവസ്ഥനയന്തെചാേണദ്;  പ്രസ്തുത പദ്ധതമകേള്

മുചന്നചാേട്ടു നകേചാേണ്ടുചപചാേകേചാേന് സരക്കചാേര ആഗഹമക്കുനചണചാേ? 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:   പചാേത്രക്കടവദ്  പദ്ധതമ  നല  പദ്ധതമയചാേണദ്.

ബഫര  ചസചാേണമല  കുനറ  പ്രശ്നങ്ങളുണദ്.   അതദ്  വനമനചാേലയവമചാേയമ

സദ്യംസചാേരമച്ചദ്   പരമഹചാേരദ്യം  ഉണചാേക്കചാേനമന്നദ്  പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന.  പുതമയ

വനനമയമത്തമല  ബഫര  ചസചാേണുമചാേയമ  ബന്ധനപട  പ്രശ്നങ്ങളമല  ഇളവദ്

വന്നചാേല ഇഇൗ പദ്ധതമകേള് ആരദ്യംഭമക്കചാേന് സചാേധമക്കുദ്യം.  അടപചാേടമയമനല വചാേലഡ്യൂ

ഇറമചഗഷന് പദ്ധതമയുനട ഡമ.പമ.ആര. തയചാേറചാേക്കചാേന് നകേചാേടത്തമട്ടുണദ്.  അതദ്

ഇറമചഗഷന്  വകുപചാേണദ്  നചയമരമക്കുന്നതദ്.  നനവദത്യുതമയുദ്യം  ജലചസചനവദ്യം

കൃഷമയുദ്യം കൂടമചച്ചരനള്ള നനലചാേരു പദ്ധതമയചാേണതദ്.  അതദ് നടപചാേചക്കണതദ്

ആവശദമചാേണദ്.  ഇഇൗ പദ്ധതമയചാേയമ കേചാേചവരമ നദമയമലനമനദ്യം  6  ടമ.എദ്യം.സമ.

അടമ നവള്ളദ്യം ഉപചയചാേഗമക്കചാേനദ്യം സചാേധമക്കുദ്യം.  
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ശസ്പീ  .    മചാേണമ  സമ  .    കേചാേപന്:  സര,  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  നനവദത്യുത ഉലചാേദനദ്യം

കൂട്ടുന്നതമനചാേയമ  തുടങ്ങമയ  പദ്ധതമകേളമല,  പ്രചതദകേമച്ചദ്  പചാേലചാേ

നമചയചാേജകേമണലത്തമനല  മചാേരമല  ജലനനവദത്യുത  പദ്ധതമ  ഉള്നപനടയുള്ള

പുതമയ പദ്ധതമകേള് സമയബന്ധമതമചാേയമ പൂരത്തമയചാേക്കചാേനത വരഷങ്ങളുനട

കേചാേലതചാേമസദ്യം  ചനരമടന്നതദ്  സരക്കചാേരമനന്റെ  ശദ്ധയമലനപടമട്ടുചണചാേ;

ഉനണങമല  ടമ  പദ്ധതമകേള്  സമയബന്ധമതമചാേയമ  പൂരത്തസ്പീകേരമച്ചദ്

നനവദത്യുചതചാേലപചാേദനദ്യം  വരദ്ധമക്കചാേന്  സരക്കചാേര  നടപടമ  സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ;

വമശദസ്പീകേരമക്കചാേചമചാേ? 

 ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  ബന്ധനപട  ഉചദദചാേഗസ്ഥനര  വമളമച്ചദ്

സമയബന്ധമതമചാേയമ പ്രതമദമനദ്യം നചചയണ പ്രവൃത്തമകേനളക്കുറമച്ചദ് കൃതദമചാേയ

നനടദ്യംചടബമള് തയചാേറചാേക്കമ പ്രവരത്തനങ്ങള് നടനവരുനണദ്.  കേഴെമയുന്നത്ര

ചവഗദ്യം പൂരത്തമയചാേക്കചാേനള്ള ശമദ്യം നടക്കുനണദ്.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    എച്ചദ്  .    കുഞമ്പു:  ഉഡുപമ-കേരമന്തെളദ്യം  400  MW  നനവദത്യുതമ

നനലന്  നമരമചാേണവമചാേയമ  ബന്ധനപടദ്  കേചാേസരചഗചാേഡദ്  ജമലയമല

കൃഷമക്കചാേരക്കദ്  ഭൂമമയുദ്യം  കേചാേരഷമകേവമളകേളുദ്യം  നഷനപടന്ന  സചാേഹചരദമുണദ്.

അവര പല സ്ഥലങ്ങളമലുദ്യം പ്രശ്നമുണചാേക്കുകേയുദ്യം  സമരദ്യം നടത്തുകേയുദ്യം നചയ.
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കേചാേരഷമകേവമളകേള്  നഷനപടന്ന  കൃഷമക്കചാേരക്കദ്  മതമയചാേയ  നഷപരമഹചാേരദ്യം

നലകേമനക്കചാേണദ് ഇഇൗ പ്രശ്നത്തമനദ് പരമഹചാേരമുണചാേക്കചാേന്ചവണ ഇടനപടലുകേള്

നടത്തുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  കേരഷകേരുമചാേയമ  ചചരന്നദ്  പ്രശ്നദ്യം

പരമഹരമക്കചാേനള്ള നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കചാേന് കേചാേസരചഗചാേഡദ് ജമലചാേ കേളകരക്കദ്

നമരചദ്ദേശദ്യം  നലകേമയമട്ടുണദ്.   അതദ്  എത്രയുദ്യം  ചവഗദ്യം  പരമഹചാേരമക്കചാേന്

സചാേധമക്കുനമന്നചാേണദ് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതദ്. 

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമചാേര  ചജചാേസഫദ്:  സര,  ചഷചാേളയചാേര  ഡചാേദ്യം

നമറഞ്ഞുനമലക്കുചമചാേഴുദ്യം ചഷചാേളയചാേര പവര ഹഇൗസമനല രണദ് ജനചററ്ററുകേള്

തകേരചാേറമലചാേയതുമൂലദ്യം  ചചാേലക്കുടമ  പുഴെയമചലയ്ക്കുളള  നസ്പീനരചാേഴുക്കദ്

ഇലചാേതചാേയമരമക്കുകേയചാേണദ്.  ജനചററ്ററുകേളുനട  തകേരചാേര  പരമഹരമക്കചാേന്  രണദ്

മചാേസദ്യം ചവണനമന്നചാേണദ് മനസമലചാേക്കചാേന് സചാേധമച്ചതദ്.  ചചാേലക്കുടമയുദ്യം പരമസര

പ്രചദശങ്ങളുദ്യം വലമയ വരള്ച്ചനയ അഭമമുഖസ്പീകേരമക്കുകേയചാേണദ്. 15000  നഹകര

പ്രചദശനത്ത  കേരഷകേര  വലമയ  പ്രതമസന്ധമ  ചനരമടകേയചാേണദ്.

അടമയന്തെരമചാേയമ  ഡചാേദ്യം  തുറനവമടദ്  ഇഇൗ  പ്രതമസന്ധമ  പരമഹരമക്കചാേനളള

നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  നനവദത്യുതവകുപമനദ്  മചാേത്രദ്യം

തസ്പീരുമചാേനനമടക്കചാേന്  സചാേധമക്കുന്ന  ഒന്നല  ഡചാേമമനന്റെ  കേചാേരദദ്യം.  ഡചാേദ്യം

തുറനകേഴെമഞചാേല 10  ചകേചാേടമ രൂപയുനട ഇലകമസമറ്റമനയങമലുദ്യം നഷനപടന്ന

ഒരു  സ്ഥമതമയചാേണദ്  നമലവമലുളളതദ്.  അതുനകേചാേണദ്  ബഹുമചാേനനപട

മുഖദമനമയുമചാേയുദ്യം  ബഹുമചാേനനപട  എദ്യം.എല.എ.-യുമചാേയുദ്യം  ആചലചാേചമച്ചദ്

ഇചപചാേഴെനത്ത  നവളളത്തമനന്റെ  ലഭദതക്കുറവനമചാേനക്ക

വമലയമരുത്തമയതമനചശഷദ്യം  ചവണ  വമധത്തമല  നടപടമ

സസസ്പീകേരമക്കചാേവന്നതചാേണദ്. 

ശസ്പീമതമ  ശചാേന്തെകുമചാേരമ  നകേ  .:  സര,  രചാേജദത്തുതനന്ന  ആദദമചാേയമ  ഒരു

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനദ്യം   പചാേലക്കചാേടദ്  ജമലചാേ  പഞചാേയത്തമല

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുളള  നനഹഡല ചപ്രചാേജകചാേണദ്  മസ്പീന്വലദ്യം ജലനനവദത്യുത പദ്ധതമ.

ബഹുമചാേനനപട  മനമക്കദ്  ഇതദ്  ചനരമടദ്  അറമയചാേവന്നതചാേണദ്.  വമവമധ

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങള്ക്കദ്  ഇത്തരത്തമല  പുതമയ  പദ്ധതമകേള്

ആരദ്യംഭമക്കചാേനളള  ചപ്രചാേതചാേഹനവദ്യം  നടപടമകേളുദ്യം  ഗവണ്നമന്റെദ്

സസസ്പീകേരമക്കുന്നതമചനചാേനടചാേപദ്യംതനന്ന കേരമമ പഞചാേയത്തമനല ആറ്റമല  എന്ന

നവളളച്ചചാേടത്തമല പുതമയ നനഹഡല ചപ്രചാേജകദ് ആരദ്യംഭമക്കചാേന് ഗവണ്നമന്റെദ്
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ലക്ഷദമമടനചണചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  തസ്പീരച്ചയചാേയുദ്യം  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ

സ്ഥചാേപനങ്ങളുദ്യം  സഹകേരണ  സദ്യംഘങ്ങളുദ്യം  ഇത്തരദ്യം  പദ്ധതമയുമചാേയമ

മുചന്നചാേട്ടുവന്നമട്ടുണദ്. അതമനന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ കുനറയധമകേദ്യം നചറുകേമട ജലനനവദത്യുത

പദ്ധതമകേള്  നകേചാേണ്ടുവരചാേന്  സചാേധമക്കുദ്യം.  ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമനട

ഉന്നയമച്ച  കേചാേരദദ്യം  വളനര  ഗഇൗരവമചാേയമത്തനന്ന  പരമചശചാേധമക്കുദ്യം.  അതദ്

ജമലചാേപഞചാേയത്തുതനന്ന  നചയ്യുകേയചാേനണങമല  എലചാേവമധ  സഹചാേയവദ്യം

നലകുന്നതചാേണദ്.

ശസ്പീ  .    എലചദചാേസദ്   പമ  .    കുന്നപമള്ളമല:  സര,  നമ്മള് ഏറ്റവദ്യം കൂടതല

ആശയമക്കുന്നതദ്  ജലനനവദത്യുത  പദ്ധതമകേനളയചാേണദ്.  കേചാേറ്റമലനമനദ്യം

സഇൗചരചാേരജ്ജത്തമലനമനനമചാേനക്ക നനവദത്യുതമ ഉലപചാേദമപമക്കചാേന് സചാേധമക്കുദ്യം.

അചമരമക്കയമനല യൂട എന്ന സ്ഥലനത്ത സചാേള്ടദ്  ചലക്കദ്  സമറ്റമ  മുഴുവനചാേയുദ്യം

ചസചാേളചാേറമലചാേണദ്  പ്രവൃത്തമക്കുന്നതദ്.  ചസചാേളചാേര  കൂടതലചാേയമ  ഉപചയചാേഗമക്കുന്ന

നനവദത്യുത  പദ്ധതമകേള്  സരക്കചാേര  പചാേന്  നചയ്യുനചണചാേ;  ചകേരളത്തമല  ആ

രസ്പീതമയമലുളള ഒരു വലമയ പദ്ധതമക്കദ്  സചാേധദതയുചണചാേ?
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ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  ഇചപചാേള്ത്തനന്ന  വസ്പീടകേളമല  പുരപ്പുറ

ചസചാേളചാേര നല രസ്പീതമയമല മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുനണദ്. ആ പദ്ധതമക്കദ് 40 ശതമചാേനദ്യം

സബ്സമഡമ  നലകുനണദ്.  അഗമകേള്ച്ചര  പരപസമനദ്  അഞദ്  ലക്ഷദ്യം

കേണക്ഷനകേളുണദ്. ആ പദ്ധതമക്കദ് 60 ശതമചാേനദ്യം സബ്സമഡമ അനവദമച്ചചാേല

ധചാേരചാേളദ്യം  കേണക്ഷനകേള്  വരചാേന്  സചാേധദതയുണദ്.  പുതമയതചാേയമ  ചഫചാേടമദ്യംഗദ്

ചസചാേളചാേര  പചാേനല  നമരത്തമ  ടവദത്യുതമ  ഉലപചാേദമപമക്കചാേന്  ശമമക്കുനണദ്.

ഇങ്ങനനനയചാേനക്കയുനണങമലുദ്യം  പസ്പീക്കദ്  അവറമല  നനവദത്യുതമ

ലഭമക്കണനമങമല  ജലനനവദത്യുത  പദ്ധതമകേള്തനന്ന  ചവണദ്യം.  ചകേരളത്തമല

ജലനനവദത്യുത പദ്ധതമകേള്ക്കദ് ധചാേരചാേളദ്യം സചാേധദതയുണദ്. 3000 TMC നവളളദ്യം

ചകേരളത്തമനല ഡചാേമുകേളമലുണദ്.  ഇറമചഗഷനദ്യം നനവദത്യുതമക്കുദ്യം ചവണമ ആനകേ

300  TMC  നവളളചമ  ഉപചയചാേഗമക്കുനളള.  ബചാേക്കമയുളള  ജലദ്യം

പചാേഴെചാേകുകേയചാേണദ്.  ധചാേരചാേളദ്യം  നചാേണദ  വമളകേള്ക്കദ്     നവള്ളദ്യം  ഉപചയചാേഗമക്കചാേന്

സചാേധമക്കുന്ന സചാേഹചരദമുണദ്.  ഇചപചാേള് നചാേണദ വമളകേനളചാേനദ്യം നനയ്ക്കുന്നമല.

ചസചാേളചാേര പമദ്  വച്ചദ്  ഇഇൗ വമളകേനളചാേനക്ക നനച്ചചാേല അതമനന്റെ ഉലപചാേദനദ്യം

ആറദ്  ഇരടമനയങമലുദ്യം  ഉയരനവരുകേയുദ്യം  നചയ്യുദ്യം.  അതദ്  ഉപചയചാേഗമക്കചാേന്

സചാേധമക്കുചമചാേനയന്നദ്  പരമചശചാേധമക്കചാേദ്യം.  അതമനദ്  ചസചാേളചാേര  പമദ്  വയചാേനളള
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പ്രചതദകേ സഹചാേയവദ്യം നചയചാേവന്നതചാേണദ്.

ശസ്പീ  .    മുരളമ  നപരുനനലമ:  സര,  കൃഷമവകുപദ്  ചകേചാേള്നമലങ്ങളമനല

പമ്പുകേള്  പ്രവൃത്തമപമക്കുന്നതമനചവണമ  പ്രതമവരഷദ്യം  പത്തദ്  ചകേചാേടമ

രൂപചയചാേളദ്യം  നനവദത്യുതമ  ചചാേരജ്ജമനത്തമല  നചലവഴെമക്കുനണദ്.  ഇതദ്

ഒഴെമവചാേക്കചാേനദ്യം  പചാേടചശഖരങ്ങള്ക്കദ്  തുടരന്നദ്  ലചാേഭമുണചാേക്കചാേന്  സചാേധമക്കുന്ന

വമധത്തമല കേരഷകേരക്കദ് യചാേനതചാേരു മുതലമുടക്കുദ്യം കൂടചാേനത തൃശൂര ജമലയമനല

ചകേചാേള്നമലങ്ങളമല  സഇൗചരചാേരജ്ജ  പദ്ധതമ  നടപമലചാേക്കചാേന്  പ്രചാേഥമമകേ

ചയചാേഗദ്യം  ബഹുമചാേനനപട മനമയുനട സചാേന്നമദ്ധദത്തമല നടന്നമരുന. അതമനന്റെ

തുടരനടപടമകേള് എനന്തെചാേനക്കയചാേനണന്നദ് വമശദസ്പീകേരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  രണദ് മചാേസത്തമനളളമലത്തനന്ന അതമനന്റെ

ചജചാേലമകേള്  പൂരത്തമയചാേക്കചാേനളള  ശമത്തമലചാേണദ്.  അതദ്  നലരസ്പീതമയമല

ചപചാേകുനണദ്.  കൃഷമക്കചാേരക്കുദ്യം അധമകേ വരുമചാേനദ്യം ലഭമക്കുന്ന തരത്തമലചാേണതദ്

പചാേന്  നചയമരമക്കുന്നതദ്.  ബഹുമചാേനനപട  എദ്യം.എല.എ.തനന്ന

മുന്കേനയടത്തചാേണദ്  അതദ്  നചയതദ്.  എലചാേ  പചാേടചശഖര  കേമ്മമറ്റമകേളുദ്യം  ഒരു

നസചാേനനസറ്റമ ചപചാേനല രൂപസ്പീകേരമച്ചചാേണദ് പ്രവരത്തമക്കുന്നതദ്. അവരക്കദ് ഒചന്നചാേ

രചണചാേ മചാേസനത്ത നനവദത്യുതമചയ ആവശദമുളള. ബചാേക്കമയുളള അചഞചാേ ആചറചാേ
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മചാേസദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  നനവദത്യുതമ  മമച്ചമചാേണദ്.  അവരക്കദ്  അധമകേ  വരുമചാേനദ്യം

ലഭമക്കുന്ന തരത്തമലചാേണദ് പചാേന് നചയമരമക്കുന്നതദ്.

 ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉടബദുള്ള:  സര,  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കളുനട വരദ്ധനയനസരമച്ചദ്

നസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസുകേള്  വമഭജമക്കനപചടണതുണദ്.  സചാേധചാേരണക്കചാേരചാേയ

ജനങ്ങള്  ഏറ്റവദ്യം  കൂടതല  പ്രചയചാേജനനപടത്തുന്ന  നസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസുകേള്

വളനര  കുറവചാേണദ്.  എനന്റെ  നമചയചാേജകേമണലത്തമനല  പുലപറ്റ

പഞചാേയത്തമനല  ഉപചഭചാേക്തചാേക്കള്  നതചാേടടത്തുളള  പൂചക്കചാേട്ടൂര  പഞചാേയത്തദ്,

കുഴെമമണ്ണ  പഞചാേയത്തദ്  എന്നമവമടങ്ങളമനല  കേമഴെമചശരമ  നസക്ഷന്

ഓഫസ്പീസമനനയുദ്യം വളളുവമദ്യം നസക്കഷന് ഓഫസ്പീസമനനയുദ്യം മചഞരമ നസക്ഷന്

ഓഫസ്പീസമനനയുമചാേണദ്  ആശയമക്കുന്നതദ്.  പുലപറ്റ  പഞചാേയത്തമനല

ജനങ്ങള്ക്കദ്  സഇൗകേരദ  പ്രദമചാേയ  തരത്തമല  പൂനകേചാേളത്തൂര  ആസ്ഥചാേനമചാേയമ

ഒരു  നസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസദ്  എന്ന  ആശയദ്യം  നകേ.എസദ്.ഇ.ബമ.-യുനട

പരമഗണനയമല  വരഷങ്ങളചാേയമ  നമലനമലക്കുകേയചാേണദ്.  ആ  നസക്ഷന്

ഓഫസ്പീസദ് എത്രയുദ്യം ചവഗത്തമല യചാേഥചാേരത്ഥദമചാേക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  അതദ്  പരമചശചാേധമക്കചാേദ്യം.  പുതമയ

സചാേചങതമകേവമദദ  നകേചാേണ്ടുവന്നതുനകേചാേണദ്  നസക്ഷന്  ഓഫസ്പീസുകേളമചലയദ്
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ആരക്കുദ്യം  ചപചാേചകേണമവരുന്നമല.  ഇത്തരനമചാേരു  സന്ദരഭത്തമല  നസക്ഷന്

ഓഫസ്പീസുകേള് ആവശദമചാേനണങമല   ആരദ്യംഭമക്കചാേവന്നതചാേണദ്. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബചാേബു    (  തൃപ്പൂണമത്തുറ  ):  സര,   ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെദ്

നടപചാേക്കുന്ന  നനവദത്യുതമ  നയത്തമല  സദ്യംസ്ഥചാേനനത്ത  ജനങ്ങള്ക്കദ്  വലമയ

ആശങയുണദ്.  ആ  നയദ്യം  അചതപടമ  നടപമലചാേക്കചാേനചാേചണചാേ  സദ്യംസ്ഥചാേന

ഗവണ്നമന്റെദ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്;  അനലങമല എനന്തെങമലുദ്യം ബദല നയമുചണചാേ;

ഉനണങമല എന്തെചാേനണന്നദ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടമ:  സര,  അതുനകേചാേണചാേണദ്  നമയമസഭ

ഐകേകേചണദന  ആ  നയദ്യം പചാേസചാേക്കമയതദ്,   ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെദ്

നടപമലചാേക്കുന്ന  ടവദത്യുതമ  നയദ്യം  നടപചാേക്കചാേന്  ബുദ്ധമമുടചാേനണനദ്യം

സസകേചാേരദവലക്കരണത്തമനദ്  സചാേധമക്കമനലനദ്യം  ചബചാേരഡമനന

ഒന്നമച്ചുനമരത്തചാേന് തസ്പീരുമചാേനമച്ചതുദ്യം. അതുചപചാേനല ഇചപചാേള് പുതമയ ഒരു നയദ്യം

കൂടമ  വന്നമട്ടുണദ്.  കേഴെമഞ  പ്രചാേവശദദ്യം  ഒന്പതദ്  നനപസ  വരദ്ധമപമക്കചാേന്

കേചാേരണദ്യം  ഇറക്കുമതമ  കേലക്കരമ  ഉപചയചാേഗമച്ചുനകേചാേണ്ടുളള  ജനചറഷന്

നടത്തണനമന്നദ്  നമബന്ധന  വച്ചതുനകേചാേണദ്  അതമനന്റെ  നചലവകൂടമ  നമ്മള്

വഹമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമലുളള  നയദ്യം  വന്നതമനന്റെ  അടമസ്ഥചാേനത്തമലചാേണദ്  മുന്നദ്
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മചാേസചത്തയദ്  ആ  നനവദത്യുതമ  വചാേങ്ങുന്ന  സമയത്തദ്  ഒന്പതദ്  നനപസ

വരദ്ധമപമച്ചതദ്. ചകേന്ദ്ര സരക്കചാേരമനന്റെ ഇഇൗ നയദ്യം സസകേചാേരദവലക്കരണത്തമനന്റെ

മുചന്നചാേടമയചാേണദ്. അതമനന സദ്യംസ്ഥചാേനദ്യം ശക്തമചാേയമ എതമരക്കുദ്യം.

വദവസചാേയ എചസ്റ്ററ്റുകേളമനല ഭൂമമ ടകേമചാേറ്റത്തമനള്ള പചാേടദ്യം നയദ്യം

(*183) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമജമന്:
    ചഡചാേ  .   നകേ  .   ടമ  .   ജലസ്പീൽ:
    ശസ്പീ  .   വമ  .   ചജചാേയമ:
  ശസ്പീ  .    പമ  .    മമ്മമക്കുടമ:  തചാേനഴെ  കേചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങള്ക്കദ്

നമയമദ്യം, വദവസചാേയദ്യം, കേയർ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചാേ:

(എ) സുസ്ഥമര സചാേമത്തമകേ വളരച്ച ഉറപചാേക്കുകേനയന്ന ലക്ഷദചത്തചാേനട

വദചാേവസചാേയമകേ  നമചക്ഷപങ്ങള്ക്കദ്  അനകൂലയമടമചാേയമ  സദ്യംസ്ഥചാേനനത്ത

മചാേറ്റമനയടക്കുന്നതമനചാേയമ  വമവമധ  ഏജന്സമകേള്ക്കദ്  കേസ്പീഴെമലുള്ള  വദവസചാേയ

എചസ്റ്ററ്റുകേളമനല  ഭൂമമ  ടകേമചാേറ്റദ്യം  അനചാേയചാേസമചാേക്കചാേന്

നടപടമനയടത്തമട്ടുചണചാേ;

(ബമ)  വദവസചാേയ  എചസ്റ്ററ്റുകേളമനല  ഭൂമമ  ടകേമചാേറ്റത്തമനള്ള  പചാേടദ്യം

നയത്തമനദ് അദ്യംഗസ്പീകേചാേരദ്യം നലകേമയമട്ടുചണചാേ;

(സമ)  ഭൂമമ  ആവശദനപടന്നവരക്കദ്  ഉടന്തനന്ന  ലഭദമചാേക്കുന്നതമനദ്

ഉചദദചാേഗസ്ഥതലത്തമല  വസ്പീഴ്ചയുണചാേകേമനലന്നദ്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനള്ള



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

39

വദവസ്ഥകേള് പ്രസ്തുത നയത്തമലുള്നപടത്തചാേന് ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചാേ;

(ഡമ)  ഇത്തരത്തമല  പചാേടത്തമനനടക്കുന്ന  ഭൂമമ  ഈടദ്  നവയചാേന്

അവകേചാേശദ്യം നലകുനചണചാേ എന്നദ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

നമയമദ്യം,  വദവസചാേയദ്യം,  കേയര വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്):  സര,

(എ&ബമ) വദവസചാേയ വകുപമനകേസ്പീഴെമനല വദവസചാേയ വചാേണമജദ ഡയറകചററ്റദ്,

കേമന്ഫ,  സമഡ്ചകേചാേ,  ചകേരള  സദ്യംസ്ഥചാേന  വദവസചാേയ  വമകേസന

ചകേചാേരപചറഷന്  എന്നമവയുനട  വദവസചാേയ  എചസ്റ്ററ്റുകേളമനലയുദ്യം

പചാേരക്കുകേളമനലയുദ്യം ഭൂമമ ടകേമചാേറ്റവമചാേയമ ബന്ധനപടദ് യൂണമടഫഡദ് ലചാേന്ഡദ്

ലസ്പീസദ് ചപചാേളമസമ  രൂപസ്പീകേരമക്കുന്നതമനള്ള     നടപടമകേള് സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന.

വദവസചാേയ വകുപമനല നപചാേതുചമഖലചാേ സ്ഥചാേപനങ്ങളചാേയ സമഡ്ചകേചാേ, കേമന്ഫ,

ചകേരള സദ്യംസ്ഥചാേന വദവസചാേയ വമകേസന ചകേചാേരപചറഷന് എന്നമവ നമലവമല

30 വരഷനത്ത ലസ്പീസദ് വദവസ്ഥയമലചാേണദ് ഭൂമമ അനവദമക്കുന്നതദ്.

(സമ)  വദവസചാേയ  വചാേണമജദ  ഡയറകറചററ്റമനന്റെ  അധസ്പീനതയമലുള്ള

വദവസചാേയ  എചസ്റ്ററ്റുകേളമലുദ്യം/ചപചാേട്ടുകേളമലുദ്യം  വദവസചാേയ  ഭൂമമക്കചാേയമ

ഓണ്ടലനചാേയമ  ലഭമക്കുന്ന  അചപക്ഷകേള്  ജമലചാേ/സദ്യംസ്ഥചാേന  ലചാേന്ഡദ്

അചലചാേടദ്നമന്റെദ്  കേമ്മമറ്റമ  അദ്യംഗസ്പീകേചാേരദ്യം  നലകുന്ന  മുറയദ്  അതതദ്  ജമലചാേ
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വദവസചാേയ  ചകേന്ദ്രദ്യം  ജനറല  മചാേചനജര  ഇന്റെരവഡ്യൂ  നടത്തമ  വരഷചാേവരഷദ്യം

തയചാേറചാേക്കുന്ന മുന്ഗണനചാേലമസ്റ്റമനന്റെ അടമസ്ഥചാേനത്തമലചാേണദ് വദവസചാേയ ഭൂമമ

അനവദമച്ചുനലകുന്നതദ്.  സദ്യംരദ്യംഭകേരക്കദ്  സമയബന്ധമതമചാേയമ  ഭൂമമ  അചലചാേടദ്

നചയ്യുന്നതമനള്ള  സദ്യംവമധചാേനവദ്യം  നമലവമലുണദ്.  നമശ്ചമത

ദമവസങ്ങള്ക്കുള്ളമല  അചലചാേടദ്നമന്റെദ്  നടപടമകേള്  പൂരത്തമയചാേക്കണനമന്ന

വദവസ്ഥയുദ്യം പുതമയ ചടത്തമലുള്നപടത്തമയമട്ടുണദ്.

(ഡമ)  പചാേട  വദവസ്ഥയമല  ഭൂമമ  അനവദമക്കുന്നതമനദ്  2013  മുതല

നമലവമലുണചാേയമരുന്ന  ചട  പ്രകേചാേരദ്യം  വദവസചാേയ  ഭൂമമ  ഈടവയ്ക്കുന്നതമനദ്

അനമതമ  നലകേമയമരുന.  നപചാേതുചമഖലചാേ  സ്ഥചാേപനങ്ങളചാേയ  കേമന്ഫ,

സമഡ്ചകേചാേ,  ചകേരള  സദ്യംസ്ഥചാേന  വദവസചാേയ  വമകേസന  ചകേചാേരപചറഷന്

എന്നമവയുനട ഉടമസ്ഥതയമലുള്ള ഭൂമമയമലുദ്യം സദ്യംരദ്യംഭകേരക്കദ് വചാേയ്പയചാേയമ ഈ ടദ്

നലകുന്നതമനദ് അനമതമ നലകേമവരുന.

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമജമന്: സര,  വദവസചാേയരദ്യംഗത്തദ് വലമയ മചാേറ്റങ്ങളുണചാേക്കമ

അതുവഴെമ  നതചാേഴെമല  സചാേധദതകേള്  സൃഷമച്ചുനകേചാേണദ്  മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുന്ന

പമണറചാേയമ  സരക്കചാേരമനനയുദ്യം  അതമനദ്  ചനതൃതസദ്യം  നലകുന്ന

വകുപ്പുമനമനയയുദ്യം പ്രചതദകേദ്യം  അഭമനന്ദമക്കുകേയചാേണദ്.  നമലവമല വദവസചാേയ
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ആവശദത്തമനചാേയമ  നലകേമയമരമക്കുന്ന  ഭൂമമയുനട  ടകേമചാേറ്റ  വദവസ്ഥയമല

കേചാേലചാേനസൃതമചാേയ മചാേറ്റദ്യം  നകേചാേണ്ടുവരചാേന് സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേര ഏനതങമലുദ്യം

തരത്തമല ആചലചാേചമക്കുനചണചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  ബഹുമചാേനദനചാേയ  അദ്യംഗദ്യം  ഉന്നയമച്ചതദ്

ഗഇൗരവമചാേയ  ഒരു  വമഷയമചാേണദ്.   അതുസദ്യംബന്ധമച്ചദ്  unified  land  lease

policy  ആ  പ്രശ്നദ്യം  കൂടമ  അഭമസദ്യംചബചാേധന  നചയ്യുനണദ്.   നമലവമല

വദവസചാേയമകേ  എചസ്റ്ററ്റുകേളമല  ഭൂമമയുനട  ഉടമസ്ഥത  ടകേമചാേറ്റദ്യം,  ആകമവമറ്റമ

മചാേറ്റദ്യം  ഇവനയലചാേദ്യം  സങസ്പീരണ്ണമചാേയ  പ്രശ്നങ്ങളചാേയചാേണദ്  വകുപ്പുകേചാേണുന്നതദ്.

അതമനന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  പല  തലങ്ങളമലുദ്യം  ചരച്ചകേള്  നടത്തമ.   ഇതദ്  റവനഡ്യൂ

വകുപ്പുദ്യം  തതസത്തമല  അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചമട്ടുണദ്.   ഒരചാേള്  മരണനപടചാേചലചാേ,  51

ശതമചാേനദ്യം  ഒചാേഹരമ  നമലനമരത്തമയചാേചലചാേ,  ഉടമസ്ഥചാേവകേചാേശദ്യം  എളുപത്തമല

ടകേമചാേറുന്നതമനള്ള  വദവസ്ഥകേള്  പുതമയ  കേരടദ്  നയത്തമല  റവനഡ്യൂവകുപദ്

ഇചപചാേള് തതസത്തമല  അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചമട്ടുണദ്.  ഒചാേചരചാേ ആകമവമറ്റമയുദ്യം ചനരനത്ത

പ്രചതദകേദ്യം  പരചാേമരശമച്ചമരുന.  ഉദചാേഹരണമചാേയമ  പചാേസ്റ്റമകേദ്  കേപമനന്റെ

നമരമ്മചാേണമചാേനണങമല   പചാേസ്റ്റമകേദ്  കേപദ്  മചാേത്രമചാേണദ്  നമരമ്മമക്കചാേന്

സചാേധമക്കുകേ.  അതദ്  ചപപര കേപമനന്റെ വദവസചാേയത്തമചലയദ്  മചാേറണനമങമല
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വസ്പീണ്ടുദ്യം പടയദ്യം മചാേചറണ സചാേഹചരദമുണചാേയമരുന.  അനതലചാേദ്യം വദവസചാേയമകേ

ആകമവമറ്റമനയന്ന  നപചാേതു  ആകമവമറ്റമയമചലയദ്  നകേചാേണ്ടുവരചാേനള്ള  വദവസ്ഥ

വകുപദ് അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചമട്ടുണദ്.  മചാേരച്ചദ് മചാേസത്തമല തനന്ന  unified land lease

policy പുറത്തമറക്കചാേന് സചാേധമക്കുനമന്നചാേണദ് സരക്കചാേര പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതദ്.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമജമന്:  സര,  വദവസചാേയ  രദ്യംഗത്തദ്  വലമയ  രസ്പീതമയമല

ഇന്നവസ്റ്റദ്നമന്റെമനദ്യം  നതചാേഴെമലമനദ്യം  മചാേറ്റങ്ങള്ക്കുദ്യം വഴെമനയചാേരുക്കുന്ന ഒന്നചാേണദ്

സസകേചാേരദ  വദവസചാേയ  പചാേരക്കദ്.  ഈ  സസകേചാേരദ  വദവസചാേയ  പചാേരക്കുകേള്

തുടങ്ങുന്നതുമചാേയമ  ബന്ധനപട്ടുള്ള  നടപടമകേളുനട  പുചരചാേഗതമ

വമശദസ്പീകേരമക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  വലമയ  മചാേറ്റങ്ങള്ക്കദ്  സഹചാേയകേരവദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനദ്  വളനര  അനകൂലവമചാേയ ഒരു സചാേഹചരദദ്യം

സൃഷമക്കുന്നതമനദ്  സസകേചാേരദ  വദവസചാേയ  പചാേരക്കുകേള്

സഹചാേയകേരമചാേനണന്നചാേണദ് സരക്കചാേര കേരുതുന്നതദ്.  കേഴെമഞ ഗവണ്നമന്റെമനന്റെ

കേചാേലഘടത്തമലചാേണദ്  ടപ്രവറ്റദ്  ഇന്ഡസ്ട്രേമയല  പചാേരക്കമനന്റെ  ചപചാേളമസമ

അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചതദ്.   എന്നചാേല  അതമനന  അടമസ്ഥചാേനനപടത്തമ  എന്തുനകേചാേണദ്

പുതമയ  വദവസചാേയ  പചാേരക്കുകേള്  വന്നമനലനള്ള  ഒരു  റമവഡ്യൂ
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നടത്തുകേയുണചാേയമ.   അന്നദ്  കേനണത്തമയ  പ്രചാേചയചാേഗമകേ   പരമമമതമകേള്

മറമകേടക്കുന്നതമനചാേവശദമചാേയ  ചഭദഗതമകേള്  ആ  ചപചാേളമസമയമല  വരുത്തമ.

ഇചപചാേള്  പത്തദ്  ഏക്കറമല  കൂടതല  ഭൂമമയുള്ള  വദക്തമകേള്ക്കദ്,  അതദ്

പചാേരടദ്ണരഷമപചാേകേചാേദ്യം  ട്രസ്റ്റചാേകേചാേദ്യം  ചകേചാേപചററ്റസ്പീവചാേകേചാേദ്യം  നനപ്രവറ്റദ്  ലമമമറ്റഡദ്

കേമനമയചാേകേചാേദ്യം,  അവരക്കദ് നഡവലപര നപരമമറ്റദ് നലകുന്ന സദ്യംവമധചാേനമചാേണദ്

ഈ  പുതമയ  നയത്തമലുള്ളതദ്.  അഞദ്  ഏക്കറമനദ്യം  പത്തദ്

ഏക്കറമനമുളളമലുള്ളതചാേനണങമല  സ്റ്റചാേന്ചഡരഡദ്  ഡമടസന്  ഫചാേകറമ

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനള്ള അനമതമ നലകുന്നതചാേണദ്.  ഒരു ഏക്കറമനദ് 30 ലക്ഷദ്യം

രൂപ മുതല പരമചാേവധമ മൂന്നദ് ചകേചാേടമരൂപ വനര ഇന്നസന്റെസ്പീവചാേയമ  common

effluent  treatment  plant  മറ്റദ്  ഇന്ഫചാേസ്ട്രേക്ചര  നഡവലപ്നമന്റെമനദ്   ഈ

സസ്പീദ്യം പ്രകേചാേരദ്യം ഗവണ്നമന്റെദ് നലകുനണദ്. അചപക്ഷകേള് ഒചാേണ്ടലനചാേയചാേണദ്

സമരപമചക്കണതദ്.  അങ്ങനന സമരപമക്കുന്ന അചപക്ഷയമല നമയമപ്രകേചാേരദ്യം

വദവസചാേയദ്യം നടത്തചാേന് സചാേധമക്കുന്ന ഭൂമമയമല മറ്റദ് എലചാേ ചരഖകേളുമുനണങമല

30 ദമവസത്തമനള്ളമല ടലസന്സദ് ടസറ്റമലനമനദ്യം ഡഇൗണ്ചലചാേഡദ് നചയദ്

എടക്കചാേന്  സചാേധമക്കുന്ന  ക്രമസ്പീകേരണമചാേണുള്ളതദ്.  ഇതമനകേദ്യം  എടദ്  സസകേചാേരദ

വദവസചാേയ പചാേരക്കുകേള്ക്കദ് അനമതമ നലകേചാേന് സചാേധമച്ചുനവന്നകേചാേരദദ്യം ഈ



Uncorrected/Not for Publication
27.02.2023

44

സഭനയ ഞചാേന് അറമയമക്കുകേയചാേണദ്.  

ചഡചാേ.  നകേ.  ടമ.  ജലസ്പീല ചുമതലനപടത്തമയ പ്രകേചാേരദ്യം  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    എൻ  .

ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ  ):  സര,   ഹമല  (ഇന്തെദ)  ലമമമറ്റഡമനന്റെ  ചകേരള  യൂണമറ്റദ്

അടച്ചുപൂടചാേന്  തസ്പീരുമചാേനനമടത്ത  സചാേഹചരദത്തമല

സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനവകേചാേശനപട  ഭൂമമ  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനദ്  വദവസചാേയ

വകുപ്പുമനമ  നടത്തുന്ന  ശമങ്ങനള  അഭമനന്ദമക്കുന.   വദവസചാേയങ്ങള്ക്കദ്

സ്ഥലദ്യം അനവദമക്കുകേയുദ്യം ബന്ധനപടവര പണമടയ്ക്കുകേയുദ്യം നചയമട്ടുദ്യം ചരഖകേള്

ടകേമചാേറചാേത്തതുമൂലചമചാേ  നനകേമചാേറുന്നതമലുള്ള  കേചാേലതചാേമസദ്യംമൂലചമചാേ

സദ്യംരദ്യംഭകേരക്കദ്  ബചാേങ്കുകേളമല  നമന്നദ്  വചാേയ്പനയടക്കചാേന്  സചാേധമക്കുന്നമല.  ഈ

വമഷയദ്യം  അങ്ങയുനട  ശദ്ധയമലനപടമട്ടുചണചാേ;  ഇതമനള്ള  കേചാേലതചാേമസദ്യം

ഒഴെമവചാേക്കചാേന് നടപടമകേള് സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   രചാേജസ്പീവദ്: സര, ബഹുമചാേനനപട അദ്യംഗദ്യം ഉന്നയമച്ച ചചചാേദദത്തമനദ്

രണദ്  ഭചാേഗങ്ങളുണദ്.  നമലവമല  HIL  (India)  Limited  പൂടമ

സസകേചാേരദവലക്കരണ  നടപടമകേളുമചാേയമ  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേര

മുചന്നചാേട്ടുചപചാേവകേയുമചാേണദ്.  ചനരനത്ത  എച്ചദ്.എന്.എല.-നന്റെ

സസകേചാേരദവത്കേരണ  നസ്പീക്കത്തമനനതമനര  ചലലത്തമല  പനങടത്തദ്  ടമ
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സ്ഥചാേപനനത്ത സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേര പമടമനച്ചടത്തനതങമല ഹമല  (ഇന്തെദ)

ലമമമറ്റഡമനന്റെ  കേചാേരദത്തമല  സദ്യംസ്ഥചാേന  സരക്കചാേരമനദ്  ചലലത്തമല

പനങടക്കചാേനള്ള  അവകേചാേശമമനലന്ന  നമലപചാേടചാേണദ്  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേര

സസസ്പീകേരമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  ചകേരളത്തമനല  ആദദനത്ത  ചകേന്ദ്ര  നപചാേതുചമഖല

സ്ഥചാേപനങ്ങളമനലചാേന്നചാേയ എച്ചദ്.ഐ.എല.-നന്റെ കേചാേരദത്തമല വദവസ്ഥകേളുള്ള

ഭൂമമ,  തമരമച്ചുപമടമക്കചാേന്  സചാേധമക്കുന്ന  ഭൂമമ  എത്രയചാേനണന്നദ്  പ്രചതദകേദ്യം

അചനസഷമക്കചാേന്  ജമലചാേ  ഭരണകൂടചത്തചാേടദ്  ആവശദനപടമട്ടുണദ്.

ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗത്തമനന്റെ  രണചാേമനത്ത  ചചചാേദദവമചാേയമ  ബന്ധനപടദ്

പ്രചതദകേമചാേയ  ഏനതങമലുദ്യം  പ്രശ്നങ്ങളുനണങമല  അക്കചാേരദദ്യം

പരമചശചാേധമക്കുന്നതചാേണദ്. നപചാേതുനവയുള്ള സചങതമകേപ്രശ്നങ്ങള് പുതമയ നയദ്യം

നമലവമലവരുന്നചതചാേടകൂടമ  പരമഹരമക്കചാേന്  കേഴെമയുനമന്നചാേണദ്  സരക്കചാേര

പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതദ്.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചാേയമ:  സര,  കേരുത്തുറ്റതുദ്യം മമകേവചാേരന്നതുമചാേയ അടമസ്ഥചാേന

സഇൗകേരദങ്ങള് വദചാേവസചാേയമകേ വളരച്ചയദ് വളനര അനമവചാേരദമചാേണദ്.  അത്തരദ്യം

പ്രവരത്തനങ്ങള്ക്കദ് ഊന്നല നലകേമയചാേണദ് ബഹുമചാേനനപട വകുപ്പുമനമയുദ്യം

വകുപ്പുദ്യം  പ്രവരത്തമക്കുന്നനതന്നദ്  അറമയചാേദ്യം.   തമരുവനന്തെപുരനത്ത  ടലഫദ്
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സയന്സദ് പചാേരക്കമല ബചയചാേനടചകചാേളജമ യൂണമറ്റുകേളുദ്യം അനബന്ധ ഗചവഷണ

സ്ഥചാേപനങ്ങളുനട  സജ്ജസ്പീകേരണവദ്യം  നമഡമക്കല  ഉപകേരണങ്ങളുനട

യൂണമറ്റുനമചാേനക്ക  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനചവണമയുള്ള  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടനവരുനണദ്.  ആയതദ് ഏതുഘടത്തമനലത്തമനയന്നദ് വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:   സര,  ടലഫദ്  സയന്സദ്  പചാേരക്കമനചാേവശദമചാേയ

ഇചക്കചാേസമസ്റ്റദ്യം  ശക്തമനപടത്തചാേനചാേണദ്  ഗവണ്നമന്റെദ്  തുടക്കദ്യംമുതല

ശമമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  ഈ ചമഖലയമനല ഇന്ഡസ്ട്രേമ ചകേരളത്തമല ആരദ്യംഭമക്കചാേന്

കേഴെമയണനമങമല  ആവശദമചാേയ  ഗചവഷണ  സഇൗകേരദങ്ങളുദ്യം  അചതചാേനടചാേപദ്യം

ലചബചാേറടറമകേളുദ്യം  പരസ്പീക്ഷണത്തമനചാേവശദമചാേയ  സഇൗകേരദങ്ങളുദ്യം

ഒരുക്കമനയടചക്കണതുണദ്.  ടലഫദ് സയന്സദ് പചാേരക്കമനന്റെ ആദദഘ ടദ്യം നല

രസ്പീതമയമല  പൂരത്തമകേരമക്കചാേന്  സചാേധമച്ചമട്ടുണദ്.   പൂനണ  ടവചറചാേളജമ

ലചാേബമനനക്കചാേള്  മമകേവചാേരന്ന  രസ്പീതമയമലുള്ള  സഇൗകേരദങ്ങചളചാേനടയുള്ള

ടവചറചാേളജമ  ലചാേബമനന്റെ  പ്രവരത്തനദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചുകേഴെമഞ്ഞു.   മറ്റദ്

സഇൗകേരദങ്ങളുദ്യം  വമപുലനപടത്തുനണദ്.   അടത്തുതനന്ന  പ്രധചാേനനപട

ബമലഡമദ്യംഗമനന്റെ ടകേമചാേറ്റവദ്യം ഉദ്ഘചാേടനവദ്യം നടത്തചാേന് കേഴെമയുന്ന രൂപത്തമല

സജ്ജമചാേയമട്ടുണദ്.  നനലഫദ് സയന്സദ് പചാേരക്കമനനചാേരു പരമമമതമയുണദ്.  അതദ്
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ചകേരളത്തമനചാേനകേയുനള്ളചാേരു പ്രശ്നദ്യം തനന്നയചാേണദ്. ഗവണ്നമന്റെദ് ഭൂമമചയനറ്റടത്തദ്

നലകുചമചാേള് അതമനദ് വലമയ വമലയചാേണദ് സദ്യംരദ്യംഭകേര നലചകേണമ വരുന്നതദ്,

അതമനനചാേരു  പ്രചതദകേ  സസ്പീദ്യം  കൂടമ  ആവമഷ്കരമക്കണനമന്നദ്  സരക്കചാേര

ആചലചാേചമക്കുനണദ്.  ടലഫദ് സയന്സദ് പചാേരക്കദ് ചകേരളത്തമനല പുതമയകേചാേല

വദവസചാേയങ്ങള്  ശക്തമനപടന്നതമനള്ള  പ്രധചാേനനപട

പശ്ചചാേത്തലസഇൗകേരദമചാേയമ മചാേറുനമന്നചാേണദ് സരക്കചാേര കേണക്കചാേക്കുന്നതദ്.  

ശസ്പീ.  പമ.  മമ്മമക്കുടമ ചുമതലനപടത്തമയ പ്രകേചാേരദ്യം  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    ബചാേബു

(  നനന്മേചാേറ  )):  സര,  ആനരചാേനക്ക എനന്തെചാേനക്ക പറഞചാേലുദ്യം ചമല മചാേധദമങ്ങള്

അനതചാേനക്ക  അച്ചുക്കുടദ്യം  നമരത്തമ  അവമതമപ്പുണചാേക്കചാേന്  ശമമച്ചചാേലുദ്യം

സ്റ്റചാേരടപ്പുകേളുനടയുദ്യം  എദ്യം.എസദ്.എദ്യം.ഇ.-കേളുനടയുദ്യം  കേചാേരദത്തമലുദ്യം  വന്കേമട

വദവസചാേയ സദ്യംരദ്യംഭകേനര ആകേരഷമക്കുന്ന കേചാേരദത്തമലുദ്യം പ്രകേ കൃതമക്കമണങ്ങുന്ന

തരത്തമലുള്ള  വദവസയങ്ങളചാേരദ്യംഭമച്ചദ്  ചകേരളനത്ത  മുചന്നചാേടദ്  നയമക്കുന്ന

കേചാേരദത്തമലുദ്യം പ്രചതദകേ ശദ്ധനചലുത്തുന്ന എല.ഡമ.എഫദ്.  സരക്കചാേരമനനയുദ്യം

പ്രചതദകേമച്ചദ്  വകുപ്പുമനമനയയുദ്യം  അഭമനന്ദമക്കുന.  നകേചാേച്ചമ-ബദ്യംഗളരു

വദചാേവസചാേയമകേ  ഇടനചാേഴെമക്കചാേവശദമചാേയ  ഭൂമമചയനറ്റടക്കല  ദ്രൂതഗതമയമലചാേണദ്

നടക്കുന്നതദ്.  നപചാേനദ്യംവമല  നകേചാേടത്തദ്  കേരഷകേരമലനമനള്നപനട  ഭൂമമ
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ഏനറ്റടത്തദ് ഒന്നചാേദ്യം യു.പമ.എ.  ഗവണ്നമന്റെമനന്റെ കേചാേലത്തദ് പ്രഖദചാേപമച്ച ചകേചാേച്ചദ്

ഫചാേകറമക്കുചവണമ തറകേലമടദ്  ചപചാേയതലചാേനത ചകേചാേച്ചുമമല ഫചാേകറമയുമമല.  ടമ

ചകേചാേച്ചദ്  ഫചാേകറമക്കുചവണമ  ഏനറ്റടത്ത  400  ഏക്കറമലധമകേദ്യം  ഭൂമമയമല

ഇചപചാേള് ആനയുദ്യം മറ്റദ്  വനദമൃഗങ്ങളുമചാേണദ്  വളരുന്നതദ്.    ടമ  ഭൂമമ  നകേചാേച്ചമ -

ബദ്യംഗളരു വദവസചാേയ ഇടനചാേഴെമക്കചാേയമ ഏനറ്റടക്കചാേന് എനന്തെലചാേദ്യം തരത്തമലുള്ള

പ്രവരത്തനങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കചാേനചാേണുചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  നകേചാേച്ചമ -ബദ്യംഗളരു  വദവസചാേയ

ഇടനചാേഴെമക്കുചവണമ  പചാേലക്കചാേടദ്  രണദ്  ചറചാേഡുകേളചാേണുള്ളതദ്.   അതമനചാേയുള്ള

സ്ഥലചമനറ്റടക്കല നടപടമകേള് നല രസ്പീതമയമല പൂരത്തമകേരമക്കചാേന് കേഴെമഞ്ഞു.

ചകേന്ദ്ര-സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേരുകേളുനട സദ്യംയുക്ത സദ്യംരദ്യംഭമചാേണതദ്.  ഇന്തെദയമനല

നമചാേത്ത  വദവസചാേയ  ചകേചാേറമചഡചാേര  സദ്യംവമധചാേനത്തമനന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ

ചകേരളത്തമല  അതമചവഗദ്യം  ഭൂമമചയനറ്റടക്കചാേന്  കേഴെമഞതമല  പ്രചതദകേദ്യം

അഭമനന്ദനദ്യം  ലഭമക്കുകേയുണചാേയമ.   ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം  ശസ്പീ.  ബചാേബു

(നനന്മേചാേറ)  ചൂണമക്കചാേണമച്ച  ചകേചാേച്ചദ്  ഫചാേകറമനയ  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  സദ്യംസ്ഥചാേന

സരക്കചാേര  ഭൂമമചയനറ്റടത്തദ്  നറയമലചവയദ്  നനകേമചാേറമക്കഴെമഞമട്ടുണദ്.

അതമനചാേല നമലവമല അതദ് സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേരമനന്റെ നനകേവശമല, ടമ ഭൂമമ
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നറയമലചവയമലനമന്നദ്  തമരമച്ചദ്  കേമചടണതുണദ്.   ബഹുമചാേനദനചാേയ  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമച്ച കേചാേരദദ്യം വളനര പ്രസക്തമചാേണദ്.  കേചാേകേചാേലങ്ങളചാേയുള്ള ആവശദനമന്ന

നമലയദ്  സരക്കചാേര  ഭൂമമചയനറ്റടത്തദ്  നനകേമചാേറമയമട്ടുദ്യം  ചകേചാേച്ചു

ഫചാേകറമയചാേരദ്യംഭമക്കചാേന്  നമലവമനലയുദ്യം  മുന്  ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമനകേളുദ്യം

തയചാേറചാേയമടമല.  ടമ  ഭൂമമ  തമരമച്ചദ്  ലഭമക്കുന്നതമനചാേവശദമചാേയ  ശമങ്ങള്

ഗവണ്നമന്റെദ്  നടത്തുന്നതചാേയമരമക്കുദ്യം.  ഇത്തരത്തമലുള്ള  ചമല  സചാേചങതമകേ

പരമമമതമകേള് അതമനനണന്നദ് കേചാേചണണതുണദ്.  

ശസ്പീ  .   ടമ  .   വമ  .   ഇബചാേഹമദ്യം: സര,  എനമക്കദ് വദവസചാേയ വകുപ്പുമനമനയ

അഭമനന്ദമക്കണനമന്നദ് ആഗഹമുനണങമലുദ്യം പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള് തുടങ്ങമയതദ്

നപരുപമച്ചദ്  കേചാേണമച്ചുനകേചാേണ്ടുള്ള  കേണക്കുകേളുദ്യം  അതുമചാേയമ  ബന്ധനപട

വമവരങ്ങളുദ്യം  പുറത്തുവന്ന  സചാേഹചരദത്തമല  അതമനദ്  നമരവചാേഹമമലചാേത്ത

സചാേഹചരദമചാേണുള്ളതദ്.  വദവസചാേയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുചമചാേള്

ഗവണ്നമന്റെദ്  അതമനദ്  സചപചാേരടദ്  നചയനകേചാേണദ്  സബ്സമഡമ

പ്രഖദചാേപമക്കുനണദ്.  പനക്ഷ,  ഇങ്ങനന  പ്രഖദചാേപമക്കുന്ന

സബ്സമഡമകേനളചാേനദ്യം  കൃതദസമയത്തദ്  കേമട്ടുന്നമനലനദ്യം  അക്കചാേരദത്തമല

അനചാേവശദമചാേയ  കേചാേലതചാേമസമുണചാേകുനനവനമുള്ള  ആചക്ഷപദ്യം
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നമലനമലക്കുനണദ്.  ഇതമല  എത്ര  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കദ്  ഇനമ  സബ്സമഡമ

നകേചാേടക്കചാേനണദ്.  അതദ്  ദ്രുതഗതമയമല  ലഭദമചാേക്കുന്നതമനള്ള  നടപടമ

സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   രചാേജസ്പീവദ്: സര,  ബഹുമചാേനദനചാേയ  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമനട

പറഞകേചാേരദദ്യം  അചദ്ദേഹത്തമനന്റെ  ഹൃദയത്തമല  നമനവന്നതചാേണദ്.

ആതചാേരത്ഥമചാേയമ  അഭമനന്ദമക്കചാേന് അചദ്ദേഹദ്യം  ആഗഹമക്കുനണദ്.   പനക്ഷ,

ഇചപചാേള്  പലരുദ്യം  സൃഷമച്ച  സചാേഹചരദദ്യം  കേചാേരണദ്യം  അചദ്ദേഹത്തമനദ്  അതമനദ്

കേഴെമയചാേനത  ചപചാേയ  പരമമമതമയചാേണദ്  ഇവമനട  പറഞതദ്.  അതമനദ്  ഞചാേന്

അചദ്ദേഹചത്തചാേടദ് പ്രചതദകേദ്യം നന്ദമ ചരഖനപടത്തുന.  വദവസചാേയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനദ്  സരക്കചാേര  നലകേമവരുന്ന  സബ്സമഡമകേള്  പരമചാേവധമ

ചവഗത്തമല നലകേചാേനചാേണദ് ശമമച്ചുനകേചാേണമരമക്കുന്നതദ്. ഏനതങമലുദ്യം പ്രചതദകേ

ചകേസമല ഇതുചപചാേലുള്ള എനന്തെങമലുദ്യം തടസചമചാേ ബുദ്ധമമുട്ടുചണചാേ ഉനണങമല

അതദ്  ശദ്ധയമലനപടത്തമയചാേല  അതമചവഗത്തമല  തനന്ന  നടപമലചാേക്കചാേന്

ശമമക്കുദ്യം.   അതമനചാേയുള്ള  നടപടമക്രമങ്ങനളലചാേദ്യം  ഓണ്ടലനചാേക്കമ

മചാേറ്റചാേനചാേണദ്  വദവസചാേയ  വകുപദ്  ശമമച്ചുനകേചാേണമരമക്കുന്നതദ്.  പരമചാേവധമ

സമയബന്ധമതമചാേയമതനന്ന  സബ്സമഡമകേള്  നലകേചാേന്  കേഴെമയണനമന്നതദ്
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തനന്നയചാേണദ് സരക്കചാേരമനന്റെ കേചാേഴ്ചപചാേടദ്. 

ശസ്പീ  .    നകേ  .    പമ  .    ചമചാേഹനന്:   സര,  സദ്യംരദ്യംഭകേരക്കദ്  എളുപത്തമല ഭൂമമ

ലഭമക്കചാേന്  ചവണമയുള്ള  നടപടമകേളുമചാേയമ  മുചന്നചാേട്ടുചപചാേകുചമചാേള്  അതമനന്റെ

സചങതമകേതസദ്യം  ലളമതമചാേചക്കണതുദ്യം  അതദ്  ഇന്നവചസ്റ്റഴദ്

ഫണദ് ലമയചാേയമരമക്കുകേയുദ്യം ചവണദ്യം. അനതചാേനടചാേപദ്യം കൂടതല ഭൂമമ എളുപത്തമല

കേമന്ഫയദ്  ടകേമചാേറചാേനള്ള  നടപടമ  സസസ്പീകേരമക്കുകേയുദ്യം  ചവണദ്യം.  എനന്റെ

നമചയചാേജകേ മണലത്തമല  258  ഏക്കര ഭൂമമ കേമന്ഫയ്ക്കുചവണമ ടകേമചാേറചാേന്

ലചാേന്ഡദ്  അകേസമസസമഷന്  നടപടമകേള്  ആരദ്യംഭമച്ചമടദ്  മൂന്നദ്  വരഷമചാേയമ,

ഇചപചാേഴുദ്യം  പൂരത്തമകേരമച്ചമടമല.   അതദ്  ചവഗത്തമലചാേക്കചാേനള്ള  നടപടമകേള്

സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?    

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:   സര,  ബഹുമചാേനദനചാേയ അദ്യംഗദ്യം പറഞതദ് വളനര

പ്രശസമചാേയ ഭചാേഗമചാേണദ്.  തുടക്കദ്യം  മുതല ഒടക്കദ്യംവനര  സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേര

വളനരയധമകേദ്യം  നസ്ട്രേയമന്  എടത്തദ്  പരമശമമച്ചതമനന്റെ  ഫലമചാേയമടചാേണദ്

നകേചാേച്ചമ -ബദ്യംഗളരു  വദവസചാേയ  ഇടനചാേഴെമക്കചാേവശദമചാേയ  ഭൂമമ

സമയബന്ധമതമചാേയമ  ഏനറ്റടക്കചാേന് കേഴെമഞതദ്.  എല.എ.ആര.ആര.  ആകദ്

നമലവമല  വന്നതമനചശഷദ്യം  ഒരു  നസന്റെദ്  സ്ഥലദ്യം  ഏനറ്റടക്കുന്നതമനദ്യം  100
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ഏക്കര  സ്ഥലദ്യം  ഏനറ്റടക്കുന്നതമനദ്യം  ഒചര  നടപടമക്രമമചാേണുള്ളതദ്,

അചതചപചാേനല  അതമനദ്   സമയക്രമവമുണദ്.   അതുനകേചാേണദ്  സമയക്രമദ്യം

പചാേലമച്ചുനകേചാേണദ്  മചാേത്രനമ  ഭൂമമ  ഏനറ്റടക്കചാേന്  കേഴെമയൂ.   ഇവമനട  കേണ്ണൂരമല

അചദ്ദേഹത്തമനന്റെ  മണലത്തമലുദ്യം  മടന്നൂരമല  ശസ്പീമതമ  നകേ.  നകേ.  ടശലജ

ടസ്പീച്ചറുനട  മണലത്തമലുദ്യം ഭുമമ  ഏനറ്റടക്കുന്നതദ്  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  നമലനമലക്കുന്ന

വകുപ്പുകേള്  തമ്മമലുള്ള  ഏചകേചാേപനത്തമനചവണമ  ആവശദമചാേയ

ക്രമസ്പീകേരണങ്ങള്  വരുത്തുവചാേന്  ബഹുമചാേനനപട  മുഖദമനമ  മുന്കേനയടത്തദ്

കേഴെമഞ  ദമവസദ്യം  ചയചാേഗദ്യം  ചചരന്നമരുന.  റവനഡ്യൂ  വകൂപ്പുമനമയുദ്യം  ഞചാേനദ്യം

ബന്ധനപട  ഉചദദചാേഗസ്ഥരുദ്യം  ആ  ചയചാേഗത്തമല   പനങടത്തമരുന.   ഭുമമ

ഏനറ്റടക്കുന്നതദ് സമയബന്ധമതമചാേയമ പൂരത്തമകേരമക്കുന്നതമനള്ള ക്രമസ്പീകേരണദ്യം

ഇചപചാേള് നടത്തമയമട്ടുണദ്. ഭൂമമ ഏനറ്റടക്കലമനന്റെ ചവഗത വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനദ്

ജമല കേളകനറ ചുമതലനപടത്തമയമട്ടുണദ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രഭചാേകേരൻ:  സര,  പലക്കചാേടദ്  ജമലയമല  വദവസചാേയ

സദ്യംരദ്യംഭകേരുനട മസ്പീറ്റമദ്യംഗദ് ഡമ.ഐ.സമ.യുനട ചനത കൃതസത്തമല വമളമച്ചു ചചരത്തു.

പചക്ഷ,  ഭൂമമ  വമതരണദ്യം  നചയ്യുന്ന  കേചാേരദത്തമലുണചാേകുന്ന  കേചാേലതചാേമസദ്യം

പലവമധ  പരചാേതമകേള്ക്കുമമടയചാേകുനണദ്.  ഇഇൗ  സചാേഹചരദത്തമല  ഭൂമമ
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വമതരണദ്യം ചവഗത്തമലചാേക്കചാേന് നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:   നമലവമലുള്ള  വദവസചാേയ  എചസ്റ്ററ്റുകേളമല  ജമലചാേ

വദവസചാേയ ചകേന്ദ്രവമചാേയമ ബന്ധനപടതചാേനണങമല ഭൂമമയമല പരമമമതമയുണദ്.

നമലവമല  വദചാേവസചാേയദ്യം  നടക്കചാേത്ത  ഭൂമമയചാേനണങമല  മമക്കവചാേറുദ്യം

ലമറ്റസമചഗഷനള്ളതചാേണദ്.  അതമനന്റെ  നമചാേത്തദ്യം  സ്റ്റചാേറ്റസദ്  ഗവണ്നമന്റെദ്

എടക്കുകേയുണചാേയമ.   അതമനന്റെ  അടമസ്ഥചാേനത്തമല  ചകേരളത്തമനല  ജമല

വദവസചാേയ  ചകേന്ദ്രവമചാേയമ  ബന്ധനപടചതചാേ  അനലങമല  ഡമ.ഐ.സമ.-യുനട

(Directorate  of  Industries  and  Commerce)  നമയനണത്തമലുള്ളചതചാേ

ആയ  വദവസചാേയ  പചാേരക്കുകേളമല ഇതുമചാേയമ  ബന്ധനപട  എലചാേ  ചകേസുകേളുദ്യം

ലമസ്റ്റദ്  നചയകേഴെമഞ്ഞു.  പ്രസ്തുത  ചകേസുകേളമചന്മേല  പുതമയ  നയദ്യം  നമലവമല

വരുന്നചതചാേനട പരമഹരമക്കനപടചാേവന്ന ചകേസുകേള് പ്രചതദകേദ്യം ലമസ്റ്റദ് നചയചാേന്

തസ്പീരുമചാേനമച്ചു.  ഏനതങമലുദ്യം ടഹചക്കചാേടതമ ജഡ്ജമയുനട മസ്പീഡമചയഷനമലൂനട

തസ്പീരപചാേക്കചാേന്  കേഴെമയുന്ന  ചകേസുകേള്  പ്രചതദകേദ്യം  ലമസ്റ്റദ്  നചയണനമനദ്യം

കേണസ്റ്റദ്  നചചയണ  ചകേസുകേള്  പ്രചതദകേദ്യം  ലമസ്റ്റദ്  നചയണനമനദ്യം

തസ്പീരുമചാേനമച്ചമട്ടുണദ്.  നമലവമനല  ചകേസുകേനള  ഇത്തരത്തമല  മൂന്നദ്

കേചാേറ്റഗറമകേളചാേയമ  തമരമച്ചമട്ടുണദ്.  ബഹുമചാേനദനചാേയ  അഡസചക്കറ്റദ്  ജനറല,
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വദവസചാേയത്തമനന്റെ  നസഷദല  പസ്പീഡര,  മറ്റദ്  അഭമഭചാേഷകേര,  ബന്ധനപട

സരക്കചാേര  ഉചദദചാേഗസ്ഥര  എന്നമവര  ചചരന്നദ്  വമശദമചാേനയചാേരു  ചയചാേഗദ്യം

നടത്തമയമട്ടുണദ്.  അതമനന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമ  ഇത്തരത്തമലുള്ള  നമയമപരമചാേയ

തരക്കങ്ങള്  പരമഹരമക്കചാേന്  കേഴെമയുനമന്നചാേണദ്  പ്രതമക്ഷമക്കുന്നതദ്.   എലചാേ

അചലചാേട്ടുനമനകേളുദ്യം  പുതമയ  ചപചാേളമസമ  പ്രകേചാേരദ്യം  ഓണ്ടലനചാേയമ  തനന്ന

നലകുന്നതചാേയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   നകേ  .   പമ  .   എ  .   മജസ്പീദദ്: സര, ഇന്നകേല ലമമമറ്റഡമനന്റെ ടകേവശമുള്ള

ഭൂമമ  വദവസചാേയ  സദ്യംരദ്യംഭകേരക്കുചവണമ  നകേചാേടനത്തങമലുദ്യം   അവനയചാേനക്ക

ഇചപചാേഴുദ്യം  ഉപചയചാേഗപ്രദമലചാേനത കേമടക്കുകേയചാേണദ്.  ടമ  ഭൂമമയമല വദവസചാേയ

സദ്യംരദ്യംഭദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുന്നമനലങമല ആയതദ് തമരമച്ചുവചാേങ്ങചാേനള്ള സദ്യംവമധചാേനദ്യം

ഏരനപടത്തുചമചാേ;  അചതചാേനടചാേപദ്യം  മലപ്പുറനത്ത  ഇന്നകേലമല  വളനര

ഭദ്യംഗമയചാേയമ  പ്രവരത്തമച്ചമരുനന്നചാേരു  എഡത്യുചക്കഷന്

ഇന്സ്റ്റമറ്റഡ്യൂട്ടുണചാേയമരുനന്നങമലുദ്യം   ഇചപചാേള്  അതദ്  നമനചപചാേയമ.   അവമനട

ജമലചാേ സഹകേരണ ചഹചാേസമറ്റലമല ഒരു വമദദചാേഭദചാേസ ചകേന്ദ്രദ്യം ആരദ്യംഭമക്കചാേന്

ചരച്ച നടത്തമ എദ്യം.ഡമ.-യുമചാേയമ ധചാേരണയുണചാേക്കമയമട്ടുണദ്.  അക്കചാേരദത്തമല

അന്തെമമ തസ്പീരുമചാേനമുണചാേക്കചാേന് തയചാേറചാേകുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  ഇന്നകേല  ലമമമറ്റഡമനന്റെ  ഭൂമമനയലചാേദ്യം

മമക്കവചാേറുദ്യം  നന്നചാേയമ  വമനമചയചാേഗമക്കുനണദ്.  എന്നചാേല  ചമലനതചാേനക്ക

ചകേചാേടതമയമല  ചകേസദ്  നമലനമലക്കുന്നതമനന്റെ  ഭചാേഗമചാേയമടചാേണദ്

ഉപചയചാേഗശൂനദമചാേയമ  കേമടക്കുന്നതദ്.  ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം

ചൂണമക്കചാേടമയതുചപചാേനല,  മലപ്പുറനത്ത  ഇന്നകേലമല  പ്രവരത്തമച്ചമരുന്ന

എഡത്യുചക്കഷന്  ഇന്സ്റ്റമറ്റഡ്യൂടദ്  ചകേചാേവമഡമനന്റെ  പശ്ചചാേത്തലത്തമല

നമലച്ചുചപചാേനയന്നതദ് വസ്തുതയചാേണദ്.  Expression of Interest (EOI) വമളമച്ചദ്

സുതചാേരദമചാേയ  പ്രക്രമയയമലൂനടയചാേണദ്  വസ്പീണ്ടുദ്യം  അതദ്  അചലചാേടദ്  നചയ്യുന്നതമനദ്

എകദ്പ്രഷന്  ഓഫദ്  ഇന്റെറസ്റ്റദ്  വമളമച്ചചപചാേള്  ഒരു   സ്ഥചാേപനദ്യം  മചാേത്രമചാേണദ്

അതമല  തചാേലരദദ്യം  കേചാേണമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  അതമനന്റെ   നമയമവശങ്ങളുദ്യം  മനറ്റലചാേ

നടപടമക്രമങ്ങളുദ്യം  പൂരത്തസ്പീകേരമച്ചതമനചശഷദ്യം  ആ  സ്ഥലദ്യം

വമനമചയചാേഗമക്കണനമനതനന്നയചാേണദ് സരക്കചാേര കേചാേണുന്നതദ്.  നമയമപ്രകേചാേരദ്യം

ഒരു  സ്ഥചാേപനദ്യം  മചാേത്രചമയുളനവന്നതമല  അക്കചാേരദത്തമല  വദക്തത

വരുത്തമയചശഷദ്യം  മറ്റദ്  പ്രശ്നങ്ങനളചാേനമമനലങമല  അതമചവഗദ്യം

തസ്പീരുമചാേനനമടക്കചാേന്  കേഴെമയുദ്യം.  ഇന്നകേല  ലമമമറ്റഡമനന്റെ  ചബചാേരഡമനദ്

അതമനള്ള പൂരണ്ണമചാേയ അവകേചാേശമുണദ്.  
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ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    നനലമക്കുന്നദ്:  സര,  കേചാേസരചഗചാേഡദ് നഗരപ്രചദശനത്ത

വമദദചാേനഗറമല  സമഡ്ചകേചാേയുനട  കേസ്പീഴെമലുള്ള  ഇന്ഡസ്ട്രേമയല  എചസ്റ്ററ്റമനദ്

ഏക്കര  കേണക്കമനദ്  ഭൂമമയുദ്യം  നമരവധമ  വദവസചാേയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുമുണദ്.

അടമസ്ഥചാേനസഇൗകേരദവമചാേയമ  ബന്ധനപടദ്  ധചാേരചാേളദ്യം  പ്രശ്നങ്ങള്  അവമനട

നമലനമലക്കുനണദ്.  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ചരച്ച  നടത്തുന്നതമനചാേയമ  കേഴെമഞ

ദമവസദ്യം ഒരു ചയചാേഗദ്യം വമളമച്ചമരുന.  അവമടനത്ത ഭൂമമക്കദ് നചാേളമതുവനര പടയദ്യം

ലഭമച്ചമടമനലന്നതചാേണദ്  പ്രധചാേനനപട  പ്രശ്നദ്യം.  ടമ  ഭൂമമക്കദ്  പടയമനവദമക്കചാേന്

നടപടമകേള് സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  കേചാേസരചഗചാേഡദ്  ഇന്ഡസ്ട്രേമയല  എചസ്റ്ററ്റമചലയുദ്യം

നകേ.എസദ്.ഐ.ഡമ.സമ.-യുനടയുനമചാേനക്ക  ഉപചയചാേഗശൂനദമചാേയമ  കേമടക്കുന്ന

സ്ഥലദ്യം  പൂരണ്ണമചാേയമ  വദവസചാേയചാേവശദത്തമനദ്  ഉപചയചാേഗമക്കണനമന്നദ്

ബഹുമചാേനദനചാേയ  അദ്യംഗദ്യം  മുമ്പുദ്യം  ശദ്ധയമലനപടത്തമയമട്ടുണദ്.

ഞങ്ങനളചാേന്നമച്ചദ്  അത്തരദ്യം ചമല സ്ഥലങ്ങള് സന്ദരശമക്കുകേയുദ്യം നചയമരുന.

അവമനടനയചാേനക്ക  വദവസചാേയപരമചാേയമ  നലരസ്പീതമയമലുള്ള

മചാേറ്റമുണചാേകുനനവന്നതദ്  അചങ്ങയ്ക്കുതനന്ന  ചബചാേദ്ധദനപടമട്ടുണചാേകുദ്യം.

പടയമനവദമക്കുന്നതദ്  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  യൂണമടഫ ഡദ്  ചപചാേളമസമ  വരുന്ന
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ഘടത്തമല സമഡ്ചകേചാേയുനട ഭൂമമക്കുദ്യം എളുപത്തമല പടയദ്യം നലകേചാേന് കേഴെമയുദ്യം.

സമഡ്ചകേചാേയുനട  അത്തരദ്യം  എചസ്റ്ററ്റുകേള്  കുനറക്കൂടമ  പുതമയ  രൂപത്തമചലയദ്

മചാേറണദ്യം.  ജമലചാേ  വദവസചാേയ  ചകേന്ദ്രത്തമല  സമഡ്ചകേചാേയുനട

നമയനണത്തമലുള്ള  പല  എചസ്റ്ററ്റുകേളുദ്യം  വളനര  പ്രചാേകൃതമചാേയ

അവസ്ഥയമലചാേണദ്.  അനതചാേനക്ക  നമച്ചനപടത്തുന്നതമനചവണമ

കേമഫ്ബമയമലനമനദ്യം 250 ചകേചാേടമ രൂപയുനട വചാേയ്പ അനവദമച്ചമട്ടുണദ്.  പുതമയ

വദവസ്ഥയനസരമച്ചദ്  ധനകേചാേരദ  വകുപ്പുകൂടമ  അതദ്  അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കണദ്യം.

കേചാേരണദ്യം,  ചബചാേചറചാേയമദ്യംഗദ്  ലമമമറ്റമലക്കൂടമ  ഉള്നപടത്തണനമനന്നചാേരു

പുതമനയചാേരു  വദവസ്ഥ  വന്നതുനകേചാേണദ്  അതമല  വദക്തത  വരുത്തമ  വചാേയ്പ

അനവദമച്ചചാേല  ഈ  എചസ്റ്ററ്റുകേനളലചാേദ്യം  കുചറക്കൂടമ  ആധുനമകേരൂപത്തമചലയദ്

മചാേറ്റചാേന് കേഴെമയുദ്യം. ഈ പുതമയ നയദ്യം അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കുന്നമുറയദ് പടയ വമതരണവദ്യം

ചവഗത്തമലചാേക്കചാേന് കേഴെമയുദ്യം.  

സചാേമത്തമകേ പ്രതമസന്ധമനയതദ്തുടർന്നദ് മചാേറ്റമവച്ച നചലവകേൾ

(*184) ശസ്പീ  .   എ  .   നകേ  .   എദ്യം  .   അഷ്റഫദ്:
   ശസ്പീ  .   കുറുചക്കചാേളമ നമചാേയസ്പീൻ:
   ശസ്പീ  .   പമ  .   അബ്ദുല ഹമസ്പീദദ്:
 ശസ്പീ  .    യു  .    എ  .    ലത്തസ്പീഫദ്:  തചാേനഴെക്കചാേണുന്ന  ചചചാേദദങ്ങള്ക്കദ്

ധനകേചാേരദ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചാേ:
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(എ)  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  സചാേമത്തമകേ  പ്രതമസന്ധമ

രൂക്ഷമചാേയതമനനതദ്തുടർന്നദ്  വമവമധ  ചക്ഷമനപൻഷനകേളുനട  വമതരണദ്യം

നമലച്ചമട്ടുചണചാേനയന്നദ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ;

(ബമ)  മരചാേമത്തദ് പണമകേൾ നചയവകേയമൽ കേരചാേറുകേചാേർക്കദ് നൽകേചാേനള്ള

തുകേയമൽ കുടമശദ്ശമകേ വരുത്തമയമട്ടുചണചാേനയന്നദ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ;

(സമ)  സർക്കചാേർ ജസ്പീവനക്കചാേർ,  അദ്ധദചാേപകേർ എന്നമവർക്കുള്ള ഡമ.എ.,

ലസ്പീവദ്  സറണർ  ആനകൂലദദ്യം  എന്നമവ  അനവദമക്കചാേനചണചാേനയന്നദ്

വദക്തമചാേക്കുചമചാേ;

(ഡമ)  മുടക്കദ്യം  വന്നമട്ടുള്ള  ചക്ഷമനപൻഷനകേൾ,  കേരചാേറുകേചാേർക്കദ്

നലകേചാേനള്ള  കുടമശമകേ,  ജസ്പീവനക്കചാേർക്കദ്  അർഹതനപട  ആനകൂലദങ്ങൾ

മുതലചാേയവ  നൽകുന്നതമനദ്  ആനകേ  എത്ര  തുകേ  ചവണമവരുനമന്നദ്

കേണക്കചാേക്കമയമട്ടുചണചാേ; എങമൽ വമശദചാേദ്യംശദ്യം നലകുചമചാേ?

ധനകേചാേരദ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല):  സര,

(എ) 2020 നസപ്റ്റദ്യംബർ മുതൽ ചക്ഷമ നപൻഷനകേൾ അതതദ് മചാേസദ്യംതനന്ന

നൽകേമവരുനണദ്. ചമല അവസരങ്ങളമൽ രണ്ടുമചാേസനത്ത നപൻഷൻ ഒന്നമച്ചദ്

നൽകേമയമട്ടുണദ്.  2022  നവദ്യംബർ  മചാേസദ്യം  വനരയുള്ള  നപൻഷൻ  ഇതമനകേദ്യം
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വമതരണദ്യം  നചയമട്ടുണദ്.  2022  ഡമസദ്യംബർ  മചാേസനത്ത  ചക്ഷമനപൻഷൻ

വമതരണദ്യം  നചയദ്  തുടങ്ങമയമട്ടുണദ്.  ചക്ഷമ  നപൻഷൻ  വമതരണദ്യം

നചയ്യുന്നതമനചാേവശദമചാേയ  കേചാേരദങ്ങൾ  നമർവഹമക്കുന്നതമനദ്യം  ഫണദ്

കേനണത്തുന്നതമനമചാേയമ ചകേരള ചസചാേഷദൽ നസകേഡ്യൂരമറ്റമ നപൻഷൻ ലമമമറ്റഡദ്

എനന്നചാേരു  നസഷദൽ  പർപസദ്  നവഹമക്കമൾ  രൂപസ്പീകേരമച്ചദ്

പ്രവർത്തമച്ചുവരമകേയചാേണദ്.  ഈ കേമനമ നടത്തുന്ന തചാേലക്കചാേലമകേ കേടനമടപദ്

സരക്കചാേരമനന്റെ  നപചാേതുകേടമചാേയമ  കേണക്കചാേക്കുനമന്ന  ചകേന്ദ്ര  നമലപചാേടദ്  ചകേരള

ചസചാേഷദൽ  നസകേഡ്യൂരമറ്റമ  നപൻഷൻ  ലമമമറ്റഡമനദ്  ബുദ്ധമമുടദ്  സൃഷമച്ചമട്ടുണദ്.

ആയതമനചാേൽ  നപൻഷൻ  വമതരണത്തമനചാേവശദമചാേയ  തുകേ  ബഡ്ജറ്റദ്

വമഹമതത്തമൽനമനദ്യം കേനണചത്തണ സചാേഹചരദമചാേണുള്ളതദ്. ഇതദ് നപൻഷൻ

വമതരണനത്ത  ബചാേധമക്കുനമങമലുദ്യം  ചക്ഷമനപൻഷനകേൾ  പരമചാേവധമ

സമയത്തുതനന്ന ലഭദമചാേക്കചാേൻ സർക്കചാേർ ശമമക്കുനണദ്. അതമനന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ

ഡമസദ്യംബര  മചാേസനത്ത  നപന്ഷന്  മമക്കവചാേറുദ്യം  ആളുകേള്ക്കദ്

ലഭമച്ചുകേഴെമഞമട്ടുണദ്.

(ബമ)  ബഹുമചാേനനപട ടഹചക്കചാേടതമ ഉത്തരവമനന്റെ അടമസ്ഥചാേനത്തമല

സദ്യംസ്ഥചാേനതല  മുൻഗണനചാേക്രമദ്യം  പചാേലമച്ചുദ്യം  സമയക്രമദ്യം  നമശ്ചയമച്ചുമചാേണദ്
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കേരചാേറുകേചാേരുനട  ബമല്ലുകേള്  തസ്പീരപചാേക്കമവരുന്നതദ്.  ഇപ്രകേചാേരദ്യം  ബമല്ലുകേള്

തസ്പീരപചാേക്കുന്നതമനചാേവശദമചാേയ  അധമകേ  തുകേ  അനവദമച്ചദ്  ബമല്ലുകേള്

നമശ്ചമതസമയത്തുതനന്ന തസ്പീരപചാേക്കമവരുനണദ്.  കൂടചാേനത ഒരു നമശ്ചമത തുകേ

അധമകേരമക്കുന്ന ബമല്ലുകേൾ  BDS  രസ്പീതമ വഴെമ തുകേ നൽകേമവരുന.  നമലവമൽ

ബമല്ലുകേൾ മചാേറമനൽകുന്ന BDS വമജയകേരമചാേയമ നടപമലചാേക്കമ വരമകേയചാേണദ്. 

(സമ)  സർക്കചാേർ  ജസ്പീവനക്കചാേർക്കുദ്യം  അദ്ധദചാേപകേർക്കുദ്യം  01-01-2021

മുതലുള്ള ക്ഷചാേമബത്ത നൽകേചാേനണദ്. 

ചകേചാേവമഡദ്-19  മഹചാേമചാേരമ  സൃഷമച്ച  സചാേമത്തമകേ  പ്രതമസന്ധമയുനട

അടമസ്ഥചാേനത്തമൽ  സസസ്പീകേരമച്ച  വദയനമയനണ  നടപടമകേളുനട  ഭചാേഗമചാേയമ

സർക്കചാേർ ജസ്പീവനക്കചാേരുനടയുദ്യം അദ്ധദചാേപകേരുനടയുദ്യം 2022-2023 സചാേമത്തമകേ

വർഷനത്ത ആർജ്ജമതചാേവധമയുനട  വചാേർഷമകേ സറണർ ആനകൂലദദ്യം  നപചാേതു

ഇളവകേൾക്കദ്  വമചധയമചാേയമ  31-12-2022  വനര  മരവമപമച്ചമട്ടുണചാേയമരുന.

30-12-2022-നല  സ.ഉ.  (അച്ചടമ)  നദ്യം.  148/2022  പ്രകേചാേരദ്യം  2022-2023

സചാേമത്തമകേ വർഷദ്യം മചാേറ്റമനവച്ച ആർജ്ജമതചാേവധമയുനട വചാേർഷമകേ സറണർ

ആനകൂലദദ്യം  20-03-2023  മുതൽ  ബന്ധനപട  ജസ്പീവനക്കചാേരുനട  പമ.എഫദ്.

അക്കഇൗണമൽ നക്രഡമറ്റദ് നചയചാേനദ്യം ഇപ്രകേചാേരദ്യം നക്രഡമറ്റദ് നചയനപടന്ന തുകേ
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നചാേലദ്  വർഷനത്ത  ചലചാേക്കദ്  ഇൻ  പമരസ്പീഡമനചശഷദ്യം  മചാേത്രചമ

പമൻവലമക്കചാേനചാേകൂനവനദ്യം ഉത്തരവചാേയമട്ടുണദ്. 

(ഡമ) 2022 ഡമസദ്യംബർ മചാേസനത്ത സചാേമൂഹദ സുരക്ഷചാേ നപൻഷനകേളുദ്യം

സരക്കചാേര  നലകുന്ന  ധനസചാേഹചാേയവമുപചയചാേഗമച്ചദ്  വമതരണദ്യം  നചയ്യുന്ന  16

ചക്ഷമനമധമ  ചബചാേരഡദ്  നപൻഷനകേളുദ്യം  വമതരണദ്യം  നചയ്യുന്നതമനള്ള

നടപടമകേള്  സസസ്പീകേരമച്ചുവരുന.  നപൻഷൻ  വമതരണത്തമനള്ള  ബമല

ചപ്രചാേസസദ് നചയ്യുന്ന അവസരത്തമല മചാേത്രനമ തുകേ സദ്യംബന്ധമച്ച  വദക്തമചാേയ

കേണക്കദ് അറമയുവചാേൻ കേഴെമയുകേയുള. 2022  നവദ്യംബര മചാേസനത്ത സചാേമൂഹദ

സുരക്ഷചാേ  നപൻഷനകേളുദ്യം  സരക്കചാേര  ധനസഹചാേയമുപചയചാേഗമച്ചദ്  വമതരണദ്യം

നചയ്യുന്ന  16  ചക്ഷമനമധമ  ചബചാേരഡദ്  നപൻഷനകേളുദ്യം  നലകുന്നതമനചാേയമ

879.06  ചകേചാേടമ  രൂപ  അനവദമച്ചമരുന.  ജസ്പീവനക്കചാേരക്കദ്  ലഭമചക്കണ

ആനകൂലദങ്ങളചാേയ ക്ഷചാേമബത്ത, ലസ്പീവദ് സറണര എന്നമവ അനവദമക്കുന്നതമനദ്

എത്ര തുകേ ചവണമവരുനമന്നദ് കേണക്കചാേക്കമയമടമല.

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫദ്:  സര,  പത്തദ്  ലക്ഷത്തമലക്കൂടതല

തുകേയ്ക്കുള്ള  ബമല്ലുകേള്  പചാേസചാേചക്കണതമനലന്നചാേണദ്  ധനകേചാേരദ  വകുപദ്

ട്രഷറമകേള്ക്കദ് നമരചദ്ദേശദ്യം നലകേമയമരമക്കുന്നതദ്.  ഇതുമൂലദ്യം സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനന്റെ
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സചാേമത്തമകേ  പ്രതമസന്ധമയുനട  ആഴെദ്യം  എത്രചയചാേ  വലുതചാേനണന്നദ്

മനസമലചാേക്കചാേന്  സചാേധമക്കുദ്യം.  കേരചാേറുകേചാേരുനട  നചറമയ  തുകേയ്ക്കുള്ള

ബമല്ലുകേള്ചപചാേലുദ്യം  തമരമച്ചയയ്ക്കുന്ന  സ്ഥമതമയചാേണദ്  ഇചപചാേള്  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്

സദ്യംജചാേതമചാേയമരമക്കുന്നതദ്.   ഇതുമൂലദ്യം  പ്രവൃത്തമകേചളനറ്റടക്കചാേന്  കേരചാേറുകേചാേര

തയചാേറചാേകേചാേത്തതദ്  വലമയ  പ്രതമസന്ധമ  സൃഷമച്ചമരമക്കുകേയചാേണദ്.  ഇതദ്

പരമഹരമക്കചാേന് സരക്കചാേര അടമയന്തെര നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല:  സര,  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  അങ്ങനന

വലമനയചാേരു  പ്രതമസന്ധമയുനട  അവസ്ഥയമല.   പത്തദ്  ലക്ഷദ്യം  രൂപ  വനര

എന്നതദ്   ലമകേസമഡമറ്റമ  മചാേചനജുനമന്റെമനന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ   ചപയ്നമന്റെമനന്റെ ചററ്റദ്

ഇടയദ്  കുറയ്ക്കുന്നതചാേണദ്.  അതുതനന്ന  BDS-ലൂനട  നകേചാേടക്കുനണദ്.   വലമയ

ചതചാേതമലുള്ള  കുടമശമകേയമല.  കേരചാേറുകേചാേരക്കദ്  ബുദ്ധമമുടദ്   വരുന്ന  സ്ഥമതമ

നമലവമലമല.  അങ്ങനനയുള്ള  ബുദ്ധമമുടദ്  ഒഴെമവചാേക്കചാേനള്ള  നടപടമ

സസസ്പീകേരമക്കുന്നതചാേണദ്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    നകേ  .    എദ്യം  .    അഷ്റഫദ്:  സര,  വമലന  നമകുതമ

പമരമനച്ചടക്കുന്നതമലുള്ള കൃതദവമചലചാേപമചല സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനന്റെ സചാേമത്തമകേ

പ്രതമസന്ധമക്കുള്ള പ്രധചാേന കേചാേരണദ്യം;  വമലന നമകുതമയമനത്തമല എത്ര തുകേ
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പമരമനച്ചടക്കചാേനനണന്നദ് വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .     ബചാേലചഗചാേപചാേല:  സര,  അചങ്ങയറ്റദ്യം

നതറ്റമദ്ധചാേരണചാേജനകേമചാേനയചാേരു ചചചാേദദമചാേണമതദ്.  വമലന നമകുതമ അനലങമല

സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനദ്  ലഭമചക്കണ  ജമ.എസദ്.ടമ.  പമരമനച്ചടക്കുന്നതമനല

പുചരചാേഗതമനയ  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ചനരനത്ത  ഇവമനട  പറഞമരുന.   കേഴെമഞ

രണദ്  വരഷങ്ങളമല  അതചാേയതദ്  ചകേചാേവമഡമനന്റെയുദ്യം  പ്രളയത്തമനന്റെയുദ്യം

സമയത്തുണചാേയമരുന്ന  ബുദ്ധമമുട്ടുകേള്  നമുക്കറമയചാേവന്നതചാേണദ്.

ഇന്തെദയമലചാേനകേയുണചാേയ  ഒരു  മരവമപ്പുണദ്,  ചകേരളത്തമല  പ്രചതദകേമച്ചുദ്യം

പ്രളയവദ്യംകൂടമയുണചാേയമ.  അതമനചശഷദ്യം  ചകേരളദ്യം  നലരസ്പീതമയമല

മുചന്നചാേട്ടുവരമകേയുദ്യം വകുപമനന പുനനഃസദ്യംഘടമപമക്കുകേയുദ്യം നചയ.  2021  മചാേരച്ചദ്

മചാേസനത്ത  വരുമചാേനനത്തയചപക്ഷമച്ചദ്  26000  ചകേചാേടമ  രൂപയുനട  അധമകേ

വരുമചാേനദ്യം  ഈ  വരഷമുണചാേകുനണദ്.  കേഴെമഞ  വരഷനത്തയുദ്യം  ഇഇൗ

വരഷനത്തയുദ്യം ജമ.എസദ്.ടമ.  വരുമചാേനങ്ങള് തമ്മമല തചാേരതമദദ്യം നചയ്യുചമചാേള്

30  ശതമചാേനദ്യം  വരദ്ധനവണചാേയമട്ടുണദ്.  മറ്റദ്  ചമഖലകേളമലുദ്യം

അതമനചാേനപചാേതമകേമചാേയ  വരദ്ധനവണദ്.  നമകുതമ  പമരമനച്ചടക്കുന്ന

കേചാേരദത്തമലല,  ജമ.എസദ്.ടമ.-യുനട  നമചാേത്തദ്യം  ഘടനയമലുണചാേക്കമയ  മചാേറ്റദ്യം,
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അതമനകേത്തുതനന്ന  ടചാേകദ്  വലമയ  ചതചാേതമല  നവടമക്കുറച്ചതദ്  തുടങ്ങമയ

ധചാേരചാേളദ്യം  കേചാേരദങ്ങളുണദ്.  കേഴെമഞ  ദമവസദ്യം  റചാേയ് പൂരമല  ചചരന്ന

എ.ഐ.സമ.സമ.  സചമ്മളനത്തമല  അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ച  പ്രചമയത്തമനല  ചമല

ചപചാേയമനകേള്  ഞചാേനദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കുന.  ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെദ്  ഫമസല

നഫഡറലമസത്തമലമടനപട്ടുനകേചാേണദ്   സദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങനള  നഞരുക്കുന്നതമനന

അചങ്ങയറ്റദ്യം  വമമരശമച്ചമട്ടുണദ്.  അതുചപചാേനല  അഞദ്  വരഷക്കചാേലചത്തയദ്

ചകേചാേമന്ചസഷന്  പമരസ്പീഡദ്  നസ്പീടമത്തരണനമന്നദ്  എ.ഐ.സമ.സമ.

പ്രചമയത്തമല  അദ്യംഗസ്പീകേരമച്ചമട്ടുനണന്നചാേണദ്  ഞചാേന്  വചാേയമച്ചതദ്.   അത്തരദ്യം

കേചാേരദങ്ങളചാേണദ് സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേരുദ്യം പറഞ്ഞുനകേചാേണമരമക്കുന്നനതന്നതചാേണദ്

വസ്തുത. 

ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചാേളമ നമചാേയസ്പീന്:  സര,  സചാേമത്തമകേ പ്രതമസന്ധമ കേചാേരണദ്യം

മചാേനസമകേ  നവല്ലുവമളമ  ചനരമടന്ന  കേമടപ്പുചരചാേഗമകേള്ക്കദ്  നലകേമവന്നമരുന്ന

വലമയ  സഹചാേയ  പദ്ധതമയചാേണദ്  ആശസചാേസ  കേമരണദ്യം  പദ്ധതമ.

കുചറക്കചാേലമചാേയമ  ഇതദ്  മുടങ്ങമക്കമടക്കുകേയചാേനണന്നദ്  മചാേത്രമല,  പുതമയ

അചപക്ഷകേള് പരമഗണമക്കുനമമല.  പത്തുദ്യം പനണ്ടുദ്യം മചാേസദ്യം കേഴെമയുചമചാേള്

ഒചന്നചാേ രചണചാേ മചാേസനത്ത ആശസചാേസ ധനസഹചാേയദ്യം മചാേത്രമചാേണദ് നലകുന്നതദ്.
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ഇതദ്  മുടങ്ങചാേനത  നലകേചാേനദ്യം  പുതമയ  അചപക്ഷകേള്  പരമഗണമക്കചാേനമുള്ള

സന്നദ്ധത സരക്കചാേരമനന്റെ ഭചാേഗത്തുനമനമുണചാേകുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല:  സര,  ആശസചാേസ കേമരണദ്യം ചപചാേലുള്ള

പദ്ധതമകേള്ക്കദ്  മുടക്കുന്ന  രസ്പീതമയമല  സരക്കചാേരമനന്റെ  ഭചാേഗത്തുനമനദ്യം  ഒരു

സമസ്പീപനവമുണചാേകേമല.  പലചപചാേഴുദ്യം  സഹചാേയധനദ്യം  ലഭമക്കചാേത്തതമനള്ള

പ്രചാേചയചാേഗമകേ  പ്രശ്നങ്ങള്  തചാേചഴെത്തലത്തമലുള്ളതചാേയമരമക്കുദ്യം.  കേചാേരണദ്യം,

അത്തരദ്യം  പദ്ധതമകേള്ക്കദ്  പണദ്യം  നലകുന്നതമനദ്  തടസമുണചാേകേമല.  അതദ്

കൃതദമചാേയമ നലകുന്നതമനള്ള എലചാേ നടപടമയുദ്യം സസസ്പീകേരമക്കുകേയചാേനണന്നദ് ഈ

സഭയമല പറയുകേയചാേണദ്. 

പ്രതമപക്ഷചനതചാേവദ് (ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്): സര, 14 വരഷമചാേയമ.

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല:  സര,  ഇവമനടനമനദ്യം  പണദ്യം

അനവദമക്കചാേത്തതമനന്റെ  പ്രശ്നമല.  അതമനന്റെ  നപ്രചാേസസ്പീജുവറമനന്റെ

പ്രശ്നമചാേയമരമക്കുദ്യം.   ആശസചാേസ  കേമരണദ്യം   ചപചാേലുള്ള  പദ്ധതമകേള്നക്കചാേനദ്യം

യചാേനതചാേരു തടസമുണചാേക്കുകേയമല. 

ശസ്പീ.  പമ.  അബ്ദുല ഹമസ്പീദദ്   ചുമതലനപടത്തമയതുപ്രകേചാേരദ്യം  ശസ്പീ  .    എന്  .

ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്: സര, ചകേരളദ്യം വസ്പീണ്ടുദ്യം വസ്പീണ്ടുദ്യം കേടനമടക്കചാേന്ചവണമ അചപക്ഷകേള്
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നകേചാേടക്കുചമചാേഴുദ്യം  നപന്ഷനദ്യം  ശമളവദ്യം  നലകേചാേന്ചവണമയചാേണദ്  പുതുതചാേയമ

കേടനമടക്കുന്നനതന്നചാേണദ് പരനക്ക അറമയനപടന്നതദ്. അചപചാേഴുദ്യം  സചാേമത്തമകേ

പ്രതമസന്ധമയമനലന്നചാേണദ് ബഹുമചാേനനപട മനമ പറയുന്നതദ്.  ചകേരളത്തമനന്റെ

ജമ.എസദ്.ടമ.  നഷപരമഹചാേരത്തുകേ  ലഭമക്കചാേതമരമക്കചാേനള്ള  കേചാേരണദ്യം

സമ.&എ.ജമ.  സചാേക്ഷദനപടത്തമയ  കേണക്കുകേള്

നലകേചാേത്തതുനകേചാേണചാേനണന്നചാേണദ്  ചകേന്ദ്ര  ധനകേചാേരദ  വകുപ്പുമനമ  ശസ്പീമതമ

നമരമ്മലചാേ  സസ്പീതചാേരചാേമന്  പചാേരലനമന്റെമല  പ്രഖദചാേപമച്ചതദ്.  2022-ഓടകൂടമ

ജമ.എസദ്.ടമ.  നഷപരമഹചാേരദ്യം  നമലച്ചചലചാേ;  കേമടചാേനള്ള  സദ്യംഖദ

വചാേങ്ങമനയടക്കുന്നതമല ചകേരളത്തമനന്റെ ഭചാേഗത്തുനമനണചാേയ പമടമപ്പുചകേടചാേണദ്

അതചാേയതദ്  സമ.&എ.ജമ.-യുനട  സചാേക്ഷദനപടത്തമയ  കേണക്കുകേള്

നകേചാേടക്കചാേത്ത തചാേണദ് കേചാേരണനമന്നദ് പറയുന.  ഈ പ്രഖദചാേപനനത്തത്തുടരന്നദ്

കേമടചാേനള്ള  തുകേ  ലഭമക്കചാേന്ചവണമ  ചകേരളദ്യം  എനന്തെങമലുദ്യം  നടപടമ

സസസ്പീകേരമച്ചമട്ടുചണചാേ?

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല:   സര,  നപന്ഷനദ്യം  ശമളവദ്യം

നകേചാേടക്കചാേന് വന്ചതചാേതമല കേടനമടക്കുന്ന നമലയമചലയദ് സദ്യംസ്ഥചാേന സരക്കചാേര

നസ്പീങ്ങമയമടമല. ബഹുമചാേനനപട മുഖദമനമ കേഴെമഞദമവസദ്യം ഒരു ചസ്റ്ററ്റദ്നമന്റെമല
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ഇക്കചാേരദങ്ങനളപറ്റമ  വമശദസ്പീകേരമച്ചമരുന.  ചകേരളത്തമനദ്  സചാേമത്തമകേ

ബുദ്ധമമുട്ടുണദ്.  ചകേരളത്തമനദ്  മചാേത്രമല,  വമവമധ  സദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങള്ക്കുദ്യം

സചാേമത്തമകേ  ബുദ്ധമമുട്ടുണദ്.  ഏകേപക്ഷസ്പീയമചാേയ  പല  മചാേനദണങ്ങളുദ്യം

ചകേന്ദ്രസരക്കചാേര  നകേചാേണ്ടുവന്നതചാേണദ്  അതമനള്ള  പ്രധചാേന  കേചാേരണനമന്നദ്

പലതവണ  പറഞമട്ടുള്ളതചാേണദ്.  അതുചപചാേലുളള  നപചാേതുകേചാേരദങ്ങളമല

സഭയകേത്തദ്  വമചയചാേജമപമനലന്നചാേണദ്  കേരുതുന്നതദ്.  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനദ്

അരഹതനപട  വമഹമതദ്യം  ഇനമയുദ്യം  കേമടചാേനണദ്.  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനന്റെ

വമകേസനകേചാേരദങ്ങള്ക്കദ്  ഇനമയുദ്യം  കൂടതല  പണദ്യം  ലഭമക്കചാേനണദ്.   ചകേന്ദ്ര

ധനകേചാേരദ വകുപ്പുമനമ തനന്ന ഫമസല കേണ്ചസചാേളമചഡഷനന്റെ കേചാേരദത്തമല

നമച്ചനപട  സദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങളുനട  കേചാേരദത്തമല  ചകേരളനത്ത  എടത്തദ്

പറഞമട്ടുണദ്.  റമസരവദ്  ബചാേങദ്  ഓഫദ്  ഇന്ഡദയുദ്യം  ഇചത  കേചാേരദദ്യം

പറഞമട്ടുണദ്.  ചകേന്ദ്ര  സരക്കചാേരമല  നമനദ്യം  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനദ്  കേമചടണ

ആനകൂലദങ്ങള്  കൂടതലചാേയമ  കേമചടണതുനണങമലുദ്യം  കേമട്ടുന്നമനലന്ന  വസ്തുത

നമലനമലക്കുകേയചാേണദ്.  ജമ.എസദ്.ടമ.  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  സമ.&എ.ജമ.-യുനട

സചാേക്ഷദനപടത്തമയ  കേണക്കുകേള്  നകേചാേടക്കചാേത്ത തുനകേചാേണചാേണദ്  നമകുതമ

കുടമശമകേ  ലഭമക്കചാേത്തനതന്നചാേണദ്  ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച്ചതദ്.
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അവസചാേന  ഗഡുവചാേയമ  750  ചകേചാേടമ  രൂപയമലധമകേമചാേണദ്  ലഭമക്കചാേനള്ളതദ്.

കേഴെമഞ ദമവസദ്യംതനന്ന  750  ചകേചാേടമ രൂപയുദ്യം സരക്കചാേരമനന്റെ അക്കഇൗണമല

വനകേഴെമഞ്ഞു.  ഇഇൗയമനത്തമല  ഇനമ  ചകേന്ദ്രത്തമല  നമനദ്യം  പണനമചാേനദ്യം

ലഭമക്കചാേനമല.  ടമ  തുകേ  ചകേന്ദ്രത്തമല  നമനദ്യം  കേമടമനയന്ന  വമവരദ്യം

പത്രങ്ങളനലചാേനദ്യം നകേചാേടത്തമടമല.  ഇഇൗ കേണക്കുകേനള സദ്യംബന്ധമച്ചദ് കേഴെമഞ

ദമവസവദ്യം ജമ.എസദ്.ടമ.  കേഇൗണ്സമലമല വളനര വദക്തമചാേയമ പറഞതചാേണദ്,

കേണക്കുകേളുനട  കേചാേരദത്തമല  എലചാേ  സദ്യംസ്ഥചാേനങ്ങളമല  നമനദ്യം  ടഫനല

നസറ്റമലനമന്റെമനന്റെ  കേണക്കുകേള്  ലഭമക്കചാേനണദ്.  ഇഇൗയമനത്തമല

ലഭമചക്കണമയമരുന്ന  തുകേ  പൂരണ്ണമചാേയമ  നമുക്കദ്  കേമടമയമട്ടുണദ്.  ഇചപചാേള്

അതമനന്റെ  ഇന്റെറമദ്യം  റമചപചാേരടദ്  നകേചാേടത്തമട്ടുണദ്.  സമ&എ.ജമ.  ആണദ്

ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ച  നനഫനല  കേണക്കുകേള്  സമരപമചക്കണതദ്.  സമ  &

എ.ജമ.യുദ്യം  റമസരവദ്  ബചാേങദ്  ഓഫദ്  ഇന്ഡദയുദ്യം  ചദശസ്പീയ-

സദ്യംസ്ഥചാേനതലങ്ങളമലുള്ള  ജമ.എസദ്.ടമ.  ഉചദദചാേഗസ്ഥന്മേചാേരുദ്യം  തമ്മമല  ചമല

കേചാേരദങ്ങളമലുള്ള കേണക്കുകേളുനട ടഫനടലചസഷന് സദ്യംബന്ധമച്ച ഇന്റെറമദ്യം

റമചപചാേരടദ്  നകേചാേടത്തമട്ടുണദ്.  റചാേയ്പൂരമല  നടന്ന  ചയചാേഗത്തമല

തസ്പീരുമചാേനമച്ചതുചപചാേനല  ഇതമനന്റെ  കേചാേലചാേവധമ  5  വരഷക്കചാേലചത്തയ്ക്കുകൂടമ
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നസ്പീടണനമനള്ള  കേചാേരദത്തമലക്കൂടമ  നമുക്കദ്  ഉറച്ചുനമലക്കണദ്യം.  രചാേജസ്ഥചാേന്

ഗവണ്നമനദ്യം ഛത്തസ്പീസദ് ഗഡദ് ഗവണ്നമനദ്യം ഇചത അഭമപ്രചാേയദ്യം പറയുനണദ്.

അനതചാേനദ്യം  ചകേള്ക്കചാേന്  ചകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെദ്  തയചാേറചാേകുന്നമനലനള്ള

പ്രശ്നമുണദ്.  ഇക്കചാേരദത്തമല  കേണക്കുകേള്  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  യചാേനതചാേരു

തരക്കവമമല.  വമശദമചാേയ  കേണക്കുകേള്  യഥചാേസമയദ്യം  സമരപമക്കചാേത്തമനന്റെ

പ്രശ്നമമല, ഇഇൗയമനത്തമല സദ്യംസ്ഥചാേനത്തമനദ് ലഭമക്കചാേനള്ള 750 ചകേചാേടമ രൂപ

ഇചപചാേള്  ലഭമക്കുകേയുദ്യം  നചയമട്ടുണദ്.  സദ്യംഖദയുനട  കേചാേരദത്തമല  നചറമയ

വദതദചാേസദ്യം എനന്തെങമലുദ്യം ഉനണങമചലയുള.

ശസ്പീ  .    യു  .    എ  .    ലത്തസ്പീഫദ്:  ചക്ഷമ  നപന്ഷന്  വമതരണദ്യം  നചയ്യുന്ന

സരവസ്പീസദ്  ബചാേങമനല  തചാേനഴെത്തടമലുള്ള  ജസ്പീവനക്കചാേരക്കദ്  നലകുന്ന

ഇന്നസന്റെസ്പീവദ്  കേഴെമഞ  12-13  മചാേസങ്ങളചാേയമ  നലകേമയമടമല.   ആയതദ്

നലകേചാേന് അടമയന്തെര നടപടമ സസസ്പീകേരമക്കുചമചാേ?  

ശസ്പീ  .    നകേ  .    എന്  .    ബചാേലചഗചാേപചാേല:  സര,  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചദ്  മുനമചാേരു

സബ്മമഷന്  അവതരമപമച്ചമട്ടുണചാേയമരുന.  ചക്ഷമനപന്ഷന്  നലകുന്ന

ആളുകേള്ക്കദ്  വരഷത്തമല  മൂനപ്രചാേവശദമചാേണദ്  ഇന്നസന്റെസ്പീവദ്

നകേചാേടത്തുനകേചാേണമരുന്നതദ്. അന്നദ് നലകേമയമരുന്ന ഫസ്പീസദ് 50 രൂപനയനള്ളതദ്
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പുന:ക്രമസ്പീകേരമചക്കണമ  വന.   ബഹുമചാേനനപട  സഹകേരണ  വകുപ്പുമനമയുദ്യം

സദ്യംഘടനകേളുദ്യം  എലചാേവരുമചാേയമ  ചരച്ച  നചയദ്   പുതമയ  ഇന്നസന്റെസ്പീവദ്  30

രൂപയചാേയമ  തസ്പീരുമചാേനമച്ചമട്ടുണദ്.   ഇതദ്  നകേചാേടക്കചാേന്  ധചാേരണയചാേനയങമലുദ്യം

ഒനരണചാേളുകേള്  ഇതമനനതമനര ചകേചാേടതമയമല  നലകേമയ  ചകേസദ്

നമലനമല്ക്കുന്നതുനകേചാേണ്ടുള്ള  സചാേചങതമകേ  പ്രശ്നമലചാേനത  മനറ്റചാേരു  തടസവദ്യം

ഇക്കചാേരദത്തമലമല.  ഇഇൗ  മചാേസദ്യം  ചക്ഷമനപന്ഷന്  നകേചാേടത്തുകേഴെമഞചാേല

വരുന്ന  കേണക്കനസരമച്ചദ്  ഇചപചാേള്  നകേചാേടക്കചാേനള്ള  പണദ്യം  നലകുന്നതമനദ്

യചാേനതചാേരു തടസവമമല.  അതദ് നകേചാേടക്കചാേവന്നതചാേണദ്.  പനക്ഷ,  ചകേചാേടതമയമല

ചകേസദ് നമലനമലക്കുന്നതുനകേചാേണ്ടുനള്ളചാേരു തടസദ്യം മചാേത്രചമയുള. 

ഒരു വരഷദ്യം ഒരു ലക്ഷദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

(*185) ശസ്പീ  .   ഐ  .   സമ  .   ബചാേലകൃഷ്ണൻ:
ശസ്പീ  .   അൻവർ സചാേദത്തദ്:

ശസ്പീ  .   ഷചാേഫമ പറമമൽ:

ശസ്പീ  .    എൽചദചാേസദ്  പമ  .    കുന്നപമള്ളമൽ:  തചാേനഴെ  കേചാേണുന്ന

ചചചാേദദങ്ങൾക്കദ്  നമയമദ്യം,  വദവസചാേയദ്യം,  കേയർ  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

നലകുചമചാേ?

http://www.niyamasabha.org/codes/15kla/Session_8/ans/s00185-270223-08-15.pdf
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(എ)  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  'ഒരു  വരഷദ്യം  ഒരു  ലക്ഷദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്'

പദ്ധതമയുനട  ഭചാേഗമചാേയമ  രജമസ്റ്റർ  നചയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമൽ  നമലവമൽ

പ്രവർത്തമക്കുന്ന സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ റസ്പീ-രജമസ്റ്റർ നചയവ ഉൾനപടമട്ടുചണചാേനയന്നദ്

പരമചശചാേധമച്ചമട്ടുചണചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ബമ) സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ് ഒരു വർഷത്തമനള്ളമൽ ഒരു ലക്ഷദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ

ആരദ്യംഭമച്ചുനവങമലുദ്യം  അതമല  നമനദ്യം  രണദ്  ലക്ഷചത്തചാേളദ്യം

നതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  മചാേത്രചമ  സൃഷമക്കചാേൻ  സചാേധമച്ചമട്ടുള  എന്നതദ്

ശദ്ധയമലനപടമട്ടുചണചാേ; എങമല ആയതമനന്റെ കേചാേരണദ്യം വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(സമ)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയുനട  ഭചാേഗമചാേയമ  തുടങ്ങുന്ന  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾക്കദ്

എനന്തെചാേനക്ക ആനകൂലദങ്ങളചാേണദ് നൽകുന്നതദ്; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ;

(ഡമ)  പ്രസ്തുത ആനകൂലദങ്ങൾ ടകേപറ്റമയ എദ്യം.എസദ്.എദ്യം.ഇ.-കേളുനട

വമവരദ്യം ചശഖരമച്ചമട്ടുചണചാേ; വമശദമചാേക്കചാേചമചാേ?

നമയമദ്യം,  വദവസചാേയദ്യം,  കേയർ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    പമ  .     രചാേജസ്പീവദ്):  സര,

(എ)  സദ്യംരദ്യംഭകേ വർഷത്തമനന്റെ ഭചാേഗമചാേയമ വദവസചാേയ വകുപദ്  നടപമലചാേക്കമ

വരുന്ന പദ്ധതമയചാേണദ്  'ഒരു ലക്ഷദ്യം സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ' പദ്ധതമ. 2022  ഏപ്രമൽ

ഒന്നചാേദ്യം  തസ്പീയതമ  മുതൽ  2023  മചാേർച്ചദ്  31 വനര  ആരദ്യംഭമക്കുന്ന
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സദ്യംരദ്യംഭങ്ങനളയചാേണദ്  ഈ  പദ്ധതമയമലുൾനപടത്തമയമട്ടുള്ളതദ്.  പ്രസ്തുത

ലമസ്റ്റമൽ  റസ്പീ-രജമസ്റ്റർ  നചയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ  ഉൾനപടന്നമല.

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങളുദ്യം  മറ്റദ്  വകുപ്പുകേളുമചാേണദ്  ടമ  രജമചസ്ട്രേഷന്

നടത്തുന്നതദ്.  ഏനതങമലുദ്യം  കേചാേരണവശചാേൽ  ഇത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ

ഉൾനപടമട്ടുനണന്നദ്  ശദ്ധയമൽനപടചാേൽ  അവ  നസ്പീക്കദ്യം  നചയ്യുന്നതമനള്ള

നടപടമകേൾ ജമലചാേ വദവസചാേയ ചകേന്ദ്രങ്ങൾ മുഖചാേന്തെരദ്യം സസസ്പീകേരമച്ചുവരുനണദ്.

(ബമ)  2006-നല  എദ്യം.എസദ്.എദ്യം.ഇ.ഡമ  ആകദ്  പ്രകേചാേരമുള്ള

നമർവചനത്തമൽ  ഉൾനപടന്ന  സ്ഥചാേപനങ്ങനളയചാേണദ്  ഒരു  ലക്ഷദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമൽ  ഉൾനപടത്തമയമട്ടുള്ളതദ്.  ഇന്തെദയമനല  പ്രചതദകേമച്ചദ്

ചകേരളത്തമനല  സചാേമൂഹദ-സചാേമത്തമകേ  സ്ഥമതമവമചശഷദ്യംമൂലദ്യം  നചറമയ

നമചക്ഷപവദ്യം  കുറഞ  നതചാേഴെമലവസരങ്ങളുമുള്ള  സൂക  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചാേണദ്

കൂടതലചാേയമ കേണ്ടുവരുന്നതദ്.

ഒരു  ലക്ഷദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  പദ്ധതമയുനട  സ്ഥമതമവമവര  കേണക്കുകേൾ

പ്രകേചാേരദ്യം  2023  നഫബ്രുവരമ  20  മുതല  133,916  ആരദ്യംഭമക്കുകേയുദ്യം  അവ

മുഖചാേന്തെരദ്യം  287,822  നതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  സൃഷമക്കനപടകേയുദ്യം  നചയമട്ടുണദ്.

ഒരു  സ്ഥചാേപനത്തമൽ  2.15  എന്ന  ശരചാേശരമ  നതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ
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സൃഷമക്കനപടമട്ടുനണന്നദ്  കേചാേണചാേവന്നതചാേണദ്.  നചാേഷണൽ  സചാേമമൾ  സർചവ

73-ാംറഇൗണദ്  കേണക്കുകേൾ  അനസരമച്ചദ്  രചാേജദത്തദ്  633.83 ലക്ഷദ്യം  സൂക

നചറുകേമട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമലചാേയമ  1109.89  ലക്ഷദ്യം  നതചാേഴെമലചാേളമകേളചാേണദ്

പ്രവരത്തമക്കുന്നതദ്.  ഒരു  സ്ഥചാേപനത്തമൽ  1.75  എന്ന  ശരചാേശരമയമൽ

നതചാേഴെമലചാേളമകേൾ  പ്രവർത്തമക്കുന്നതചാേയമ  കേചാേണചാേദ്യം.  സദ്യംരദ്യംഭകേ  വർഷവമചാേയമ

ബന്ധനപട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  മുചഖന  സദ്യംസ്ഥചാേനത്തദ്  സൃഷമക്കനപട

നതചാേഴെമലവസരങ്ങള്  ചദശസ്പീയ  ശരചാേശരമചയക്കചാേള്  ഉയരന്നതചാേനണന്നദ്

കേചാേണചാേദ്യം.  സദ്യംരദ്യംഭകേ  വർഷദ്യം  ചപചാേർടലമനല  കേണക്കുകേൾ  ചനരമട്ടുള്ള

നതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  മചാേത്രനമ  ചരഖനപടത്തുനള്ളു.  സദ്യംരദ്യംഭദ്യംമൂലദ്യം

സൃഷമക്കനപടന്ന  പചരചാേക്ഷ  നതചാേഴെമലവസരങ്ങൾ  ഇതമലുദ്യം  ഉയർന്ന  സദ്യംഖദ

ആനണങമലുദ്യം  കേണക്കചാേക്കുകേ  ദുഷ്കരമചാേയതമനചാേൽ  ചപചാേർടലമൽ

ഉൾനപടത്തമയമടമല.

(സമ) പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങൾ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നവരക്കദ്  ആനകൂലദദ്യം

നലകുന്നതമനള്ള  നമരവധമ  പദ്ധതമകേള്  വദവസചാേയ  വകുപദ്  വഴെമ

നടപമലചാേക്കമ വരുനണദ്.
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വദവസചാേയ  വകുപ്പുവഴെമ  നടപമലചാേക്കുന്ന  ചകേന്ദ്ര  ഭക്ഷദ-വദവസചാേയ

മനചാേലയത്തമനന്റെ  പദ്ധതമയചാേയ  PMFME  (Prime  Minster's

Formalization of Micro Food Processing Enterprises) പദ്ധതമ, സൂക

ഭക്ഷദ  സദ്യംസ്ക്കരണ  ചമഖലയമനല  വചാേയ്പചാേബന്ധമത  പദ്ധതമകേള്ക്കദ്

സചാേമത്തമകേ  സഹചാേയദ്യം  നലകുന.  വദക്തമഗത  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കദ്  പദ്ധതമ

നചലവമനന്റെ 35% പരമചാേവധമ 10 ലക്ഷദ്യം രൂപ വനരയചാേണദ് സബ്സമഡമ.

ഒരു കുടദ്യംബദ്യം ഒരു സദ്യംരദ്യംഭദ്യം പദ്ധതമ:

പ്രസസ്തുത പദ്ധതമയുനട ഭചാേഗമചാേയമ തുടങ്ങുന്ന സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കദ് 4% പലമശ

നമരക്കമല വചാേയ്പ നലകുന്നതമനദ് ഒരു കുടദ്യംബദ്യം ഒരു സദ്യംരദ്യംഭദ്യം പദ്ധതമ 2022-

23 സചാേമത്തമകേ വരഷദ്യം നടപമലചാേക്കമയമട്ടുണദ്.   ഉലചാേദന, ചസവന, വദചാേപചാേര

ചമഖലയമല  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനനടക്കുന്ന  ബചാേങദ്

വചാേയ്പയമല  10  ലക്ഷദ്യം  വനരയുള്ള  ബചാേങദ്  വചാേയ്പയദ്  പലമശയമളവദ്

നൽകുന്നതമനചാേണദ്  'ഒരു  കുടദ്യംബദ്യം  ഒരു  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം'  പദ്ധതമ  വഴെമ  വമഭചാേവനദ്യം

നചയ്യുന്നതദ്.  ഈ  പദ്ധതമയുനട  50%  ഗുണചഭചാേക്തചാേക്കള്  വനമതചാേ

സദ്യംരദ്യംഭകേരചാേയമരമക്കുദ്യം.
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കൂടചാേനത നമലവമല നടപമലചാേക്കമവരുന്ന സദ്യംരദ്യംഭകേ സഹചാേയ പദ്ധതമ,

നചാേചനചാേ  ഗചാേരഹമകേ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുള്ള  പലമശ  സബ്സമഡമ  പദ്ധതമ,

നചറുകേമട  യൂണമറ്റുകേള്ക്കദ്  നലകുന്ന  മചാേരജമന്  മണമ  ഗചാേന്റെദ്  പദ്ധതമ,

കേരകേഇൗശല  വമദഗ്ദ്ധരക്കുള്ള  സഹചാേയ  പദ്ധതമ  (ആശ),  പ്രധചാേനമനമയുനട

നതചാേഴെമലദചാേയകേ പദ്ധതമ  (പമ.എദ്യം.ഇ.ജമ.പമ)  എന്നസ്പീ പദ്ധതമകേള് മുചഖനയുദ്യം

മചാേരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള്ക്കദ്  വമചധയമചാേയമ  ആനകൂലദങ്ങള്  നലകേമവരുന.

ഇതമനപുറചമ എദ്യം.എസദ്.എദ്യം.ഇ-  കേളുനട കേയറ്റുമതമ ചപ്രചാേതചാേഹന പദ്ധതമ,

സൂക-നചറുകേമട-ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുനട  പ്രചാേചദശമകേ  വമപണമ

വമകേസമപമക്കുന്നതമനള്ള  പദ്ധതമ,  ഗവണ്നമന്റെദ്  ഇ-മചാേരക്കറ്റദ്  (GeM)

ചപചാേരടലമല  രജമസ്റ്റര  നചയ്യുന്നതമനചാേയമ  സൂക-നചറുകേമട-ഇടത്തരദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കദ്  സഹചാേയദ്യം  തുടങ്ങമയ  വമപണന  സഇൗകേരദദ്യം

നമച്ചനപടത്തുന്നതമനചവണമ ആനകൂലദദ്യം നലകുന്ന പദ്ധതമകേളുമുണദ്.

(ഡമ)  ഉണദ്.  സദ്യംരദ്യംഭകേ വരഷദ്യം പദ്ധതമയുനട ഭചാേഗമചാേയമ ആരദ്യംഭമക്കുന്ന

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുനട  വമവരങ്ങൾ  ചശഖരമക്കുന്നതമനദ്യം  അവയുമചാേയമ  ബന്ധനപട

കൃതദമചാേയ  കേണക്കുകേൾ  സൂക്ഷമക്കുന്നതമനദ്യം  ഒരു  ഓൺടലൻ  ചപചാേർടൽ

നമലവമലുണദ്.  കൂടചാേനത  PMFME  പദ്ധതമക്കുള്ള  അചപക്ഷ
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സസസ്പീകേരമക്കുന്നതമനദ്യം  പ്രസസ്തുത  അചപക്ഷയമചന്മേല  തുടരനടപടമകേള്

സസസ്പീകേരമച്ചുനകേചാേണദ്  അനവദനസ്പീയമചാേയ  ആനകൂലദദ്യം  നലകുന്നതമനദ്യം  ചകേന്ദ്ര

ഭക്ഷദ-വദവസചാേയ  മനചാേലയദ്യം  വമകേസമപമച്ചമട്ടുള്ള  ഓണ്ടലന്

സദ്യംവമധചാേനവദ്യം നമലവമലുണദ്.

ശസ്പീ.  നഎ.  സമ.  ബചാേലകൃഷ്ണന് ചുമതലനപടത്തമയതുപ്രകേചാേരദ്യം  (ശസ്പീ  .    ടമ  .

നജ  .   വമചനചാേദദ്): സര, സദ്യംരദ്യംഭകേ വരഷദ്യം പദ്ധതമയുനട ഭചാേഗമചാേയമ പ്രഖദചാേപമച്ച

'ഒരു കുടദ്യംബദ്യം ഒരു സദ്യംരദ്യംഭദ്യം'  എന്ന പദ്ധതമയുമചാേയമ ബന്ധനപടദ് സരക്കചാേര

22-07-2022-നദ്  പുറനപടവമച്ച ഉത്തരവപ്രകേചാേരദ്യം സദ്യംരദ്യംഭകേര  4  ശതമചാേനദ്യം

പലമശനമരക്കമല  വചാേയ്പ  ലഭദമചാേക്കുനമന്നദ്  വദക്തമചാേക്കമയമട്ടുണദ്.  എന്നചാേല

പ്രസ്തുത  ഉത്തരവദ്  പുതുക്കമ  22-11-2022-നദ്  ഇറക്കമയ  ഉത്തരവമല

സദ്യംരദ്യംഭകേന്  നലചകേണമ  വരുന്ന  പലമശനമരക്കദ്  4  ശതമചാേനമചാേയമ

നമജനപടത്തുന്ന  വദവസ്ഥ  ഒഴെമവചാേക്കമയമരമക്കുന.   പ്രസ്തുത  പ്രഖദചാേപമത

നമലപചാേടമല  നമന്നദ്  സരക്കചാേര  പമചന്നചാേട്ടുചപചാേകേചാേനള്ള  കേചാേരണദ്യം

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  പല  ബചാേങ്കുകേള്ക്കുദ്യം  വദതദസ  ശതമചാേന

കേണക്കുകേളചാേണുള്ളതദ്.  SLBC ചയചാേഗത്തമല  ഞചാേന്  പനങടക്കുകേയുണചാേയമ.
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ബചാേങ്കുകേളുമചാേയമ  ബന്ധനപടദ്  ചരച്ച  നചയചാേണദ്  സസ്പീമുകേള്

ഉണചാേക്കമയമരമക്കുന്നതദ്.  എത്രയചാേചണചാേ  പലമശ  അതദ്  അടച്ചുകേഴെമഞചാേല

ആയതമനന്റെ  റസ്പീ-ഇദ്യംചമഴെദ് സദ്  നചയ  നലകുകേനയന്നതചാേണദ്  ഇഇൗ  സസ്പീദ്യം

നകേചാേണ്ടുചദ്ദേശമക്കുന്നതദ്.  4 ശതമചാേനമചാേയമ പലമശ നമജനപടത്തുദ്യം.  10 ലക്ഷദ്യം

രൂപവനരയചാേണദ്  ഇതമനന്റെ  കേദചാേപദ് നമശ്ചയമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.   നചാേലദ്  ശതമചാേനദ്യം

കേഴെമഞദ് ബചാേക്കമയുള്ള കേദചാേപദ് അടച്ചുകേഴെമയുചമചാേള് റസ്പീ-ഇദ്യംചമഴെദ് സദ് നമന്റെചാേയമ

ഗവണ്നമന്റെദ്  നലകുനമന്നതമല  അടമസ്ഥചാേനപരമചാേയ  മചാേറ്റങ്ങനളചാേനദ്യം

വരുത്തമയമടമല.  ഓചരചാേ മണലത്തമലുദ്യം അത്തരദ്യം വചാേയ്പകേള് ലഭദമചാേക്കചാേന്

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുനണങമല  എദ്യം.എല.എ.-മചാേര  തനന്ന  മുന്കേനയടത്തദ്

ഇടനപചടണതുണദ്.  ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം  തനന്ന  റമവഡ്യൂ  ചയചാേഗങ്ങളമല

പനങടത്തദ്  ഇഇൗ  വമഷയത്തമല  ഇടനപടനണദ്.  ഏനതങമലുദ്യം

സ്ഥചാേപനങ്ങളമല  നമന്നദ്  ഇഇൗ  ചലചാേണ്  വചാേങ്ങുന്നതമനചാേവശദമചാേയ

സഹചാേയങ്ങള്  നലകുന്നതമനള്ള  ക്രമസ്പീകേരണദ്യം  എലചാേ  പഞചാേയത്തുകേളമലുദ്യം

ഇടനപടദ് നടത്തമയമട്ടുണദ്.

ശസ്പീ  .   ടമ  .   നജ  .   വമചനചാേദദ്: സര, ബചാേങ്കുകേള് നലകുന്ന വചാേയ്പയുനട നമരക്കദ്

എത്രയചാേനണങമലുദ്യം  4  ശതമചാേനദ്യം സബ്സമഡമ ഗവണ്നമന്റെദ് നലകുനമനള്ള
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ഉറപദ്  പചാേലമക്കനപചടണതദ്  അതദന്തെചാേചപക്ഷമതമചാേണദ്.  'ഒരു  വരഷദ്യം  ഒരു

ലക്ഷദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകേ'  പദ്ധതമയുനട  ഭചാേഗമചാേയമ  സദ്യംരദ്യംഭമചാേരദ്യംഭമക്കചാേന്

ആഗഹമക്കുന്ന സരക്കചാേര നലകേമയ അചപക്ഷയുനട അടമസ്ഥചാേനത്തമലചാേണദ്

പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയുനട  കേണനക്കടപദ്  നടത്തമയതദ്.  രജമസ്റ്റര  നചയ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളമല  60  വരഷദ്യം  മുമദ്  തുടങ്ങമയ  സ്ഥചാേപനങ്ങളടക്കദ്യം

ഉള്നപടമരുനനവന്ന  ആചക്ഷപദ്യം  സരക്കചാേര  പരമചശചാേധമച്ചമട്ടുചണചാേ;

വദക്തമചാേക്കചാേചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  ഇത്തരദ്യം  ചമല  ആചക്ഷപങ്ങള്

ചമലയമടങ്ങളമല നമനദ്യം വരുനണദ്. വദവസചാേയ വകുപദ് ഒരു സദ്യംരദ്യംഭത്തമനദ്യം

ടലസന്സദ്  നലകുന്നമല.   ഇന്തെദയമചലചാേ  ചകേരളത്തമചലചാേ  നമയമപ്രകേചാേരദ്യം

വദവസചാേയ വകുപമനദ് അതമനള്ള അവകേചാേശവമമല. ടലസന്സദ് നലകുന്നതദ്

പ്രധചാേനമചാേയുദ്യം എല.എസദ്.ജമ.ഡമ.  ആണദ്.   എല.എസദ്.ജമ.ഡമ.  നലകുന്ന

ടലസന്സുകേനളലചാേദ്യം  ഓചരചാേ  പഞചാേയത്തുദ്യം  ചപചാേരടലമല  അപദ് ചലചാേഡദ്

നചയ്യുനണദ്. അചതചാേനടചാേപദ്യം മണലചാേടമസ്ഥചാേനത്തമല എദ്യം.എല.എ.-മചാേരുനട

റമവഡ്യൂവദ്യം  അതമല  വരുനണദ്.  പഞചാേയത്തചാേണദ്  ഇതമനള്ള  രജമചസ്ട്രേഷന്

നലകുന്നതദ്.  ഇഇൗ  വരഷദ്യം  പഞചാേയത്തുകേളുനട  ടസറ്റദ്  ചനചാേക്കമയചാേല
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പഞചാേയത്തുകേള്വഴെമ  44,982  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  പഞചാേയത്തുവഴെമ

രജമസ്റ്റര  നചയദ്  ടലസന്സദ്  നലകേമയതചാേയമ  ചപചാേരടലമല  കേചാേണചാേന്

കേഴെമയുദ്യം.  അതമല  യു.ഡമ.എഫദ്-എല.ഡമ.എഫദ് വദതദചാേസമമലചാേനത ഇരു

പചാേരടമകേളുദ്യം  ഭരമക്കുന്ന  മുഴുവന്  പഞചാേയത്തുകേളുമുണദ്.  മുനമസമപചാേലമറ്റമകേള്

വഴെമ  26,736  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചാേരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണദ്.  നകേ-സദ് ഫമറ്റദ്  വഴെമയുള്ള

ടലസന്സദ്  നലകുനമനന്നചാേനക്ക  യഥചാേരത്ഥത്തമല  വകുപദ്

പറയുനനണങമലുദ്യം  വദവസചാേയവമചാേയമ  ബന്ധനപടദ്  ഒരു  ടലസന്സുദ്യം

നചാേളമതുവനര  നലകേമയമടമല;  നലകേചാേന്  വദവസചാേയ  വകുപമനദ്

അധമകേചാേരവമമല.  എലചാേദ്യം  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സ്ഥചാേപനങ്ങളചാേണദ്

നലകുന്നതദ്.  ഇവമനട  പരചാേമരശമച്ചമട്ടുള്ള  കേചാേരദദ്യം  പ്രചതദകേദ്യം

പരമചശചാേധമചക്കണതചാേണദ്.   ഒചന്നചാേ  രചണചാേ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചൂണമക്കചാേടമ  ചമല

മചാേധദമങ്ങള് നടത്തുന്ന പ്രചചാേരചവലകേളചാേണമതദ്.  ഓചരചാേ മണലദ്യം തമരമച്ചുള്ള

പൂരണ്ണമചാേയ  കേണക്കദ്  എനന്റെ  നനകേവശമുണദ്.  ഓചരചാേ  എദ്യം.എല.എ.മചാേരുദ്യം

അവരവരുനട  മണലങ്ങളമനല  റമവഡ്യൂ  ചയചാേഗത്തമല  പനങടത്തദ്  നടത്തമയ

പ്രസദ്യംഗങ്ങള്,  അവര  തചാേലൂക്കദ്  ചമളകേളമല  പനങടത്തമട്ടുള്ളതദ്,

പഞചാേയത്തുകേള് നടത്തമയമട്ടുള്ള പരമചശചാേധനകേള് ഇനതലചാേദ്യം ജനകേസ്പീയമചാേയ
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പരമചശചാേധനയചാേണദ്.  യു.ഡമ.എഫദ്,  എല.ഡമ.എഫദ്  വദതദചാേസമമലചാേനത

എലചാേ  എദ്യം.എല.എ.-മചാേരുദ്യം  അവരവരുനട  മണലങ്ങളമല  പരമചാേവധമ

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചാേരദ്യംഭമക്കചാേന്  ശമമച്ചമട്ടുണദ്.  അതമനദ്  ഞചാേന്  എലചാേവനരയുദ്യം

അഭമനന്ദമക്കുന.  ഇവമനട പറഞ കേചാേരദങ്ങളുനട മുഴുവന് ചരഖകേളുദ്യം എനന്റെ

കേയമലുണദ്.  (ചരഖകേള് ഉയരത്തമക്കചാേണമച്ചു)  മലപ്പുറനത്ത കേചാേരദമചാേയമരമക്കുദ്യം

ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപമച്ചമരമക്കുന്നതദ്.  ടലസന്സമനദ്  അചപക്ഷ

നലകേമയതമനന്റെയുദ്യം  ടലസന്സദ്  അനവദമച്ചതമനന്റെയുദ്യം  ചകേചാേപമകേള്

ഇവമനടയുണദ്.  നനമ്മ  സദ്യംബന്ധമച്ചദ്  അതമനമുമദ്  ടലസന്ചസയമല.

ഇചപചാേള്  ടലസന്സദ്  ഏരനപടത്തമയതുനകേചാേണദ്  പ്രചതദകേനമചാേരു

പരമചശചാേധനകൂടമ  നടത്തചാേന്  പറഞമട്ടുണദ്.   നമലവമലമലചാേനത  പുതുതചാേയമ

ടലസന്സദ്  മചാേത്രദ്യം  നലകേമയതുനണങമല  അതുകൂടമ  പരമചശചാേധമക്കചാേന്

ആവശദനപടമട്ടുണദ്.  നമ്മനളലചാേവരുദ്യം  കൂടമ  നടത്തമനക്കചാേണ്ടുവന്ന

സദ്യംരദ്യംഭമചാേണദ്.   ഇടയദ് ഇങ്ങനനനയചാേരു സചാേഹചരദദ്യം വന്നചപചാേള് അചദ്ദേഹദ്യം

പറഞതുചപചാേനല, ഹൃദയപൂരവദ്യം അഭമനന്ദമക്കചാേന് പറ്റചാേത്ത ഒരു സചാേഹചരദദ്യം

ചബചാേധപൂരവദ്യം സൃഷമക്കനപടതദ് നചാേടമനദ് ഗുണകേരമനലന്നദ് നമ്മള് എലചാേവരുദ്യം

മനസമലചാേക്കണദ്യം.
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ശസ്പീ  .    അന്വര  സചാേദത്തദ്:  സര,  മചനചാേരമയമല  നടത്തമയ

ഇന്നവസ്റ്റമചഗഷന്  റമചപചാേരടദ്  ശരമയനലന്നചാേചണചാേ  അങ്ങദ്  പറയുന്നതദ്?

ചപ്രക്ഷകേരചാേയ  ഞങ്ങള്ക്കദ്  പലതുദ്യം  വസ്തുതയചാേനണന്നദ്  മനസമലചാേക്കചാേന്

സചാേധമച്ചമട്ടുണദ്.   നകേ-സസമഫദ്  ചപചാേരടലമല  പുതുതചാേയമ  28,742  MSME-

കേള്ക്കദ്  മചാേത്രമചാേണദ്  acknowledgement  certificate  ലഭമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  ഇഇൗ

കേണക്കുകേള്  സരക്കചാേരമനന്റെ  ഒന്നരലക്ഷദ്യം  കേണക്കുകേളുമചാേയമ

നപചാേരുത്തനപടചാേത്തതമനന്റെ കേചാേരണദ്യം വദക്തമചാേക്കുചമചാേ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  എലചാേ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം നകേ-സസമഫമല വചരണ

ആവശദമമല. പഞചാേയത്തുകേളമല  ഏകേചദശദ്യം  45,000-ചത്തചാേളവദ്യം

മുനമസമപചാേലമറ്റമകേളമല  27,000-ചത്തചാേളവദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  വന്നമട്ടുണദ്.

ഇതുകൂടചാേനത  26,838 സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുദ്യം  വന്നമട്ടുണദ്.   ഇതമനപുറനമ

ബഹുമചാേനനപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞതനസരമച്ചചാേനണങമല  നകേ-സദ് ഫമറ്റദ്  വഴെമ

28,731  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചാേണചാേരദ്യംഭമച്ചതദ്.  എനന്റെ  കേണക്കുപ്രകേചാേരദ്യം  അത്രയുദ്യം

വരുന്നമല.  അതമലചാേനത  തനന്ന  ഇത്രയധമകേദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്  വന്നമട്ടുണദ്.

അങ്ങയുനട  മണലത്തമല  അങ്ങദ്  ഉദ്ഘചാേടനദ്യം  നചയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുണദ്.

അങ്ങദ്  വളനര  നന്നചാേയമ  ചമചാേണമറ്ററമദ്യംഗദ്  ചയചാേഗത്തമലുദ്യം  ചമളയമലുദ്യം
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പനങടക്കുകേയുദ്യം ചമല സ്ഥചാേപനങ്ങള് അങ്ങുതനന്ന ഉദ്ഘചാേടനദ്യം നടത്തുകേയുദ്യം

നചയമട്ടുണദ്.  എനന്തെങമലുദ്യം  കുറവകേളുനണങമല  എലചാേവരുദ്യം  ഒരുമമച്ചദ്

പരമഹരമച്ചദ് നകേചാേണ്ടുചപചാേകുകേയചാേണദ് ചവണതദ്. 

ശസ്പീ  .    ഷചാേഫമ പറമമല:   സര,   ഇഇൗ വമവചാേദവദ്യം വചാേരത്തയുനമചാേനക്ക

വരുന്നതമനമുമ്പുതനന്ന  ഇഇൗ  കേചാേരദത്തമലുള്ള  പചാേകേപമഴെകേള്   ഞചാേന്  ഇഇൗ

സഭയമല അങ്ങയുനട  ശദ്ധയമലനപടത്തമയമട്ടുള്ളതചാേണദ്.   അങ്ങദ്  പറഞ

അവചലചാേകേനചയചാേഗത്തമല പനങടത്തചപചാേള് ഞചാേന് മുമദ്  സന്ദരശമച്ചമട്ടുള്ള

എനന്റെ  മണലത്തമനല  ചമല  സ്ഥചാേപനങ്ങള്  പുതുതചാേയമ

ചമത്രസ്പീകേരമക്കനപടകേയുദ്യം  അതദ്  ഇഇൗ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുനട  ഭചാേഗമചാേയമ

തുടങ്ങമയതചാേനണന്നദ്  പറയുകേയുദ്യം  നചയ്യുചമചാേള്,  exact  location

ശരമയനലന്നചാേണദ്  ഞചാേന്  അങ്ങയുനട  ശദ്ധയമലനപടത്തമയതദ്.   ഇതദ്

ആനരയുദ്യം അപമചാേനമക്കചാേന് ചവണമചയചാേ സദ്യംരദ്യംഭദ്യം ഇലചാേതചാേക്കചാേന്ചവണമചയചാേ

അല.   സരക്കചാേരമനന  നതറ്റമദ്ധരമപമക്കുന്ന,  ജനങ്ങനള  വമഡമകേളചാേക്കുന്ന

തരത്തമല  ഇങ്ങനനയുള്ള  നപരുപമച്ച  കേണക്കമനപകേരദ്യം

യചാേഥചാേരത്ഥദചബചാേധചത്തചാേനട  യഥചാേരത്ഥത്തമല എത്ര പുതമയ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്

തുടങ്ങമനയനള്ള കേണക്കദ് പുറത്തുവമടചാേന് സരക്കചാേരമനദ് കേഴെമയുചമചാേ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    രചാേജസ്പീവദ്:  സര,  അങ്ങയുനട  മണലത്തമനല  പഞചാേയത്തദ്

ഭരണസമമതമയമലുള്ള  പുതമയ  ടലസന്സമനന

അടമസ്ഥചാേനനപടത്തമനക്കചാേണ്ടുള്ളതചാേണദ് ഇഇൗ കേണക്കദ്. വദവസചാേയ വകുപമനദ്

നമയമപ്രകേചാേരദ്യം  യചാേനതചാേരു  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുദ്യം  ടലസന്സദ്  നകേചാേടക്കചാേനള്ള

അധമകേചാേരചമചാേ  അവകേചാേശചമചാേയമല.  ബഹുമചാേനദനചാേയ  അദ്യംഗദ്യം

ചൂണമക്കചാേടമയതദ്  ശരമയചാേണദ്.  അക്കചാേരദദ്യം  അചപചാേള്ത്തനന്ന  വമശദമചാേയമ

പരമചശചാേധമക്കചാേന്  ആവശദനപടമട്ടുണദ്.  ബഹുമചാേനദനചാേയ  വകുപ്പുമനമ

പനങടത്തമട്ടുള്ള  റമവഡ്യൂ  ചയചാേഗങ്ങളമല  പഞചാേയത്തുകേളുനട  ഇഇൗ  റമചപചാേരടദ്

പരമചശചാേധമക്കുകേയുണചാേയമ.  എദ്യം.എല.എ.-മചാേര,  പഞചാേയത്തദ് ഭരണസമമതമ,

യു.ഡമ.എഫദ്-എല.ഡമ.എഫദ്  വദതദചാേസമമലചാേനത  എലചാേ  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം

പരമചശചാേധമക്കുനണദ്.  നമലവമല  ടലസന്സമലചാേനത

പ്രവരത്തമച്ചുനകേചാേണമരമക്കുന്നവയമല  പുതുതചാേയമ  ടലസന്സദ്

എടത്തമട്ടുള്ളതുനണങമല  അവനയ  അഭമനന്ദമക്കുചമചാേള്ത്തനന്ന

അങ്ങനനയുള്ളതുനണങമല  പ്രചതദകേമചാേയമ  പരമചശചാേധമക്കുകേയുദ്യം  നചയചാേദ്യം.

എങമലചപചാേലുദ്യം അക്കചാേരദദ്യം പരമചശചാേധമക്കുചമചാേള് വളനര നചറമയ ശതമചാേനദ്യം

മചാേത്രചമ  വരമകേയുള.  കേടത്ത  വമമരശകേരചപചാേലുദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകേരമക്കുന്ന
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രൂപത്തമചലയദ്  വദവസചാേയചമഖലയമല  രചാേഷസ്പീയ  ചഭദമചനദ

പ്രവരത്തമച്ചതമനന്റെ  ഫലമചാേയമ  മചാേറ്റമുണചാേക്കചാേന്  സചാേധമച്ചമട്ടുണദ്.  അക്കചാേരദദ്യം

ഉയരത്തമക്കചാേടമയചാേല  ഇനമയുദ്യം  കൂടതല  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളുണചാേകുനമന്ന

കേചാേരദത്തമല  സദ്യംശയമമല.  ഇതമലൂനട  ഇവമടനത്ത  നചറുപക്കചാേരക്കദ്

ഇവമനടത്തനന്ന  നതചാേഴെമല ലഭദതയുദ്യം സചാേദ്ധദമചാേകുദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.... ഓരഡര.... ചചചാേചദദചാേത്തരചവള അവസചാേനമച്ചു.

(ചചചാേചദദചാേത്തരസമയദ്യം കേഴെമഞ്ഞു.)
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