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മമ  .   സസ്പീക്കര  : ഓരഡര...........ഓരഡര............ ചചചോദദദ്യം നദ്യം.*31

നമകുതമ ചചചോരച്ച തടയചോന് നടപടമ

(*31) ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര  :
ശസ്പീ  .   കഎ  .   ബമ  .   സതസ്പീഷഷ  :
ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അന്വര  :
ശസ്പീ  .    കക  .    സുചരേഷഷ  കുറുപഷ  :  തചോകഴെ  കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ  ധനകചോരേദവദ്യം

കയറുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനകത്തെ  നമകുതമ  വരുമചോനത്തെമലുള്ള  വളരച്ച,

സചോധദതകള്ക്കനുസൃതമചോയമ ഉയരേചോത്തെതമകന്റെ കചോരേണങ്ങള് എകനചോകക്കയചോകണന്നഷ

പരേമചശചോധമച്ചമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  നമകുതമ  ചചചോരച്ച  തടയുന്നതമനഷ  എകനചോകക്ക  പരേമപചോടമകള്

ആവമഷ്കരേമച്ചമട്ടുകണന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  ഉചദദചോഗസ  തലത്തെമലുള്ള  കകടുകചോരേദസതയുദ്യം  അഴെമമതമയുദ്യം  നമകുതമ

ചചചോരച്ചയഷ  ഒരു  മുഖദകചോരേണമചോയതമനചോല്  ഇതഷ  തടയുന്നതമനഷ  നടപടമ

സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ; എങമല് വമശദചോദ്യംശദ്യം നല്കുചമചോ?

ധനകചോരേദവദ്യം കയറുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ): സര,

(എ)  സദ്യംസചോനകത്തെ  നമകുതമ  വരുമചോനത്തെമകന്റെ  വളരച്ച

സചോധദതകള്ക്കനുസൃതമചോയമ ഉയരേചോത്തെതമകന്റെ കചോരേണങ്ങള് പരേമചശചോധമച്ചമട്ടുണഷ. 
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സദ്യംസചോന VAT നമകുതമ വരുചോമചോനദ്യം 2006-11 കചോലത്തെഷ 17.41 ശതമചോനദ്യം വച്ചഷ

വളരന്നചപചോള് 2011-2016 കചോലത്തെഷ 12.5 ശതമചോനദ്യം നമരേക്കമചല വളരച്ച ഉണചോയുള. 

സചോദദതയനുസരേമച്ചഷ  വചോണമജദ  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം  ഉയരേചോത്തെതമനഷ  പല

കചോരേണങ്ങളുണഷ.  സദ്യംസചോന  ആഭദനരേ  വരുമചോനത്തെമല്  ഇക്കചോലത്തെഷ  മുരേടമപഷ

ഉണചോയമട്ടുണഷ.  എന്നചോല് സദ്യംസചോന വരുമചോനത്തെമലുണചോയ ഇടമവമകനക്കചോള് വലമയ

ചതചോതമലചോണഷ  നമകുതമ  വരുമചോനത്തെമല്  കുറവണചോയതഷ.  അതുചപചോകല

ഗള്ഫമല്നമനദ്യം  മറ്റുമുള്ള  പുറദ്യംവരുമചോനദ്യം  വരദമക്കുകയചോയമരുന  എന്നതുദ്യംകൂടമ

കണക്കമകലടുക്കണദ്യം.   മചോത്രമല്ല  VAT  നമകുതമ  നമരേക്കുകളമല്   സമസ്പീപകചോലത്തെഷ

ഗണദമചോയ വരദനവഷ  വരുത്തെമയമട്ടുമുണഷ.  ഇവകയല്ലചോദ്യംമൂലദ്യം സദ്യംസചോന ആഭദനരേ

വരുമചോനത്തെമലുണചോയ ഇടമവചോണഷ  നമകുതമ വരുമചോനത്തെമലുണചോയ കുറവമനഷ  കചോരേണദ്യം

എന്നഷ സരക്കചോര കരുതുന്നമല്ല.

നമകുതമ  പമരേമവമകന  പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധമച്ച  ഒരു  ഘടകദ്യം  വരദമച്ചുവരുന്ന

അഴെമമതമയുദ്യം  സരക്കചോര  ചസ്റ്റേകളുദ്യം  തന്മൂലദ്യം  വരദമച്ച  കുടമശമകയുമചോണഷ.   നമകുതമ

ചമഖലയമല്  സചോചങതമക  നവസ്പീകരേണദ്യം  നടന്നമല്ല.   വചോണമജദ  നമകുതമ  വകുപമകല

സരവ്വറമകന്റെ  ചശഷമ  വരദമപമച്ചമല്ല.  ഇതഷ  നമകുതമ  ഭരേണത്തെമല്  വരുത്തുന്ന

പ്രയചോസങ്ങള്  നമരേവധമയചോണഷ.  കമമ്പ്യൂട്ടരവല്ക്കരേണത്തെമകന്റെ  ആദദഘട്ടത്തെമല്
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ഉപചയചോഗമച്ച  ചസചോഫഷ കവയര  അതുചപചോകല  തുടരുകയചോണഷ.   കചറമയ  നവസ്പീകരേണദ്യം

വരുത്തെമയചോല് തകന്ന ഗണദമചോയ ചതചോതമല് നമകുതമ ചചചോരച്ച തടയചോന് കഴെമയുകമന്നഷ

C&AG  തകന്ന  ചൂണമക്കചോട്ടമയതചോണഷ.  നമകുതമ  പമരേമവമകല  കചോരേദക്ഷമതയുദ്യം

ഇല്ലചോതചോയമ.   ഇതമചനറ്റവദ്യം  നല്ല  സൂചമക  സ്ക്രൂട്ടമനമ   കചയ്യകപടുന്ന  റമചട്ടണുകളുകട

ശതമചോനദ്യം വളകരേ തചോഴ്ന്നതചോണഷ. സ്ക്രൂട്ടമനമചയചോ ഓഡമറ്റഷ വമസമചറ്റചോ മൂലമുണചോകുന്ന അധമക

ഡമമചോനദ്യം വളകരേ കചറുതചോണഷ.

രേജമചസ്ട്രേഷന്  വകുപമല്  നല്കമയ  ചമല  ഇളവകള്  വരുമചോനകത്തെ  വളകരേ

പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധമച്ചമട്ടുണഷ.  എകകക്സെെസഷ  നമകുതമ,  വചോറ്റഷ  നമകുതമചയക്കചോള്

കമച്ചകപട്ട  പ്രകടനമചോണഷ  കചോണമച്ചതഷ.   മദദ  ലഭദതയമല്  വരുത്തെമയ  നമയനണദ്യം

നമകുതമ വരുമചോനത്തെമല് പ്രകടമചോയമട്ടമല്ല.  മദദ നമകുതമയമല് വരുത്തെമയ വരദനവഷ

മൂലമചോണമതഷ.  എന്നചോല്  മുന്  വരഷങ്ങകള  അചപക്ഷമച്ചഷ  നമകുതമ  വളരച്ചചോ  നമരേക്കഷ

കുറഞമട്ടുണഷ. 

ചമചോചട്ടചോര  വചോഹനങ്ങളമല്  നമനള്ള  നമകുതമ  ഇനത്തെമലുദ്യം  ഉചദ്ദേശമച്ച  ലക്ഷദദ്യം

കകകവരേമക്കചോന്  സചോധമച്ചമട്ടമല്ല.   മുന്  വരഷങ്ങളമല്  23  ശതമചോനചത്തെചോളദ്യം

വളരച്ചചോനമരേക്കഷ  ചരേഖകപടുത്തെമയ സചോനത്തെഷ  2015-16  സചോമത്തെമക വരഷദ്യം  7  %

വളരച്ചയചോണഷ ചരേഖകപടുത്തെമയമരേമക്കുന്നതഷ.
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(ബമ)  വചോണമജദ  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം  കമച്ചകപടുത്തുന്നതമനഷ  പല പദതമകളുദ്യം

ആവമഷ്കരേമച്ചുവരുന.

1) ഏറ്റവദ്യം പ്രധചോനദ്യം അഴെമമതമ ഇല്ലചോതചോക്കലചോണഷ.

2)  കചോരേദക്ഷമത  ഉയരത്തുന്നതമനചോയമ  കൂടുതല്  ചശഷമയുള്ള  സരവ്വര

സചോപമക്കുകയുദ്യം  സമസ്റ്റേദ്യം  സ്ക്രൂട്ടമനമ  സചോധദമചോകുന്ന  ചസചോഫഷ കവയര

ഉപചയചോഗകപടുത്തുന്നതമനുളള  നടപടമകള് സസസ്പീകരേമക്കുകയുദ്യം കചയദ്യം.

3)  ഉപചഭചോക്തചോക്കള്  ബമല്  ചചചോദമച്ചഷ  വചോങ്ങുന്നതമകന  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്ന

നടപടമകള്  സസസ്പീകരേമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന.   അതുചപചോകലതകന്ന  കമമ്പ്യൂട്ടര  ബമല്ലമദ്യംഗഷ

ഉള്ള  വദചോപചോരേമകള്  അവരുകട  ബമല്ലുകള്  തതമയദ്യംതകന്ന  അപഷ ചലചോഡഷ  കചയന

എന്നഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചോയമ നമയമ നമരമചോണദ്യം നടത്തെചോനുദ്യം ഉചദ്ദേശമക്കുന.

4)  കൂടുതല്  വദചോപചോരേമകകള  നമകുതമ  വലയത്തെമല്  കകചോണ്ടുവരുന്നതമനുള്ള

നടപടമകള് സസസ്പീകരേമക്കുദ്യം.

5)  ആധുനമക  സദ്യംചയചോജമത  കചക്കഷചപചോസ്റ്റുകള്  സമയബനമതമചോയമ

സചോപമക്കുദ്യം.

6) അപസ്പീല് ചകസ്സുകളുദ്യം ചകചോടതമ ചകസ്സുകളുദ്യം എത്രയുദ്യംചവഗദ്യം തസ്പീരപചോക്കുന്നതമനഷ

നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുദ്യം.
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7) റമചട്ടണ് സ്ക്രൂട്ടമനമ, കുടമശമക അകസസഷകമന്റെഷ എന്നമവ കചോരേദക്ഷമമചോക്കുദ്യം.

8) റവനമ്പ്യൂ റമക്കവറമ നടപടമകള് തസരേമതകപടുത്തുദ്യം.

9)  നമകുതമ  ചചചോരച്ച തടയുന്നതമനഷ  റവനമ്പ്യൂ,  രേജമചസ്ട്രേഷന് വകുപ്പുകളുദ്യം കരശന

നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുദ്യം.

10)  അനധമകൃത  മദദ  വമല്പനയ്കക്കതമകരേ  എകക്സെെസഷ  വകുപഷ  കരശന

നമലപചോടഷ സസസ്പീകരേമക്കുദ്യം.

11)  വചോഹനങ്ങളുകട സസ്പീറ്റമദ്യംഗഷ  കപചോസമറ്റമ കുറച്ചുകചോണമക്കുക,  പരചച്ചസഷ വചോലമ്പ്യൂ

കുറച്ചഷ  കചോണമക്കുക  തുടങ്ങമയവയമലൂകടയുള്ള  നമകുതമ  തട്ടമപമകനതമകരേ  ചമചോചട്ടചോര

വചോഹന വകുപഷ കരശന നടപടമകള് കകകക്കചോളദ്യം.

(സമ)  വമവമധ  തലങ്ങളമലുള്ള  അഴെമമതമ  നമകുതമവരുമചോന  വളരച്ചകയ

പ്രതമകൂലമചോയമ  ബചോധമച്ചുകവന്നതചോണഷ  സരക്കചോരേമകന്റെ  നമലപചോടഷ.  നമകുതമ  ഭരേണദ്യം

ആധുനസ്പീകരേമച്ചുദ്യം  അതുവഴെമ  കചോരേദക്ഷമമചോക്കമയുദ്യം  അഴെമമതമ  ഇല്ലചോതചോക്കുകകയന്നതഷ

സരക്കചോര മുന്ഗണന നല്കുന്ന കചോരേദമചോണഷ.

ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര  : സര, സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ നമകുതമ വരുമനത്തെമകന്റെ

വളരച്ച  സചോധദതകള്ക്കനുസൃതമചോയമ ഉയരന്നമട്ടമകല്ലന്നഷ   കണക്കുകള്

വദക്തമചോക്കുനണഷ.  അങ്ങഷ  ധനകചോരേദ  വകുപ്പുമനമ  ആയമരുന്ന  ഘട്ടത്തെമല്
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മചോതൃകചോപരേമചോയ  ഒചട്ടകറ  പദതമകള്  സദ്യംസചോനത്തെഷ  നടപമലചോക്കമയമട്ടുണഷ.

പ്രചതദകമച്ചഷ  കുപ്രസമദമചോയമരുന്ന  വചോളയചോര  കചക്കഷചപചോസ്റ്റേഷ  അഴെമമതമരേഹമതമചോക്കമ

മചോറ്റുന്നതമനഷ  വളകരേ  രേചനചോത്മകമചോയ  നടപടമകള്  അങ്ങയുകട  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

ഉണചോയമട്ടുണഷ.  എനമചോത്രമല്ല  അക്കചോലത്തെഷ  നമകുതമ  വരുമചോനത്തെമല്  സരവ്വകചോല

കറചക്കചോഡഷ  ഉണചോക്കചോന്  അചങ്ങയഷ  കഴെമഞമട്ടുമുണഷ.    ഇന്നഷ,  വചോളയചോറുദ്യം

അതുചപചോലുള്ള  കചക്കഷചപചോസ്റ്റുകളുദ്യം  പഴെയ  അഴെമമതമയുകട  കൂത്തെരേങ്ങചോയമ

മചോറമയമരേമക്കുകയചോണഷ.   സതദദ്യം  പറഞചോല്   വചോളയചോര  ഇകന്നചോരു  നചോഥനമല്ലചോ

കളരേമയചോണഷ.   പലചപചോഴദ്യം മണമക്കൂറുകചളചോളദ്യം വചോഹനങ്ങള്  കമ്പ്യൂവമല് നമല്ക്കുയുദ്യം

പരേമചശചോധന  ഫലപ്രദമല്ലചോതചോവകയുദ്യം  കചയന.  കമമപചോരേ  കകചോണഷ

കുത്തുന്നതുചപചോലുള്ള  പ്രചോകൃതമചോയ  പരേമചശചോധനകള്  ഇചപചോഴദ്യം  തുടരുകയചോണഷ.

അങ്ങമവമകട  പരേമഷ്കചോരേ  നടപടമകള്  പ്രഖദചോപമച്ചു.  അങ്ങയുകട

കചോലത്തുണചോയമരുന്നതുചപചോകല  അഴെമമതമരേഹമത  വചോളയചോര  മചോത്രമചോയമ  ചുരുക്കചോകത

ചകരേളത്തെമകല  പ്രധചോനകപട്ട  കചക്കഷചപചോസ്റ്റുകള്  കൂടമ  അഴെമമതമരേഹമതമചോക്കുന്നതമനഷ

നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ;  അചതചോകടചോപദ്യം അങ്ങമവമകട സൂചമപമച്ചതുചപചോകല കമമ്പ്യൂട്ടര

സദ്യംവമധചോനദ്യം  പഴെയ രേസ്പീതമയമലുള്ളതചോണഷ.  ഏറ്റവദ്യം ചമചോചഡണ് ആയമട്ടുള്ള കമമ്പ്യൂട്ടര

സദ്യംവമധചോനത്തെമചലയഷ  മചോറ്റുന്നതമനഷ നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ? 
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ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ:  സര,  വചോളയചോര  ഒരു ദുരേന കഥയചോണഷ.

വചോളയചോര കചക്കഷചപചോസ്റ്റേഷ സദ്യംചയചോജമത കചക്കഷചപചോസ്റ്റേചോയമ മചോറ്റമ നവസ്പീകരേമക്കുന്നതമനഷ

15  ഏക്കര  സലദ്യം  ഏകറ്റടുക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടഷ   ഇചപചോള്  15  വരഷമചോയമ.  10

വരഷമചോയമ വമധമ പ്രസചോവമക്കചോന് മചോറ്റമവച്ചമരേമക്കുകയചോണഷ.  പരേമസമതമ പ്രശ്നമചോണഷ

വമഷയമചോയമ  പറയുന്നതഷ.  അവമകടയുള്ള   ഒരു  കപചോട്ടക്കുളദ്യം   ചുറ്റദ്യം  മതമല്കകട്ടമ

സദ്യംരേക്ഷമക്കചോകമന്നഷ  പറഞമട്ടുചപചോലുദ്യം  വമധമ  പറയചോകത

നസ്പീട്ടമകക്കചോണ്ടുചപചോവകയചോണഷ.  വമധമ  പറഞചോല്  പ്രശ്നമമല്ലചോയമരുന.  ഇചപചോള്

കമ്പ്യൂവമല്  കമടക്കുന്ന  വണമകളമല്  നമനള്ള  പുകമൂലദ്യം പരേമസമതമ  വമനചോശദ്യം

ഉണചോവകയചോണഷ.  ചദശസ്പീയ  നഷ്ടവദ്യം  ഉണചോകുന.  ഇതഷ  വളകരേ  പ്രയചോസമുണചോക്കുന്ന

സമതമവമചശഷമചോണഷ. മചോറമമചോറമ  വന്ന  സരക്കചോരുകകളല്ലചോദ്യം  ഇതമനചോയമ

പരേമശമമച്ചമട്ടുണഷ.  അവമകട  നവസ്പീകരേണദ്യം  നടക്കചോത്തെതമകന്റെ  പ്രധചോനകപട്ട

കചോരേണമമതചോണഷ.  ഇതുദ്യം  അഴെമമതമയുദ്യം  തമമല് ചനരേമട്ടുള്ള ബനമമല്ല.   ഇടതുപക്ഷ

ജനചോധമപതദ മുന്നണമ ഭരേമച്ച അഞഷ വരഷദ്യം ഒരു അഴെമമതമ ചകസ്സുചപചോലുദ്യം അവമകട

ഉണചോയമട്ടമകല്ലന്നഷ അഭമമചോനചത്തെചോകട പറയചോന് കഴെമയുദ്യം.  രേണ്ടുവരഷദ്യം ഇചത സമതമ

തകന്ന  തുടരുകയുദ്യം  ഇക്കചോരേദദ്യം  അഭമമചോനചത്തെചോകട  ഉചദദചോഗസര  പറയുകയുദ്യം

കചയമചോയമരുന.   മൂന്നചോദ്യംവരഷദ്യം  മുതല്  കചോരേദങ്ങള്  മചോറമ.   ഇചപചോള്  അവമകട
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അവസചോനമുണചോയ  കഥ  എചന്നചോടഷ  ഒരേചോള്  ചഫചോണമല്  പറയുകയുണചോയമ.  വണമ

കടനവന്നചപചോള്  പതമവചപചോകല  പടമ  ചചചോദമച്ചു.  ഇകല്ലന്നഷ  പറയുകയുദ്യം,  ഇചപചോള്

എല്.ഡമ.എഫഷ.  അചല്ല  ഭരേമക്കുന്നകതന്നഷ  തമരേമച്ചു  ചചചോദമക്കുകയുദ്യം  കചയ.

എല്.ഡമ.എഫഷ. വരുദ്യം എല്ലചോദ്യം ശരേമയചോകുദ്യം, പചക്ഷ നമുക്കഷ കമട്ടചോനുള്ളതഷ കമട്ടണകമന്നഷ

അചപചോള്  ആ  സരേസന്  പറഞ്ഞുവചത്ര. അവരക്കഷ  കമട്ടചോനുള്ളതഷ  കകചോടുക്കചോന്

തകന്നയചോണഷ  തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുള്ളതഷ.  അഴെമമതമ  സരവ്വശക്തമയുമുപചയചോഗമച്ചഷ

അവസചോനമപമക്കുദ്യം, വചോളയചോര അഴെമമതമ വമമുക്തമചോക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര  : സര, ചകരേളത്തെമകല പ്രധചോനകപട്ട നഗരേങ്ങളമലുദ്യം

കചറമയ  നഗരേങ്ങളമലുകമചോകക്ക  ധചോരേചോളദ്യം  സസരണ്ണക്കടകള്  വരുനണഷ.

സസരണ്ണചോഭരേണങ്ങളുകട  കച്ചവടത്തെമനഷ  അനുസൃതമചോയമട്ടുള്ള  നമകുതമ  നമുക്കഷ

ലഭമക്കുനചണചോ;   ഇകല്ലന്നചോണഷ  പ്രചോഥമമകമചോയമട്ടുള്ള  പരേമചശചോധനകളമല്  നമനദ്യം

വദക്തമചോകുന്നതഷ.  സസരണ്ണചോഭരേണങ്ങളുകട  വമല്പനയനുസൃതമചോയമട്ടുള്ള   നമകുതമ

ഖജനചോവമചലയഷ  കകചോണ്ടുവരുന്നതമനഷ  അങ്ങഷ  എകനല്ലചോദ്യം   നടപടമകളചോണഷ

സസസ്പീകരേമക്കുന്നതഷ? 

ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ: സര, വളകരേ സങസ്പീരണ്ണമചോയമട്ടുള്ള പ്രശ്നമചോണഷ

സസരണ്ണത്തെമചന്മേലുള്ള നമകുതമ. കഴെമഞ എല്.ഡമ.എഫഷ. സരക്കചോര അധമകചോരേത്തെമല്
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വരുചമചോള് 21 ചകചോടമ രൂപയചോണഷ സസരണ്ണത്തെമല് നമനദ്യം കമട്ടമയമരുന്ന നമകുതമ. ഒരു

ശതമചോനദ്യം നമകുതമ ആയചോല്ചപചോലുദ്യം എല്ലചോവരുദ്യം ഒരു ചഫചോരമുല അനുസരേമച്ചഷ  നമകുതമ

തന്നചോല്   ചുരുങ്ങമയതഷ  200  ചകചോടമ  രൂപ  കമട്ടണകമന്നചോണഷ  കണക്കചോക്കമയതഷ.

അതമകനയചോണഷ  ചകചോമമ്പൗണമദ്യംഗഷ  ചഫചോരമുല  എനപറയുന്നതഷ.  അതമകന്റെ

അടമസചോനത്തെമല് നമകുതമ വരേവഷ  500 ചകചോടമ രൂപചയചോളദ്യം എത്തെമയമട്ടുണഷ.  പലരുദ്യം

കതറ്റമദരേമച്ചമരേമക്കുന്നതഷ  4-5  ശതമചോനദ്യം  നമകുതമകയന്നചോണഷ.  എല്ലചോവരുദ്യം  ഇഫകസ്പീവഷ

ചററ്റഷ  ഒരു  ശതമചോനമുള്ള   ചകചോമമ്പൗണമദ്യംഗമചലയഷ  വരേചോനുള്ള  deterrent  ആണമതഷ.

ചകചോമമ്പൗണമദ്യംഗഷ  ചഫചോരമുലയമല്  നമന്നഷ  മചോറമ  നമന്നചോല്  4-5   ശതമചോനദ്യം  നമകുതമ

തചരേണമവരുകമനള്ളതചോണഷ.  ഒരു  ശതമചോനമചോകണങമല്ചപചോലുദ്യം  ഇന്നഷ

കമട്ടുന്നതമകനക്കചോള് കൂടുതല് കമട്ടണകമന്നചോണഷ  സരക്കചോരേമകന്റെ നമഗമനദ്യം.  അതമകന്റെ

അടമസചോനത്തെമല്  കചോരേദങ്ങള്  കൂടുതല്  പരേമചശചോധമച്ചഷ  നമകുതമ  ചചചോരച്ച

തടയുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    കഎ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷഷ:  സര,  ബഹുമചോനകപട്ട  മനമയുകട  ഉത്തെരേത്തെമല്,

ഉപചഭചോക്തചോക്കള്  ബമല്   വചോങ്ങുകമനദ്യം  വദചോപചോരേമകള്   ബമല്   നല്കുകമനദ്യം

സൂചമപമക്കുനണഷ.  ഇതഷ  കൃതദമചോയമ   നടപചോക്കുന്നതമനഷ  എകനങമലുദ്യം  പ്രചതദക

നടപടമകള് ആസൂത്രണദ്യം കചയനചണചോ; ആചലചോചമക്കുനചണചോ? 
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ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ:  സര,   ഇതുതകന്നയചോയമരേമക്കുദ്യം  നമകുതമ

ഭരേണത്തെമല് വരുത്തെചോന് ചപചോകുന്ന ഏറ്റവദ്യം പ്രധചോനകപട്ട മചോറ്റദ്യം. പഴെയ ലക്കമ വചോറ്റമകന്റെ

പുനരേവതരേണമചോണമതഷ.  ഇത്തെവണ ഉപചഭചോക്തചോക്കള് കൂപണ് വചോചങ്ങണതമല്ല; അതഷ

അപ്രചോചയചോഗമകമചോണഷ.   കമചോകബല്  ചഫചോണ്  ഉപചയചോഗമച്ചഷ  അവര  വചോങ്ങുന്ന

ബമല്ലമകന്റെ  ചഫചോചട്ടചോ  എടുത്തെഷ  അപഷ ചലചോഡഷ  കചയചോല്  മതമ.   അതമനുള്ള  'ആപഷ  '

അവരക്കഷ  കകചോടുക്കുദ്യം.   കമമ്പ്യൂട്ടറമല്  തകന്ന  നറുകക്കടുപഷ  നടത്തെമ  മചോസത്തെമല്

ഒരുതവണ അവര കകചോടുത്തെ നമകുതമയുകട അഞഷ മടങ്ങുവകരേ  സമചോനമചോയമ നല്കുദ്യം.

ഇതഷ ബമല് വചോങ്ങചോന് ആളുകകള ചപ്രരേമപമക്കുകമന്നഷ കരുതുന.  ഇതമനഷ രേണചോദ്യംഭചോഗദ്യം

കൂടമയുണഷ.  കമമ്പ്യൂട്ടര ബമല്ലമദ്യംഗഷ  നടത്തുന്ന വദചോപചോരേമകള് തതമയദ്യം  (in  real  time

basis)  ബമല്  അപഷ ചലചോഡഷ  കചയ്യണദ്യം.   അതമനുള്ള  നമയമനമരമചോണദ്യം

നടചത്തെണമവരുദ്യം.  അങ്ങകന  കചയചോല്  കവകുചന്നരേദ്യം  ബമകല്ലല്ലചോദ്യം  ഒരുമമകച്ചഴതമ

നമകുതമവകുപമനഷ  നല്കുന്ന  രേസ്പീതമ  അവസചോനമക്കുദ്യം.  വദചോപചോരേമകള്  അപഷ ചലചോഡഷ

കചയന്ന ബമല്ലമകന്റെ കൂട്ടത്തെമല്  ഉപചഭചോക്തചോക്കള് അയച്ചുതരുന്ന ബമല് ഉണചോകണദ്യം.

ഇത്തെരേത്തെമലുള്ള  നടപടമ  ഇന്നകത്തെ  നമകുതമ  ചചചോരച്ച  ഗണദമചോയമ  കുറയുന്നതമനഷ

സഹചോയകരേമചോകുകമന്നചോണഷ കരുതുന്നതഷ.  അതമകന്റെ നമയമവശങ്ങളുദ്യം മറ്റു കചോരേദങ്ങളുദ്യം

പരേമചശചോധമച്ചുകകചോണമരേമക്കുകയചോണഷ. 
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ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അന്വര  : സര,  നമകുതമ ചചചോരച്ചയമല് ഉചദദചോഗസരുകട പങഷ

വളകരേയധമകമചോണഷ.  കചോരേണദ്യം,  നമകുതമ  എങ്ങകന  കവട്ടമക്കചോകമന

പഠമപമച്ചുകകചോടുക്കുന്ന  ഉചദദചോഗസര  ഇന്നഷ  ചകരേള  സദ്യംസചോനത്തുണഷ.   100  രൂപ

നമകുതമ  കകചോടുക്കണകമങമല്  അതഷ  25  രൂപയചോക്കമ  ചുരുക്കചോന്  ഉചദദചോഗസര

കച്ചവടക്കചോകരേ  പഠമപമക്കുകയചോണഷ.  അങ്ങകന  നമകുതമ നഷ്ടകപടുത്തുന്ന

അവസയുണഷ. അതുകകചോണഷ അത്തെരേത്തെമലുള്ള ഉചദദചോഗസകരേ കകണത്തെമ അഴെമമതമ

തടയുന്നതമനഷ സരക്കചോര എനഷ നടപടമയചോണഷ സസസ്പീകരേമക്കുന്നതഷ?

ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ   : സര, പറഞതമല് ശരേമയുണഷ.  കചോരേണദ്യം,

റമട്ടചയരഡചോകുന്ന  നമകുതമ  ഉചദദചോഗസര  ടചോക്സെെഷ  കണ്സള്ട്ടന്റെചോയമ  മചോറുകയചോണഷ.

നമ്മുകട എല്ലചോ കളമകളുദ്യം രേഹസദങ്ങളുകമചോകക്ക അവരക്കുദ്യം അറമയചോദ്യം.  അചപചോള് നല്ല

വമദഗ്ദ്ധ  ഉപചദശമചോണഷ  അവര  കകചോടുക്കുന്നതഷ.  പചക്ഷ  അവര  റമട്ടചയരഡഷ  കചയ

കഴെമഞതമനചോല്  ഒനദ്യം  കചയ്യചോന്  സചോധമക്കമല്ല.  എന്നചോല്  സരവസ്പീസമലുള്ള

ഉചദദചോഗസര ഇതു കചയചമചോഴെചോണഷ.  മുകളമലുദ്യം കൂടമ അഴെമമതമയചോകണങമല് പമകന്ന

പറയചോനുമമല്ല.  കചോരേണദ്യം,  അഴെമമതമ  നടത്തെമയതഷ  ഈ  ഉചദദചോഗസകരേ

ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണചോണചല്ലചോ.  അചപചോള്പമകന്ന  അവരക്കഷ  എളുപമചോയമ.

ഉദചോഹരേണത്തെമനഷ  അപചലറ്റഷ  അചതചോറമറ്റമകളമലുള്ള  ചകസുകള്  കവറുകത  റമമചോന്ഡഷ
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കചയകയചോണഷ. അവമകടകയചോകക്ക നടക്കുന്ന അഴെമമതമകള് അതമഭസ്പീകരേമചോണഷ. ഇതമനഷ

രേണ്ടു  കചോരേദങ്ങളചോണഷ  പരേമഹചോരേമചോയമട്ടുള്ളതഷ.  ഒന്നഷ,  ചനരേകത്തെ  പറഞതുചപചോകല

വമല്പന,  വചോങ്ങമയവ  എന്നമവകയക്കുറമച്ചുള്ള  വമവരേങ്ങള്  സുതചോരേദമചോയ  രേസ്പീതമയമല്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള  ഏരപചോടഷ  ഉണചോകുചമചോള്  ആരബമട്രറമ  ആയമട്ടുള്ള

ഇടകപടലുകള് കുറയചോന് കഴെമയുദ്യം.  രേണഷ,  അഴെമമതമ കചോണമക്കുന്നവകരേ കരശനമചോയമ

ശമക്ഷമക്കുന്നതമനുള്ള ഏരപചോടഷ  ഉണചോയമരേമക്കണദ്യം.  കമമ്പ്യൂട്ടകറചസഷന് വന്നതുമൂലദ്യം

നമകുതമ  ഓഫസ്പീസമല്  കയറമ  ഇറങ്ങുക  എന്നതഷ  അനചോവശദമചോയമ

മചോറമയമരേമക്കുകയചോണഷ.  എല്ലചോവരുദ്യം  ചഫചോമുകള്  ഡമ്പൗണ്ചലചോഡഷ  കചയ്കതടുക്കണദ്യം.

ഇത്തെരേത്തെമലുള്ള നവസ്പീകരേണത്തെമലൂകടയുദ്യം  അഴെമമതമകക്കതമകരേ കരശനമചോയ നടപടമ

സസസ്പീകരേമക്കുന്നതമലൂകടയുദ്യം  അഴെമമതമ  കുറച്ചുകകചോണ്ടു  വരേചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.

അഴെമമതമക്കചോരകക്കതമരേചോയമ  ചമല  നടപടമകള്  അടുത്തെ  ദമവസങ്ങളമല്  തകന്ന

എടുക്കുന്നതചോണഷ. 

ശസ്പീ  .    കക  .    സുചരേഷഷ  കുറുപഷ  :  സര,  ബഹുമചോനകപട്ട  മനമ  ഉത്തെരേത്തെമല്

പറഞതുചപചോകല  അപസ്പീല്  ചകസുകളുദ്യം  ചകചോടതമ  ചകസുകളുദ്യം  എത്രയുദ്യം  ചവഗദ്യം

തസ്പീരപചോക്കുന്നതമനചോയമ  ആദ്യംകനസ്റ്റേമ  സസ്പീദ്യം  കകചോണ്ടു  വരുന്നതമകനക്കമറമച്ചഷ

ആചലചോചമക്കുചമചോ?  ഡമപചോരട്ടഷകമന്റെഷ,  കകഹചക്കചോടതമ,  ട്രമബമ്പ്യൂണല്
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എന്നമവമടങ്ങളമകലല്ലചോദ്യം ഒട്ടനവധമ ചകസുകള് കമടക്കുനണഷ.    

ചഡചോ  .    ടമ  .  എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ  : സര,  ചകസുകളുകട  സസഭചോവകത്തെക്കുറമച്ചഷ

വമശദമചോയമ  പഠമച്ചചോല്  മചോത്രചമ  ആദ്യംകനസ്റ്റേമ  സസ്പീമമകന  കുറമച്ചഷ  പറയചോന്  പറ.

ആദ്യംകനസ്റ്റേമ  സസ്പീദ്യം  കകചോണ്ടു  വരുന്നതഷ  സദ്യംബനമച്ചഷ  രേണ്ടു  കചോരേദങ്ങള്

ആചലചോചമക്കുനണഷ.  ഒന്നഷ,  പ്രമസദ്യംറ്റസ്പീവഷ ടചോക്സെെഷ  ലമമമറ്റുണഷ,  65  ലക്ഷദ്യം.  പചക്ഷ അതു

കഴെമഞചോല്  ഫുള്  ടചോക്സെെഷ  കകചോടുചക്കണമ  വരുദ്യം.  അതുകകചോണഷ  എല്ലചോവരുദ്യം  ആ

പരേമധമക്കഷ  തചോകഴെ  നമല്ക്കചോന്  ചവണമയുള്ള  ഏരപചോടുകളചോയമരേമക്കുദ്യം  കചയന്നതഷ.

ഇത്തെരേത്തെമലുള്ള  ഇരുപതമനചോയമരേദ്യം  ചകസുകകളങമലുദ്യം  ഇചപചോള്  പമടമച്ചമട്ടുണഷ.  ആ

ചകസുകളമല്  ചവകറ  ചചചോയമസഷ  ഒനമമല്ല.  നമകുതമയുകട  3  മടങ്ങഷ  കപനചോല്റ്റമ

കകചോടുക്കണദ്യം.  അതു  വലമയ  ഭചോരേമചോണഷ.  അതുകകചോണഷ  ഇമ്പൗ  ചകസുകളമല്  ഒരു

ആദ്യംകനസ്റ്റേമ  സസ്പീദ്യം  കകചോണ്ടു  വരേചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുനണഷ.  അതുചപചോകല

സമ.ആന്റെഷ.എ.ജമ.യുകട  2009-2010 കല  റമചപചോരട്ടമല്  ഏതചോണഷ  14,000  ഓളദ്യം

ചകസുകള്  ചമല  കുഴെപങ്ങള്  കണ്ടു  പമടമച്ചമട്ടഷ  റമചപചോരട്ടഷ  കചയമട്ടുണഷ.  അതമകന്റെ

ഫലമചോയമ വലമയ ചതചോതമല് നമകുതമ ചചചോരച്ച ഉണചോയമട്ടുകണനദ്യം സമ.ആന്റെഷ.എ.ജമ.

ചൂണമക്കചോണമച്ചമട്ടുണഷ.  ഇതു സദ്യംബനമച്ചുള്ള നടപടമകള് പരേമചശചോധമച്ചഷ അവമകടയുദ്യം

ഒരു ആദ്യംകനസ്റ്റേമ സസ്പീദ്യം കകചോണ്ടു വരുന്നതമനഷ ഉചദ്ദേശമക്കുനണഷ. 
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മമ  .    സസ്പീക്കര  :  31-ാം  നമര  ചചചോദദവമചോയമട്ടഷ  47-ാം  നമര  ചചചോദദദ്യം

ക്ലബ്ബുകചയ്യചോന് ശസ്പീ.  മുരേളമ  കപരുകനല്ലമ ഒരു റമകസസ്റ്റേഷ നല്കമയമട്ടുണഷ.  അതഷ കചയര

പരേമചശചോധമച്ചു.  ചചചോദദങ്ങളുദ്യം  ഉത്തെരേങ്ങളുദ്യം  വമഭമന്നമചോകുന്നതു  കകചോണഷ  ക്ലബമദ്യംഗഷ

അനുവദമക്കുന്നമല്ല.

ശസ്പീ  .   കക  .   വമ  .   വമജയദചോസഷ  : സര, കഴെമഞ യു.ഡമ.എഫഷ ഗവണ്കമന്റെഷ ഇവമകട

സമചോനമച്ചമട്ടുള്ള  ഏറ്റവദ്യം  വലമയ  ദുരേനമചോണഷ  അങ്ങഷ  ഏകറ്റടുത്തെമട്ടുള്ളതഷ.   ഇമ്പൗ

ദുരേനത്തെമനമടയമലുദ്യം  കനലഷല്ല്  സദ്യംഭരേമച്ച  വകയമല്  170  ചകചോടമ  തൂപ  നല്കുകയുദ്യം

അതുചപചോകല  വമലക്കയറ്റദ്യം  തടയചോന്  150  ചകചോടമ  രൂപ  അനുവദമക്കുകയുദ്യം  കചയ

അങ്ങകയ  ഞചോന് അഭമനനമക്കുന.  ഇവമകട പ്രധചോന പ്രശ്നദ്യം നമകുതമ ചചചോരച്ചയചോണഷ.

വചോണമജദ  കചക്കഷ  ചപചോസ്റ്റുകളമലൂകട  ഇറച്ചമചക്കചോഴെമ,   കറഡമകമയ്ഡഷ  വസ്ത്രങ്ങള്,

ഇലചകചോണമക്സെെഷ  ഉപകരേണങ്ങള്  തുടങ്ങമയ  ഒചട്ടകറ  ഉല്പന്നങ്ങള്  വദചോപകമചോയമ

ഉമ്പൗടുവഴെമകളമലൂകട നമകുതമ കവട്ടമച്ചഷ  കടത്തുനണഷ എനള്ള  കചോരേദദ്യം  വസ്തുതയചോണഷ.

ഇമ്പൗ  നമകുതമ  കവട്ടമപഷ  തടയുന്നതമനുചവണമ  ഇവകയല്ലചോദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ

കഎഡന്റെമകകഫ കചയ്യചോനുദ്യം  അവകയ പ്രചതദകമചോയ രേസ്പീതമയമല്  നമരേസ്പീക്ഷമച്ചഷ  അതഷ

കകണത്തുന്നതമനു  ചവണമയമട്ടുള്ള  നടപടമ  സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ടമ  .  എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ  : സര,  എല്ലചോ  ഉമ്പൗടുവഴെമകളമലുദ്യം
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കചക്കഷചപചോസ്റ്റുകള്  സചോപമക്കചോന്  കഴെമയമല്ല.   അതുകകചോണഷ  ഇതുസദ്യംബനമച്ചഷ

പരേമചശചോധമച്ചമട്ടഷ  ചമല ഉമ്പൗടുവഴെമകളമലൂകട വരേചോന് പചോടമല്ല എന്ന നമബനന വയചോന്

സചോധമക്കുകമന ചതചോനന. മറ്റുള്ളമടത്തെഷ കൂടുതല് കചക്കമദ്യംഗഷ ഏരകപടുചത്തെണമ വരുദ്യം.

കമയമന്  കചക്കഷ  ചപചോസ്റ്റുകളമല്  കചോലതചോമസമമല്ലചോകത  പരേമചശചോധമച്ചഷ  വമടുന്നതമനു

ചവണമ അവകയ നവസ്പീകരേമക്കണദ്യം.  ആ നവസ്പീകരേണ പ്രകമയ ഇന്നഷ ഇചപചോള് ഏറ്റവദ്യം

എളുപത്തെമല്  കചയ്യചോന്  പറ്റുന്ന  രേണ്ടു  കചക്കഷ  ചപചോസ്റ്റുകളചോണഷ  മചഞശസരേവദ്യം

മുത്തെങ്ങയുദ്യം.  സലദ്യം ഇവമകട തകന്ന അകസയര കചയമട്ടുണഷ.  അതുകകചോണഷ അവമകട

തുടക്കദ്യം  എന്ന  രേസ്പീതമയമല്  മചോതൃകചോപരേമചോയമ   കചക്കഷചപചോസ്റ്റുകള്  സചോപമക്കുകയുദ്യം

അതമകന്റെ  ചുറ്റുപചോടുമുള്ള  ഉമ്പൗടുവഴെമകള്  കരശനമചോയമ  അടയ്ക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്

സസസ്പീകരേമക്കുകയുദ്യം കചയദ്യം. 

 ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്  : സര, വചോലല്യു ആഡഡഷ ടചോക്സെെഷ സമസ്റ്റേവമചോയമ ബനകപട്ട

നമയമദ്യം ഇമ്പൗ നമയമസഭയമല് പചോസചോക്കമയചപചോള് അങ്ങഷ ഉള്കപകടയുള്ള ആളുകള്

അതമകന അതമശക്തമയചോയമ എതമരക്കുകയുണചോയമ.  പചക്ഷ പതമനചോയമരേക്കണക്കമനഷ

ചകചോടമ  തൂപയുകട  വരുമചോനമചോണഷ  പമന്നസ്പീടഷ  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനത്തെമനഷ  ഉണചോയതഷ.

എന്നചോല്  പുതമയതചോയമ  ഇചപചോള്  കകചോണ്ടു  വരേചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  ജമ.എസഷ.റ്റമ.കയ

സദ്യംബനമച്ചഷ  ചകചോണ്ഗ്രസഷ  ഉള്കപകടയുള്ള  ചദശസ്പീയ  പ്രതമപക്ഷ  കക്ഷമകള്
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ഗമ്പൗരേവകരേമചോയ  ചമല  ഉത്കണ്ഠകളുദ്യം  എതമരപ്പുകളുദ്യം  ഉയരത്തെമയമട്ടുണഷ.

ഇതുസദ്യംബനമച്ചഷ അങ്ങയുകട പചോരട്ടമയമകല ചമല ചനതചോക്കന്മചോരുദ്യം സമചോനമചോയ ചമല

അഭമപ്രചോയപ്രകടനങ്ങള് നടത്തെമയമട്ടുണഷ.  ജമ.എസഷ.റ്റമ.കയ സദ്യംബനമച്ച സദ്യംസചോന

ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  അഭമപ്രചോയദ്യം  എനചോണഷ;  തസ്പീരുമചോനദ്യം  എനചോണഷ;  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര

ഇചപചോള് കകചോണ്ടു വരേചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന ജമ.എസഷ.റ്റമ.  അചതപടമ  അദ്യംഗസ്പീകരേമക്കചോന്

സദ്യംസചോന സരക്കചോര തയ്യചോറചോചണചോ?  

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ  : സര,  വചോറ്റഷ  ആയചോലുദ്യം  ജമ.എസഷ.റ്റമ.

ആയചോലുദ്യം  അടമസചോനപരേമചോയമട്ടുള്ള  ചമല  വമചയചോജമപ്പുകള്  ഇടതുപക്ഷത്തെമനുണഷ.

ചകചോണ്ഗ്രസമനഷ  അതമല്ല  എന്നഷ  അറമയചോദ്യം.   എന്നചോല് ഞങ്ങള്ക്കുണഷ.   അതമകന്റെ

അടമസചോനത്തെമലചോണഷ  വചോറ്റഷ  നമകുതമ  ഇവമകട  എതമരത്തെതഷ.  ആ  എതമരപഷ

എനചോകണന ചചചോദമച്ചചോല് സദ്യംസചോനങ്ങളുകട അധമകചോരേദ്യം  അതഷ  കവരകന്നടുക്കുന

എനള്ളതചോണഷ.  എന്നചോല്  ഇചപചോള്  വചോറ്റഷ  യചോഥചോരതദമചോണഷ.  ഗുണവമുണഷ

ചദചോഷവമുണഷ.  നഷ്ടകപചടണ  അധമകചോരേദ്യം  നഷ്ടകപട്ടു  കഴെമഞ്ഞു.   കചോരേണദ്യം  വചോറ്റഷ

നമകുതമ  വദവസയമല്  ഒരു  സദ്യംസചോനത്തെമനുദ്യം  തനമച്ചഷ  നമകുതമ  നമരേക്കഷ  മചോറ്റചോന്

പറ്റമല്ല.  ഇമ്പൗകയചോരു  സചോഹചരേദത്തെമല്  ജമ.എസഷ.റ്റമ.യമചലക്കഷ  ചപചോകുന്നതു  കകചോണഷ

സദ്യംസചോനത്തെമനഷ  നഷ്ടമമല്ല.  മറമച്ചഷ,  സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ  നമകുതമ  വലയത്തെമല്
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ഇലചോത്തെ  സരവ്വസ്പീസഷ  ടചോക്സെെഷ  കമട്ടുന.  അതമകന്റെ  ഫലമചോയമ

ഉപചഭചോക്തൃസദ്യംസചോനമചോയമട്ടുള്ള  ചകരേളത്തെമല്  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം  കൂടുന.

അതുകകചോണഷ  ജമ.എസഷ.റ്റമ.കയ  എതമരക്കുന്നമല്ല.   എന്നചോല്    ജമ.എസഷ.റ്റമ.കയ

ചകചോണ്ഗ്രസഷ  അധമകചോരേത്തെമലമരുന്നചപചോള്  കകചോണ്ടുവരേചോന്  ശമമച്ചതചോണഷ.

അനണചോയതുചപചോകലതകന്ന  ഉത്കണ്ഠ  ഇനമുണഷ.  ആ  ഉത്കണ്ഠകകളചോകക്ക

പ്രകടമപമചക്കണ  ചവദമയമല്  പ്രകടമപമക്കുകയുദ്യം  ചരച്ചകള്  നടത്തുകയുദ്യം  അതമകന്റെ

അടമസചോനത്തെമല് നമ്മുകട നമലപചോടമചലക്കഷ കകചോണ്ടു വരേചോന് ശമമക്കുകയുദ്യം കചയദ്യം.

അതചോണഷ കചയന്നതഷ.  അല്ലചോകത ഇതമകന കദ്യംപസ്പീറ്റചോയമ തടഞ്ഞു നമരത്തുക എനള്ള

സമസ്പീപനമല്ല.  നമങ്ങളുകട  ഭരേണ  കചോലത്തെഷ  ചകചോണ്ഗ്രസമകന്റെയുദ്യം  സമസ്പീപനദ്യം

ഇതചോണചല്ലചോ.

ശസ്പീ  .   വമ  .   കക  .   സമ  .   മമതഷ ചകചോയ  : സര,  ചകരേളത്തെമകന്റെ  പുറത്തുനമന്നഷ

സചോധനങ്ങള് കകചോണ്ടുവരുചമചോള് വദചോപചോരേമ ഇ-എഫഷ.എ. ഫയല് കചയചോല് അതമകന്റെ

ഉത്തെരേവചോദമതസദ്യം  മുഴവന്  ആ  വദചോപചോരേമക്കചോണഷ.  പകക്ഷ,  അതമല്  അക്ഷരേകത്തെറ്റഷ,

ഫുള്ചസ്റ്റേചോപഷ,  ചകചോമ എന്നമവ ഇല്ലചോകയന്നഷ പറഞഷ വദചോപചോരേമകകള ബുദമമുട്ടമക്കുന്ന

ഒരു  സമതമവമചശഷമുണഷ.  എത്ര  തുക  കസകമ്പ്യൂരേമറ്റമ  കചയ്യണകമന്നഷ  അവര

നമരചദ്ദേശമച്ചമട്ടുണഷ.  ഇ-കസകമ്പ്യൂരേമറ്റമ  സമസ്റ്റേമമല്ലചോത്തെതുകകചോണഷ  ചനരേമട്ടചോണഷ  ഇമ്പൗ
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നടപടമകള്  കചചയ്യണതഷ.  അതുകകചോണഷ  ഇ-ചഫചോദ്യം  8  എഫഷ.എ.  ഫയല് കചയചോല്

അതമകന്റെ  മുഴവന്  ഉത്തെരേവചോദമതസദ്യം  ആ  വദചോപചോരേമക്കചോണഷ  എനള്ള  കചോരേദദ്യം

തസ്പീരച്ചയചോണഷ.  ചകചോമ,  ഫുള്ചസ്റ്റേചോപഷ  എന്നമവ  ഇല്ലചോകയന്നഷ  പറഞഷ  ആളുകകള

ബുദമമുട്ടമലചോക്കുന്ന ഒരു നമലപചോടുണഷ. അതുചപചോകലതകന്ന, ഇന്പുട്ടഷ ടചോക്സെെഷ കൂടുതലചോയമ

വരുചമചോള്  റസ്പീഫണഷ  കൂടമശമക  രേണ്ടുദ്യം  മൂനദ്യം  കകചോല്ലദ്യം  ബചോക്കമയചോണഷ.   അങ്ങകന

വരുചമചോള് ഇമ്പൗ തുക തമരേമച്ചഷ  കകചോടുക്കുന്നതമനഷ ചമല ഓഫസ്പീസുകള് കപരകസചന്റെജഷ

ചചചോദമക്കചോറുണഷ.  ആ നമലയമല് റസ്പീഫണഷ ധചോരേചോളദ്യം  കുടമശമകയചോണഷ.   അതുകകചോണഷ

ഇതഷ കൃതദമചോയമ നല്കുന്നതമനുചവണമ, റസ്പീഫണഷ ഇ-ചപകമന്റെഷ സമസ്റ്റേദ്യം ഒരു കൃതദമചോയ

കചോലചോവധമ വച്ചഷ കകചോടുക്കുന്നതമനഷ നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ  : സര,  ഫുള്ചസ്റ്റേചോപ്പുദ്യം  ചകചോമയുകമചോകക്ക

ബമല്ലമല് കുറവവനകഴെമഞചോല് അതമകന്റെ അടമസചോനത്തെമല് തടഞ്ഞുവയ്ക്കുക, വലമയ

ചതചോതമല്  കപനചോല്റ്റമ  അടച്ചഷ  പമന്നസ്പീടഷ  അപസ്പീല്  കകചോടുത്തെഷ  പമന്വലമക്കണകമന്നഷ

പറയുക എന്നസ്പീ സമ്പ്രദചോയദ്യം അവസചോനമപമക്കുകതകന്ന ചവണദ്യം. കഴെമഞ ഇടതുപക്ഷ

സരക്കചോരേമകന്റെ  കചോലത്തെഷ  അങ്ങകനകയചോരു  ആചക്ഷപദ്യം  വന്നമരുന്നമല്ല.  എന്നചോല്

പമന്നസ്പീടഷ  അഴെമമതമമൂലദ്യം  നമകുതമ  വരുമചോനദ്യം   ഗണദമചോയമ  കുറഞ്ഞു.  അങ്ങകന

കുറഞ്ഞുകഴെമഞഷ അവസചോനവരഷമചോയചപചോള് ആ കുറവഷ നമകത്തെചോനുള്ള ശമത്തെമല്
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ടചോരജറ്റഷ  തമകയ്ക്കുന്നതമനുചവണമ  ഇത്തെരേത്തെമലുള്ള  കരശനമചോയ  നമലപചോടുകള്

പലസലത്തുദ്യം സസസ്പീകരേമച്ചുവന്നതചോണഷ. അതഷ പരേമചശചോധമച്ചഷ വദചോപചോരേമകളുമചോയമ ചരച്ച

കചയതമനുചശഷദ്യം  നമകുതമ  ചചചോരച്ച  ഇല്ലചോതചോകുകമന്നഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന  രേസ്പീതമകള്

ചനചോക്കമ  ഇമ്പൗ  പ്രയചോസദ്യം  ഇല്ലചോതചോക്കുന്നതമനഷ  പരേമചോവധമ  പരേമശമമക്കുന്നതചോണഷ.

റസ്പീഫണഷ  മൂനവരഷകത്തെ  കുടമശമക  ബചോക്കമയചോകണന്നഷ  പറയുന്ന  കചോരേദത്തെമല്

എനമക്കുദ്യം  അത്ഭുതമചോണഷ.   അതഷ  പരേമചശചോധമച്ചമട്ടഷ  അതമനഷ  പരേമഹചോരേമുണചോക്കുദ്യം.

റസ്പീഫണഷ  അചപചോള്ത്തെകന്ന  കകചോടുചക്കണ  കചോരേദചമയുള.   കുടമശമക  വരുത്തെചോന്

പചോടമല്ലചോത്തെതചോണഷ.

ശസ്പീ  .   എന്  .   ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്  : സര,  ഇമ്പൗ  പ്രചോവശദകത്തെ  നയപ്രഖദചോപനത്തെമല്

ബഡ്ജറ്റമനഷ  പുറകമയുള്ള  വചോയ്പ  വചോങ്ങലമലൂകട  വന്കമട  പദതമകളമലുള്ള  കപചോതു

നമചക്ഷപങ്ങള്  വരദമപമച്ചഷ  വമകസനദ്യം  തസരേമതകപടുത്തെചോനുള്ള  ശമമുണചോകുകമന്നഷ

പറയുനണഷ.  ഏകതചോകക്ക വന്കമട പദതമകളമചലയചോണഷ ഇത്തെരേദ്യം നമചക്ഷപങ്ങള്

സസസ്പീകരേമക്കചോന് സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ; മകറ്റചോരു കചോരേദമുള്ളതഷ

ഇവമകട ഉമ്പൗടുവഴെമകകളക്കുറമച്ചഷ പറഞ്ഞു. എകന്റെ നമചയചോജക മണ്ഡലത്തെമല് സദ്യംസചോന

അതമരത്തെമയമല്നമന്നഷ 50 കമചലചോമസ്പീറ്റര മചോറമയചോണഷ ഒരു കചക്കഷചപചോസ്റ്റുള്ളതഷ. നമ്മുകട

സദ്യംസചോനത്തുള്ളവരത്തെകന്ന  ഇമ്പൗ  കചക്കഷചപചോസ്റ്റേമല്  കചക്കമദ്യംഗമനഷ
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വമചധയരേചോകുകയചോണഷ.  മട്ടത്തുകചോടഷ  സചോപമചക്കണ  കചക്കഷചപചോസ്റ്റേചോണഷ  ഇവമകട

സചോപമച്ചമട്ടുള്ളതഷ.  അട്ടപചോടമ  തമമഴെഷ നചോടഷ  ചബചോരഡറമലചോണഷ.  അന്നഷ  ഇക്കചോരേദദ്യം

ശദയമല്കപടുത്തെമയചപചോള്  ഉമ്പൗടുവഴെമകളമല്കൂടമ  സചോധനങ്ങള്  കടത്തെമകകചോണഷ

ചപചോകുദ്യം അതുകകചോണചോണഷ 50 കമചലചോമസ്പീറ്റര മചോറമ കചക്കഷചപചോസ്റ്റേഷ സചോപമച്ചകതന്നചോണഷ

പറഞതഷ.   ഉമ്പൗടുവഴെമകള്  കൃതദമചോയമ  ചബചോക്കഷ  കചയകയുദ്യം  കചക്കഷചപചോസ്റ്റുകളമല്

കൂടുതല്  കചക്കമദ്യംഗഷ  ഏരകപടുത്തുകയുദ്യം  കചയകമന്നഷ  ഇവമകട  അകങ്ങചോരു

ചചചോദദത്തെമനുത്തെരേമചോയമ പറഞ്ഞു. അചപചോള് അങ്ങകന കചയ്യചോന് കഴെമയുകമങമല് ഇമ്പൗ

കചോരേദദ്യംകൂടമ ഒന്നഷ പരേമഗണമക്കണകമന്നചോണഷ എനമക്കഷ സൂചമപമക്കചോനുള്ളതഷ.

ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ  : സര,  ഉമ്പൗടുവഴെമയമകല  കചക്കഷചപചോസ്റ്റേമകന്റെ

കചോരേദദ്യം വമശദമചോയമ പരേമചശചോധമച്ചതമനുചശഷദ്യം പറയചോദ്യം. ഓഫഷ ഹചോന്ഡചോയമ എനമക്കഷ

മറുപടമ പറയചോന് ബുദമമുട്ടചോണഷ.  ആദദദ്യം ചചചോദമച്ച ചചചോദദദ്യം ഏതഷ പദതമകളമലചോണഷ

അങ്ങകനയുള്ള നമചക്ഷപങ്ങള് നടത്തെചോന് ചപചോകുന്നകതന്നചോണഷ.  അതഷ ബഡ്ജറ്റമകന്റെ

സമയത്തെഷ  കവളമകപടുത്തുന്നതചോയമരേമക്കുദ്യം  ഉചമതദ്യം.  പകക്ഷ  ഇങ്ങകന  ബഡ്ജറ്റമനഷ

പുറത്തെഷ  വചോയ്പ  എടുക്കചോന്  ചപചോകുന്ന  രേസ്പീതമകള്  നൂതനമചോയമരേമക്കുകമങമലുദ്യം  നമുക്കഷ

സുപരേമചമതമചോണഷ.  കകചോച്ചമ കമകട്രചോ ഇചപചോള് നമരമചോണദ്യം നടക്കുന. കകചോച്ചമ കമചട്രചോ

നമരമചോണദ്യം നടക്കുന്നതഷ സദ്യംസചോന സരക്കചോര നല്കുന്ന പണദ്യംകകചോണഷ മചോത്രമല്ല,
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ബഡ്ജറ്റമനഷ  പുറത്തെഷ  അവര  വചോയ്പ  എടുക്കുന്നതുകകചോണ്ടുകൂടമയചോണഷ.   ഇമ്പൗ  മചോതൃക

കൂടുതല് വമപുലമചോയമ  ചമട്ടയചോയ ഒരു സമ്പ്രദചോയമചോയമ  മചോറ്റുന്നതമനചോണഷ  ശമമക്കചോന്

ചപചോകുന്നതഷ.

ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവചോകരേന്  : സര,  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ  സമഗ്രമചോയ

വമകസനത്തെമനുദ്യം  നമതദനമദചോന  കചലവകള്ക്കുദ്യം  ആകകയുള്ള  ശക്തമചോയ  ഒരു

ധനകചോരേദ ചസചോതകസന്നഷ പറയുന്നതഷ നമകുതമ പമരേമകച്ചടുക്കലചോണഷ.  നമള് ഇവമകട

ചരച്ച കചയന്നതഷ നമകുതമ ചചചോരച്ചയുകട വഴെമകളചോണഷ.  എകന്റെ ചചചോദദദ്യം ഇമ്പൗ കഴെമഞ

അഞ്ചുവരഷത്തെമനമടയമല്  നമകുതമ  ചചചോരച്ചയമല്  എത്ര  ചകചോടമ  രൂപ  കുടമശമക

പമരേമകച്ചടുക്കചോനുണഷ;  എത്ര ചചചോരച്ച സദ്യംഭവമച്ചമട്ടുണഷ?  രേണചോമതചോയമ,  ഇമ്പൗ കുടമശമക

പമരേമകച്ചടുക്കചോന്  നമ്മുകട  ഗവണ്കമന്റെഷ  ആധുനമകമചോയ  സദ്യംവമധചോനങ്ങകളകനങമലുദ്യം

ആവമഷ്കരേമക്കുനചണചോ;  സചോധചോരേണ  കറയ്ഡചോണഷ  നടക്കുന്നതഷ.   കറയ്ഡുകകചോണഷ

വലമയ കചോരേദമമല്ല.  എനചോണഷ ഇതമകനചോരു പുതമയ മചോരഗദ്യം?

ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ  : സര,  കസയമല്സഷ  ടചോക്സെെഷ,  സമ.എസഷ.ടമ.,

എകക്സെെസഷ,  ചമചോചട്ടചോര  കവഹമക്കമള്സഷ  ടചോക്സെെഷ  എന്നസ്പീ  ഇനത്തെമല്  കമചോത്തെദ്യം

12,608 ചകചോടമ  രൂപ  കുടമശമകയുണഷ.   അതമല്  7695  ചകചോടമ  രൂപ  തരക്കത്തെമല്

കമടക്കുകയചോണഷ.  എന്നചോല്  5013 ചകചോടമ  രൂപ  തരക്കമമല്ലചോത്തെ  തുകയചോണഷ.
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തരക്കമമല്ലചോത്തെ കചോരേദദ്യം എന്തുകകചോണചോണഷ പമരേമക്കചോന് സചോധമക്കചോത്തെകതന്നഷ എനമക്കഷ

മനസമലചോയമട്ടമല്ല.  അതുകകചോണഷ  ചകസഷ  കബ  ചകസഷ  ആയമ  കമചോത്തെത്തെമല്

പരേമചശചോധമച്ചതമനുചശഷദ്യം  അതഷ  പമരേമകച്ചടുക്കുന്നതമനുള്ള  റവനമ്പ്യൂ  റമക്കവറമ

നടപടമകളുദ്യം  മറ്റുദ്യം  ഉമ്പൗരജമതമചോയമകട്ടടുക്കുന്നതചോണഷ.  കളകരമചോരുകട  ചയചോഗദ്യം

വമളമച്ചുചച്ചരത്തെഷ ഇക്കചോരേദദ്യം ചരച്ച കചയകയുദ്യം റവനമ്പ്യൂ വകുപമകന്റെ സഹചോയചത്തെചോടുകൂടമ

ഉമ്പൗരജമത  റവനമ്പ്യൂ  റമക്കവറമ  നടപടമകള്  സസസ്പീകരേമക്കുകയുദ്യം  കചയന്നതചോണഷ.

തരക്കത്തെമല്കപട്ടഷ  കമടക്കുന്നകതചോകക്ക  ചകചോടതമ  ചകസമലുദ്യം  വദവഹചോരേത്തെമലുമചോണഷ.

ആ  ഓചരേചോ  ചകസ്സുദ്യം  എടുത്തെഷ  എ.ജമ.യുകട  സഹചോയചത്തെചോടുകൂടമ  അനനമചോയമ

നസ്പീണ്ടുചപചോകചോകത  ചകചോടതമ  ചകസ്സുകകളചോകക്ക  എത്രയുദ്യം  കപകട്ടന്നഷ  തസ്പീരക്കചോന്

കഴെമഞചോല്  ആ  നമകുതമ  പമരേമകച്ചടുക്കചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.   അത്തെരേത്തെമലുള്ള

നടപടമകളചോണഷ സസസ്പീകരേമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ.

ധന ഉത്തെരേവചോദമതസ നമയമദ്യം

(*32) ശസ്പീ  .   കക  .   കുഞമരേചോമന്  :
ശസ്പീ  .   രേചോജു എബ്രഹചോദ്യം  :
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകഷഷ  :
ശസ്പീ  .   ബമ  .   ഡമ  .   ചദവസമ  :  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ

ധനകചോരേദവദ്യം കയറുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) മുന് സരക്കചോര പചോസചോക്കമയ ധന ഉത്തെരേവചോദമതസ നമയമത്തെമകല പ്രധചോന
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വദവസകള്  എകനചോകക്കയചോണഷ;  മുന്  സരക്കചോരേമനഷ  അതഷ  പചോലമക്കുന്നതമനഷ

സചോധമച്ചുചവചോ; ഇകല്ലങമല് അതമകന്റെ കചോരേണങ്ങള് അറമയമക്കുചമചോ;

(ബമ) പ്രസ്തുത നമയമത്തെമകല വദവസകചളചോടുള്ള സമസ്പീപനദ്യം വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ) സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ  സചോമത്തെമക  വളരച്ചകയ

തസരേമതകപടുത്തെചോനുതകുദ്യംവമധദ്യം  ചകന്ദ്രസഹചോയദ്യം  ലഭദമചോയമട്ടുചണചോ;  ഇക്കചോരേദത്തെമല്

ചകന്ദ്രസരക്കചോരേമകന്റെ  മുന്നമല്  ഉന്നയമക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  ആവശദങ്ങള്

എകനചോകക്കയചോകണന്നഷ വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ധനകചോരേദവദ്യം കയറുദ്യം വകുപ്പുമനമ (  ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ കഎസകഷ  ): സര, 

(എ) 2011-കല ചകരേള ധന ഉത്തെരേവചോദമതസ (ചഭദഗതമ) നമയമത്തെമകല പ്രധചോന

വദവസകള് ചുവകട ചചരക്കുന.

2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  എന്നസ്പീ  വരഷങ്ങളമല്  കമചോത്തെദ്യം

സദ്യംസചോന ആഭദനരേ ഉല്പന്നത്തെമകന്റെ യഥചോകമദ്യം 1.4%, 0.9%, 0.5%, 0% എന്നസ്പീ

കമത്തെമല് കുറച്ചു കകചോണ്ടുവരുന്നതമലൂകട 2011 ഏപ്രമല് 1-നഷ ആരേദ്യംഭമച്ചഷ 2015 മചോരച്ചഷ

31-നഷ  അവസചോനമക്കുന്ന  നചോലുവരഷക്കചോലയളവമനുള്ളമല്  റവനമ്പ്യൂകമമ

ഇല്ലചോതചോചക്കണതചോണഷ.  റവനമ്പ്യൂമമച്ചദ്യം  വരദമപമക്കുകയുദ്യം ആ തുക ആസമകകളക്കചോള്

കൂടുതലചോയുള്ള ബചോദദതകള് കകചോടുത്തുതസ്പീരക്കുന്നതമനഷ ഉപചയചോഗകപടുചത്തെണതചോണഷ.
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ഇചത  ആകഷ  പ്രകചോരേദ്യം  2011-12,  2012-13  എന്നസ്പീ  വരഷങ്ങളമല്

ധനസദ്യംബനമചോയ  കമമ  കമചോത്തെദ്യം  സദ്യംസചോന  ആഭദനരേ  ഉല്പന്നത്തെമകന്റെ  3.5

ശതമചോനത്തെമല്  കവമയചോത്തെ  നമലയമല്  നമലനമരത്തെമകകചോണഷ  2013-14-ല്  3

ശതമചോനമചോയമ  കുറച്ചുകകചോണ്ടുവരുന്നതമലൂകട  2011  ഏപ്രമല്  1-നഷ  ആരേദ്യംഭമച്ചഷ  2014

മചോരച്ചഷ  31-നഷ  അവസചോനമക്കുന്ന മൂന്നഷ വരഷക്കചോലയളവമനുള്ളമല് ധനസദ്യംബനമചോയ

കമമ സദ്യംസചോനകത്തെ കമചോത്തെദ്യം മതമപഷ ആഭദനരേ ഉല്പന്നത്തെമകന്റെ 3 ശതമചോനമചോയമ

കുറയ്ചക്കണതുമചോണഷ.

അതുചപചോകലതകന്ന  2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  എന്നസ്പീ

വരഷങ്ങളമല്  സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ  ആകക  കടബചോധദത  കമചോത്തെദ്യം  സദ്യംസചോന

ആഭദനരേ  ഉല്പന്നത്തെമകന്റെ  യഥചോകമദ്യം  32.3%,  31.7%,  30.7%,  29.8%  എന്ന

കമത്തെമചലയഷ  കുറച്ചുകകചോണ്ടുവരുന്നതമലൂകട  2011  ഏപ്രമല്  1-നഷ  ആരേദ്യംഭമച്ചഷ  2015

മചോരച്ചഷ  31-നഷ  അവസചോനമക്കുന്ന നചോലുവരഷക്കചോലയളവമനുള്ളമല് സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ

ആകക  കടബചോധദത  കമചോത്തെദ്യം  മതമപഷ  ആഭദനരേ  ഉല്പന്നത്തെമകന്റെ  29.8

ശതമചോനമചോയമ കുറയ്ക്കുകയുദ്യം കചചയ്യണതചോണഷ.

2011-12,  2012-13,  2013-14,  2014-15  എന്നസ്പീ വരഷങ്ങളമകല റവനമ്പ്യൂകമമ,

ധനകമമ,  കടബചോധദത  തുടങ്ങമയവയുകട  ധന  ഉത്തെരേവചോദമതസ  നമയമപ്രകചോരേമുള്ള
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ലക്ഷദവദ്യം ചനട്ടവദ്യം ചുവകട ചചരക്കുന.

(ജമ.എസഷ.ഡമ.പമ.യുകട ശതമചോനത്തെമല്)

2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

ലക്ഷദദ്യം ചനട്ടദ്യം ലക്ഷദദ്യം ചനട്ടദ്യം ലക്ഷദദ്യം ചനട്ടദ്യം ലക്ഷദദ്യം ചനട്ടദ്യം

റവനമ്പ്യൂകമമ 1.4 2.61 0.9 2.68 0.5 2.44 0 2.65

ധനകമമ 3.5 4.16 3.5 4.29 3 3.66 3 3.59

കടബചോധദത 32.3 29.04 31.07 29.64 30.7 26.71 29.8 26.05

13-ാംധനകചോരേദ  കമസ്പീഷന്  ശമപചോരശയനുസരേമച്ചുള്ള  2011-കല  ചകരേള  ധന

ഉത്തെരേവചോദമതസ  (ചഭദഗതമ)  നമയമത്തെമല്  നമഷ്കരഷമച്ചമട്ടുള്ള  ലക്ഷദങ്ങള്  ചനടചോന്

സദ്യംസചോനത്തെമനഷ സചോധമച്ചമട്ടമല്ല.  കമചോനുഗതമചോയമ വരദമച്ചുവരുന്ന പലമശ,  ശമളദ്യം,

കപന്ഷന്,  സബ്സമഡമകള് മുതലചോയ റവനമ്പ്യൂ കചലവകളുദ്യം നമകുതമ  (Tax-GSDP)

വളരച്ച നമരേക്കമലുള്ള കുറവദ്യം കചോരേണമചോണഷ  13-ാം ധനകചോരേദ കമസ്പീഷകന്റെ ശമപചോരശ

പ്രകചോരേമുള്ള  സചോമത്തെമക  ദൃഢസ്പീകരേണ  പ്രകമയയുകട  ലക്ഷദങ്ങള്  ചനടചോന്

സദ്യംസചോനത്തെമനഷ കഴെമയചോതമരുന്നതഷ.  എന്നചോല് കടബചോധദത ജമ.എസഷ.ഡമ.പമ.യുകട

അനുപചോത  ലക്ഷദങ്ങള്  (Debt-GSDP)  2011-12  സചോമത്തെമക  വരഷദ്യം  മുതല്

കക വരേമക്കുവചോന് സദ്യംസചോനത്തെമനഷ സചോധമച്ചമട്ടുണഷ.

(ബമ) റവനമ്പ്യൂകമമ  കുറച്ചുകകചോണ്ടുവരേമക  എന്ന  നമബനനചയചോടഷ  സരക്കചോരേമനഷ
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ചയചോജമപചോണഷ.  എന്നചോല്  അനമവചോരേദ  കചലവകള്  കവട്ടമക്കുറച്ചുകകചോചണചോ  അവ

മചോറ്റമവച്ചുകകചോചണചോ അല്ല ഇമ്പൗ ലക്ഷദദ്യം കകവരേമചക്കണതഷ.  തനതു നമകുതമ വരുമചോനദ്യം

വരദമപമച്ചുകകചോണഷ  റവനമ്പ്യൂകമമ  പടമപടമയചോയമ  കുറച്ചുകകചോണ്ടുവരേമക  എന്നതചോണഷ

സരക്കചോരേമകന്റെ  സമസ്പീപനദ്യം.   എന്നചോല്  സദ്യംസചോനങ്ങളുകട  Debt  Sustainability

പരേമഗണമക്കചോകത  ധനകമമക്കഷ  ഒരു  ഏകസ്പീകൃത  പരേമധമ  നമശ്ചയമക്കുന്നതഷ

ഇചപചോഴെകത്തെ  ആചഗചോള  സചോമത്തെമക  വദവസമതമയമല്  അഭമകചോമദമല്ല.   ധന

ഉത്തെരേവചോദമതസ  നമയമത്തെമല്  നമഷ്കരഷമക്കുന്ന  കടബചോധദത  ജമ.എസഷ.ഡമ.പമ.യുകട

അനുപചോത  ലക്ഷദങ്ങള്  (Debt-GSDP)  2011-12  സചോമത്തെമക  വരഷദ്യം  മുതല്

കക വരേമക്കുവചോന്  സദ്യംസചോനത്തെമനഷ  സചോധമച്ചമട്ടുണഷ.   ആയതമനചോല്

സദ്യംസചോനങ്ങളുകട  Debt Sustainability  അടമസചോനമചോക്കമ ധനകമമയുകട ലക്ഷദദ്യം

നമശ്ചയമക്കുകയുദ്യം  അതമലൂകട  വമകസന  പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കചോയമ  കൂടുതല്  വചോയ്പ

എടുക്കുന്നതമനചോയമ സദ്യംസചോനങ്ങകള അനുവദമചക്കണതുമചോണഷ.

(സമ) 14-ാം ധനകചോരേദ  കമസ്പീഷന് സദ്യംസചോനങ്ങള്ക്കുള്ള നമകുതമ  വമഹമതദ്യം

(Vertical  Devolution)  32  ശതമചോനത്തെമല്നമന്നഷ  42%  ആയമ വരദമപമക്കുകയുദ്യം

സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ വമഹമതദ്യം (Horizontal Devolution) 2.34 ശതമചോനത്തെമല്നമന്നഷ

2.50  ശതമചോനമചോയമ  വരദമപമകച്ചങമലുദ്യം  സദ്യംസചോനങ്ങള്ക്കഷ  നല്കുന്ന  ആകക



Uncorrected/Not for publication
27

വമഹമതദ്യം  മുന്കചോലങ്ങളമകലചപചോകല  61-62  ശതമചോനമചോയമ  മചോത്രദ്യം

നമലനമരത്തെമയതുകചോരേണദ്യം  ചകന്ദ്ര  നമകുതമയമനങ്ങളുകട  സദ്യംസചോന  വമഹമതത്തെമല്

മമതമചോയ  വരദനമചോത്രമചോണഷ  ഉണചോയമട്ടുളളതഷ.   14-ാം  ധനകചോരേദ  കമസ്പീഷന്

അവചോരഡഷ  വഴെമ  ലഭമക്കുന്ന  വരദനവമകന്റെ  സമദ്യംഹഭചോഗവദ്യം  ചകന്ദ്രസരക്കചോര

നമരത്തെലചോക്കമയ  ചകന്ദ്രചോവമഷ്കൃത  പദതമകളുദ്യം  ചകന്ദ്രവമഹമതദ്യം  കവട്ടമക്കുറച്ച

പദതമകളുദ്യം  നടപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ  കചലവഴെമചക്കണമ  വരുന്നതമനചോല്  പുതമയ

വമകസന പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കഷ പണദ്യം കകണത്തെചോന് കഴെമയചോകത വരുന.

ധന  ഉത്തെരേവചോദമതസ  നമയമത്തെമല്  നമഷ്കരഷമച്ചമട്ടുള്ള  ധനകമമയുകട

പരേമധമക്കുള്ളമല്ത്തെകന്ന  കടകമടുപഷ  നമരചത്തെണമ  വരുന്നതമനചോലുദ്യം  റവനമ്പ്യൂ  കചലവഷ

ഒരു  പരേമധമക്കപ്പുറദ്യം  കുറയചോന്  കഴെമയചോത്തെതുകചോരേണവദ്യം  വമകസന  കചലവകള്ക്കഷ

പണദ്യം തമകയചോകത വരുന.  ഇമ്പൗ സചോഹചരേദത്തെമല് സദ്യംസചോനത്തെമകന്റെ കടകമടുപഷ

പരേമധമ  വരദമപമക്കചോനുതകുന്ന  നമരചദ്ദേശങ്ങള്/അഭമപ്രചോയങ്ങള്,  നമലവമകല

എഫഷ.ആര.ബമ.എദ്യം.  ആകഷ  അവചലചോകനദ്യം  കചയന്നതമനുചവണമ  ചകന്ദ്രസരക്കചോര

നമയമമച്ച  എഫഷ.ആര.ബമ.എദ്യം.  കമമറ്റമയുകട  മുമചോകക  അവതരേമപമക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന.

ശസ്പീ  .   കക  .   കുഞമരേചോമന്  : സര,  ഇമ്പൗ  നമയമത്തെമല്  വദവസ
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കചയമട്ടുള്ളതുചപചോകല  നമശ്ചമത  കചോലയളവമല്  ധനകമമ  കുറയ്ക്കുന്നതമനുദ്യം  കമമ

ഇല്ലചോതചോക്കുന്നതമനുദ്യംചവണമ  എകനങമലുദ്യം  നടപടമ  സസസ്പീകരേമച്ചമരുനചവചോ;  എടുത്തെ

നടപടമ ഫലപ്രദമചോയമരുനചവചോ എന്നതചോണഷ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം. ആചഗചോള സചോമത്തെമക

മചോനദദ്യം  വരുന്ന  കചോലത്തുചപചോലുദ്യം  ഇന്ഡദയുദ്യം  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനവദ്യം  പമടമച്ചുനമന്ന

കചോരേദദ്യം  എല്ലചോവരക്കുദ്യം  അറമയചോവന്നതചോണഷ.   അതമചനക്കചോളുദ്യം  വലമയ  മചോനദവദ്യം

കടവമചോണഷ  കഴെമഞ  കചോലത്തുണചോയതഷ.   എന്തുകകചോണഷ  അങ്ങകന  സദ്യംഭവമച്ചു

എന്നതമകനക്കുറമച്ചഷ മറുപടമ പറയചോചമചോ?

ധനകചോരേദവദ്യം കയറുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ചഡചോ  .   ടമ  .   എദ്യം  .   ചതചോമസഷ ഐസകഷ): സര, 

നമ്മുകട  സദ്യംസചോനത്തെഷ  ധന  ഉത്തെരേവചോദമത്തെ  നമയമദ്യം  പചോസചോക്കമയ  സമയത്തെഷ

യു.ഡമ.എഫഷ.  സരക്കചോര  ആണഷ  അധമകചോരേത്തെമലുണചോയമരുന്നതഷ.  കമമ

കുറയ്ക്കുന്നതമനുചവണമ  വളകരേ  കരശനമചോയ  നടപടമകള്  സസസ്പീകരേമച്ചു.   അതമകന്റെ

ഫലമചോയമ  റവനമ്പ്യൂ  കമമ  ഗണദമചോയമ  കുറഞ്ഞു.   പമന്നസ്പീടഷ  വന്ന  എല്.ഡമ.എഫഷ

സരക്കചോരുദ്യം ഈ പചോതതകന്ന പമന്തുടരന.  രേണ്ടുചപരുദ്യം തമമല് ഒരു വദതദചോസമുണഷ.

ശസ്പീ.  എ.  കക.  ആന്റെണമ  സരക്കചോരേമകന്റെ  കചോലത്തെഷ  കചലവകള്  കരശനമചോയമ

ചുരുക്കുന്ന കചോരേദത്തെമലചോണഷ ഊന്നല് നല്കമയതഷ.   എല്.ഡമ.എഫഷ.  സരക്കചോരേമകന്റെ

കചോലത്തെഷ  കചലവഷ  ചുരുക്കുന്നതമകനക്കചോള്  വരുമചോനദ്യം  വരദമപമച്ചഷ  കമമ
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കുറയ്ക്കുന്നതമനചോണഷ  ഊന്നല്  നല്കമയതഷ.   ഈ  വദതദചോസമുകണങമലുദ്യം  ആ

പത്തുവരഷക്കചോലദ്യം  ചകരേളത്തെമകന്റെ റവനല്യു  കമമ  കുറഞ്ഞുവരേമകയചോയമരുന.  അതഷ

നചോകള ഇവമകട അവതമരേപമക്കുന്ന ധവളപത്രത്തെമല് വളകരേ വദക്തമചോയമട്ടുണചോകുദ്യം.  ആ

രേസ്പീതമ  തുടരന്നമരുകന്നങമല്  പതമനചോലചോദ്യം  ധനകചോരേദ  കമമഷന്  പറഞതുചപചോകല

റവനല്യു കമമ ഇല്ലചോതചോകുമചോയമരുന.  എന്നചോല് കഴെമഞ സരക്കചോരേമകന്റെ കചോലത്തെഷ ഈ

ഗതമ  മചോറമ  റവനല്യുകമമ  കമചോതസ്പീതമചോയമ  കൂടചോന്  തുടങ്ങമ.   ബഡ്ജറ്റമല്

തചോഴമവയ്ക്കുകമങമലുദ്യം യഥചോരതത്തെമല് കൂടമ.  അങ്ങകന പത്തുവരഷക്കചോലകത്തെ ഫമസല്

കണ്ചസചോളമചഡഷന്  ഇല്ലചോതചോയമ.  ഇന്നകത്തെ  സമതമവമചശഷദ്യം  എനചോകണന്നചോല്,

കഴെമഞ  അഞ്ചുവരഷദ്യംചപചോകലയചോണഷ   നമ്മുകട  നമകുതമ  വരുമചോനവദ്യം  കചലവദ്യം

ചപചോകുന്നകതങമല്  നടപ്പുവരഷദ്യം പതമചനഴെചോയമരേദ്യം ചകചോടമ രൂപ റവനല്യു കമമ വരുദ്യം

എന്നതചോണഷ.  നമ്മുകട  ശമളത്തെമകന്റെയുദ്യം  കപന്ഷകന്റെയുകമചോകക്ക  കുടമശമക  അടുത്തെ

വരഷവദ്യം  കകചോടുചക്കണതുണഷ.  അടുത്തെ  വരഷദ്യം  ഇരുപചത്തെഴെചോയമരേദ്യം  ചകചോടമ  രൂപ

റവനമ്പ്യൂ കമമ വരുകമന്നചോണഷ കപ്രചോജക്ഷന്  കചോണമക്കുന്നതഷ.  നമുക്കഷ ഇരുപതമനചോയമരേദ്യം

ചകചോടമ  രൂപയമലധമകദ്യം  വചോയ്പകയടുക്കചോന്  അനുവചോദമുണചോകമല്ല.   എനവച്ചചോല്

പരേമപൂരണ്ണമചോയ  സദ്യംഭനത്തെമചലയഷ  ചപചോകുന്ന  പചോതയചോണഷ  കഴെമഞ  സരക്കചോരേമകന്റെ

കചോലത്തെഷ  സസസ്പീകരേമച്ചതഷ.   നമശ്ചയമചോയുദ്യം  ഇങ്ങകന  ചപചോകചോന്  കഴെമയമല്ല,
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തമരുത്തെലുകള് ചവണമവരുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കക  .    കുഞമരേചോമന് :  സര,  കഴെമഞ  അഞ്ചുവരഷക്കചോലദ്യം  ആകക  ഈ

ഗവണ്കമന്റെഷ വചോങ്ങമയ കടദ്യം എത്രയചോകണനദ്യം അതമല് വമകസന ചമഖലയമല് എത്ര

കചലവചോക്കമകയനദ്യം  പറയചോചമചോ?  വരുമചോനകത്തെക്കചോളുദ്യം  കചലവഷ  വരദമക്കുന്നതമകന്റെ

ഫലമചോയമട്ടചോണഷ കമമ എന്നചോണഷ പറഞതഷ. അതഷ ശരേമയചോചണചോ ?   

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  ഐസകഷ :  സര,  കമചോത്തെദ്യം കടത്തെമകന്റെ കൃതദമചോയ

കണക്കഷ   അഞ്ചുവരഷദ്യംകകചോണഷ  എത്ര  കൂടമ  എന്നഷ  ഇചപചോള്  പറയചോന്  കഴെമയമല്ല.

കമചോത്തെദ്യം  കടദ്യം  ഭരേണദ്യം  തുടങ്ങമയചപചോഴള്ളതമകന്റെ  ചനകരേ  ഇരേട്ടമയചോയമ.   ഭരേണദ്യം

തുടങ്ങമയചപചോഴള്ളതമകന്റെ ഇരേട്ടമയചോയതുകകചോണഷ അതമകന വമമരശമക്കചോന് ഞചോനമല്ല.

പകക്ഷ പ്രധചോന പ്രശ്നദ്യം, എടുത്തെ കടദ്യം എനമനഷ ഉപചയചോഗമച്ചു എനള്ളതചോണഷ.  എടുത്തെ

കടദ്യം  നമ്മുകട   ചറചോഡുകളുദ്യം  പചോലങ്ങളുദ്യം  ആസമകളുകമചോകക്ക  ഉണചോക്കചോന്

ചവണമയചോകണങമല് കടത്തെമകന്റെ ബചോധദതയഷ സമമചോയമ നമ്മുകട ബചോലന്സഷ ഷസ്പീറ്റമല്

ആസമയുണചോകുദ്യം.  അതുകകചോണഷ പ്രശ്നമമല്ല.  പകക്ഷ കടത്തെമകന്റെ 60-70  ശതമചോനവദ്യം

സരക്കചോരേമകന്റെ നമതദനമതചോന കചലവമനുചവണമയചോണഷ വമനമചയചോഗമച്ചതഷ എന്നതചോണഷ

ദമ്പൗരഭചോഗദദ്യം.   അതമകന്റെ  ഫലമചോയമ  ഈ  കടദ്യം   നമ്മുകട  ചദഹത്തെഷ  ജഡഭചോരേമചോയമ

മചോറമയമരേമക്കുകയചോണഷ.  
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ശസ്പീ  .    രേചോജു എബ്രഹചോദ്യം    : സര,  പതമനചോലചോദ്യം ധനകചോരേദ കമമഷന് അവചോരഡഷ

വഴെമ  ലഭമക്കുന്ന  വരദനവമകന്റെ  സമദ്യംഹഭചോഗവദ്യം  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  നമരത്തെലചോക്കമയ

ചകന്ദ്രചോവമഷ്കൃത  പദതമകളുദ്യം  ചകന്ദ്ര  വമഹമതദ്യം  കവട്ടമക്കുറച്ച  പദതമകളുദ്യം

നടപമലചോക്കുന്നതമനചോയമ  കചലവഴെമചക്കണമ  വരുന്നതമനചോല്  പുതമയ  വമകസന

പ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കഷ  പണദ്യം  കകണത്തെചോന്  കഴെമയചോകത  വരുന  എന്നചോണഷ  അങ്ങഷ

നല്കമയ മറുപടമ.  ഇതഷ ഗുരുതരേമചോയ ഒരു പ്രശ്നമചോണഷ. ഇതഷ ഒരു ഭചോഗത്തുള്ള കചോരേദദ്യം.

മറുഭചോഗത്തെഷ  കരേചോറുകചോരക്കഷ  കകചോടുക്കചോനുള്ള കുടമശമക ആറചോയമരേദ്യം  ചകചോടമയമലധമകദ്യം

വരുദ്യം എന്നചോണഷ പുറത്തുവന്ന കണക്കുകള്.  ഇചപചോള് ഇവമകട ഉയരനവന്ന ചചചോദദദ്യം

അനുസരേമച്ചുതകന്ന പുറത്തുവന്ന കണക്കഷ ഒന്നരേ ലക്ഷദ്യം ചകചോടമയമലധമകദ്യം രൂപ കപചോതു

കടദ്യം  വരുന.    ഈ വലമകയചോരു ധനകചോരേദ  പ്രതമസനമയമല്നമനദ്യം ചകരേളകത്തെ

രേക്ഷമക്കചോന് അങ്ങഷ എകനചോകക്ക നടപടമകള് സസസ്പീകരേമക്കചോനചോണഷ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ? 

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ ഐസകഷ  :  സര,  ഇതമനഷ മറുപടമ പറയുക എന്നതഷ

അത്ര  എളുപമുള്ള  കചോരേദമല്ല.  ഒന്നഷ,   നമ്മുകട  കചലവകകളചോകക്ക  ചുരുക്കചോന്

സചോധമക്കമല്ല.  കചലവമല്  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധചോനകപട്ടതഷ  ശമളദ്യം,  പലമശ,  കപന്ഷന്

എന്നമവയചോണഷ.  ഇതഷ  ആരകക്കങമലുദ്യം  കുറയചോന് കഴെമയുചമചോ?  അതുചപചോലതകന്ന മറ്റഷ

നമചക്ഷപങ്ങള്  കുറയചോന്  കഴെമയമല്ല.  പമകന്ന  കുറയചോന്  കഴെമയുന്നതഷ  ചനചോണ്  പചോന്
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റവനല്യു എക്സെെഷകപന്ഡമച്ചറചോണഷ.    പദതമചയതരേ റവനല്യു കചലവമല്നമന്നഷ ശമളവദ്യം

കപന്ഷനുദ്യം  പലമശയുദ്യം  കുറച്ചചോല്  വരുന്ന  തുക   നമയനമക്കചോദ്യം.   കഴെമഞ

സരക്കചോരേമകന്റെ കചോലത്തെമനുമുമഷ   പദതമചയതരേ റവനല്യു കചലവമല് നമന്നഷ നമുക്കഷ ഒരു

കചോരേണവശചോലുദ്യം  കുറയചോന് കഴെമയചോത്തെ ശമളവദ്യം  കപന്ഷനുദ്യം  പലമശയുദ്യം  കുറച്ചചോല്

കമട്ടുന്ന  തുക  25  ശതമചോനചത്തെചോളദ്യം  വരുമചോയമരുന.   അതഷ  30  ശതമചോനമചോയമ

വരദമച്ചു.   അതചോണഷ  ധൂരത്തെമകന്റെ  സൂചകകയന  പറയുന്നതഷ.   മറ്റഷ  കചലവകള്

വരദമച്ചതമകനക്കുറമച്ചല്ല പറയുന്നതഷ.  ഇതഷ നമയനമക്കചോമചോയമരുന.  പകക്ഷ ഇതഷ

നമയനമച്ചമല്ല.  അവമകട  ഞങ്ങള്  നമയനണദ്യം  കകചോണ്ടുവരുദ്യം.   രേണഷ,   ചനരേകത്തെ

ചചചോദമച്ച ചചചോദദത്തെമനഷ മറുപടമ പറഞതുചപചോകല വരുമചോനത്തെമകന്റെ  വളരച്ചചോ നമരേക്കഷ

പകുതമയചോയമ കുറഞ്ഞു. അവമകട തമരുത്തെലുണചോകണദ്യം.  ഇന്നകത്തെ സചോഹചരേദത്തെമല്

20-25 ശതമചോനത്തെമനമടയഷ നമകുതമ വരുമചോനദ്യം വരദമപമക്കചോന് കഴെമഞചോല് മചോത്രകമ

ഇന്നകത്തെ ധനപ്രതമസനമയമല്നമന്നഷ രേക്ഷകപടചോന് കഴെമയ.  അതമനുള്ള കചോരേദങ്ങള്

സരക്കചോര ആചലചോചമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകഷഷ : സര, കഴെമഞ അഞ്ചുവരഷക്കചോലയളവമല് ആകക എടുത്തെ

വചോയ്പ  എത്രയചോയമരുകന്നനദ്യം  അതമല്  എത്ര  തുക  വമകസന  ചമഖലയമല്

ഉപചയചോഗമച്ചുകവനദ്യം പറയചോചമചോ? 



Uncorrected/Not for publication
33

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  ഐസകഷ :  സര,  ഇതമനുള്ള  ഉത്തെരേദ്യം  ഓഫഷ

ഹചോന്ഡചോയമ  പറയചോന്  കഴെമയമല്ല.   പ്രചതദക  ചചചോദദമചോയമ  തനകഴെമഞചോല്

നമശ്ചയമചോയുദ്യം  പറയചോദ്യം.   ഞചോന്  ചനരേകത്തെ  സൂചമപമച്ചതുചപചോകല  കഴെമഞ

അഞ്ചുവരഷദ്യംകകചോണഷ  സരക്കചോരേമകന്റെ  കടദ്യം  ഇരേട്ടമയചോയമ.   ഇനമയുദ്യം  അഞഷ  വരഷദ്യം

കഴെമഞഷ  ചനചോക്കുചമചോള്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോര  അനുവദമച്ച  കടകമടുത്തുകഴെമഞചോല്

ഗണദമചോയ വരദനവഷ വരുദ്യം.   പകക്ഷ ഇവമകട ചചചോദദകരത്തെചോവഷ പറഞതുചപചോകല

കചോതലചോയ  പ്രശ്നദ്യം,  ഇതമല്  എത്ര  ചകചോടമ  രൂപ  റവനല്യു  കചലവമനു  ചവണമയുദ്യം

കദനദ്യംദമന  കചലവമനുചവണമയുദ്യം   ഉപചയചോഗമച്ചു  എന്നതചോണഷ.    ബഡ്ജറ്റമദ്യംഗഷ

തതസകമന  പറയുന്നതഷ,   റവനല്യു  കചലവഷ  റവനല്യു  വരുമചോനത്തെമല്  നമന്നചോകണദ്യം.

അതചോണഷ  റവനല്യു  കമമ  പൂജദമചോക്കചോകമന  പറയുന്നതമകന്റെ  അരതദ്യം.   എന്നചോല്

ഇവമകടയുണചോയമരേമക്കുന്നതഷ  റവനല്യു  കമമ  കൂടമക്കൂടമ  വരേമകയുദ്യം  എടുക്കുന്ന  വചോയ്പ

ഇവമകട കചലവഴെമക്കുകയുദ്യം അതമകന്റെ ഫലമചോയമ ചകചോണ്ട്രചോകരമചോരകക്കല്ലചോദ്യം കുടമശമക

ഉണചോകുകയുദ്യം  കചയന.   പുതമയ  വന്കമട  നമചക്ഷപങ്ങള്  എടുക്കചോന്  നമുക്കഷ

കഴെമയുന്നമല്ല.  അങ്ങകന വരുചമചോള് പുറത്തുനമന്നഷ വചോയ്പകയടുചക്കണമവരുദ്യം. അചപചോള്

അവര നമ്മുകട ബഡ്ജറ്റഷ  ചനചോക്കുദ്യം.   എത്രയചോണഷ  നമ്മുകട  റവനല്യു  കമമ,  ഇത്രയുദ്യം

വലമയ  റവനല്യു  കമമയചോചണചോ,  ഇതമകന്റെ  ഉടമസന്  സരക്കചോരേണചല്ലചോ,  എനഷ
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വമശസസമച്ചഷ  വചോയ്പ കകചോടുക്കുദ്യം എന്നവര ആചലചോചമക്കുദ്യം.   നമ്മുകട  ഭചോവമകയചപചോലുദ്യം

നമള് പണയകപടുത്തുന്ന ഒരു കചലവഷ  രേസ്പീതമയചോണഷ  കഴെമഞ അഞ്ചുവരഷക്കചോലദ്യം

ഇവമകട അനുവരത്തെമച്ചമരുന്നതഷ.  

ശസ്പീ  .   ബമ  .   ഡമ  .   ചദവസമ: സര, റവനല്യു കമമ കുറയചോനചോയമ ധനകചോരേദ കമമഷന്

അവചോരഡഷ  പ്രകചോരേദ്യം  ചകന്ദ്രത്തെമല്നമന്നഷ  ലഭമച്ച  ഗ്രചോന്റെഷ  വദവസകള്ക്കഷ

വമചധയമചോയമരുചന്നചോ;  എങമല്  എകനചോകക്ക  വദവസകള്ക്കഷ  വമചധയമചോയമരുന;

ഈ  വദവസ  നമലവമകല  സചോമത്തെമക  സമതമകയ  എങ്ങകന  ബചോധമക്കുകമന്നഷ

പറയചോചമചോ? 

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ ഐസകഷ  :  സര,  ചകന്ദ്ര സരക്കചോര തരുന്ന നമകുതമ

വമഹമതദ്യം വദവസകള്ക്കഷ വമചധയമചോയമരേമക്കുദ്യം.  എന്നചോല് നമ്മുകട ഗ്രചോന്റെഷ ഇനങ്ങള്

കൂടുതല് കൂടുതല് വദവസകള്ക്കഷ  വമചധയമചോയമകക്കചോണമരേമക്കുകയചോണഷ.  അതമകന്റെ

അടമസചോന  വദവസ  നമ്മുകട  ധന  ഉത്തെരേവചോദമത്തെ  നമയമത്തെമകന്റെ  പുതുക്കമയ

ടചോരജറ്റുകള് നമള് മസ്പീറ്റഷ കചയ്യണകമന്നചോണഷ.  അതഷ മസ്പീറ്റഷ കചയമകല്ലങമല് ചമലയമനദ്യം

ഗ്രചോനകള്  നഷ്ടകപടുദ്യം.  ഇതുവകരേ  അങ്ങകന  വന്നമട്ടമല്ല.  പകക്ഷ  അങ്ങകനകയചോരു

ഭസ്പീഷണമ  നമ്മുകടചനകരേ  നമലനമല്ക്കുനണഷ.   നമ്മുകട  ധന  ഉത്തെരേവചോദമത്തെ

നമയമത്തെമകന്റെ  നമബനനകള്  പൂരണ്ണമചോയമ  പചോലമച്ചമരുകന്നങമല്  നമുക്കഷ  ഒരു
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ശതമചോനദ്യം കൂടുതല് വചോയപ കമട്ടുമചോയമരുന.  കഴെമഞ സരക്കചോര അവസചോനകചോലത്തെഷ

ഒരു  ശതമചോനദ്യം  കൂടുതല്  ആവശദകപട്ടുകകചോണഷ  കകത്തെഴതമ.  പകക്ഷ  കമട്ടമയമല്ല.

തരേചോതമരേമക്കചോന്  പറഞ  കചോരേണദ്യം,  നമങ്ങള്  ധന  ഉത്തെരേവചോദമത്തെ  നമയമത്തെമകന്റെ

നമബനനകള്  പചോലമച്ചമട്ടമല്ല,  ലദ്യംഘമച്ചമരേമക്കുന,  അതുകകചോണഷ  നമങ്ങള്ക്കഷ

അവകചോശമമല്ലചോ എന്നചോണഷ.  

ശസ്പീ  .   രേചമശഷ കചന്നമത്തെല : സര, ചകരേള ഫമസല് റചസചോണ്സമബമലമറ്റമ ആകഷ

പചോസചോക്കമയതഷ   പചോരലകമന്റെഷ  പചോസചോക്കമയ  നമയമത്തെമകന്റെ  അടമസചോനത്തെമല്

തകന്നയചോണചല്ലചോ.   അതമകന്റെ  അടമസചോനത്തെമലചോണഷ  ചകരേള  പബമകഷ

എക്സെെഷകപന്ഡമച്ചര  റമവമ്പ്യൂ  കമമറ്റമയുകട  കഴെമഞ  മൂന  വരഷകത്തെ  കചോലകത്തെ

റമചപചോരട്ടഷ.  അതഷ ധനസമതമ കമച്ചകപടുത്തെചോനുള്ള റമചപചോരട്ടഷ തകന്നയചോണഷ.  അതമല്

ചമല കചോരേദങ്ങള് അന്നകത്തെ സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റെഷ  നടപചോക്കുകയുണചോയമ.   പല

സദ്യംസചോനങ്ങളമലുദ്യം  ഫമസല്  കറചസചോണ്സമബമലമറ്റമ  ആകഷ  ചടചോട്ടല്  കലറ്റര  ആന്റെഷ

സമരേമറ്റമല്  നടപചോക്കചോനുള്ള  പ്രയചോസകത്തെക്കുറമച്ചഷ  അചങ്ങയറമയചോദ്യം.   പല

സദ്യംസചോനങ്ങളമലുദ്യം  ഇതഷ  എത്തെമയമട്ടമല്ല.   ചകന്ദ്രദ്യം  വമഭചോവനദ്യം  കചയതുചപചോകല

എത്തെചോന്  നമുക്കഷ  കഴെമഞമട്ടമല്ല.   കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ധൂരത്തെമകനക്കുറമച്ചഷ

അങ്ങഷ  പറഞചല്ലചോ.   കഴെമഞ ഗവണ്കമന്റെഷ  കപന്ഷന് കകചോടുക്കുന്ന കചോരേദത്തെമല്
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ഉദചോരേ സമസ്പീപനദ്യം സസസ്പീകരേമച്ചു. എന്നചോല് കവല്ഫയര എന്ന കണ്സപ്റ്റമനഷ മുന്തൂക്കദ്യം

കകചോടുത്തു.  അതമകന്റെ  ഫലമചോയമ  കചലവഷ  കൂടമയമട്ടുണഷ.   ചകരേളത്തെമകന്റെ

സചോഹചരേദത്തെമല്  ഫമസല്  കറചസചോണ്സമബമലമറ്റമ  ആകമകന  കലറ്റര  ആന്റഷ

സമരേമറ്റമല് നടപചോക്കചോനുള്ള ബുദമമുട്ടഷ അങ്ങുദ്യം ചനരേമടചോന് ചപചോവകയചോണഷ.   ഫമസല്

കഡഫമസമറ്റഷ   കകചോണ്ടുവരുകമന്നഷ   അചങ്ങയഷ  പൂരണ്ണമചോയമ  പറയചോന്  കഴെമയമല്ല.

ചകരേളത്തെമകന്റെ  പ്രചതദക  സചോഹചരേദത്തെമല്  കവല്ഫയര  കമചഷഴദ്യം  രേണഷ   ശമള

കമമഷന്  നടപചോചക്കണ  ബചോധദതയുദ്യം   കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെമനുണചോയമരുന.

ഇകതല്ലചോദ്യം  കണക്കമകലടുത്തുകകചോണ്ടുള്ള  നടപടമകളചോണഷ  കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെഷ

സസസ്പീകരേമച്ചതഷ.  എനമക്കഷ ചചചോദമക്കചോനുള്ള ചചചോദദദ്യം പബമകഷ  എക്സെെഷകപന്ഡമച്ചര റമവല്യു

കമമറ്റമയുകട റമചപചോരട്ടമല് ഏകതല്ലചോദ്യം ഭചോഗങ്ങള് നടപചോക്കചോന് കഴെമഞമട്ടുണഷ; അങ്ങഷ

അതമല് എകനല്ലചോദ്യം നടപചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുനകണന്നഷ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?  

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ:  സര,  ബഹുമചോനകപട്ട  പ്രതമപക്ഷ

ചനതചോവമകന്റെ  ചചചോദദത്തെമകന  സദ്യംബനമച്ചഷ  ചനചോട്ടസ്പീസഷ  തന്നചോല്  പഠമച്ചഷ  മറുപടമ

പറയചോദ്യം.   എക്സെെഷകപന്ഡസ്പീച്ചര  റമവല്യു  കമമറ്റമയുകട  മൂന  വരഷകത്തെ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

ഇചപചോള് കകകവശമമല്ല.  പചക്ഷ ബഹുമചോനകപട്ട പ്രതമപക്ഷ ചനതചോവഷ ഒരു കചോരേദദ്യം

പറയുകയുണചോയമ.  കപന്ഷന്  ചപചോകലയുള്ള  കചോരേദങ്ങള്  കകചോടുത്തെതുകകചോണചോണഷ
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റവനമ്പ്യൂ  കമമ  വരദമച്ചതഷ,    അതഷ  അനമവചോരേദമചോണഷ;  നമുകക്കചോനദ്യം  കചയ്യചോന്

സചോധമക്കമകല്ലനമചോണഷ.     ഞചോന്  ചനരേകത്തെ  പറഞ്ഞു,  ഇതമനുമുമ്പുള്ള  പത്തെഷ

വരഷത്തെമകന്റെ  ട്രന്റെഷ  തുടരന്നമരുകന്നങമല്  ഇന്നഷ  റവനമ്പ്യൂ  കമമയുണചോവമല്ലചോയമരുന.

ധവളപത്രത്തെമല്  അതഷ  വളകരേ  വദക്തമചോണഷ.   ചക്ഷമപ്രവരത്തെനങ്ങളമല്  കഴെമഞ

പത്തെഷ  വരഷദ്യം  നടന്നതമചനക്കചോള്  എനഷ  ചകമതസമചോണഷ  ഇചപചോള്  വന്നമട്ടുള്ളതഷ.

ചനചോണ്  പചോന്  റവനമ്പ്യൂ  എക്സെെഷകപന്ഡസ്പീച്ചറമല് ശമളദ്യം,  കപന്ഷന്,  ഇന്റെറസ്റ്റേഷ

കഴെമഞചോല് കമട്ടുന്ന പണദ്യം മുഴവന് ധൂരത്തെചോകണന്നല്ല ഞചോന് പറയുന്നതഷ.  എന്നചോല്

അതമലചോണഷ  ധൂരത്തെമകന്റെ കചമചോണന്റെഷ  വരുന്നതഷ.   അതഷ  25  ശതമചോനമചോയമരുന്നതഷ

കഴെമഞ  സരക്കചോരേമകന്റെ  കചോലത്തെഷ  30  ശതമചോനമചോയമ  വരദമച്ചു.   അതമകനയചോണഷ

ഞങ്ങള് വമമരശമച്ചതഷ.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    കക  .    കുഞചോലമക്കുട്ടമ:   സര,  ബഹുമചോനകപട്ട പ്രതമപക്ഷ ചനതചോവഷ

ചചചോദമച്ചതമകന്റെ  ഒരു  തുടരച്ച  തകന്നയചോണഷ.   അങ്ങഷ  പറയുന്ന  ഉത്തെരേത്തെമല്നമന്നഷ

കമട്ടുന്ന  ഒരു  കമചസജഷ,  കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെമല്നമന്നഷ  വദതദസമചോയമ  ഒരുപചോടഷ

ചക്ഷമപ്രവരത്തെനങ്ങള്ക്കുദ്യം  വമകസനങ്ങള്ക്കുദ്യം  അതുചപചോകല  ശമളദ്യം,  കപന്ഷന്

ഇതുചപചോകലയുള്ള  അനമവചോരേദകചലവകള്ക്കഷ  ഒരു  നമയനണദ്യം  വരുകമന്നചോചണചോ?

അസറ്റഷ  ഉണചോക്കുന്നതമല്  വമചരേചോധമമല്ല;  അസകറ്റങമലുദ്യം  അവമകടയുണചോകുമചല്ലചോ
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എനദ്യം  അങ്ങഷ  പറയുനണഷ.   ഇക്കചോരേദത്തെമല്  ഒരു  കണ്ഫമ്പ്യൂഷനുണഷ.

വരുമചോനവരദനവമനുചവണമ  എനഷ  സമസ്പീപനമചോണഷ  അങ്ങഷ  സസസ്പീകരേമക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതഷ?

ചഡചോ  .    ടമ  .    എദ്യം  .    ചതചോമസഷ  കഎസകഷ:  സര,  ബഹുമചോനകപട്ട  അദ്യംഗത്തെമകന്റെ

കണ്ഫമ്പ്യൂഷന് തസ്പീരക്കുന്നതമല് സചനചോഷചമയുള.  ഒന്നഷ,  ഇമ്പൗ സരക്കചോരേമകന്റെ ആദദ

തസ്പീരുമചോനദ്യം  ചക്ഷമകപന്ഷന്  1000  രൂപയചോക്കലചോണഷ.   അതുകകചോണഷ

ചക്ഷമപ്രവരത്തെനങ്ങളമല് ഒരു കുറവദ്യം വരുത്തെചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല്ല.  രേണഷ,  എന്നചോല്

ഞചോന്  ചനരേകത്തെ  സൂചമപമച്ച  ധൂരത്തെമകന്റെ  സൂചമക  ഗണദമചോയമ  കുറക്കുദ്യം.   മൂന്നഷ,

അചപചോള്  അതമനഷ  വരുമചോനദ്യം  എവമകട  നമന്നചോണഷ?   റവനമ്പ്യൂ  വരുമചോനവദ്യം  നമകുതമ

വരുമചോനദ്യം  കഴെമഞ  മൂനവരഷമചോയമ  10-12  ശതമചോനത്തെമല്  നമന്നതഷ  ചനകരേ

ഇരേട്ടമയചോക്കമ വരദമപമക്കചോനചോണഷ ശമമക്കുന്നതഷ.  നചോലഷ,  എന്നചോലുദ്യം അധമകദ്യം മമച്ചദ്യം

വയചോന് ഉണചോകമല്ല.  മമച്ചദ്യം വയ്ക്കുന്ന പണമുപചയചോഗകപടുത്തെമ,  അതമകന്റെ പല മടങ്ങഷ

പണദ്യം  പുറത്തുനമന്നഷ  ലമവചറജഷ  കചയഷ  മൂലധനകച്ചലവഷ  വരദമപമക്കുദ്യം.   ഇതചോണഷ

കൃതദമചോയമ കചയ്യചോന് ചപചോകുന്നതഷ.

 



Uncorrected/Not for publication
39

ഉമ്പൗരജ വമകസന പ്രവരത്തെനങ്ങള്

(*33) ശസ്പീ  .   സമ  .   എഫഷ  .   ചതചോമസഷ  :
ശസ്പീ  .   ചറചോഷമ അഗസ്റ്റേമന്  :
ശസ്പീ  .   ചമചോന്സഷ ചജചോസഫഷ  :
ചഡചോ  .    എന്  .    ജയരേചോജഷ  :  തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കഷ  കകവദല്യുതമയുദ്യം

ചദവസസവദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ;

(എ) പരേമസമതമക്കഷ  അനുചയചോജദമചോയുദ്യം  കചലവ  ചുരുങ്ങമയ  രേസ്പീതമയമലുദ്യം

സദ്യംസചോനത്തെഷ  ഉമ്പൗരജ  വമകസന  പ്രവരത്തെനങ്ങള്  നടപചോക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ; എങമല് വമശദചോദ്യംശങ്ങള് കവളമകപടുത്തുചമചോ; 

(ബമ) കക.എസഷ.ഇ.ബമ.  യുകട  തനതചോയ  പദതമകള്  ഏകതല്ലചോകമനദ്യം

സദ്യംസചോന പദതമകള് ഏകതല്ലചോകമനദ്യം വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  പ്രസ്തുത പദതമകള്ക്കചോയമ പുതുക്കമയ ബഡ്ജറ്റമല് ആവശദമചോയ തുക

വകയമരുത്തുചമചോ? 

കകവദല്യുതമയുദ്യം ചദവസസവദ്യം വകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപള്ളമ സുചരേന്ദ്രന്  ): സര,

(എ) ഉണഷ.   പരേമസമതമക്കഷ  അനുചയചോജദമചോയ  പചോരേമചരേദതരേ  ഉമ്പൗരജ

ചസചോതസ്സുകളചോയ  സമ്പൗചരേചോരജദ്യം,  കചോറ്റഷ,  കചറുകമട  ജലകകവദല്യുതമ  എന്നമവയമല്

നമനള്ള പദതമകള് സദ്യംസചോനത്തെഷ നടപമല് വരുത്തെചോന് ലക്ഷദമമടുന.  എന്നചോല്

ഇത്തെരേദ്യം പദതമകള്ക്കഷ മൂലധന കചലവഷ ഇചപചോള് കൂടുതലചോണഷ.
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(ബമ) പരേമസമതമക്കഷ അനുചയചോജദമചോയ പചോരേമചരേദതരേ കകവദല്യുത പദതമകള്

കക.എസഷ.ഇ.ബമ.  മുചഖന നടപമലചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന.  നമലവമല് ആകക  66.9

കമഗചോവചോട്ടഷ  ചശഷമ  വരുന്ന  6  കചറുകമട  ജലകകവദല്യുത  പദതമകളുകട  നമരമചോണദ്യം

നടന വരുന.  പുറകമ  142.5  കമഗചോവചോട്ടമനുള്ള  16  പുതമയ കചറുകമട ജലകകവദല്യുത

പദതമകള്  നടപചോക്കചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന.   സമ്പൗചരേചോരജത്തെമല്  നമനദ്യം  72.53

കമഗചോവചോട്ടുദ്യം  കചോറ്റമല് നമനദ്യം  42.375  കമഗചോവചോട്ടമകന്റെ  പദതമകളുദ്യം  നടപമലചോക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുന.  

(സമ) ചമല്പരേചോമരശമച്ച  പദതമകള്ക്കുദ്യം  പുതമയ  പദതമകളുകട

ഇന്കവസ്റ്റേമചഗഷനുദ്യം ചകരേള ചസ്റ്റേറ്റഷ ഇലകമസമറ്റമ ചബചോരഡഷ ലമമമറ്റഡമകന്റെ ബഡ്ജറ്റമല്

തുക വകയമരുത്തെമയമട്ടുണഷ.  ഇപ്രകചോരേദ്യം പുതമയ ജലകകവദല്യുത പദതമകള്ക്കചോയമ 27

ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം  പുതമയ  ജലകകവദല്യുത  പദതമകളുകട  ഇന്കവസ്റ്റേമചഗഷനചോയമ  ഒരു

ചകചോടമ  രൂപയുദ്യം  കചോറ്റഷ,  സമ്പൗചരേചോരജദ്യം  എന്നസ്പീ  ചസചോതസ്സുകള്  വഴെമ

കക.എസഷ.ഇ.ബമ.എല്. നടപമലചോക്കമ വരുന്ന പദതമകള്ക്കചോയമ 50 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം

വകയമരുത്തെമയമട്ടുണഷ.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    എഫഷ  .    ചതചോമസഷ:  സര,  പരേമസമതമക്കഷ  കുറഞ  ആഘചോതദ്യം

വരുത്തുന്ന  കൂടുതല്  ജലകകവദല്യുത  പദതമകള്  ഏകറ്റടുക്കുന്ന  കചോരേദദ്യം  ഗവണ്കമന്റെഷ
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ഗമ്പൗരേവമചോയമ  ആചലചോചമക്കുകമന്നഷ  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസദ്യംഗത്തെമല്  പറയുന.   ഇതു

സദ്യംബനമച്ചഷ  തല്പരേകക്ഷമകളുമചോയമ  ആചലചോചന  നടത്തുകമനമചോണഷ  പറയുന്നതഷ.

സമയബനമതമചോയമ  ഇക്കചോരേദത്തെമല്  നയദ്യം  ആവമഷ്കരേമക്കുചമചോ;  സദ്യംസചോനത്തെഷ

ഇതുചപചോകലയുള്ള  ഏകതചോകക്ക  ജലകകവദല്യുത  പദതമകളചോണുള്ളതഷ;

സമയബനമതമചോയമ  ഇകതചോരു  പരേമപചോടമയചോയമ   ഏകറ്റടുക്കചോന്  ഗവണ്കമന്റെമനഷ

ഉചദ്ദേശമുചണചോ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്:  സര,  പുതുതചോയമ  ആരേദ്യംഭമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന

കചറുകമട ജലകകവദല്യുത പദതമകളുണഷ.  ഇടുക്കമ ജമല്ലയമല് അപര കല്ലചോര   (2 MW),

ചമന്നചോര  (24 MW),  അപര കചങ്കുളദ്യം  (24 MW),  ലചോഡദ്യം  (3.5 MW),  കവചസ്റ്റേണ്

കല്ലചോര (5 MW),  പസ്പീച്ചചോടഷ  (3 MW),  ചദവമയചോര (24 MW),  ചകചോട്ടയത്തെഷ മചോരമല (7

MW),  തൃശ്ശൂരേമല് ആനക്കയദ്യം  (7.5  MW),  ചകചോഴെമചക്കചോടഷ  -  ഒലമക്കല്  (5  MW),

പൂവചോരേദ്യംചതചോടഷ  (3 MW),  കചമ്പൂക്കടവഷ  III (7.5 MW),  കപരുവണ്ണചോമുഴെമ  (6 MW),

മരേമപ്പുഴെ (6 MW), വചോളചോദ്യംചതചോടഷ  (7.5 MW),  കണ്ണൂരേമല് പഴെശമ സചോഗര  (7.5 MW).

അങ്ങകന 142.5 കമഗചോവചോട്ടമകന്റെ കചറുകമട ജലകകവദല്യുത പദതമകള് പരേമസമതമക്കഷ

അനുചയചോജദമചോയ  തരേത്തെമല്  ആരേദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമയമട്ടുള്ള  നടപടമകള്

എടുക്കുന്നതചോണഷ.  
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ശസ്പീ  .   സമ  .   എഫഷ  .   ചതചോമസഷ: സര, എകന്റെ ആദദചചചോദദദ്യം അതല്ല.  പരേമസമതമക്കഷ

കുറഞ  ആഘചോതദ്യം  ഏല്പമക്കുന്ന  നമലവമലുള്ള  ജലകകവദല്യുത  പദതമകള്

ഏകറ്റടുക്കുന്നതമകന  സദ്യംബനമച്ചഷ  ആചലചോചമക്കുകമന്നചോണഷ  പറഞമരേമക്കുന്നതഷ.

അങ്ങകനയുള്ള  പദതമകള്  പ്രധചോനമചോയുദ്യം  ഏകതല്ലചോമചോണഷ;  അതമരേപമള്ളമ

ഇതമനകത്തെഷ  ഉള്കപടുചമചോ;  അങ്ങകനയുകണങമല്  എത്ര  പദതമകളുണഷ;   ഇമ്പൗ

ആചലചോചനകള് നസ്പീണ്ടുചപചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്:  സര,  ഇമ്പൗ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  നയമചോണഷ

ബഹുമചോനകപട്ട  ഗവരണര  നയപ്രഖദചോപന  പ്രസദ്യംഗത്തെമല്  പറഞതഷ.

പരേമസമതമക്കഷ  അനുചയചോജദമചോയ  പദതമകകള  സദ്യംബനമച്ചചോണഷ  ഗവണ്കമന്റെഷ

ആചലചോചമക്കുന്നതഷ.  ഏകതല്ലചോദ്യം പദതമകളചോചണചോ പരേമസമതമക്കഷ അനുചയചോജദമചോയമ

സസസ്പീകരേമക്കചോന് സചോധമക്കുക,  അകതല്ലചോദ്യം പരേമചശചോധമച്ചുവരേമകയചോണഷ.  

ശസ്പീ  .    ചറചോഷമ അഗസ്റ്റേമന്: സര,  മൂവചോറ്റുപുഴെ നദസ്പീതട പ്രചദശത്തെമകല വടചക്കപ്പുഴെ

റമസരചവചോയറമല്  നമന്നഷ  0.474  കല്യുബമകഷ  മമ.മസ്പീ.  അധമകജലദ്യം  240  hp

അധമകയണമറ്റഷ  പമഷ  കചയഷ  ഇടുക്കമ  റമസരചവചോയറമചലയഷ  തമരേമച്ചുവമട്ടഷ

ഉമ്പൗരചജചോല്പചോദനദ്യം നടത്തെമ വരുന്ന പദതമയചോണഷ വടചക്കപ്പുഴെ റമസരചവചോയര പദതമ.

നമലവമല് തചോലചോലമക ബണഷ നമരമമച്ചചോണഷ പ്രസ്തുത പദതമ കമമഷന് കചയമട്ടുള്ളതഷ.
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ഡചോമമകന്റെ  വൃഷ്ടമപ്രചദശത്തെഷ  കനത്തെ  മഴെ  കപയചമചോള്;  പമ്പുകള്

പ്രവരത്തെനരേഹമതമചോകുചമചോള് വടചക്കപ്പുഴെ നമറഞ്ഞുകവമയുകയുദ്യം  തചോകഴെത്തെലങ്ങളമല്

തചോമസമക്കുന്നവരക്കഷ  കൂടുതല്  ഭസ്പീതമ  ഉളവചോകുകയുദ്യം  കചയനണഷ.   അതമകന്റെ

ബലക്ഷയകത്തെക്കുറമച്ചുള്ള  ആശങകളുദ്യം  നമലവമലുണഷ.   അതമനുപകരേമചോയമ  ഒരു

സമരേദ്യം  ബണഷ  നമരമമച്ചഷ  കൂടുതല് ജലദ്യം  ചശഖരേമച്ചഷ  വടചക്കപ്പുഴെയമല് നമന്നഷ  പമഷ

കചയന്ന  ജലദ്യം  ഇടുക്കമയമചലയഷ  കൂടുതലചോയമ  എത്തെമച്ചഷ  കൂടുതല്

ഉമ്പൗരചജചോല്പചോദനത്തെമനുചവണമയുള്ള  ശമദ്യം  നടത്തുകയുദ്യം  അചതചോകടചോപദ്യം  പുതമയ

ബണഷ നമരമമക്കുന്നതമലൂകട ജനങ്ങള്ക്കുള്ള ആശങയകറ്റുന്നതമനഷ ചവണമയുള്ള ഒരു

പഠനദ്യം നടത്തെമ വടചക്കപ്പുഴെ കകഡവരഷന് സസ്പീമമകന പുനരുദരേമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ

നടപടമ സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്:  സര,  ഇതഷ  പരേമചശചോധമച്ചഷ  മറുപടമ

പറചയണതചോയമട്ടുള്ള  ചചചോദദമചോണഷ.   അങ്ങഷ  പ്രചതദകമചോയമ  എഴതമ  തന്നചോല്

അക്കചോരേദകത്തെ സദ്യംബനമച്ചഷ പരേമചശചോധമച്ചഷ സഭയമല് മറുപടമ പറയുന്നതചോണഷ. 

ശസ്പീ  .    ചമചോന്സഷ  ചജചോസഫഷ :  സര,  കകവദല്യുതമ  രേദ്യംഗത്തെഷ  വമവമധങ്ങളചോയ

വമകസനപദതമകള് നടപചോക്കുന്നതമകനക്കുറമച്ചഷ അങ്ങഷ സൂചമപമക്കുകയുണചോയമ.  ഇമ്പൗ

പദതമകളുകട  പൂരണ്ണ  പ്രചയചോജനദ്യം  ജനങ്ങള്ക്കഷ  ലഭദമചോക്കചോന്  കഴെമയുന്ന
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വമധത്തെമലുള്ള  വമവമധ  നടപടമകള്  ഗവണ്കമന്റെഷ  സജസ്പീവമചോയമ

പരേമഗണമചക്കണതചോയമട്ടുണഷ.    അപകടചോവസയമലുള്ള  ഇലകമകഷ  ചപചോസ്റ്റുകള്

മറമഞ്ഞുവസ്പീണതമനുചശഷമചോണഷ  കക.എസഷ.ഇ.ബമ.  ചപചോലുദ്യം  അതമല്  നടപടമ

സസസ്പീകരേമക്കചോന്  തയ്യചോറചോകുന്നതഷ.   അതമനുള്ള  ഇടകപടലുകള്  ജനപ്രതമനമധമകള്

നടത്തുചമചോള്  ഇതഷ  പഞചോയത്തെഷ  പണദ്യം  സസരൂപമച്ചു  കകട്ടണദ്യം  അകല്ലങമല്

എദ്യം.എല്.എ. ഫണമല് നമനദ്യം കകട്ടണകമനമചോണഷ കക.എസഷ.ഇ.ബമ.-യുകട ഭചോഗത്തു

നമനദ്യം വരുന്ന മറുപടമ.   ഇത്തെരേദ്യം  ഉത്തെരേവചോദമതസത്തെമല് നമന്നഷ  കക.എസഷ.ഇ.ബമ.

ഒഴെമഞ്ഞുമചോറുന്നതചോയമട്ടചോണഷ  പലചപചോഴദ്യം  ശദയമല്  വരുന്നതഷ.   ഇത്തെരേദ്യം

അപകടചോവസയുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളമല്  ഇടകപട്ടുകകചോണഷ  ജനങ്ങകള  സഹചോയമക്കചോന്

കഴെമയുന്ന ഒരു നമലപചോടഷ ഗവണ്കമന്റെഷ സസസ്പീകരേമചക്കണതചോയമട്ടുണഷ.  അങ്ങഷ ഇക്കചോരേദദ്യം

പ്രചതദകമചോയമ പരേമചശചോധമക്കുവചോനുദ്യം അചതചോകടചോപദ്യം   മുന്കകവദല്യുതമ മനമയചോയമരുന്ന

ബഹുമചോനദനചോയ എദ്യം.കക. ബചോലകന്റെ സമയത്തെഷ  സമ്പൂരണ്ണ കകവദല്യുതസ്പീകരേണദ്യം എന്ന

നമലയമല് ഒരു പദതമ നടപചോക്കമ.  വമജയകരേമചോയ നടപചോക്കമയ ഒരു പദതമയചോണഷ.

എദ്യം.എല്.എ.  മചോരുകട ഫണഷ കൂടമ അതമല് ചകചോണ്ട്രമബമ്പ്യൂട്ടഷ  കചയകകചോണചോണഷ ആ

പദതമ  നടപമലചോക്കമയതഷ.   പമന്നസ്പീടഷ  വമവമധ  കചോരേണങ്ങളചോല്  അതഷ  നടന്നമല്ല.

എദ്യം.എല്.എ.  മചോരുകട  ഫണഷ  കകചോണഷ  മചോത്രദ്യം  ഇതഷ  നടത്തെചോന്  പ്രചോചയചോഗമകമചോയമ
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കഴെമയചോത്തെ  അവസയുണഷ.   അചപചോള്  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കൂടമ  സഹചോയചത്തെചോകട

കകവദല്യുതമ  ചബചോരഡമകന്റെ  അടക്കദ്യം  വമവമധ  ഏജന്സമകളുകട  സഹചോയചത്തെചോകട

ഇത്തെരേത്തെമല്  ഒരു  പദതമ  ജനങ്ങളമല്  എത്തെമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  ഒരു

കരമപരേമപചോടമക്കഷ ഗവണ്കമന്റെഷ ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്ന സര,  അങ്ങഷ  ചചചോദമച്ച  ആദദകത്തെ  ചചചോദദദ്യം

ചപചോസ്റ്റേഷ  ഒടമഞഷ വസ്പീഴക തുടങ്ങമയ കചോരേദങ്ങകള സദ്യംബനമച്ചചോണഷ.  അതഷ  എചപചോള്

ഒടമഞഷ  വസ്പീഴകമന്നഷ  നമുക്കഷ  മുന്കൂട്ടമ  പറയചോന്  സചോധമക്കുകയമല്ല.  ഇചപചോള്

തമരുവനനപുരേദ്യം  ജമല്ലയമകല  കനയ്യചോറ്റമന്കരേ  തചോലൂക്കമല്  വലമയ  ചുഴെലമക്കചോറ്റഷ

ഉണചോയമ എന്നഷ പറയചോന് സചോധമക്കുകയമല്ല.  പചക്ഷ ആയമരേത്തെമല് പരേദ്യം ചപചോസ്റ്റുകള്

ഒരു രേചോത്രമയമല് എതചോണഷ ഒരു മണമക്കൂര നസ്പീണ്ടുനമന്നതചോയ കചോറ്റമല് ഒടമഞഷ വസ്പീഴന്ന

സമതമയുണചോയമ.  വലമയ കചോറ്റടമക്കുചമചോള് ചപചോസ്റ്റേമകന്റെ പരേമസരേചത്തെചോ കകലനമകന്റെ

പരേമസരേചത്തെചോ നമല്ക്കുന്ന വലമയ മരേങ്ങള് കടപുഴെകമ കകലനമല് വസ്പീണഷ ഒരു കൂട്ടദ്യം

ചപചോസ്റ്റേകള്  ഒരുമമച്ചഷ  ഒടമയുന്ന  സമതമയചോണുള്ളതഷ.   ആയമരേചത്തെചോളദ്യം  വരുന്ന

ചപചോസ്റ്റുകള്  ഒടമഞഷ  വസ്പീണമട്ടുചപചോലുദ്യം  യുദകചോലചോടമസചോനത്തെമല്  എതചോണഷ  മൂന്നഷ

നചോലഷ  ദമവസദ്യം കകചോണഷ എല്ലചോദ്യം പൂരത്തെസ്പീകരേമച്ചഷ  നടപമലചോക്കചോനചോയമട്ടഷ  ശമമച്ചമട്ടുണഷ.

അതഷ  സചോധമച്ചമട്ടുണഷ.  മണ്സൂണ്  പൂരവ്വകചോല  പ്രവരത്തെനങ്ങള്  കഴെമഞ
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സനരഭങ്ങളമല്  നടന്നമരുന്നമല്ല.  ഇലക്ഷചന്റെതചോയ  സചോഹചരേദത്തെമല്  ഗവണ്കമന്റെഷ

ഇടകപചട്ടചോ  എങ്ങകനകയന്നറമയമല്ല,  ആ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്  നമരത്തെമവയ്ക്കുന്ന  ഒരു

അവസചോവമചശഷമുണചോയമ.  കതരേകഞടുപമകന്റെ  പ്രചചോരേണ  പ്രവരത്തെനങ്ങള്

നടക്കുന്ന ഘട്ടമചോയമരുന മണ്സൂണ് പൂരവ്വകചോല പ്രവരത്തെനങ്ങള് നടചക്കണതഷ.  ആ

സനരഭത്തെമല്  നടക്കചോകത ചപചോയതമചന്റെതചോയമട്ടുള്ള ദുരേനമചോണഷ   യഥചോരതത്തെമല്

ഇമ്പൗ അടുത്തെ കചോലത്തെഷ കചറമയ മഴെയുദ്യം കചോറ്റുദ്യം വന്നചപചോള് തകന്ന കകവദല്യുതമ രേദ്യംഗത്തെഷ

ഉണചോയമട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ക്കഷ  കചോരേണമചോയമട്ടഷ  മചോറമയതഷ.  മകറ്റചോന്നഷ  അങ്ങഷ  പറയുന്നതഷ

സമ്പൂണ്ണ  കകവദല്യുതസ്പീകരേണമചോണഷ.   അതഷ  ഇമ്പൗ  ഗവണ്കമനമകന്റെ  നയകമനള്ള

നമലയമല്  ബഹുമചോനകപട്ട  ഗവരണ്ണര  ഇമ്പൗ  സഭയമല്  പ്രഖദചോപമച്ച  കചോരേദമചോണഷ.

2017 -ല്,  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനദ്യം  സമ്പൂണ്ണ  കകവദല്യുതസ്പീകരേണത്തെമചലക്കഷ

എത്തെമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള ബഹുമുഖമചോയമട്ടുള്ള ഒരു പദതമക്കചോണഷ ഗവണ്കമന്റെഷ

രൂപദ്യം  നല്കുന്നതഷ.  അതമല്  എദ്യം.എല്.എ.  മചോരുകട  ചകചോണ്ട്രമബമ്പ്യൂഷന്,  എദ്യം.പമ.

മചോരുകട  ചകചോണ്ട്രമബമ്പ്യൂഷന്,  തചദ്ദേശസചോപനങ്ങളുകട  ചകചോണ്ട്രമബമ്പ്യൂഷന്  തുടങ്ങമ

ആരുകടകയല്ലചോദ്യം  ചകചോണ്ട്രമബമ്പ്യൂഷന്  ഇക്കചോരേദത്തെമല്  സസസ്പീകരേമക്കചോന്  സചോധമക്കുചമചോ

അകതല്ലചോദ്യം  സസസ്പീകരേമച്ചഷ  സമ്പൂണ്ണ  കകവദല്യുതസ്പീകരേണദ്യം  നടത്തുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്

ഗവണ്കമന്റെഷ സസസ്പീകരേമക്കുന്നതചോണഷ.
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ചഡചോ  .    എന്  .    ജയരേചോജഷ:  സര,  കഴെമഞ  രേണഷ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലത്തുദ്യം

വളകരേചയകറ  ചരച്ച  കചയ്യകപട്ട  വമഷയമചോണഷ  കൂടദ്യംകുളദ്യം-ഇടമണ്  പവര  കകഹചവ.

ഏതചോണഷ  149  കമചലചോ മസ്പീറ്റര നസ്പീളത്തെമല്  46  മസ്പീറ്റര വസ്പീതമയമലചോണഷ  ഇമ്പൗ കകഹചവ

കടനചപചോകുന്നതഷ. എതചോണഷ രേണചോയമരേചത്തെചോളദ്യം ഏക്കര സലദ്യം പൂരണ്ണമചോയമ തകന്ന

കൃഷമചയചോഗദമല്ലചോത്തെ  രേസ്പീതമയമചലക്കഷ  മചോറുന്ന  സചോഹചരേദമുണചോകുദ്യം.  പരേമസമതമ

അനുചയചോജദമചോയ കചലവഷ ചുരുക്കമയ പദതമകയ സദ്യംബനമച്ചചോണഷ എകന്റെ ചചചോദദദ്യം.

എതചോണഷ  266  കമഗചോ  വചോട്ടഷ  കകവദല്യുതമയചോണഷ  കൂടദ്യംകുളത്തെഷ  നമന്നഷ  ചകരേളത്തെമനഷ

കമട്ടചോനുള്ളതഷ,  യഥചോരതത്തെമല്  കമട്ടമകക്കചോണമരേമക്കുനണഷ.  ഉദുമല്ചപട്ട  വഴെമ

അചതചോകടചോപദ്യം തകന്ന ചപചോത്തെന്ചകചോചട്ടക്കുദ്യം കകലനുകള് വലമച്ചതുകകചോണഷ കകവദല്യുതമ

കമട്ടുനണഷ.  ഇതുമചോയമ ബനകപട്ടഷ ചകചോട്ടയദ്യം ജമല്ലയമല്, പ്രചതദകമച്ചഷ കൃഷമക്കചോരുകട

ഇടയമല്  വളകരേചയകറ  ആശങകളുണഷ.  അടമസചോനപരേമചോയമ  ഇമ്പൗ  പദതമ

നടപചോക്കുചമചോള്  കൃഷമക്കചോരുചടയുദ്യം  അചതചോകടചോപദ്യം  പചോരേമസമതമകമചോയ  പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം

പരേമഗണമച്ചുകകചോണഷ  ഒരു  ആള്ട്ടരചനറ്റസ്പീവഷ  കകലനമകന  കുറമച്ചുള്ള  ഒരു  ഡമസഷന്

ചനരേകത്തെ  ഉണചോയമരുന.   അതമനഷ  ഗവണ്കമന്റെഷ  തയ്യചോറചോകുചമചോ?  അചതചോകടചോപദ്യം

തകന്ന  ജലകകവദല്യുത  പദതമകള്  മചോത്രമല്ല  മറ്റഷ  ഇതരേ  പദതമകള്ക്കു  കൂടമ

പരേമസമതമ  ആഘചോത  പഠനങ്ങള്  നമരബദമചോക്കചോന്  ഗവണ്കമന്റെഷ  നടപടമ
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സസസ്പീകരേമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്ന സര,  കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെഷ  പുറത്തുനമന്നഷ

കകവദല്യുതമ  വചോങ്ങുന്ന  കചോരേദത്തെമലചോണഷ  പ്രധചോനകപട്ട  ശദ  ചകന്ദ്രസ്പീകരേമച്ചമരുന്നതഷ.

നമ്മുകട  സദ്യംസചോനത്തെഷ  കകവദല്യുതമ  ഉത്പചോദനത്തെമകന്റെ  കചോരേദത്തെമല്  ചവണത്ര

പരേമഗണന  കകചോടുക്കചോന്  എനഷ  കകചോകണന്നറമയമല്ല,  കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെമനഷ

സചോധമച്ചമരുന്നമല്ല.  പുറത്തുനമന്നഷ  കകവദല്യുതമ  കമട്ടചോന് തുടങ്ങമയചപചോള് ഇഷ്ടദ്യംചപചോകല

വചോങ്ങമക്കുന്ന  ഒരു  സമതമയുണചോയമ.   അങ്ങകന  വചോങ്ങമ  കഴെമഞചോല്

സദ്യംസചോനചത്തെക്കഷ  കകചോണഷ  വരേമക  എന്നളതഷ  മചോത്രകമ  മചോരഗമുള.  അതമനഷ

സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം ചമല പ്രശ്നങ്ങളുണചോകുദ്യം.  ആ പ്രശ്നമുള്ള സലങ്ങളമകലല്ലചോദ്യം നമുക്കഷ

കൂടമയചോചലചോചന  നടത്തെമ  കൃഷമക്കചോരക്കഷ  വമഷമമുണചോകചോത്തെ  തരേത്തെമല്  കകലന്

വലമക്കുന്നതമനഷ  ആവശദമചോയ  നടപടമകള്  സസസ്പീകരേമക്കുക  മചോത്രചമ  ഇനമ  നമ്മുകട

മുന്നമല് വഴെമയുള. എതചോണഷ എഴെചോയമരേദ്യം ചകചോടമ രൂപയുകട കകവദല്യുതമ പുറത്തു നമന്നഷ

വചോങ്ങുകയചോണഷ എനള്ള കചോരേദദ്യം നമള് കചോണണദ്യം.

മുഖദമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്):  സര,  ഇക്കചോരേദത്തെമല്  നമ്മുകട

സദ്യംസചോനത്തെഷ കകവദല്യുതമ  ലഭമചക്കണ കചോരേദത്തെമല് വളകരേ പ്രധചോനകപട്ട ഒന്നചോണഷ

ഇപറയുന്ന  കകലന്.  ബഹുമചോനകപട്ട  അദ്യംഗവദ്യം,  ചകചോട്ടയദ്യം  ജമല്ലയമകല
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ജനപ്രതമനമധമകളുദ്യം,  ചകചോട്ടയദ്യം  ജമല്ലയമകല  മറ്റഷ  ബഹുജനസദ്യംഘടനകളുദ്യം  എല്ലചോദ്യം

ഒകത്തെചോരുമമച്ചഷ തകന്ന ആ കകലന് വലമക്കചോനുള്ള സചോഹചരേദമചോണഷ സൃഷ്ടമചക്കണതഷ.

നമ്മുകട  സദ്യംസചോനത്തെഷ  കകവദല്യുതമ  ലഭദമചോകുനതമനുള്ള  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധചോനകപട്ട  ഒരു

കകലനചോണതഷ.  അതമനുള്ള  തടസദ്യം  നസ്പീക്കമ  ആ  കകലന്  വലമക്കചോന്  നമുക്കഷ

കഴെമചയണതചോയമട്ടുണഷ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര  : 33-ാം  നമര  ചചചോദദവദ്യം  49-ാം  നമര  ചചചോദദവദ്യം  ക്ലബഷ

കചയ്യണകമന്നഷ ശസ്പീ.  സണ്ണമ ചജചോസഫമകന്റെ ഒരു റമകസസ്റ്റുണഷ;  ചചചോദദവദ്യം ഉത്തെരേങ്ങളുദ്യം

തമമല് വമഭമന്നമചോയതുകകചോണഷ അതഷ അനുവദമക്കുന്നമല്ല.

ശസ്പീ  .    ബമ  .    സതദന്  : സര,  അങ്ങകയ  അഭമനനമക്കുകയചോണഷ....  കഴെമഞ

ഇടതുപക്ഷ  മുന്നണമ  ഗവണ്കമന്റെഷ  സമ്പൂരണ്ണ  കകവദല്യുതസ്പീകരേണദ്യം  നടപമലചോക്കചോന്

ചവണമയമട്ടുള്ള ഒരു പദതമ തയ്യചോറചോക്കമ.  കഴെമഞ ഗവണ്കമന്റെഷ അതഷ പൂരണ്ണമചോയമ

തകരത്തു.  അതഷ കചോരേണദ്യം നമലച്ചുചപചോയ പദതമകള് പലതുമുണഷ.   ശസ്പീ.  എ.  കക.

ബചോലന് തറക്കല്ലമട്ട 10 ചകചോടമയുകട ആറ്റമങ്ങല്    ആറ്റമങ്ങല് പട്ടണദ്യം ഒരു ചരേമത്ര…

നഗരേമചോണഷ ഒരു പമല്ഗ്രമദ്യം കസന്റെറചോണഷ ഒരു ടൂറമസദ്യം കസന്റെറചോണഷ.  തമരുവനനപുരേദ്യം

പട്ടണദ്യം കഴെമഞചോല് ഏറ്റവദ്യം അതമപ്രശസമചോയമട്ടുള്ള നഗരേദ്യം ആറ്റമങ്ങലുദ്യം വരക്കലയുദ്യം

ഒകക്ക വരുന്ന പ്രചദശമചോണഷ.  അവമകട ആ 10 ചകചോടമയുകട പദതമ ആരേദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം
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ഏതചോണഷ  30  കമചലചോ  മസ്പീറ്റര  എല്.ടമ.  കകലന്  വലമക്കുകയുദ്യം  അതുവഴെമ  വലമയ

മചോറ്റമുണചോക്കചോന് കഴെമയുകയുദ്യം കചയ. അതമകന്റെ ഭചോഗമചോയമ 33 കക.വമ.  സബ്ചസ്റ്റേഷനഷ

ശസ്പീ.  എ.  കക.  ബചോലന്  തറക്കല്ലമട്ടു.  ആ  ഒറ്റ  കചോരേണദ്യം  കകചോണഷ  ആ  പദതമ

നടപമലചോചക്കണചോ  എന്നഷ  ചബചോരഡഷ  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  നമരേനരേമചോയമ  നടത്തെമയ

പരേമശമങ്ങകളല്ലചോദ്യം  തമസ്ക്കരേമക്കുകയുദ്യം  ഇചപചോള്  എട്ടചോദ്യം  മചോസദ്യം  ആ  പസ്പീരേമഡഷ

അവസചോനമക്കുകയുമചോണഷ.......

മമ  .   സസ്പീക്കരന ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ........

ശസ്പീ  .    ബമ  .    സതദന്  : സര,  അകത...  ചുരുക്കമ ചചചോദമക്കുന.....എട്ടചോദ്യം മചോസദ്യം ആ

പദതമ  പസ്പീരേമഡഷ  അവസചോനമക്കുകയചോണഷ.......അങ്ങഷ  മുന്കകക  എടുത്തെമട്ടുകണന്നഷ

ഞചോന്  മനസമലചോക്കുന.  ആ  ഉചദദചോഗസന്മേചോരുമചോയമ  ചരച്ച  കചയഷ  അതമകന്റെ

നമരമചോണദ്യം........

 മമ  .    സസ്പീക്കരന ചചചോദദദ്യം........ചചചോദദത്തെമചലക്കഷ  വരു.....  സമയദ്യം

കഴെമയചോറചോയമ........

ശസ്പീ  .    ബമ  .    സതദന്  : 50  ശതമചോനദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഫണചോണഷ.  ആ  33  കക.വമ.

സബ്ചസ്റ്റേഷകന്റെ നമരമചോണദ്യം.....ആരേദ്യംഭമക്കുന്നതമനഷ ചവണമ അങ്ങഷ തസ്പീരുമചോനമക്കുചമചോ

മുന്കകക എടുക്കുചമചോ അതഷ നടപമലചോക്കചോന് കഴെമയുചമചോ എന്നചോണഷ ചചചോദദദ്യം?
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ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ സുചരേന്ദ്രന്ന സര, ശസ്പീ. എ.കക. ബചോലന് തറക്കല്ലമട്ട പദതമ

പൂരത്തെസ്പീകരേമക്കുക എനള്ളതഷ  എകന്റെ ഉത്തെരേവചോദമതസമചോണഷ,  അതഷ  നമരബനമചോയുദ്യം

പൂരത്തെസ്പീകരേമക്കചോന് ആവശദമചോയമട്ടുള്ള കചോരേദദ്യം കചയദ്യം. 

ശസ്പീ  .    കക  .    മുരേളസ്പീധരേന്: സര, ചകരേളദ്യം ഇന്നഷ ചനരേമടുന്ന കകവദല്യുതമ പ്രതമസനമ,

അതമകന്റെ പരേമഹചോരേദ്യം ജലകകവദല്യുത പദതമകള് മചോത്രമചോണഷ.  എകന്റെ ചചചോദദദ്യം  രേണഷ

ഭചോഗത്തുദ്യം  പ്രശ്നമുണചോക്കുകമന്നഷ  എനമക്കഷ  അറമയചോദ്യം.  പചക്ഷ  എനമക്കഷ

ചചചോദമക്കചോനുള്ളതഷ,  ഇചചോശക്തമചയചോടു  കൂടമ  അതമരേപമള്ളമ  പദതമ  നടപചോക്കചോന്

അങ്ങഷ തയ്യചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്ന സര,  ഇമ്പൗ  ഗവണ്കമന്റെഷ  വമകസന

പ്രവരത്തെനങ്ങളുകട  കചോരേദത്തെമല്  കൃതദമചോയമട്ടുള്ള  ഒരു  നയദ്യം  പ്രഖദചോപമച്ചഷ

കഴെമഞമട്ടുണഷ. ആ നയദ്യം പരേമസമതമ സമ്പൗഹൃദമചോയമട്ടുള്ള വമകസനദ്യം എനള്ളതചോണഷ.

പരേമസമതമ  സമ്പൗഹൃദത്തെമനഷ  തടസമുണചോകുന്ന  ഒരു  വമകസന  യജ്ഞത്തെമനുദ്യം  ഇമ്പൗ

ഗവണ്കമന്റെഷ  തയ്യചോറകല്ലന്നചോണഷ  അതമകന്റെ  അരതദ്യം.  പരേമസമതമ  സമ്പൗഹൃദമചോചണചോ

എനള്ള കചോരേദദ്യം വമവമധ തലത്തെമല് ചരച്ച കചചയ്യണതചോയമട്ടുണഷ. അതമരേപമള്ളമയുകട

കചോരേദമചോയമരുന്നചോലുദ്യം  ചസ്പീചമനമയുകട  കചോരേദമചോയമരുന്നചോലുദ്യം  പരേമസമതമ

സമ്പൗഹൃദമചോചണചോകയന്നഷ  ജനങ്ങളുകട   അഭമപ്രചോയകത്തെ  മചോനമച്ചഷ  വമശദമചോയ
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ചരച്ചകള്ക്കഷ വമചധയമചോക്കുന്നതമനചോണഷ ഗവണ്കമന്റെഷ ആചലചോചമക്കുന്നതഷ. 

ശസ്പീ  .    ചജചോണ് കഫരണചോണസഷ  : സര, 2017  ഓടുകൂടമ  ചകരേളത്തെമല് സമ്പൂരണ്ണ

കകവദല്യുതസ്പീകരേണദ്യം നടപമലചോക്കുകമന്നഷ പ്രഖദചോപമച്ചമട്ടുണഷ.  ചകരേളത്തെമല് ജലകകവദല്യുത

പദതമകള് കൂടചോകത മറ്റഷ  നമരേവധമ  കകവദല്യുത പദതമകള് നമലവമലുണഷ.  എന്നചോല്

കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലത്തെഷ  ഇതഷ  പലതുദ്യം  അടച്ചുപൂട്ടമകക്കചോണഷ  കകവദല്യുതമ

പുറത്തുനമന്നഷ വചോങ്ങുകയചോണഷ ഉണചോയതഷ.  അങ്ങകന അടച്ചുപൂട്ടകപട്ടചതചോ അകല്ലങമല്

നമ്മുകട സദ്യംസചോന സരക്കചോര നഷ്ടപരേമഹചോരേദ്യം കകചോടുത്തുകകചോണമരേമക്കുന്നചതചോ ആയ

ഇമ്പൗ  പദതമകള്  മമകച്ച  നമലയമല്  പുനനരേചോരേദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണ  നടപടമകള്

അങ്ങയുകട ഭചോഗത്തു നമന്നഷ ഉണചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ  സുചരേന്ദ്രന്ന സര,  മുടങ്ങമ  കമടക്കുന്ന  എല്ലചോ  പദതമകളുദ്യം

പുനനരേചോരേദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള  ചരച്ചകള്  തുടങ്ങമയമട്ടുണഷ.   മുടങ്ങമക്കമടക്കുന്ന

എല്ലചോ പദതമകളുദ്യം പുനനരേചോരേദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവണമയുള്ള തടസങ്ങള് നസ്പീക്കുക തകന്ന

കചയദ്യം  ജലകകവദല്യുത  പദതമകള്  മചോത്രമല്ല  മകറ്റല്ലചോ  ചസചോതസ്സുകളുദ്യം,  കകവദല്യുതമ

ലഭദമചോകുന്ന  എല്ലചോ  ചസചോതസ്സുകളുദ്യം  ഉപചയചോഗകപടുത്തുന്നതമനുചവണമയുള്ള

പരേമശമത്തെമലചോണഷ ഗവണ്കമന്റെഷ ഏരകപട്ടമട്ടുള്ളതഷ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    റ്റമ  .    ബല്റചോദ്യം:  സര,  ഇമ്പൗയമകട  ധനമനമയുകട  ഒരു  പ്രസചോവന
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കഫയമസ്ബുക്കമലൂകട  വളകരേ  ശദയചോകരഷമക്കകപട്ടു.  "ഇവമകട  എല്.ഇ.ഡമ.

ബള്ബുകള് വദചോപകമചോയമ വമതരേണദ്യം കചയചോല് ഏതചോണഷ 250 ചകചോടമ രൂപ കകചോണഷ

ഇന്നഷ  അതമരേപമള്ളമ  പദതമയമല്  നമന്നഷ  ലക്ഷദമചോക്കുന്ന  കകവദല്യുതമ  ഉണചോക്കചോന്

സചോധമക്കുദ്യം.”അചപചോള്  ഇത്തെരേത്തെമലുള്ള  ബദല്  ഉമ്പൗരജ  സചോധദതകകള

ചതടമകക്കചോണഷ  കമഗചോ  വചോട്ടുകള്ക്കഷ  പകരേദ്യം  കനഗചോ  വചോട്ടുകകള  (കനഗറ്റസ്പീവഷ  വചോട്ടുകള്)

കുറമച്ചഷ,  നമള് ചസവഷ കചയന്ന എനരജമകയ കുറമച്ചഷ ചമനമക്കുന്ന ഒരു ബദല് നയദ്യം

ആവമഷ്ക്കരേമക്കചോന് സചോധമക്കുചമചോ?   എതചോണഷ  1500  ചകചോടമ  രൂപ കചലവഷ  ഇചപചോള്

തകന്ന പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്ന അതമരേപമള്ളമ പദതമക്കു അപ്പുറത്തെഷ,  എന്വചയചോണ്കമന്റെല്

ഡമസചോസ്റ്റേര  ആകചോന്  സചോധദതയുള്ള  ആ  പദതമക്കഷ  അപ്പുറത്തെഷ  ഭചോവനചോ

സമന്നമചോയമട്ടുള്ള  ബദല്  ഉമ്പൗരജ  സചോധദതകകള  ചതടചോന്  ഗവണ്കമന്റെഷ

തയ്യചോറചോകുചമചോ?  അതമരേപമള്ളമ പദതമ എകന്നചന്നക്കുമചോയമ  ഉചപക്ഷമക്കണമന്നചോണഷ

എകന്റെ അഭമപ്രചോയദ്യം. ആ അഭമപ്രചോയദ്യം ഗവണ്കമന്റെമനഷ സസസ്പീകരേമക്കചോന് സചോധമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപള്ളമ സുചരേന്ദ്രന്ന സര,  ഞചോന് ചനരേകത്തെ വമശദസ്പീകരേമച്ചഷ കഴെമഞ്ഞു.

ഉമ്പൗരജദ്യം ഉത്പചോദമപമക്കചോന് കഴെമയുന്ന എല്ലചോ ചസചോതസ്സുകളുദ്യം ഉപചയചോഗകപടുത്തുക

എനള്ളതുതകന്നയചോണഷ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  നയദ്യം;  അതമരേപമള്ളമയുകട  കചോരേദത്തെമല്

നമങ്ങള്  തമമള്  ഒരു  അഭമപ്രചോയ  കഎകദമുണചോക്കമയചോല്  നമുക്കഷ  അതഷ
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ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണഷ. 

(ചചചോചദദചോത്തെരേ സമയദ്യം കഴെമഞ്ഞു)


