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പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര്  17,  തനിങ്കള

വഭാലലലാം 163]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                         [നമ്പര് 9

നനിയമസഭ  2016 ഒകകഭാബര് മഭാസലാം 17-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിലല 8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I  കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 
(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 

നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്..................ഓര്ഡര്.............കചേഭാദലലാം നമ്പര് *301   

സലാംസഭാനലത്ത കപവനിഷമുക്തമഭാക്കഭാന് നടപടനി

1 (*301) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ:
ശതീ  .   ലഎ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്:
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ:
ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദട്ട്:  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരുവനഭായ്ക്കള  ഉളലപലട  അലഞ്ഞുതനിരനിയന്ന  മൃഗങ്ങളുലട  എണലാം
വര്ദനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  കപബഭാധനിത മൃഗങ്ങളുലട  കേടനികയല്ക്കുന്നവരുലട  എണവലാം
വര്ദനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് സലാംസഭാനലാം കപവനിഷവനിമുക്തകമഭാ കപവനിഷനനിയനനി
തകമഭാ ആക്കഭാനഭായനി എനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  ആവശലത്തനിനനുസരനിചട്ട്  കപവനിഷത്തനിനുള്ള വഭാകനിന്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തുതലന്ന ഇത്തരലാം വഭാകനിന് നനിര്മ്മേനിക്കുലമന്ന പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനലഭാലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപവനിഷ  നനിര്ണയത്തനിനുള്ള  ആധുനനികേ  സനൗകേരലലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
എവനിലടലയങ്കനിലുമുകണഭാ;  ഈ സനൗകേരലലാം ജനിലയനില് ഒനവതീതലമങ്കനിലുലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ) നഭായ്ക്കളുകടയലാം മറ്റു മൃഗങ്ങളുകടയലാം കേടനികയല്ക്കുന്നവര്ക്കുള്ള കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
കുത്തനിവയ്പുകേളുലാം  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപട  കബഭാധവത്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ലചേയ്തുവരനികേയഭാണട്ട്. വര്ദനിച്ചുവരുന്ന ലതരുവനഭായ ശലലവലാം അവയലട
കേടനികയറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനില്  ചേനികേനിത്സയ്ക്കഭായനിവരുന്ന  കരഭാഗനികേളുലട
എണവലാം കപവനിഷ പ്രതനികരഭാധ മരുനകേളുലട ആവശലകേതയലാം മുന്നനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്
വഭാര്ഷനികേ ഇന്ഡന്റെനിനതതീതമഭായനി  ആശുപതനികേള  ആവശലലപടുന്ന കതഭാതനിലുള്ള
മരുന്നട്ട്  വനിതരണലാം  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറ ഡട്ട്  മുകഖന
വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.  കപവനിഷ പ്രതനികരഭാധത്തനിനട്ട് കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറ ഡട്ട്  മുകഖന  റഭാബതീസട്ട്  വഭാകനിന്,  ഇകേക്യൂന്  ആന്റെനിറഭാബതീസട്ട്
ഇമ്മേക്യൂകണഭാകഗഭാബുലനിന് എന്നതീ ഇനലാം മരുനകേളഭാണട്ട് സലാംഭരനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
മുന്കേഭാലങ്ങളനില് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് മുതല് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി വലര വനിതരണലാം
ലചേയനിരുന്ന ഇകേക്യൂന് ആന്റെനിറഭാബതീസട്ട് ഇമ്മേക്യൂകണഭാകഗഭാബുലനിന്  എന്ന ഇനലാം  മരുന്നട്ട്
പടനികേടനികയറട്ട്  വരുന്നവരുലട  ഗണലമഭായ  വര്ദനവനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ
തലത്തനിലല ലതരലഞ്ഞെടുത്ത ആശുപതനികേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  വളര്ത്തുനഭായ്ക്കളക്കുലാം കപവനിഷ  പ്രതനികരഭാധ  വഭാകനിന്
മൃഗസലാംരക്ഷണ  വകുപട്ട്  മുകഖന  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ഒകകഭാബര്  31-ഓലട  ഒന്നഭാലാംഘട  വഭാകനികനഷന്  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.  രണഭാലാംഘടമഭായനി
എലഭാ  ലതരുവനഭായ്ക്കളക്കുലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം.  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട  വലാംശ വര്ദനവട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതസത്തനില് മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ സഹകേരണകത്തഭാലട
വന്ധലലാംകേരണ  (ABC)  ശസ്ത്രകനിയഭാ  പദതനിക്കട്ട്  തുടക്കമഭായനിട്ടുണട്ട്. മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള ലതരലഞ്ഞെടുത്ത 51  മൃഗഭാശുപതനികേളനില് ശസ്ത്രകനിയ നടത്തുന്നതനിനുള്ള
സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട  എണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
അതട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപ്പുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനിലല സഭാഹചേരലലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ആശുപതനികേള ആവശലലപടുന്ന
എണലാം  വഭാകനിനുകേള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡനിലന്റെ
സലാംഭരണശഭാലകേളനില് നല്കേനിവരുന.  കപവനിഷ പ്രതനികരഭാധ മരുനകേളക്കട്ട്     യഭാലതഭാരു
കേഭാരണവശഭാലുലാം ദനൗര്ലഭലലാം കനരനിടഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം ഉടലലടുക്കഭാന് അനുവദനിചനിടനില.
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2016-17-ല് ഇകേക്യൂന് ആന്റെനിറഭാബതീസട്ട്  ഇമ്മേക്യൂകണഭാകഗഭാബുലനിന്  1.71 കകേഭാടനി
രൂപ മൂലലമുള്ള കതഭാതഭാണട്ട് ആശുപതനികേള ആവശലലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  നഭാളനിതുവലര
1.1 കകേഭാടനി രൂപ മൂലലമുള്ള മരുനകേള ആശുപതനികേളക്കട്ട് നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിനു
പുറകമ, 25 ലക്ഷലാം രൂപ മൂലലമുള്ള മരുനകേള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്
ലനിമനിറഡനിലന്റെ സലാംഭരണശഭാലകേളനില് ലഭലമഭാണട്ട്. ടനി ഇനത്തനില് 40 ലക്ഷലാം രൂപയലട
തുടര് വനിതരണഭാനുമതനി നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.

2016-17-ല്  4.3  കകേഭാടനി രൂപയലട റഭാബതീസട്ട് വഭാകനിനഭാണട്ട് ആവശലമുണഭായനിരുന്നതട്ട്.
നഭാളനിതുവലര  2.3  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലലമുള്ള  മരുനകേള  ആശുപതനികേളക്കട്ട്  നല്കേനി
കേഴെനിഞ്ഞു.  ഇതനിനുപുറകമ  65  ലക്ഷലാം  രൂപ മൂലലമുള്ള മരുനകേള  കകേഭാര്പകറഷന്
സലാംഭരണശഭാലകേളനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  ടനി  ഇനത്തനിനട്ട്  31  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  തുടര്
വനിതരണഭാനുമതനി ഇകപഭാളത്തലന്ന നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കപവനിഷ പ്രതനികരഭാധ പദതനി ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനില്
നനിനലാം  ആന്റെനി  റഭാബതീസട്ട് കേലഭാലാംമ്പയനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ലഭനിച  5  കകേഭാടനി  രൂപ
മൂലലലാംവരുന്ന  കപവനിഷ  പ്രതനികരഭാധ  മരുനകേളുലട  അധനികേ  സലാംഭരണത്തനിനഭായള്ള
നടപടനി ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട് ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് വഭാകനിന് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പദതനികേലളഭാനലാം
പരനിഗണനയനിലനില.  എന്നഭാല്  മൃഗങ്ങളക്കുകവണനിയള്ള  വഭാകനിന്  മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള പഭാകലഭാടട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ആനനിമല് ലഹല്ത്തട്ട്
ആന്റെട്ട് ലവററനിനറനി ബകയഭാളജനിക്കല് എന്ന സഭാപനലാം മുകഖന നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള എലഭാ ആശുപതനികേളനിലുലാം  കപവനിഷ
ബഭാധയലട  കരഭാഗനനിര്ണയത്തനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലനില.   മൃഗസലാംരക്ഷണ
വകുപനിലന്റെ പഭാകലഭാടട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ചേതീഫട്ട് ഡനിസതീസട്ട് ഇന്ലവസനികഗഷന് ഓഫതീസനിലുലാം
തനിരുവലയനിലല റതീജനിയണല് ലകബഭാറടറനിയനിലുലാം ലകേഭാലലാം ജനിലഭാ ലവററനിനറനി കകേന്ദ്രത്തനിലുലാം
മൃഗങ്ങളനിലല കപവനിഷബഭാധ നനിര്ണയത്തനിനുള്ള സനൗകേരലലാം ലഭലമഭാണട്ട്. ഇതുകൂടഭാലത
പഭാലക്കഭാടുലാം  കേണ്ണൂരുമുള്ള  ലകബഭാറടറനികേളനില്  ഇതനിനുള്ള  സനൗകേരലലാം  ഒരുക്കനി
വരുനണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ: സര്,   മുന്കേരുതല് എന്ന നനിലയനില്
വളര്ത്തുനഭായ്ക്കളക്കട്ട് പ്രതനികരഭാധ വഭാകനിന് നല്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല ജനങ്ങളക്കട്ട്
മുഴുവന് പ്രതനികരഭാധ വഭാകനിന് എടുകക്കണ അവസയഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുള്ളതട്ട്.  കേടലുണനി
പഞഭായത്തനില്  മണ്ണൂര് എന്ന സലത്തട്ട്  നഭാകടഭാടനികേള തഭാമസനിക്കുന്ന പ്രകദശത്തട്ട്
ലകനി എന്ന സ്ത്രതീലയ നഭായ കേടനിച്ചു.  ആ സ്ത്രതീ കപ ഇളകേനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപതനിയനില്വചട്ട്  മരണമടഞ്ഞു.  അനഭാഥമഭായ  ആ  കുടുലാംബലത്ത
സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള  എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി ഗവണലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ: സര്,  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട ശലലലാം കേഭാരണലാം
മനുഷലര് ഇന്നട്ട് വളലര ബുദനിമുടനുഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
എ.ബനി.സനി.  പദതനി എനപറഞ്ഞെനിലടഭാനലാം കേഭാരലമനില.  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട ശലലത്തനില്
നനിനലാം  മനുഷലലര  രക്ഷനിക്കഭാന്  ശക്തമഭായ നനിലപഭാലടടുക്കഭാകനഭാ ചേര്ച നടത്തനി
പുതനിയ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാകനഭാ ഗവണലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനി  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ആകരഭാഗലലാം  തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനിലല കമധഭാവനികേലള
വനിളനിചട്ട് ചേര്ച ലചേയട്ട് ഘടലാംഘടമഭായനി നടകത്തണ പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട്  തതീരുമഭാനങ്ങ
ലളടുക്കുകേയണഭായനി.  വന്ധലലാംകേരണലാം  നടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  അവയലട  എണലാം വര്ദനിക്കഭാ
തനിരനിക്കഭാനുള്ള നലലഭാരു പഭാന് തയഭാറഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് മുകന്നഭാട്ടു കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ.  ലഎ.  ബനി.  സതതീഷനിനുകവണനി  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന്  :  സര്,  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഏകേകദശലാം  ഇരുപതനിനഭായനിരലാംകപര്  കപവനിഷ  ബഭാധകയറട്ട്  മരനിക്കുനലണന്നഭാണട്ട്
കേണക്കുകേള കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്. 2015-ല്തലന്ന  മരനിചവരുലടയലാം  കേടനികയറവരുലടയലാം
എണത്തനില് വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്. മൂനലക്ഷലാം കപര്ക്കട്ട് നഭായ്ക്കളുലട കേടനികയറനിട്ടുലണന്നഭാണട്ട്
ജസനിസട്ട്  സനിരനിഗജന്  കേമ്മേതീഷന് മുമ്പഭാലകേ  ലഭനിച  വനിവരങ്ങളനില്  കേഭാണുന്നതട്ട്.
'കഗഭാഡ്സട്ട്  ഓണ  കേണടനി'  എന്നറനിയലപടനിരുന്ന  നമ്മുലട  നഭാടട്ട്  ഇന്നട്ട്  'കഡഭാഗ്സട്ട്
ഓണ കേണടനി'  എന്ന രതീതനിയനികലയ്ക്കട്ട്  മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ജസനിസട്ട്  സനിരനിഗജന്
കേമ്മേതീഷന് റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം   ഏതഭാണട്ട്  2.5  ലക്ഷലാം ലതരുവനഭായ്ക്കളുലണന്നഭാണട്ട്
കേണക്കട്ട്.  നഭായ്ക്കലള  വന്ധലലാംകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തനിലന ഏല്പനിചനിരനിക്കുനലവന്നഭാണട്ട് അറനിയഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്. ഇതനിനഭാവശലമഭായ കഡഭാകര്മഭാരുകടയലാം അനുബന്ധ സനൗകേരലങ്ങളുകടയലാം
മരുന്നനിലന്റെ  ലഭലതയനിലുലമഭാലക്ക  വലനിയ  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നഭാലയ
വളര്ത്തുന്നതുളലപലടയള്ള കേഭാരലങ്ങളനില് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
കചേര്ന്നട്ട് സമഗ്രമഭായ ഒരു നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ എന്നതഭാണട്ട്
എലന്റെ കചേഭാദലലാം?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്: സര്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണലാം, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,
ആകരഭാഗലലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേള കചേര്ന്നട്ട് നടത്തുന്ന  പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട  എണലാം  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള   പ്രഭാകയഭാഗനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ   കനതൃതസത്തനില്  തലന്നയഭാണട്ട്
നടക്കുന്നതട്ട്.  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം
പ്രകതലകേമഭായനി   പറയകമഭാ  എലന്നനനിക്കറനിയനില.   ഇക്കഭാരലത്തനില് തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ കമല്ക്കകയഭാലട  നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനലണനള്ളതഭാണട്ട്
വസ്തുത.
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ശതീ.  ആന്റെണനി  കജഭാണനിനുകവണനി  ശതീ  .    കജഭാണ  ലഫര്ണഭാണസട്ട്:  സര്,
കകേരളത്തനില്  ഒരുവര്ഷലാം  ഏതഭാണട്ട്  19.34  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  കപവനിഷ
നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിനുകവണനി  ലചേലവഴെനിക്കലപടുനലവന്നഭാണട്ട്  ഒരു  പത  റനികപഭാര്ടനില്
കേഭാണഭാന് കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്.  'കപവനിഷ വനിമുക്ത കകേരളലാം'  എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നട്ട് മനനി വലക്തമഭാക്കുകേയണഭായനി.  അതനില് ഒന്നഭാലാംഘടലാം എതകേണട്ട്
വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞുലവനലാം  എലനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം  കപവനിഷ നനിര്ണയ ലകബഭാറടറനികേള എവനിലടലയഭാലക്ക
യഭാണുള്ളലതന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച്ചുലാം പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്. എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം കപവനിഷബഭാധ
നനിര്ണയ  ലകബഭാറടറനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  രണഭാലാംഘടത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:   സര്,   ഇതനില്  വളലര  ഭതീകേരമഭായ
അവസ കേണതുലകേഭാണഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്
തതീരുമഭാനങ്ങലളടുത്തതട്ട്.  ഒരു മഭാസമഭായനി  അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കേണക്കുകേള  കശഖരനിചകശഷലാം  അതനിലന്റെ  ഫലലാം  എനഭാലണന്നട്ട്
പറയഭാലാം.  എനഭായഭാലുലാം   പ്രവര്ത്തനലാം   നടക്കുനണട്ട്.   വരുന്ന  രകണഭാ  മൂകന്നഭാ
വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട  എണത്തനില്  ഗണലമഭായ  കുറവണഭാക്കഭാന്
കേഴെനിയന്ന രതീതനിയനിലുള്ള സമതീപനലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  വളര്ത്തുനഭായ്ക്കളക്കട്ട്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തുകേ,  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  നല്കുകേ  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  പദതനികേള
നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

വനവലാം മൃഗസലാംരക്ഷണവലാം മൃഗശഭാലകേളുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജ): സര്,
ഇന്നട്ട് കകേരളത്തനില് സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില്  കപവനിഷ  വഭാകനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുന്നനില.
ഇതനിനഭായനി  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയഭാണട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുലാം
സസകേഭാരല  കേമ്പനനികേളനികലക്കുലാം  ഖജനഭാവനില്നനിന്നട്ട്  ഒഴുകേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിലന്റെ ചുമതലയനിലുള്ള പഭാകലഭാടട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ആനനിമല്
ലഹല്ത്തട്ട് ആന്റെട്ട് ലവററനിനറനി ബകയഭാളജനിക്കല് ഇന്സനിറക്യൂടനില് കപവനിഷ പ്രതനികരഭാധ
വഭാകനിന്  ഉലഭാദനത്തനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  ഗവണലമന്റെട്ട്  ലലകേലക്കഭാണ
വരനികേയഭാണട്ട്.  ഗവണലമന്റെട്ട് ആ പദതനി ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് പദതനിയഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദട്ട്:  സര്,  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട ശലലലാം കേഭാരണലാം ജനങ്ങളക്കട്ട്
പുറത്തനിറങ്ങനി  നടക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസലയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നമ്മേലളലഭാവരുലാം
ചേര്ച  ലചേയ്യുന,  തതീരുമഭാനങ്ങലളടുക്കുന.  പകക്ഷ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  ഒനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയന്നനില.  ഇതട്ട്   ശഭാശസതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു
പ്രധഭാനമഭാര്ഗലാം  ABC  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്. ABC
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടപനിലഭാക്കഭാത്ത തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല പദതനികേളക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനില  എന്ന  കേടുത്ത  തതീരുമഭാനലമടുത്തഭാല്  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള കുറച്ചുകൂടനി ഇക്കഭാരലത്തനില് ശദപതനിപനിക്കുലാം. അത്തരത്തനിലുള്ള ഒരു
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തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകേണലമനള്ളതട്ട് ഒരു അഭലര്ത്ഥനയഭാണട്ട്.  നഭായയലട കേടനികയറവര്ക്കട്ട്
ചേനികേനിത്സയ്ക്കട്ട്  നഭാലതനിനഭായനിരലാം  രൂപ  ലചേലവവരുലാം.  കേടനികയറഭാല്  പനിന്നതീടട്ട്
കുറച്ചുദനിവസലാം  അവര്ക്കട്ട്  കജഭാലനിക്കട്ട്  കപഭാകേഭാന്   കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയണഭാകുലാം.
അതുലകേഭാണട്ട്  നഭായയലട  കേടനികയറവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  നഭായയലട കേടനികയറവര്  ലചേലവലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം ഹഭാജരഭാക്കനിയഭാല് ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനണട്ട്.  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായ  പദതനിലയക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച
ലചേയട്ട് ആകലഭാചേനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള നഭായയലട കേടനികയറവര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.  മറ്റുള്ള കേഭാരലങ്ങളലക്കലഭാലാം ഞഭാന് ആദലലാംതലന്ന
മറുപടനി പറഞ്ഞെതഭാണട്ട്. ABC പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചട്ട്
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനണട്ട്. ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട എണലാം കുറയ്ക്കഭാന് കേഴെനിയലമനതലന്നയഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  വഭാകനിന് ലഭലമഭാകുന്ന കേഭാരലലാം പറഞ്ഞു.  ഇകപഭാള ആശുപതനികേളനില്
വഭാകനിന്  ലഭലമലഭാത്ത  അവസയനില.  എവനിലടലയങ്കനിലുലാം   കഷഭാര്കടജട്ട്  കേണഭാല്
വളലര  ലപലടന്നട്ട്  വഭാകനിന്  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  അടനിയനരമഭായനി ചേനികേനിത്സ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുമുളള സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുലണന്നഭാണട്ട്  അറനിയനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര്: സര്, ഇവനിലട എലഭാവരുലാം കപവനിഷബഭാധലയപറനിയഭാണട്ട്
പറയന്നതട്ട്.  ഞഭാന് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട ഉളലപലട ശദ ക്ഷണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
2.5 ലക്ഷലാം ലതരുവനഭായ്ക്കളുണട്ട്.  ആലകേ 3000 ലതരുവനഭായ്ക്കളക്കഭാണട്ട് വന്ധലലാംകേരണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   വളലരയധനികേലാം ജനസഭാന്ദ്രതയള്ള സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇതുകപഭാലുള്ള
ലഷല്ടറുകേളവചട്ട് വന്ധലലാംകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുകേയനില. നഭായ്ക്കളക്കട്ട് വന്ധലലാംകേരണലാം
നടത്തനിയതുലകേഭാണട്ട് രക്ഷയനില,  ശഭാശസതമഭായ പരനിഹഭാരലാം ഉണഭാകേണലാം.  കകേന്ദ്രത്തനില്
ഒരു  മനനിയണട്ട്.  ആ  മനനി  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  കേഭാരലലാം  ശദനിക്കണലാം.
അവര്ക്കട്ട്  പടനിയലടയലാം  പൂചയലടയലാം  കേഭാരലലാം  മഭാതലാം  കനഭാക്കുന്ന പണനിയഭാണുള്ളതട്ട്.
സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)-ലനകപഭാലുള്ള  ഒരു  പഭാര്ടനി  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  സമതീപനത്തനിലന്റെ
പഭാര്ടനിയഭാണകലഭാ;  അതുലകേഭാണട്ട്  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  ഒരു
സമതീപനമുണഭാകേണലാം.  നമ്മുലട ഒരു കുടനിലയ കേടനിക്കുന്ന  നഭായലയ തലനിലക്കഭാലനികല;
അതനിലനഭാലക്ക കകേലസടുക്കഭാന് നടന്നഭാല് ശരനിയഭാകുകമഭാ; അതനിലനഭാലക്ക മതീഡനിയകേളുലാം
സഹകേരനിക്കണലാം.  അവനവലന്റെ  കുടനിക്കട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  സലാംഭവനിചഭാകല  അതനിലന്റെ
കദഭാഷലാം അറനിയഭാന് സഭാധനിക.  കപവനിഷബഭാധയലാം മറ്റുലാം പറഞ്ഞെനിലടഭാനലാം കേഭാരലമനില.
ഇതനിലനഭാരു  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരലാം  കവണലമന്നഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  പഞഭായത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനികയഭാടുലാം മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപ്പുമനനികയഭാടുലാം ഗവണലമന്റെനികനഭാടുലാം എനനിക്കട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  കുറലചഭാലക്ക കേണടയ്ക്കുകേയലാം നഭായ്ക്കലള ലകേഭാല്ലുകേയലാം കവണലാം. അലഭാലത
ഒനലാം നടക്കുകേയനില. എലഭാത്തനിനുലാം നനിയമവലാം വകുപ്പുലാം പറകയണ. കപവനിഷബഭാധയലട
കപരുപറഞ്ഞെട്ട്  ആവശലമനിലഭാത്ത  മരുന്നട്ട്  മുഴുവന്  വഭാങ്ങനികടനി  മരുന്നട്ട്  മഭാഫനിയയ്ക്കട്ട്
സഹഭായലാം നല്കുകേയഭാണട്ട്.   20  കകേഭാടനി  രൂപയലട  മരുന്നഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ പ്രഭാവശലലാം
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ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  ലനിമനിറഡട്ട്  വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഞഭാന്
പറഞ്ഞെതല,  അതനിലന്റെ  ലചേയര്മഭാന്  പറഞ്ഞെതഭാണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്  ലതരുവനഭായ
പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  അടനിയനര പരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാകേണലമന്നഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ഗവണലമന്റെനികനഭാടട്ട്
അഭലര്ത്ഥനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ശശലജ ടതീചര്  : സര്, രണമൂന്നട്ട് മനനിമഭാകരഭാടട്ട് ഒരുമനിചഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനലപട എലാം.എല്.എ. കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. വനിഷയലാം നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം ഒരുകപഭാലല
ഉത്കേണ്ഠ  ഉളവഭാക്കുന്നതഭായതനിനഭാല്  അടനിയനര  നടപടനി  സസതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
അകമഭാസക്തരഭായ  മൃഗങ്ങലള  ലകേഭാല്ലുന്നതനിനട്ട്  നനിയമപരമഭായനി  തടസ്സമനില.  എന്നഭാല്
ഇന്നട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  നനിയമങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നഭായ്ക്കലളയഭാലകേ  ലകേഭാല്ലുകേ
എലന്നഭാരു  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കഭാന്  ബുദനിമുട്ടുണട്ട്.  അകമഭാസക്തമഭായനി  കൂടലാംകൂടനി
നനില്ക്കുന്ന നഭായ്ക്കലള  ഇലഭാതഭാക്കഭാനുള്ള സമതീപനലാം തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
കനതൃതസത്തനില് നനിയമത്തനിനകേത്തട്ട് നനിനലകേഭാണതലന്ന സസതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.
ഭഭാവനിയനില്  നഭായ്ക്കളുലട  എണലാം  വര്ദനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനിക്കഭാണട്ട്  ഊന്നല്
നല്കകേണതട്ട്.   അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഇകപഭാള
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്  : സര്,  ലതരുവനഭായ്ക്കലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം
കപവനിഷബഭാധയ്ലക്കതനിലരയലാം  ഗവണലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനികേലളലഭാലാം
ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇലതഭാനലാം  പഭാലനിക്കഭാലത  ശതീ.  കബഭാബനി  ലചേമ്മേണ്ണൂര്
ചേതീപട്ട്  കപഭാപ്പുലഭാരനിറനിക്കുകവണനി  ജനിലയ്ക്കട്ട്  പുറത്തുള്ള  നഭായ്ക്കലള  പനിടനിച്ചുലകേഭാണവന്നട്ട്
കേല്പറ  നഗരസഭയനില്  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  സലത്തട്ട്  പഭാര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു
നനിയമവലാം പഭാലനിക്കുന്നനില. ഇതനിനട്ട് ഉന്നത കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലാം കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേളകറനിലുലാം സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകേയഭാണട്ട്. ഈ നടപടനി ശരനിയല. ലവററനിനറനി കഡഭാകര്മഭാര്
വന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചകപഭാള ആവശലത്തനിനട്ട് ലവള്ളവലാം മറട്ട് സനൗകേരലങ്ങലളഭാനമനിലലന്നഭാണട്ട്
പറഞ്ഞെതട്ട്.  ശതീ.  കബഭാബനി  ലചേമ്മേണ്ണൂര്  തനികേച്ചുലാം  നനിയമവനിരുദമഭായഭാണട്ട്  നഭായ്ക്കലള
തഭാമസനിപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. അകദ്ദേഹത്തനിലനതനിലര ആവശലമഭായ നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ  ടതീചര്  : സര്,  നനിയമലത്ത  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
മഭാതകമ മൃഗസലാംരക്ഷകേര്ക്കട്ട് അത്തരത്തനിലുള്ള കേലഭാമ്പുകേലളഭാലക്ക നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില്  രജനിസര്  ലചേയണലാം.  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ആവശലമഭായ എലഭാ ചേടങ്ങളുലാം പഭാലനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് മഭാതകമ രജനികസ്ട്രേഷന് ലകേഭാടുക്കഭാന്
പഭാടുള്ളുലവന്നട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട കനതൃതസത്തനില് കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  നനിയമങ്ങളുലാം  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണമഭാതകമ  ഇത്തരലാം
കേലഭാമ്പുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാവ. എന്നഭാല് മൃഗസലാംരക്ഷണ കേലഭാമ്പട്ട് ആരലാംഭനികക്കണതനിലലന്നട്ട്
പറയഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിക്കനില.  നനിയമപരമഭായ കേഭാരലങ്ങള പഭാലനിക്കുനലവന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുലാം.
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മുഖലമനനി  (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): സര്,  നഭായ്ക്കലള ലകേഭാലഭാനുലാം പഭാടനില,
അവലയ പനിടനിക്കഭാനുലാം പഭാടനില എന്ന   നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് നമുക്കട്ട്  സഭാധനിക്കനില.
ആലരങ്കനിലുലാം മുകന്നഭാട്ടുവന്നട്ട് അവലയ പനിടനിചട്ട് സസനലാം സലത്തട്ട് സൂക്ഷനിക്കുനലണങ്കനില്
അതനിലന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.  അതട്ട് ശരനിയലലന്ന സമതീപനലമടുക്കഭാന്
പറനില.  അകതസമയലാം  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  അവയ്ക്കട്ട്
സലാംരക്ഷണലാം നല്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.  അതനിനട്ട്  അവനിലടയള്ള
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനവലാം മറ്റുലാം ആവശലമഭായ സഹഭായലമഭാരുക്കണലാം.  ആലരങ്കനിലുലാം
നഭായ്ക്കലള പനിടനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുനലണങ്കനില് അതനിലന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന സമതീപനലാം
തലന്ന സസതീകേരനിക്കണലാം.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  : സര്,  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട  എണലത്ത  സലാംബന്ധനിചട്ട്
കൃതലമഭായ  കേണക്കുലണന്നട്ട്  കതഭാനന്നനില.  2.5  ലക്ഷലാം  എനള്ള  നനിലയനിലഭാണട്ട്
വഭാര്ത്ത.  പലക്ഷ ഒരു നഭായ പ്രസവനിക്കുന്നതട്ട്  ആറുലാം  ഏഴുലാം  കുടനികേലളയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഇരടനിച്ചുലകേഭാകണയനിരനിക്കുലാം. ഏലതങ്കനിലുലാം ഒരു ഒഴെനിഞ്ഞെ സലത്തട്ട് കഡഭാഗട്ട് കനിനനികക്കഭാ,
അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനു വനിപുലമഭായ മലറലനങ്കനിലുലാം പദതനികയഭാ ഗവണലമന്റെട്ട്
നടപഭാക്കണലാം. അലലങ്കനില് പത്തുവര്ഷലാം കേഴെനിയകമ്പഭാള കകേരളത്തനില് ഭതീകേരമഭായ ഒരു
പ്രശ്നമഭായനി  ഇതട്ട്  മഭാറുലാം.  ഇകപഭാളത്തലന്ന  നമുക്കട്ട്  നനിയനനിക്കഭാന്  പറഭാത്ത
അവസയഭാണുളളതട്ട്.  ഇത്തരലാം വനിപുലമഭായ പദതനി ഏലറടുത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിലന
കുറനിചട്ട്  ഗവണലമന്റെട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;  കപവനിഷബഭാധയ്ക്കുള്ള മരുന്നട്ട്   ലകേഭാടുക്കുനലവന്നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട മനനി ഇവനിലട പറഞ്ഞു. പലക്ഷ അതട്ട് തനികേയഭാത്ത സഭാഹചേരലമഭാണുളളതട്ട്.
ശപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേളനില് കപവനിഷബഭാധയ്ക്കുള്ള മരുന്നനിലന്റെ അപരലഭാപ്തതലയ
കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ ടതീചര്  : സര്, മൃഗസലാംരക്ഷകേര് നടത്തുന്ന നനിരവധനി
കേലഭാമ്പുകേള  പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   നനിയമപരമഭായനി  അത്തരലാം
കേലഭാമ്പുകേള നടത്തുന്നതനിലന കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കഭാലമന്നഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി
ഇകപഭാള പറഞ്ഞെതട്ട്. ഗവണലമന്റെട്ട് പ്രകതലകേനിചട്ട് ഒരു കേലഭാമ്പട്ട് നടകത്തണ ആവശലമുലണന്നട്ട്
കതഭാനന്നനില. വര്ഷങ്ങളഭായനി ഇത്തരത്തനിലലഭാരു സമതീപനലാം ABC അടക്കലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട്
ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കനിയനിരുലന്നങ്കനില്  നഭായ്ക്കള  ഇങ്ങലന  ലപരുകുമഭായനിരുന്നനില.
ശവകേനിയഭാലണങ്കനിലുലാം  നമ്മേള  കേര്ശനമഭായ  നടപടനിയനികലക്കട്ട്  കേടന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  വരുലാംവര് ഷങ്ങളനില്  അവയലട  എണലാം  നന്നഭായനി  കുറയലമനതലന്നയഭാണട്ട്
കേരുതുന്നതട്ട്.  എലഭാ വഭാകനിനുകേളുലാം ശപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേളനില് സൂക്ഷനിക്കഭാന്
കേഴെനിയനില.  ആന്റെനി റഭാബതീസട്ട്  സനിറലാം  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനില് മഭാതകമ സൂക്ഷനിക്കഭാന്
കേഴെനിയ.  ഗുരുതരമഭായനി  കേടനികയല്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ശപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്  വചട്ട്
ടതീറ്റുലമന്റെട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്  ഉചേനിതമല.  അതലഭാവശലമുള്ള  വഭാകനിനുകേള  ശപ്രമറനി
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ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്  എത്തനിക്കുനണട്ട്.  എവനിലടലയങ്കനിലുലാം  കപഭാരഭായ്മയലണന്നട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകമ്പഭാളത്തലന്ന അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനണട്ട്.  ഇതുവലര   ഗുരുതരമഭായ
മരുനക്ഷഭാമലാം  ഈ  സതീസണനില്  എവനിലടയലാം  ശദയനില്ലപടനിടനിലലന്നഭാണട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്  : സര്,  നഭായ്ക്കലള  പനിടനിചട്ട്  ലസറനിശലസട്ട്  ലചേയട്ട്
സൂക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  ഇകപഭാളത്തലന്ന ഒരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. അതഭാണട്ട് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.
എന്നഭാല് അതട്ട് ഉകദ്ദേശനിചത വനിപുലമഭായനി നടന്നനിടനില,  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതട്ട്  ശക്തനിലപടുത്തഭാന്  നമുക്കട്ട്  കേഴെനിയണലാം.  അതനിനട്ട്  ചേനില  പ്രകതലകേ  സലങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതുതലന്നയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ശടസണ  മഭാസര്  : സര്,  ലതരുവനഭായ്ക്കളുലട  വന്ധലലാംകേരണലാം
ലകേഭാണമഭാതലാം ഈ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കുലമന്നട്ട് ഗവണലമന്റെട്ട് കേരുതുനകണഭാ;  തതീര്ചയഭായലാം
നമ്മുലട  സമതീപനത്തനില്  മഭാറലാംവരുകത്തണതുണട്ട്.  നഭായ്ക്കള  ലതരുവനില്  അലയകേയലാം
കൂടുതല്  അകമകേഭാരനികേളഭാകുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  ലപഭാതുസമതീപനമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുളളതട്ട്.
അവലയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് കവണ നടപടനികൂടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനമുണഭാകുകമഭാ
എന്നഭാണട്ട് അറനികയണതട്ട്?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ ടതീചര്  : സര്, ഇകപഭാള എടുത്തനിട്ടുള്ള തതീരുമഭാനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി നഭായ്ക്കലള പനിടനികൂടനി ലസറനിശലസട്ട് ലചേയട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് 152 കബഭാക്കട്ട്
പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില്  കഡഭാഗട്ട്  ലഷല്ടറുകേള സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അവലയ ലസറനിശലസട്ട് ലചേയട്ട് പുറകത്തയ്ക്കുവനിടുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി:  സര്,  കേഴുത്തനികലഭാ  അതനിനട്ട്  മുകേളനികലഭാ
കപവനിഷബഭാധകയറ  മൃഗങ്ങളുലട  കേടനികയല്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ഇകപഭാള  നല്കേനിവരുന്ന
വഭാകനിന് കവണത ഫലപ്രദമലലന്നനലാം ഭഭാവനിയനില് അതു വലനിയ പ്രശ്നങ്ങളുണഭാക്കുലമനമുളള
ലഹല്ത്തട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  നനിഗമനലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;   ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  കലഭാകേത്തുതലന്ന  രണതരലാം
വഭാകനിനുകേളഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇകേക്യൂന്  ആന്റെതീ  റഭാബതീസട്ട്
ഇമ്മേക്യൂകണഭാകഗഭാബുലനിന് വഭാകനിനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ഗവണലമന്റെട്ട്  ആശുപതനികേളനില്
ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  മലറഭാരു  വഭാകനിനുള്ളതട്ട്  വളലര  വനില കൂടനിയതഭാണട്ട്.  അതട്ട്  കൂടുതല്
ഫലപ്രദമഭാലണന്നട്ട് നമുക്കട്ട് ലതളനിയനിക്കഭാലാം.  പകക്ഷ  ഞഭാന് ആദലലാംപറഞ്ഞെ വഭാകനിന്
ചേനിലര്ക്കട്ട്  അലര്ജനിക്കഭായനി  മഭാറുന്ന  സമയത്തട്ട്  ഈ  വനിലകൂടനിയ  വഭാകനിന്
ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുലാം.  ഒരു  യണനിറനിനട്ട്  വലനിയ  വനിലയഭാണട്ട്.  മറ്റുതരത്തനിലുള്ള,
കൂടുതല്  ഫലപ്രദമഭായ  മരുനകേള  ഇകപഭാള  ലഭലമല.  ലഭലമഭായ  മരുനകേള
ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് ഇകപഭാള ചേനികേനിത്സ നടത്തുന്നതട്ട്.
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ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു:  സര്,  രണതരത്തനിലഭാണട്ട്  ഇഞക്ഷലനടുക്കുന്നതട്ട്.
നഭാടന്  നഭായ്ക്കള  കേടനിക്കഭാലത  ശരതീരത്തട്ട്  തടനിയഭാല്  കഡഭാകര്  ഇഞകട്ട്  ലചേയഭാന്
പറയലാം.  വടകേരയനില്  ജനിലഭാ  ആശുപതനി  ഉലണങ്കനിലുലാം  ആദലലത്ത  ഇഞക്ഷനട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കപഭാകേണലാം.  പനിന്നതീടുള്ള  ഇഞക്ഷനഭാണട്ട്
ജനിലഭാ ആശുപതനിയനിലുലാം മറ്റുമുള്ളതട്ട്. വടകേരയനിലല പ്രധഭാനലപട സലങ്ങളനിലലഭാലക്ക
രഭാതനിയഭായഭാല്  വലനിയ  വടനിയമഭായനിടഭാണട്ട്  ആളുകേള  വഴെനിനടക്കുന്നതട്ട്.  അവര്
ഭയപഭാടനിലഭാണട്ട്.  ലതരുവനഭായ്ക്കലള ആലരങ്കനിലുലാം ലകേഭാന്നഭാല് അതട്ട് ചേഭാനലനില് വരനികേയലാം
അവരുലട  കപരനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയമഭാണട്ട്  പതനിവട്ട്.  ലതരുവനഭായ്ക്കലള
ലതരുവനില്നനിന്നട്ട് മഭാറനിനനിര്ത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലമനഭാണട്ട്;  ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനി
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ജനിലകേളനിലുള്ള  ലതരുവനഭായ്ക്കലള  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
മഭാറനിത്തഭാമസനിപനിക്കഭാന് പറ്റുന്ന, അവലയ ജതീവകനഭാലട നനിലനനിര്ത്തഭാന് സഭാധനിക്കുന്ന
ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  കവണലാം.  അതനിനുകശഷലാം  അവലയ  എന്തു  ലചേയണലമന്നട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം. അലലങ്കനില് കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ വഭാകനിനുകവണനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലചേലവഴെനികക്കണനിവരുലാം. ജനങ്ങള ഭതീതനിയനിലഭാണട്ട്. ഇതനിലനലഭാലാം പരനിഹഭാരമുണഭാകേണലമങ്കനില്
ജനിലകേളകതഭാറുലാം അടനിയനരമഭായനി  ഈ സലാംവനിധഭാനമുണഭാകേണലാം.

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  കപവനിഷബഭാധയള്ള നഭായട്ട് കേടനിചഭാല്
ദനിവസങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞെഭാണട്ട്  കരഭാഗലക്ഷണലാം  പ്രതലക്ഷലപടുന്നതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
കേടനികയറ  എലഭാവര്ക്കുലാം  മുന്കേരുതലലന്ന  നനിലയനില്  വഭാകനിന്  നല്കുകേ  എന്ന
സമതീപനമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  എലാം.എല്.എ.
പറഞ്ഞെതുകപഭാലല നഭായ്ക്കലള പനിടനികൂടനി  ലസറനിലലലസട്ട്  ലചേയട്ട്  സനിരമഭായനി ഒരനിടത്തട്ട്
പഭാര്പനിക്കഭാന് കേഴെനിയനില. പകക്ഷ അവലയ വനിടഭാല് വതീണലാം ലതരുവനികലക്കട്ട് ഇറങലാം.
എനഭായഭാലുലാം ഇനള്ള ഭതീകേരഭാവസയ്ക്കട്ട് പരനിഹഭാരമുണഭാകുലമനതലന്നയഭാണട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  നഭായ്ക്കളുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയമഭായതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഇതയലാം
സമയലമടുത്തതട്ട്.  22  മനിനനിടഭായനി.   കചേഭാദലലാം  *302-മഭായനി  കചേഭാദലലാം   *316  കബട്ട്
ലചേയണലമന്നഭാവശലലപടട്ട് ഒരു കനഭാടതീസട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷ കചേഭാദലങ്ങളുലാം ഉത്തരങ്ങളുലാം
വലതലസ്തമഭായതുലകേഭാണട്ട് അതട്ട് അനുവദനിക്കുന്നനില.  കചേഭാദലലാം നമ്പര് *302....

ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില് മരുനകേളുലട പരസലലാം 

2 (*302) ശതീ  .   ലഎ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്:
ശതീ  .   അനനില് അക്കര:
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ:
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ജനങ്ങലള ലതറനിദരനിപനിക്കുന്ന രതീതനിയനില് ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില് മരുനകേളുലട
പരസലലാം നല്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മഭാജനിക്കല് ലറമഡതീസട്ട് ആകനിനട്ട് വനിരുദമഭായ ഇത്തരലാം
പരസലങ്ങളക്കട്ട്  എതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കഡഭാകര്മഭാരുലട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം മഭാതലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയന്ന
മരുനകേള,  പരസലലാം  വഴെനി  വനില്ക്കുന്ന  ഔഷധ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ&ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  ഡ്രഗ്സട്ട്
ആന്റെട്ട്  മഭാജനിക്കല്  ലറമഡതീസട്ട്  (ഒബ്ജക്ഷനബനിള  അഡസര്ലലടലസ്മെന്റെട്ട്)  ആകനിനട്ട്
വനിരുദമഭായ പരസലങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ആയര്കവദ
മരുനകേളുലട പരസലങ്ങളഭാണട്ട് കൂടുതല് ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില് കേണവരുന്നതട്ട്. ഡ്രഗ്സട്ട്
ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  റൂളനിലല  ലഷഡക്യൂള  (ലജ)  ആയര്കവദ  മരുനകേളക്കട്ട്
ബഭാധകേമല. ആയര്കവദ മരുനകേളുലട പരസലലാം നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട്
കകേഭാലസ്മെറനികട്ട് റൂള കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് കേരടട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വരുന്ന  മുറയ്ക്കട്ട്  പരസലങ്ങളലക്കതനിലര  കൂടുതല്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഇതുവലര 147
കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്: സര്, പ്രകമഹലാം,  ലകേഭാളകസ്ട്രേഭാള, രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,
അമനിതവണലാം എന്നതീ കരഭാഗങ്ങള മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള പരസലലാം നല്കേനിവരുന്ന കേമ്പനനികേലള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഇവരുലട  മരുനകേള  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉള്ളതഭാകണഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഗവണലമന്റെട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്: സര്, ഇത്തരത്തനിലുള്ള ചേനില പരസലങ്ങള
നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഗവണലമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേനിലതനില് നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ആയര്കവദ മരുനകേളക്കട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്
റൂളനിലല ലഷഡക്യൂള (ലജ)  ബഭാധകേമല എന്നതനിനഭാല് ലസന്ടല് ആകനില് കഭദഗതനി
വരുത്തുന്നതനിനട്ട് കേരടട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചതഭായനി ഞഭാന് പറയകേയണഭായനി.
അതുവരുകമ്പഭാള  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരസലങ്ങലള  കുകറകടനി  നനിയനനിക്കഭാന്
കേഴെനിയലമന്നഭാണട്ട്  കേരുതുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
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നനിനലകേഭാണട്ട് ഈ കേഭാരലങ്ങളനില് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇകത കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭയനില്  വളലര  വനിശദമഭായനി   ഞഭാന്  ഉത്തരലാം  പറഞ്ഞെതഭാണട്ട്.  ഒകര
കചേഭാദലലാംതലന്ന  ലതഭാടടുത്ത  സഭയനിലുലാം  അകതപടനി  വന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അകത
ഉത്തരലാംതലന്ന പറയകേയഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഇത്തരലാം  പരസലങ്ങളവഴെനി  ഒടനവധനി
കരഭാഗനികേള  വഞനിതരഭാകുനണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്  നനിയമസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്: സര്, ഇതട്ട് ആകരഭാഗല വകുപ്പുമഭായനി കനരനിടട്ട്
ബന്ധലപടതല.  സഭാധഭാരണയഭായനി ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ഉപകഭഭാക്തൃ കകേഭാടതനിയലട
മുമ്പനിലഭാണട്ട്  വരഭാറുള്ളതട്ട്.  ആകരഭാഗല  വകുപനില് ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരഭാതനി  വന്നഭാല്
പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.  ഇകപഭാള  ഇത്തരലാം  പരസലലാം
ലകേഭാടുക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  മരുനകേമ്പനനികേളുലട  പരസലങ്ങള  പഴെയ
കേഭാലങ്ങളനില്  നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി  വളലര  രസകേരമഭായ രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
കേടനവരുന്നതട്ട്.  ആറുമഭാസക്കഭാലലാം  ഒരു  കേമ്പനനിയലട  പരസലലാം  കേണഭാല്  അതട്ട്
ആളുകേളക്കട്ട് മടുപ്പുണഭാക്കുലാം. അതനിനുകശഷലാം അകത കേമ്പനനിയലട പരസലലാം കവലറഭാരു
ഉലന്നത്തനിലന്റെ  കപരനില്  വരനികേയഭാണട്ട്.  പരസലങ്ങളുലാം  കേഥഭാപഭാതങ്ങളുലാം  മഭാറുലാം.
ഇത്തരത്തനില് ആളുകേലള വഞനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പണകേഭാലലത്തഭാനലാം ആശുപതനികേളുലട
പരസലങ്ങള ടനി.വനി.-യനിലുലാം മറ്റു മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം കേണനിരുന്നനില.  ഇന്നട്ട് ആശുപതനികേളുലട
പരസലങ്ങള വലഭാപകേമഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇതു രണലാം നനിയനനികക്കണതകല എന്നതഭാണട്ട്
എലന്റെ  പ്രധഭാന കചേഭാദലലാം.  അതുകപഭാലല ഉലന്നങ്ങളുലട വനില,  ആടകലഭാടകേത്തനിലന്റെ
ഒരു ഇലയലാം രണഗ്രഭാലാം കേല്ക്കണവമനിടട്ട്  ഉണഭാക്കുന്ന മരുന്നനിനുകപഭാലുലാം  150  രൂപ,
200  രൂപ  വനില  ഈടഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  ആശുപതനികേളുലട
പരസലങ്ങള നനിയനനിക്കഭാനുലാം ഗവണലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  കുറച്ചുകൂടനി കേര്ശനമഭായനി നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണലമനതലന്നയഭാണട്ട്  ഗവണലമന്റെട്ട്  കേരുതുന്നതട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുളള
മഭാജനിക്കല്  ലറമഡതീസനിലന്റെ  പരസലങ്ങള  ധഭാരഭാളമഭായനി  പ്രതലക്ഷലപടുനണട്ട്.  ആ
കൂടത്തനിലഭാണട്ട്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞെ  147  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ഒരു പടനികേതലന്ന ഈ ഉത്തരകത്തഭാലടഭാപലാം കചേര്ക്കുനണട്ട്. അതട്ട്
പരനികശഭാധനിചഭാല്  ഏലതഭാലക്ക  ആളുകേളലക്കതനിലര  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
മനസ്സനിലഭാകുലാം.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞെതുകപഭാലല  മരുനകേള  കപരുമഭാറനി
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പ്രതലക്ഷലപടുനണട്ട്.  അതുലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന് തലന്നയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഇത്തരലാം പരസലങ്ങള
പ്രസനിദലപടുത്തരുലതന്നട്ട് മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  മഭാധലമങ്ങളുലാം
ആ നനിര്കദ്ദേശലാം പഭാലനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം വലഭാജ പരസലങ്ങള പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന
മഭാധലമങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില് വകുപ്പുണട്ട്.  പകക്ഷ
വലഭാജ പരസലങ്ങള തനിരനിചറനിയഭാന്  ബുദനിമുട്ടുണട്ട്. എലഭാ വലഭാജ പരസലങ്ങളുലാം വലഭാജ
ഉല്പന്നങ്ങളുലട  പ്രചേഭാരണവലാം  നനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്നനിനലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    കറഭാജനി എലാം  .    കജഭാണ:  സര്,  മരുനകേളുലട കേഭാരലലാംകപഭാലല ഇന്നട്ട് വണലാം
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി കേനിടക്ക, ലബല്റട്ട് എലന്നഭാലക്കപറഞ്ഞെട്ട് നനിരവധനി ഉല്പന്നങ്ങളുലട
പരസലവലാം  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വലനിയകതഭാതനില്   പ്രചേരനിപനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇത്തരലാം  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  ഫലപ്രഭാപ്തനിലയക്കുറനിചട്ട്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം
പഠനലാം നടത്തഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇത്തരലാം ഉല്പന്നങ്ങളുലട പരസലലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .   ലകേ  .   ലലശലജ ടതീചര്: സര്, കദഭാഹകേരമഭായ നനിരവധനി  വസ്തുക്കള
ഇന്നട്ട്  മഭാര്ക്കറനില് ഇറങനലണനള്ളതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ഫുഡട്ട്  സപനിലമന്റെട്ട്  എന്ന
കപരനിലഭാണട്ട്  ചേനില മരുനകേള നല്കുന്നതട്ട്,  മരുനകേള എന്ന കപരനിലല. നനിലവനിലുള്ള
നനിയമമനുസരനിചട്ട് ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പരനിമനിതനിയണട്ട്.  എങ്കനിലുലാം
ഏലതങ്കനിലുലാം ഉല്പന്നങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചഭാല് പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഇനള്ള  നനിയമത്തനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്നനിനലകേഭാണട്ട്  സഭാധലമഭായ  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിക്കുലമന്നഭാണട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട്:  സര്,  പണലാം  മഭാതലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  സമൂഹത്തനില്
തങ്ങളക്കുള്ള  ഇകമജട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സനിനനിമഭാതഭാരങ്ങളുലാം  മറട്ട്  ലസലനിബനിറനികേളുലാം
ഇതുകപഭാലുള്ള മരുനകേളുലട പരസലങ്ങളനില് അഭനിനയനിക്കുനണട്ട്. സമൂഹത്തനില് ഈ
ലസലനിബനിറനികേളക്കുളള ലസയ്സനിലന അവര്  കേചവടവല്ക്കരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
അവര്  പരസലങ്ങളനില്  അഭനിനയനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നമ്മേളഭാരുലാം  എതനിരല.  പകക്ഷ
ഇങ്ങലനയള്ള മരുനകേള വഭാങ്ങനിക്കഴെനിചട്ട് പലകപഭാഴുലാം പല ആളുകേളുലാം  കരഭാഗനികേളഭായനി
മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നനിയനനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എനട്ട്  ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം?
ഇത്തരലാം മരുനകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് എലനങ്കനിലുലാം അപകേടമുണഭായഭാല്
ഇവര്ലക്കതനിലര  ശക്തമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ;  യഭാലതഭാരു
സഭാമൂഹലപ്രതനിബദതയലാം ഇവര് കേഭാണനിക്കുന്നനില.  അവലര വനിശസസനിചഭാണട്ട് പലരുലാം
ഇത്തരലാം  മരുനകേള  വഭാങന്നതട്ട്.  എനനിക്കട്ട്  ഒരു  അനുഭവമുണട്ട്.  എലന്റെ  മുടനി
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ലകേഭാഴെനിയനണട്ട്.  ഒരു സനിനനിമഭാ പ്രവര്ത്തകേകനഭാടട്ട്   ഞഭാന് കചേഭാദനിച്ചു,  ഈ മരുന്നട്ട്
കതചഭാല് എലനങ്കനിലുലാം ഗുണമുകണഭാലയന്നട്ട്.  അകപഭാള അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതട്ട്,  അതട്ട്
കേഴെനിക്കണ കവലറ മരുന്നട്ട് പറഞ്ഞുതരഭാലമന്നഭാണട്ട്.  അകപഭാള മനനഃപൂര്വലാം അറനിഞ്ഞു
ലകേഭാണള്ള  ചേനില  സലാംഭവവനികേഭാസങ്ങള  സമൂഹത്തനിലുണഭാകുനണട്ട്.  ഇതനിലനലയഭാലക്ക
ശക്തമഭായനി നനിയനനിചനിലലങ്കനില് പഭാവലപട ജനത ഈ മരുനകേള വഭാങ്ങനിക്കഴെനിചട്ട്
ഇലഭാത്ത കരഭാഗങ്ങളക്കടനിമലപടുലാം. ഇതനിലന ശക്തമഭായനി നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലലാം?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  ഇതട്ട് സഭാമൂഹല വലവസനിതനിയലട
കുഴെപമഭാണട്ട്. നമ്മേലളലഭാലാം വനിമര്ശനിക്കുന്ന ഉപകഭഭാഗ സലാംസഭാരലാം വളര്നവരുന്നതനിലന്റെ
ഏറവലാം വലനിയ പ്രതനിസന്ധനിയഭാണട്ട് എലഭാലാം പരസലലപടുത്തനി മഭാര്ക്കലലറസട്ട് ലചേയ്യുകേ
എന്നതട്ട്.  അതനിലന  രഭാഷതീയമഭായനി  എതനിര്ക്കഭാന്  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷലാം  കൂടഭായനി
ശമനിക്കുകേയലാം അതട്ട് സമൂഹത്തനില് തുടരുകേയലാംകവണലാം. അകതഭാലടഭാപലാം ലസലനിബനിറനികേള
ഇത്തരത്തനിലുള്ള അപകേടകേരവലാം സഭാമൂഹലകദഭാഹകേരവമഭായ പരസലങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കുന്നതട്ട്
ലപഭാതുസമൂഹലാം  ചൂണനിക്കഭാണനികക്കണ  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  അങ്ങലന  ചൂണനിക്കഭാണനിചതനിലന്റെ
ഫലമഭായനി  ചേനില  ലസലനിബനിറനികേള ഇത്തരലാം  പരസലങ്ങളനില്നനിനലാം പനിനഭാറനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
ഇതുകപഭാലലയള്ള  കേഭാരലങ്ങള  ചൂണനിക്കഭാണനിചട്ട്  അവലര  മഭാറനിനനില്ക്കഭാന്
കപ്രരനിപനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ശഭാരതീരനികേമഭായ  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങളുണഭായതഭായനി  പരഭാതനി
കേനിടനിയഭാല് ഉടന്തലന്ന അതനിലനക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിചട്ട് കേര്ശനനടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാസട്ട് ലമറനികട്ട്  ആകനിലല റൂള കഭദഗതനി ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട് ലസന്ടല്
ഗവണലമന്റെട്ട്  കേരടട്ട്  വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകമ്പഭാള
ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  കുറച്ചുകൂടനി  ശക്തമഭായ  നനിയനണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം.  സഭാമൂഹല വലവസനിതനിയനില് വനകചേര്ന്നനിട്ടുള്ള ഈ അപകേടത്തനിലനതനിലര
നഭാലാം ഒരുമനിചട്ട് പ്രതനികേരനികക്കണതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  അത്ഭുതകരഭാഗശഭാനനിലയനപറഞ്ഞെട്ട്
മരുനകേള  മഭാതമല,  മുസനിലനിയഭാരുലട  ലഎക്കലട്ട്ല,  വലലാംപനിരനിശലാംഖട്ട്  എന്നനിങ്ങലന
വലഭാപകേമഭായനി  ലടലനിവനിഷന്  ചേഭാനലുകേളനിലൂലട  പരസലലാം  വരനികേയഭാണട്ട്.  'ലഎക്കലട്ട്ല'
ധരനിചകപഭാള ഇന്നയനിന്ന ഗുണങ്ങളുണഭായനി,  വതീടുകേളനില് പലതരത്തനിലുള്ള കക്ഷമമുണഭായനി
എലന്നഭാലക്ക കേള്ളസഭാക്ഷലലാം പറയന്ന ആര്ടനിസ്റ്റുകേളുമുണട്ട്. ഇതനിലനലഭാലാം അവസഭാനലാം
കുറനിക്കഭാന് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ഗവണലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇത്തരലാം  പരസലങ്ങള
അന്ധവനിശസഭാസങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര് സൂചേനിപനിചതട്ട് വളലര പ്രധഭാനലപട ഒരു കേഭാരലമഭാണട്ട്. നകവഭാത്ഥഭാന മൂലലങ്ങള
ഉളലക്കഭാണലകേഭാണട്ട്  വളലര  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  മുകന്നറനിലയന്നട്ട്  അവകേഭാശലപടുന്ന
കകേരളതീയ  സമൂഹത്തനിനട്ട്  ഒരനിക്കലുലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട വനികശഷനിചട്ട് ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങള
വരുന്നതട്ട്. അതനിലനതനിരഭായനി ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുകേലയന്നതഭാണട്ട് ഏറവലാം
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പ്രധഭാനമഭായലാം  ലചേയഭാനുള്ളതട്ട്.  അത്തരലാം  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രകനിയയനില്
എലഭാവരുലാം  സഹകേരനിക്കണലാം.  നനിയമസഭയനിലല ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങളഭാലരങ്കനിലുലാം
അതട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്  എനനിക്കറനിയനില.  അലാംഗങ്ങള  അങ്ങലന
ഉപകയഭാഗനിക്കനിലലന്നനലാം അത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള സഭാമൂഹലവനിരുദമഭാലണനലാം  പറയഭാനുള്ള
തകന്റെടലാം  കേഭാണനിക്കുകേയലാം  സമൂഹത്തനില്  അതട്ട്  പ്രചേരനിപനിക്കഭാന്  തയഭാറഭാകുകേയലാം
ലചേയണലമന്നഭാണട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  ഇകപഭാള  അന്ധവനിശസഭാസലാം  കേചവടമഭാക്കനി
മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട്  മഹഭാലകതീയനലാം  വഭാങ്ങനിവചഭാല്  കരഭാഗലാം
കഭദമഭാകുലമന്ന  തരത്തനിലുള്ള  പരസലങ്ങള  വരുന്നതട്ട്.  അത്തരലാം  പരസലങ്ങളനിലൂലട
കേചവടലാം നടത്തുക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര ശക്തമഭായനി സമൂഹലാം പ്രതനികേരനികക്കണതുണട്ട്.

മനി  .    സതീക്കര്:  അലാംഗങ്ങള  അതട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ  എന്നഭാകണഭാ
കചേഭാദനിചതട്ട്?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്:  സര്,  അലാംഗങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
എനനിക്കറനിയനില. ശഭാസ്ത്രതീയകബഭാധമുളവഭാക്കഭാന് ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങള ഇതനിലനതനിരഭായ
പ്രചേരണത്തനില് കനതൃതസപരമഭായ പങ്കുവഹനിക്കണലമന്നഭാണട്ട് പറഞ്ഞെതട്ട്.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി: സര്, കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെട്ട് ആകട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ആയര്കവദ  ഉല്പന്നങ്ങലള  സലാംബന്ധനിച  പരസലങ്ങള  നല്കുന്നലതനലാം  നമുക്കട്ട്
അതനില്  പരനിമനിതനിയലണനമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  പറഞ്ഞെതട്ട്.   മുട്ടുകവദന
കപഭാലുള്ള  അസുഖങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുന്ന  ആയര്കവദ  മരുനകേലളക്കുറനിചട്ട്  പരസലലാം
വരുനണട്ട്.  ഇതുകപഭാലലയള്ള പല മരുന്നനിലുലാം ലമറലനിലന്റെ അലാംശലാം അടങ്ങനിയനിട്ടുലണന്നഭാണട്ട്
അറനിയന്നതട്ട്.  അത്തരലാം ലമറല് ഘടകേങ്ങള കേഭാരണലാം കേനിഡ്നനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം
തകേരഭാറനിലഭാകുലാം.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  കേനിഡ്നനി  സലാംബന്ധമഭായ  അസുഖങ്ങള
കൂടനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് വളലര ഗനൗരവമഭായ വനിഷയമഭാണട്ട്.  ഗവണലമന്റെട്ട് മുന്കേലയടുത്തട്ട്
പരസലങ്ങളനിലൂലട  ജനങ്ങലള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കണലമന്നഭാണട്ട്  പറയഭാനുള്ളതട്ട്.
മഭാധലമങ്ങളവഴെനിയളള വലഭാ ജ പരസലങ്ങളനിലൂലട ജനങ്ങള ചൂഷണലാം ലചേയലപടുകേയഭാണട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ഗവണലമന്റെട്ട്  കുറച്ചുകൂടനി  ഗനൗരവമഭായനി  ഇനൗ വനിഷയലത്ത കേഭാണണലാം.
ഇത്തരലാം  മരുനകേളനില്  ലമറലനിലന്റെ  അലാംശലാം  അടങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ ടതീചര്: സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞെതട്ട്
വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  വനിഷയമഭാണട്ട്.  147  ഇനലാം  മരുനകേള  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കനിയകപഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള ചേനില കേഭാരലങ്ങളകൂടനി പരനിഗണനയനിലുണഭായനിരുന.
പരനികശഭാധനകേള കുറച്ചുകൂടനി  കേര്ശനമഭാക്കഭാലാം.   പുതനിയ  കേരടട്ട്  വനിജഭാപനത്തനില്
ആയര്കവദ,  സനിദ,  യനഭാനനി മരുനകേള  രജനിസര് ലചേയ്യുന്ന ഘടത്തനില് ഡ്രഗ്സട്ട്
കേണകടഭാളര്ക്കട്ട്  നനിശനിത ഫതീസട്ട്  ഒടുക്കനി,  നനിശനിത മഭാതൃകേയനിലുള്ള അകപക്ഷകേള
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പൂരനിപനിചട്ട്  നല്കേനി  ആവശലമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയകശഷകമ  രജനികസ്ട്രേഷന്
നല്കേഭാവ എന്നട്ട്  വലവസയണട്ട്.  അതുകൂടനി  പ്രഭാബലലത്തനില് വരുകമ്പഭാള ഇത്തരലാം
പരനികശഭാധനകേള കുകറകടനി കേര്ശനമഭാക്കുലാം.

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട്:  സര്,  പരസലത്തനില്  വരുന്ന  മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേര്ശനമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ഒരു  സലാംവനിധഭാനമുണഭാകേണലാം.
ഗവണലമന്റെട്ട്  നനിസ്സഹഭായമഭാലണന്ന  കതഭാന്നല്  ജനങ്ങളക്കുലാം  പരസലലാംലചേയ്യുന്ന
കേമ്പനനികേളക്കുമുണഭാകേരുതട്ട്.  ഗവണലമന്റെട്ട്  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനലണന്ന
കതഭാന്നല് അവര്ക്കുണഭാകേണലാം. അതുലകേഭാണട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള
കേര്ശനമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇകപഭാളത്തലന്ന  ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  കേര്ശനമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഗവണലമന്റെട്ട്
നനിസ്സഹഭായമല.  പകക്ഷ  നനിലവനിലുള്ള നനിയമത്തനിലന്റെ സഭാധലതകേള  കുറവഭാലണന്നഭാണട്ട്
പറഞ്ഞെതട്ട്.  ലഷഡക്യൂള  ലജ-യനില്  ആയര്കവദലാം  ഉളലപടനിടനില.  ഇങ്ങലനയള്ള
പരസലങ്ങള വരുന്നതട്ട് ആയര്കവദ മരുനകേളുലട വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്.   ആയര്കവദ
മരുനകേലളന്ന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  അതട്ട്  പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്
നനിയമത്തനിലന്റെ  ശക്തമഭായ  പനിന്ബലലാംകൂടനി  ആവശലമഭാലണന്നഭാണട്ട്  പറഞ്ഞെതട്ട്.
നനിലവനിലുള്ള  സഭാധലതകേള  പൂര്ണമഭായനി  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  നല  രതീതനിയനിലുള്ള
പരനികശഭാധന  ഇകപഭാള  നടക്കുനണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗങ്ങളുലടയലാം  ഇനൗ
നഭാടനിലന്റെയലാം  ഉല്ക്കണ്ഠ  പരനിഗണനിചട്ട്  കുകറകടനി  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധനഭാ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന്:  സര്,  ഇന്നട്ട്  എലഭാ  ചേഭാനലുകേളനിലുലാം  എഫട്ട്.എലാം.
കറഡനികയഭാകേളനിലുലാം സനിരലാം പ്രചേരനിപനിക്കുന്ന ഒരു പരസലമഭാണട്ട് പതഞ്ജലനി ആയര്കവദ
ഉല്പന്നങ്ങള.  അതനില്  ഒരു  സസഭാമനിയലട  ചേനിതലാംകൂടനി  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ആ
സസഭാമനിതലന്ന കഫഭാഡഭാലണന്നഭാണട്ട് പറയന്നതട്ട്.  ഇനൗ ഉല്പന്നത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?  ഇനൗ  പരസലലാം  ലലവറലഭാവകേയലാം  പതഞ്ജലനി  ഉല്പന്നങ്ങള
പലരുലാംവഭാങ്ങനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  കനരലത്ത ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ആളക്കഭാരുലട  കേനിഡ്നനി  അടനിച്ചുകപഭാകുന്ന ഉല്പന്നമഭാകണഭാലയന്നട്ട്
അറനിയനില. അതുലകേഭാണട്ട് ഇനൗ കകേസട്ട് ഗവണലമന്റെട്ട് പ്രകതലകേ പരനിഗണന ലകേഭാടുത്തട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  കേഭാരണലാം  ഏറവലാം  കൂടുതല്  പരസലങ്ങള  പതഞ്ജലനി
ഉല്പന്നങ്ങളുകടതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ധഭാരഭാളലാം  കേമ്പനനികേള
ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങള നല്കുനണട്ട്.  പതഞ്ജലനിയലട  ഏലതങ്കനിലുലാം  മരുനകേള
അപകേടമുണഭാക്കുനലവന്ന  പരഭാതനി  ലഭലമഭാകുന്നമുറയ്ക്കട്ട്  ആ  ഉല്പന്നങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയലാം  അപകേടകേഭാരനിയഭാലണന്നട്ട്  ലതളനിഞ്ഞെഭാല്  ശക്തമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.
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ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്:  സര്,  ജനങ്ങലള കേബളനിപനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള
പരസലങ്ങള ലകേഭാടുക്കനിലലന്നട്ട് നനിലപഭാലടടുക്കുന്ന മഭാധലമങ്ങളുണട്ട്. ഞഭാന് ഒരു മഭാധലമ
പ്രവര്ത്തകേയഭായനിരുന്നകപഭാള  വളലര  പ്രചേഭാരത്തനില്  പരസലലാം  ലകേഭാടുത്തു
ലകേഭാണനിരുന്നവ ര്ലക്കതനിലര  വഭാര്ത്ത  നല്കേനിയകപഭാള  അര  മണനികറനിനുള്ളനില്
അവരനില്നനിനലാം  വളലര  ശക്തമഭായ  സമ്മേര്ദ്ദേമുണഭായനി.  മറട്ട്  പരസലങ്ങളുലാം  അവര്
പനിന്വലനിക്കുലമന്നട്ട്  പറഞ്ഞു.  ഞഭാന് പറയന്നതട്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങളനിലല
കേഭാപടലങ്ങള  പുറത്തുലകേഭാണവരഭാന്  ശമനിക്കുന്ന  മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ഭഭാഗത്തുനനിനലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനലാം നല്കേണലമന്നഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം കബഭാധവല്ക്കരണലാം
വളലര  പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  അതനില്  മഭാധലമങ്ങളക്കട്ട്  വലനിയ  പങ്കുവഹനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയലാം.

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു
വനിഷയമഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  അനുഭവത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  പരസലത്തനില്  ആകൃഷ്ടരഭായനിടഭാണട്ട്  മഭാധലമങ്ങള
ഇത്തരത്തനില്  പരസലലപടുത്തുന്നതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  മഭാധലമ  കേമ്പനനിയഭാണട്ട്
അക്കഭാരലലാം  മനസ്സനിലഭാകക്കണതട്ട്.  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേലരമഭാതലാം  പറഞ്ഞെതുലകേഭാണട്ട്
കേഭാരലമനില.  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കദഭാഷകേരമഭായ കേഭാരലങ്ങള പരസലലപടുത്തനിയനിടട്ട്  കേനിട്ടുന്ന
പണലാം  കവലണനവയ്ക്കഭാന്  മഭാധലമ  കേമ്പനനികേള  തയഭാറഭാകേണലാം.  അങ്ങലനയള്ള
പരസലങ്ങള  പ്രസനിദലപടുത്തുകമ്പഭാള,  അതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപദവകേരമഭായനി
മഭാറുകമ്പഭാള  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്നനിനലകേഭാണട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  സഭാധലത  ഗവണലമന്റെട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തുലാം.  എന്നഭാല്  നമ്മുലട
നഭാടനില്  ജനങ്ങലള  ലകേഭാല്ലുന്ന,  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലപരമഭായനി  പ്രയഭാസങ്ങള
ഉണഭാക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  പരസലങ്ങള  ലകേഭാടുക്കനിലലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  മഭാധലമ
കേമ്പനനികേള  തയഭാറഭാകേണലാം.  പരസലത്തനില്മഭാതലാം  ആകേര്ഷനിക്കലപടട്ട്  പരസലങ്ങള
ലകേഭാടുക്കുന്നതനില്നനിനലാം  പനിന്തനിരനിയണലമന്നഭാണട്ട്  അത്തരലാം  മഭാധലമങ്ങകളഭാടട്ട്
പറയഭാനുള്ളതട്ട്.   ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേകൂടനിയഭായതുലകേഭാണട്ട്
വളലര  നന്നഭായനി  ഇനൗ  കേഭാരലങ്ങള  മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലമഭാരു  കചേഭാദലലാം
സഭയനില്  ഉന്നയനിചതനിനട്ട്  ഞഭാന്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പലറ  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇതട്ട്  സമൂഹലാം  ഒന്നടങ്കലാം  അറനികയണ  വനിഷയമഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല്  മഭാധലമങ്ങള
ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരസലങ്ങളനില്നനിനലാം പനിന്മഭാറണലാം.

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ഇന്നട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയര്കവദ
ലമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേള  തുടങന്നതനിനട്ട്  ലലലസന്സട്ട്  ആവശലമനില.  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  രജനികസ്ട്രേഷന്  മഭാതമഭാണട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ആയര്കവദ  കമഖലയനില്  നടക്കുന്ന  വനിവനിധങ്ങളഭായ,  അനഭനിലഷണതീയമഭായ

851/2019
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പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചഭാണട്ട് ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ആയര്കവദ  കമഖലയലട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ആയഷട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  ആയഷട്ട്  കപഭാളനിസനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകേയമുണഭായനി.
ആയര്കവദ  കമഖലയലട  പ്രകതലകേ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഒരു  ഡ്രഗ്സട്ട്
കേണകടഭാള ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ കമഖലയ്ക്കട്ട് മഭാതമഭായനി രൂപതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്
അതനില് പ്രകതലകേമഭായനി പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള ഞഭാന് മനസ്സനിലഭാക്കുന്നതട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട്
കേണകടഭാളറുലട  കേതീഴെനില് ഒരു ലഡപക്യൂടനി  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാളറഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
ആയര്കവദ കമഖലയലട കേഭാരലങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതട്ട് എന്നഭാണട്ട്.  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനില്  ലവറുലാം  ഏഴെട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  മഭാതകമയള.  അതുലകേഭാണട്ട്  ആയഷട്ട്
കപഭാളനിസനിയനില്  സൂചേനിപനിചനിട്ടുള്ളതുകപഭാലല  ആയര്കവദ  കമഖലയ്ക്കട്ട്  മഭാതമഭായനി  ഒരു
ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയനര നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലകേ  .    ലകേ  .    ലലശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചേനില  കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  പ്രഖലഭാപനങ്ങള
വന്നനിട്ടുണട്ട്.  പകക്ഷ  അതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനില  എനള്ളതഭാണട്ട്
അവസ.  ഇനൗ ഗവണലമന്റെട്ട് സമഗ്രമഭായ ഒരു ആകരഭാഗലനയലാം പ്രഖലഭാപനിക്കുനണട്ട്.
അകലഭാപതനി,  ആയര്കവദലാം,  കമഭാകഡണ ലമഡനിസനിന് ഉളലപലട എലഭാ കമഖലകേളുലാം
അതനില്ലപടുലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം  ഒരു  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  ബനിലനിലന്റെ
ഡ്രഭാഫലാം  തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ഉടന്തലന്ന  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിചട്ട്
നനിയമമഭാക്കനി മഭാറഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. അതുകൂടനി നനിലവനില് വരുകമ്പഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള
സഭാപനങ്ങലളലയലഭാലാം  കുലറകടനി  നന്നഭായനി  നനിയനനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.
ഏതഭായഭാലുലാം  അത്തരത്തനിലുള്ള  നടപടനികമങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനുലാം  അവ
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട് ഗവണലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം നമ്പര് * 303

എലാം.പനി.-മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന് സലാംവനിധഭാനലാം

3 (*303) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്:
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്:
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി:
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാലഴെക്കഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസനഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തുനനിനള്ള
രഭാജലസഭ,  കലഭാകേട്ട് സഭ  എലാം.പനി.-മഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കഭാന് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്ന
വനിധത്തനില്  ലറയനില്കവ  അടക്കമുള്ള  ലപഭാതുകമഖലയനിലല  കകേന്ദ്ര  നനികക്ഷപലാം
കുറഞ്ഞുവരുന്നതുലാം  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങലള  സസകേഭാരലവത്ക്കരനിക്കഭാനുള്ള
നതീക്കവലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെയലാം  പഭാര്ലലമന്റെനിലന്റെയലാം  ശദയനില്ലപടുത്തനി
പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  വനിധത്തനില്  ഇടലപടുന്നതനിനട്ട്  എലാം.പനി.-
മഭാര്ക്കട്ട് കവണ നനിര്കദ്ദേശവലാം സഹഭായവലാം നല്കുനകണഭാ;

(സനി)  റബ്ബര് ഉളലപലടയള്ള വഭാണനിജല വനിളകേളുലടയലാം സുഗന്ധവലഞ്ജനങ്ങളുലടയലാം
വനിലയനിടനിവട്ട് തടയന്ന വനിഷയത്തനില് എലാം.പനി.-മഭാരുലട ഇടലപടല് ശക്തനിലപടുത്തുവഭാനഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട് ശമമുണഭാകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്,

(എ)  ഉണട്ട്.  എലഭാ  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  സകമ്മേളനങ്ങളക്കുലാം  മുകന്നഭാടനിയഭായനി
സലാംസഭാനത്തുനനിനള്ള  കലഭാകേട്ട് സഭ,  രഭാജലസഭഭാ  എലാം.പനി.-മഭാരുലട  സകമ്മേളനലാം
കചേരഭാറുണട്ട്.   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അടനിയനരശദ  പതനികയണതുലാം  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്
സകമ്മേളനങ്ങളനില്  ഉന്നയനികക്കണതുലാം  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെനില്  follow  up
ആവശലമഭായതുമഭായ  വനിഷയങ്ങള  പ്രസ്തുത  സകമ്മേളനങ്ങളനില്  ചേര്ച  ലചേയഭാറുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനികേസനവമഭായനി ബന്ധലപട വനിഷയങ്ങളനില് ഇടലപടുന്നതനിനട്ട്
എലാം.പനി.-മഭാര്ക്കട്ട് കവണ സഹഭായങ്ങള ലചേയഭാറുണട്ട്.  എലാം.പനി.-മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള എലാം.പനി.  ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഇടലപടുനണട്ട്.  പഭാര്ലലമന്റെനിലന്റെ ശതീതകേഭാല സകമ്മേളനത്തനിനട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി
28-10-2016-നട്ട് എലാം.പനി.-മഭാരുലട സകമ്മേളനലാം കൂടഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലറയനില്കവ  അടക്കമുള്ള  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  നനികക്ഷപലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുറഞ്ഞുവരുന്നതട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  വനിഷയങ്ങള  17-7-2016-നട്ട്
കചേര്ന്ന പഭാര്ലലമന്റെട്ട് അലാംഗങ്ങളുലട കയഭാഗത്തനില് വനിശദമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുകേയണഭായനി.
സലാംസഭാനലത്ത  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനങ്ങളുലട  സസകേഭാരലവത്കേരണലാം
ഉളലപലടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ചയനില്  ഉയര്നവന്നനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ
സമഗ്രവനികേസനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള follow up ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
എലാം.പനി.-മഭാര്ക്കട്ട് സര്വവനിധ പനിന്തുണയലാം സര്ക്കഭാര് വഭാഗഭാനലാം ലചേയ്യുകേയണഭായനി.

(സനി) നടപടനികേള ഉണഭാകുനണട്ട്. ഈ വനിഷയവലാം 17-7-2016-ലല എലാം.പനി.-മഭാരുലട
കയഭാഗത്തനില്  ചേര്ചലചേയ്യുകേയണഭായനി.  28-10-2016-ലല  കയഭാഗത്തനിലുലാം  ഇക്കഭാരലലാം
ചേര്ച ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്:  സര്,  എലാം.  പനി.  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തനലാം  ശകദയമഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  കേഭാലങ്ങളനില്  അതട്ട്  പരഭാജയമഭായനിരുന.
അതനിലന്റെ  ഫലമഭായഭാണട്ട്  വനിഴെനിഞ്ഞെലാം  പദതനിക്കട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതട്ട്.  2016
ജൂശല മഭാസത്തനിലഭാണട്ട് കുളചല് തുറമുഖ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവലണ്മെന്റെട്ട് അനുമതനി
നല്കേനിയതട്ട്. കുളചല് കകേന്ദ്രപദതനിയഭാലണനലാം വനിഴെനിഞ്ഞെലാം സലാംസഭാന പദതനിയഭാലണനമുള്ള
പരഭാമര്ശലാം  തമനിഴഭാടനില്നനിനകപഭാലുലാം  ഉയര്ന  വരനികേയണഭായനി.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
കകേരളത്തനിലല എലാം.പനി.-മഭാരുലട കൂടഭായ പ്രതനികഷധലാം ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണവരുന്നതനില്
വനിജയലാം കേണനിട്ടുകണഭാ; അക്കഭാരലത്തനില് ഗവണലമന്റെട്ട് ഇടലപടല് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, കകേരളത്തനിലന്റെ ലപഭാതുവഭായ തഭാല്പരലങ്ങള
പ്രതനിഫലനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  അലാംഗങ്ങള
കൂടഭായലാം ഒറയ്ക്കുലാം ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  പകക്ഷ ചേനില കേഭാരലങ്ങളനില് നമ്മുലട തഭാല്പരലങ്ങള
മഭാതലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന് കേഴെനിയഭാലതവരുലാം.  അതഭാണനിവനിലട ഉന്നയനിക്കലപട പ്രശ്നലാം.
അതട്ട് എലാം.പനി.-മഭാരുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിലുണഭായ കുറവലകേഭാണല,  മറനിചട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെട്ട്
ഒരു  നനിലപഭാടട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സസതീകേരനിക്കുകേയഭായനിരുന.  വനിഴെനി ഞ്ഞെത്തനിനുപുറകമ
കുളചല്കൂടനി  കവണലമന്ന  നനിലപഭാടട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവലണ്മെന്റെനികന്റെതഭാണട്ട്.  അതട്ട്
തനിരുത്തുന്നതനിനട്ട് എലാം.പനി.-മഭാരുലാം സലാംസഭാന ഗവണലമനലാം ശമനിലചങ്കനിലുലാം വനിജയനിക്കഭാന്
സഭാധനിചനില.  രണലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭായനി  നനില്ക്കലടലയന്ന  സമതീപനമഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിചതട്ട്.

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന്: സര്, കനമലാം കകേഭാചട്ട് യഭാര്ഡട്ട് പദതനിക്കഭായനി സലലാം
ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  തലസഭാന നഗരനിയലട ഔടര് എന്നറനിയലപടുന്ന കനമലാം കസഷന്
നവതീകേരനിക്കുകേ വഴെനി ലസന്ടല് കസഷനനിലല തതീവണനികേളുലട തനിരക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുലാം. ലറയനില്കവ ബഡ്ജറനില് പലകപഭാഴുലാംവരുന്ന പ്രഖലഭാപനലാം നഭാലാം ശദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലറയനില്കവ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സലാംസഭാനലത്ത  എലാം.പനി.-മഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അതട്ട്
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം ശമനിക്കുകമഭാ? അതുകപഭാലല കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  മുഖലമനനി  നടത്തനിയ  ഇടലപടല്   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്
കനടനിലയടുക്കുന്നതനില് നഭാലാം വനിജയനിക്കുകേയണഭാകയഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  എലാം.പനി.-മഭാലര  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്
ഇടലപടുത്തുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കട്ട് എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. പ്രഖലഭാപനിച കേഭാരലങ്ങള കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനുള്ള
തുടര്ശമങ്ങള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഇനനി  ഏലതങ്കനിലുലാം  കേഭാരലങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി
പരനിഗണനികക്കണതുലണങ്കനില്  അക്കഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടുത്തനിയഭാല്  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട്:  സര്,  എലാം.പനി.  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
മനഗതനിയനിലഭാലണനള്ളതട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിയഭാവന്ന  കേഭാരലമഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാദലപട  സലാംവനിധഭാനമനിലഭാത്ത  അവസയഭാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
എലാം.പനി.  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാദലപട  ഉയര്ന്ന  ഉകദലഭാഗസന്
തലപത്തുണഭാകേണലാം.  കകേന്ദ്ര  ഗവലണ്മെന്റെനികലക്കട്ട്  സമര്പനിച  കകേരളത്തനിലന്റെ
കപ്രഭാജക്ടുകേള  pursue  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനമുണഭാകേണലാം.  അതനിനഭായനി
പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  അലാംഗങ്ങലള  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറട്ട്  ലചേയണലാം.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു
കേഭാരലവലാം  എലാം.പനി.  ലസല്ലുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നടക്കുന്നനില  എന്നതഭാണട്ട്  വഭാസ്തവലാം.
ആയതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  മുന്കേലയടുക്കഭാന്
ശമനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില് ചേനില കുറവകേള കനരലത്ത
ഉണഭായനിരുന  എന്നതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ആ  കുറവകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  നല  രതീതനിയനില്
പരനിഹഭാരമഭായനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  കുറവകേള  പൂര്ണമഭായലാം  പരനിഹരനിക്കലപട്ടുലവന
പറയഭാന് സഭാധനിക്കനില.  അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള ശമലാം തുടരുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി: സര്, ഇക്കഭാരലങ്ങളനില് ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനിയലട
നനിലപഭാടട്ട്  ഏലറ  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  ലറയനില്കവ  ബഡ്ജറട്ട്  തലന്ന  കവലണന്ന
തതീരുമഭാനലാം  വലനിയ  ആശങ്ക  ഉളവഭാക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെട്ട്  കനരലത്ത
അനുവദനിച പഭാലക്കഭാടട്ട്  കകേഭാചട്ട് ഫഭാകറനി ഉളലപലടയള്ള ധഭാരഭാളലാം പ്രഖലഭാപനങ്ങള
നനിലവനിലുണട്ട്.  അവലയലഭാലാം  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  റബ്ബര്  ഉളലപലടയള്ള
നഭാണലവനിളകേളുലട  പ്രശ്നത്തനില്  കേക്ഷനിരഭാഷതീയത്തനിനതതീതമഭായനി  കകേരളത്തനില്നനിനള്ള
എലാം.പനി.-മഭാരുലട ശക്തമഭായ പ്രതനികഷധലാം ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണവരുന്നതനിനുലാം ഗവണലമന്റെട്ട്
മുന്കേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ലറയനില്കവയമഭായനി ബന്ധലപട പ്രശ്നങ്ങള
വളലര  ഗനൗരവലാം  അര്ഹനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ
ദനിവസങ്ങളനില് ലറയനില്  അപകേടലാം  സലാംഭവനിക്കുകേയണഭായനി.  ഒകടലറ  സലങ്ങളനില്
അപകേട  സഭാധലതയലണന്നഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  വലക്തമഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്
അപകേടങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനലവന്നതട്ട് അതതീവ ആശങ്ക ഉളവഭാക്കുകേയഭാണട്ട്. സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ലറയനില്കവ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  വനിഷയവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
കേത്തുകേളയചനിട്ടുണട്ട്.  ജനങ്ങളുലട  ജതീവനുമഭായനി  ബന്ധലപട  പ്രശ്നമഭായതനിനഭാല്
ഇക്കഭാരലലാം  ലറയനില്കവയലട  ശദയനില്ലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കകേഭാചട്ട്  ഫഭാകറനി എലഭാ ഘടത്തനിലുലാം ഉന്നയനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന
വനിഷയമഭാണട്ട്.  തുടര്നലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലലാം  ഉന്നയനിക്കുകേതലന്ന
ലചേയ്യുലാം.
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ശതീ.  എലാം.  സസരഭാജനിനുകവണനി  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്:  സര്,  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വഭാഗഭാനങ്ങള പഭാഴഭാക്കഭായനി നനിലനനില്ക്കുനലവന്നതട്ട്
നമുലക്കലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം. ബനി.ആര്.ജനി.എഫട്ട്. (Backward Regions Grant Fund)
പദതനി കകേരളത്തനിനട്ട് നഷ്ടലപടുത്തനി. നനിര്ത്തനിവയ്ക്കലപട ലഎ.എ.ശവ.-യ്ക്കട്ട് പകേരമുള്ള
പ്രധഭാനമനനി  കറഭാസ്ഗഭാര്  കയഭാജന  വഴെനിയളള  ജനറല്  വതീടുകേളുലട  സഭാനലാം
നഷ്ടലപട്ടു.  കറഷനരനി,  മലണണ,  പഞസഭാര എന്നനിവയലട വനിഹനിതലാം ലവടനിക്കുറച്ചു.
ഇങ്ങലനയള്ള  അവഗണന  ഗനൗരവമഭായ  രതീതനിയനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടുത്തഭാനുലാം അവകേഭാശങ്ങള കനടനിലയടുക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.
നമ്മുലട  അയല്സലാംസഭാനങ്ങളഭായ  തമനിഴഭാടുലാം  കേര്ണഭാടകേയലാം  നലരതീതനിയനിലുള്ള
ഇടലപടല്  കകേന്ദ്രത്തനില്  നടത്തുനണട്ട്.  ആ  ഗവണലമനകേള  ലഎ.എ.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസരുലട  ഒരു  ടതീമനിലന  നനികയഭാഗനിചട്ട്  എലാം.പനി.  ലസല്ലുമഭായലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമനമഭായലാം ലലയ്സണ വര്ക്കട്ട് നടത്തനി അവകേഭാശങ്ങള കനടനിലയടുക്കുനണട്ട്.
അത്തരത്തനില്  കകേരള  ഗവണലമനലാം  ലഎ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസരുലട  ടതീമനിലന
നനിശയനിചട്ട്  ലലയ്സണ  വര്ക്കട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലാം
മനനിമഭാരുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  ശമനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  അവഗണന
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  നമ്മുലട അവകേഭാശങ്ങള കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനുലാം കവണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇനൗ കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  പനിന്നനിലുള്ള വനികേഭാരലാം
കകേന്ദ്രഗവണലമന്റെനില്നനിനലാം  ലഭനികക്കണ  ആനുകൂലലങ്ങള  കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനട്ട്
സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണലമന്നതഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലത്തനില്
വലനിയ  മുന്ഗണന  തലന്നയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.  അതനിനട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുലട ഒരു പ്രകതലകേ ടതീലാം ഡല്ഹനിയനില് കപഭാകകേണതുകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം
ആകലഭാചേനികക്കണതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  കൃതലമഭായ  കഫഭാകളഭാ-അപട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഉണഭാകകേണതുണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഡല്ഹനിയനില്തലന്ന  തങ്ങണലമന്നനില.  അത്തരലാം
കേഭാരലങ്ങള ശദനിക്കുന്ന നനിലപഭാടുതലന്നയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    രഭാജ എബഹഭാലാം: സര്, ഡല്ഹനിയനില് എലാം.പനി. ലസല് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയലട പ്രഖലഭാപനലത്ത പ്രകതലകേമഭായനി  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
നനിയമസഭഭാ സമനിതനികേളുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങള സനര്ശനിക്കുകമ്പഭാള
മനസ്സനിലഭാകുന്നതട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  പഭാന്  ഫണനിനട്ട്  പുറകമയള്ള
കപ്രഭാജക്ടുകേള കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിനട്ട് നല്കേനി ഫണകേള വഭാങന്നതട്ട് വടക്കുകേനിഴെക്കന്
സലാംസഭാനങ്ങളുലാം  മറ്റുമഭാണട്ട്.  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  ലഎ.എ.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസലര  ഇതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിലലങ്കനിലുലാം  കൃതലമഭായ  കഫഭാകളഭാ-അപട്ട്
കകേരളഭാ  ഹനൗസട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുണഭാകേണലാം.  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള  ഇതുകപഭാലുള്ള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 23

ഹനൗസുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കഫഭാകളഭാ-അപട്ട്  നടത്തഭാറുള്ളതട്ട്.  അതുകപഭാലല
കകേരളഭാ  ഹനൗസട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  എലാം.പനി.  ലസലനിലന  ശക്തനിലപടുത്തനി
പ്രവര്ത്തനലാം  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുലകേഭാണകപഭായഭാല്  തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം
മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങള  ഫണകേള  വഭാങന്നതുകപഭാലല  നമുക്കുലാം  കൂടുതല്  ഫണട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  അത്തരത്തനിലുള്ള നതീക്കത്തനിനട്ട് പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, കകേരളഭാ ഹനൗസട്ട് ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങളുലട ഒരു
കകേന്ദ്രമഭായനിടഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. എന്നഭാല് അതട്ട് കൂടുതല് സജമഭാകകേണതുണട്ട്.
ചേനില ഉയര്ന്ന ഉകദലഭാഗസര് എലനങ്കനിലുലാം പ്രകതലകേ കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി കുടുലാംബപരമഭായ
പ്രശ്നങ്ങളഭാകേഭാലാം,  കുടനികേളുലട പഠനിത്തമഭാകേഭാലാം അങ്ങലനയളള പലതനിനുലാം അവര്ക്കുള്ള
ഒരു ലഭാവണമഭായനി കകേരളഭാ ഹനൗസനിലന മഭാറ്റുന്ന അവസ ഇകപഭാള കുകറക്കഭാലമഭായനി
കേണവരനികേയഭാണട്ട്.   ഇവനിലട  പ്രകേടനിപനിച  വനികേഭാരലാം  ശരനിയഭാണട്ട്.  ആ  രതീതനിയനില്
കൃതലമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  നടത്തനിലക്കഭാണകപഭാകേഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിനുതകുന്ന
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  തലന്നയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. കപ്രഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കനി  ലകേഭാടുത്തഭാലകല  അതനിനട്ട്  കഫഭാകളഭാ-അപട്ട്  ഉണഭാകൂ.  കപ്രഭാജക്ടുകേള
തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുന്നതനില്ത്തലന്ന  കുറവകേള  സലാംഭവനിക്കുനണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
അവനിടലാം മുതല് തുടകങ്ങണതുണട്ട്.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി:  സര്,  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനമഭായ  ഗവണലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡലഭാ  പ്രസ്സട്ട്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നതട്ട്  എലന്റെ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ലകേഭാരടനിയനിലഭാണട്ട്.  അവനിലട  അഞ്ഞൂകറഭാളലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള
മുന്പട്ട്  പണനിലയടുത്തനിരുന.  ഇകപഭാള  ഷനിഫട്ട്  ഒന്നനില്   അന്പതനില്  തഭാലഴെ
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭാണട്ട് പണനിലയടുക്കുന്നതട്ട്.  അവര് റനിടയര് ലചേയഭാല് ഇനൗ സഭാപനലാം
അടച്ചുപൂട്ടുന്ന അവസയനിലഭാകുലാം.  നൂകറഭാളലാം ഏക്കര് സലമുള്ള ഇവനിലട കേഭാടു പനിടനിച്ചു
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിനുമുന്പട്ട് ആദരണതീയയഭായ സുശതീലഭാ കഗഭാപഭാലന് വലവസഭായ
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്ന  സമയത്തട്ട്  ഇനൗ  സലത്തുനനിനലാം  30  ഏക്കര്  കേനിന്ഫയ്ക്കുകവണനി
ഏലറടുക്കുകേയലാം  35  സഭാപനങ്ങള ഇകപഭാള അവനിലട ഭലാംഗനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഇനൗ  സലലാം  ശഹകവകയഭാടട്ട്  കചേര്നലാം  എയര്കപഭാര്ടനിനടുത്തുമഭാണട്ട്.
പ്രസ്സനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനുലാം  കേഭാടുപനിടനിച്ചുകേനിടക്കുന്ന  സലലാം  വലവസഭായ
ആവശലങ്ങളുളലപലടയള്ള ലപഭാതു ആവശലങ്ങളക്കുകവണനി സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെട്ട്
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കണലമന്ന അഭനിപ്രഭായലാം തലന്നയഭാണട്ട് സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെനിനുള്ളതട്ട്.
എന്നഭാല് ഇക്കഭാരലത്തനില് രണതരലാം  വതീക്ഷണമഭാണുള്ളതട്ട്.  സലാംസഭാന ഗവണലമന്റെനിലന്റെ
അകത  വതീക്ഷണമല പല  കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെട്ട്  വച്ചുപുലര്ത്തുന്നതട്ട്.
ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനഭാണട്ട് ആദലലാം ശദനികക്കണതട്ട്.
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ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള  ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിലയടുക്കണലമന്നഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടുന്നതട്ട്.  ഇവനിലടയള്ള  ലപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില് പലതനികന്റെയലാം കേഭാരലത്തനില് അത്തരലമഭാരു സമതീപനലാം സലാംസഭാന
ഗവണലമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട  പറഞ്ഞെ  പ്രശ്നങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് കവണതട്ട് ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം നമ്പര്  *304

ഹരനിത കകേരളലാം കേണകസഭാര്ഷലലാം

4 (*304) ശതീ  .  അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :
     ശതീ  .    സണനി കജഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനി ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള ഹരനിത കകേരളലാം കേണകസഭാര്ഷലലാം വഴെനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുളങ്ങളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുന്ന പദതനി
ഇതനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നദനികേള,  കേഭായലുകേള മറട്ട്  ജലകസഭാതസ്സുകേള എന്നനിവയലട സലാംരക്ഷണലാം,
ശുചേതീകേരണലാം എന്നനിവ ഈ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ;

(ഡനി)  ജലകസഭാതസ്സനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  കേടുത്തശനിക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്,

(എ)  ശുചേനിതസലാം-മഭാലനിനലസലാംസരണലാം,  കൃഷനി  വനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം
എന്നതീ മൂന്നട്ട് കമഖലകേളനില് ഉനൗന്നല് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ബൃഹത്തഭായ ഒരു പദതനിയഭാണട്ട്
ഹരനിത കകേരളലാം കേണകസഭാര്ഷലലാം വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്:  സര്,  നൂറുദനിന  സമ്മേഭാനമഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയണഭായനി. നവലാംബര്  1-നട്ട്  മുന്പട്ട്
പദതനികേലളഭാലക്ക തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കഭാന് വകുപ്പുതല ലസകടറനിമഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നഭാണട്ട്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  അറനിഞ്ഞെതട്ട്.  എന്നഭാല്  നഭാളനിതുവലര
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ഏലതങ്കനിലുലമഭാരു ലസകടറനി  മുഖലമനനി ലചേയര്മഭാനഭായ എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കു
മുമ്പനില് എലനങ്കനിലുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നല  തയഭാലറടുപ്പുകേള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  വളലര  വനിശദമഭായനി  പറകയണതുലകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്
അതനികലക്കട്ട് കേടക്കുന്നനില.  അതനിനട്ട് ധഭാരഭാളലാം സമയലാം കവണനിവരുലാം.  ആദലലാം പറയന്നതട്ട്
മഭാലനിനലസലാംസരണമഭാണട്ട്.  നമ്മുലട നഭാടഭാലകേ ഒന്നനിചട്ട് നതീകങ്ങണ ഒരു പ്രശ്നമഭാണതട്ട്.
അത്തരത്തനില് കേഭാരലങ്ങള നതീകക്കണതുണട്ട്.  എലഭാ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം
ഇതനില് പങ്കുവഹനികക്കണതുണട്ട്.  മുഴുവന് ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം ബഹുജന പ്രസഭാനങ്ങളുലാം
ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മഭാകറണതുണട്ട്.  വതീടുലാം ഓഫതീസുലാം പരനിസരങ്ങളുലാം ലപഭാതുസലങ്ങളുലാം
വൃത്തനിയഭായനി സൂക്ഷനിക്കഭാന് നമുക്കട്ട് കേഴെനികയണതുണട്ട്.  ഇകപഭാഴുള്ള മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കുകേ
മഭാതമല, ഭഭാവനിയനില് ഉണഭാകുന്ന മഭാലനിനലങ്ങളുലാം അപകപഭാള സലാംസരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.  അങ്ങലന  നമ്മുലട  നഭാടനിലന  പൂര്ണമഭായലാം
എലഭാതരത്തനിലുലാം വൃത്തനിയള്ള നഭാടഭാക്കനിമഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് എലഭാവരുലാം ശമനിക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട്
ഇതുലകേഭാണകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.  അതനിലന്റെ  ഗൃഹപഭാഠങ്ങള  ഏകേകദശലാം  തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദമഭായ പരനിപഭാടനികേള തയഭാറഭാക്കനിവരുനണട്ട്. അതനിനുകശഷമഭാണട്ട് ഇനൗ മനിഷലന്റെ
കയഭാഗവലാം  മറ്റുനടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുകേ.  തയഭാലറടുപനിനട്ട്  ഒരു കുറവലാം സലാംഭവനിക്കുന്നനില.
നലനനിലയ്ക്കുതലന്ന അതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴെനിയലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട്:  സര്,  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട
പദതനിയനുസരനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലല മുഴുവന് ആളുകേളക്കുലാം അതഭായതട്ട്  രണട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം
വരുന്ന  ജനങ്ങളക്കട്ട്  പഭാര്പനിടമനിലഭാത്ത  അവസയണട്ട്,  അവരുലട  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വരുന്ന  അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലമന്നഭാണട്ട്
അങ്ങയലട പ്രസ്തഭാവനയനില് കേഭാണഭാന് കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്.  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുന്നതനിനുലാം
ഭൂമനി  ശകേവശമുള്ളവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  വതീടനിലഭാത്തവരുലട  പ്രശ്നങ്ങള  വനിവനിധ
തരത്തനിലുള്ളതഭാണട്ട്.  ഒന്നട്ട്,  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ലഭനിച
വതീടുകേളനില്  തഭാമസനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലമഭാണുളളതട്ട്.  രണട്ട്,  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്കവണനി  വഭായലയടുത്തനിടട്ട്  വതീടട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത
സനിതനിയണട്ട്.  മൂന്നട്ട്,  സലമുണട്ട്  പകക്ഷ  വതീടനില.  നഭാലട്ട്,  സലവലാം  വതീടുമനില.
ഇത്തരത്തനില്  വനിവനിധ  കേഭാറഗറനിയഭാണട്ട്.  അങപറഞ്ഞെ  രണലക്ഷകത്തഭാളലമന്നട്ട്
പറയന്നതട്ട്  സലവലാം  വതീടുലാം  ഇലഭാത്തവര്  മഭാതമഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ളവര്  മറട്ട്
കേഭാറഗറനിയനിലഭാണട്ട്.  ഇവര്ലക്കലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  നല്കേണലമനതലന്നയഭാണട്ട്
ഗവണലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. അതുലകേഭാണഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
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എന്ന  കപരനിടഭാന്  കേഭാരണലാം.  അങ്ങട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല  ഭൂമനിയലാം  വതീടുലാം
ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  സലലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  സലലാം  ആവശലമഭായനിവരുലാം.
അതനില്  ചേനില  പ്രശ്നങ്ങള  സസഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  ഉണഭാകുലാം.  കേഭാരണലാം  തഭാമസനിക്കുന്ന
സലത്തുനനിന്നട്ട്  വളലര  അകേലലയള്ള  സലലാം  ഗവണലമന്റെട്ട്  നല്കേനിയനിടട്ട്
അവനിലടകപഭായനി  തഭാമസനിക്കഭാന്  പറഞ്ഞെഭാല്  ചേനിലര്ക്കട്ട്  ഇഷ്ടലപടനില.  അകപഭാള
ഏലറക്കുലറ  സനൗകേരലപ്രദമഭായ  സലത്തഭായനിരനിക്കണലാം  വതീടട്ട്  ഒരുകക്കണതട്ട്.
ലകേടനിടസമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. വനിവനിധ നനിലകേളുള്ള
ലകേടനിടങ്ങളനില്  തഭാമസസനൗകേരലവലാം   ശവദദ്യുതനി,  ലവള്ളലാം,  ശുചേതീകേരണത്തനിനുള്ള
സനൗകേരലങ്ങള,  കുടനികേളക്കുള്ള  പഠനമുറനികേള,  ലപഭാതുവനിലുള്ള  കേമ്പക്യൂടര്  റൂമുകേള
തുടങ്ങനി എലഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം അവനിലട ഒരുക്കുലാം.  അകതഭാലടഭാപലാം പ്രഭായമഭായവലര
ചേനികേനിത്സനിക്കഭാനുള്ള പഭാലനികയറതീവട്ട്  ലകേയറുമഭായനി  ബന്ധലപട കേഭാരലങ്ങളുലാം  കൂടഭാലത
പ്രഭായമഭായവര്ക്കട്ട്  പ്രകതലകേലാം  സഹഭായലാം  കവണലമങ്കനില്  അതുലാം  ഒരുക്കുലാം.  വളലര
പഭാവലപട ആളുകേളഭാണട്ട് ഇത്തരലാം സലങ്ങളനില് തഭാമസനിക്കഭാന് വരുന്നതട്ട്. അധനികേലാം
പറയന്നനില, ഞഭാന്  പറഞ്ഞുതുടങ്ങനിയഭാല് നതീണകപഭാകുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  മുഖലമനനിയഭാലണങ്കനിലുലാം  ചേടലാം  ലലാംഘനിക്കഭാന്
പഭാടനില. കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്: അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെട്ട് അവസഭാനനിപനികചഭാള.

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: നമുലക്കലഭാവര്ക്കുലാം കൂടനി ഇതട്ട് വനിജയനിപനിക്കഭാലാം.

മനി  .    സതീക്കര്:  9.30  വലരയഭാണട്ട്  കചേഭാകദലഭാത്തരകവളലയങ്കനിലുലാം  ലചേയറനിനട്ട്
കബഭാധലലപടുകേയഭാലണങ്കനില്  ഒകന്നഭാ  രകണഭാ  മനിനനിടട്ട്  അധനികേലമടുക്കുന്നതനിനട്ട്
വനികരഭാധമനില. അതഭാണട്ട് ചേടലാം.

ശതീ.  എലാം.  സസരഭാജട്ട്  അടനിയനര  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  എഴുതനി
നല്കേനിയനിരുന. അവനിചേഭാരനിതമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട് ഇന്നട്ട് സഭയനില്
ഹഭാജരഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കനില എന്നട്ട് അറനിയനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ആ കചേഭാദലലാം എടുക്കുന്നനില. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ്ഞു)

2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട് കചേര്ത്ത പഭാല്

5(*305) ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുശസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട്  കചേര്ത്ത  പഭാല്
കകേരളത്തനില് എത്തുന്നതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില് അതനിലന്റെ നനിജസനിതനി സലാംബന്ധനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം പഭാനതീയങ്ങള സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട് എത്തുന്നതട്ട് തടയഭാന്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില; എന്നഭാല് ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട് കചേര്ത്ത പഭാല് ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ഉത്തകരന്ഡലന്  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  വനില്പന  നടത്തുനലണന്ന
പത വഭാര്ത്തകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട്  കചേര്ത്ത  പഭാല്  രഭാജലത്തട്ട്  പല  സലങ്ങളനിലുലാം
ലഭലമഭാലണനള്ള  പതവഭാര്ത്തകേളുലട  നനിജസനിതനി  പരനികശഭാധനികക്കണതട്ട്  ഫുഡട്ട്
കസഫനി ആന്റെട്ട് സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്ഡല ആണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട്  കചേര്ത്ത  പഭാല്  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയതഭായനി
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്ഡല സലാംസഭാനങ്ങലള അറനിയനിചനിടനില. ഫുഡട്ട്
കസഫനി  ആന്റെട്ട് സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്ഡല നഭാഷണല് മനില്ക്കട്ട്
കേസഭാളനിറനി  സര്ലവ നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനുസരനിചട്ട്
വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങലള 8  കസറുകേളഭായനി തനിരനിചട്ട് സര്ലവ നടത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്.
ഇതനില് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്, കേര്ണഭാടകേ, കപഭാണനികചരനി എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ 5-ാം
കസറനിലഭാണട്ട് കകേരളലത്ത ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത ലസപ്റലാംബര്  29-നട്ട്
ഡല്ഹനിയനില്  നടന്ന  ലസന്ടല്  അശഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  മതീറനിലാംഗനില്  പഭാലനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭായലാം  കചേര്ത്തതട്ട്  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  Electronic Milk Adulteration Tester with milk analyser  എന്ന
ഉപകേരണലാം  2  എണലാം  കകേരളത്തനില്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിചതനിനുകശഷലാം ഈ ഉപകേരണലാം
ഫലപ്രദമഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയഭാല് കൂടുതല് ഉപകേരണങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപ്പുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുലാം
സലാംസഭാനലത്ത വനിപണനിയനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം
ലകേഭാണവരുന്നതുളലപലടയള്ള  വനിവനിധ  ബഭാന്ഡുകേളനിലുള്ള  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിള
പരനികശഭാധനയ്ലക്കടുക്കുകേയലാം അതനില് നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാലത വനില്പന
നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
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(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമത്തനിലല  21-ാം വകുപ്പു പ്രകേഭാരലാം
ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില് കനരനികടഭാ അലഭാലതകയഭാ ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കട്ട്സനിലന്റെകയഭാ
കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടകയഭാ  ലവററനിനറനി  ഡ്രഗ്സനിലന്റെകയഭാ  അലാംശലാം  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥത്തനില്
അനുവദനതീയമല. ഇതനുസരനിചട്ട് അനുവദനതീയമലഭാത്ത ഇത്തരലാം വസ്തുക്കള പഭാലുളലപലടയള്ള
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് കേലണത്തനിയഭാല് കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത ഇത്തരലാം ഭക്ഷലവസ്തുക്കള നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

ലടകകഭാളജനി ഇന്നകവഷന് കമഖല

6(*306) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    ശഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലടകകഭാളജനി ഇന്നകവഷന് കമഖലയനില് ആയനിരലാം നൂതന ആശയങ്ങലള
പനിന്തുണയ്ക്കുന്ന പുതനിയ പദതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് അതനിനുള്ള നടപടനികമലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി) ഓകരഭാ നൂതന ആശയങ്ങളക്കുലാം എനട്ട് തുകേ ധനസഹഭായലാം നല്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ-സനി)  അഞട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് 1500  സഭാര്ടട്ട് അപ്പുകേള  തുടങന്നതനിനട്ട്
2016-17  വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില് പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.
നൂതന  ആശയങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം
കപ്രഭാത്സഭാഹനവലാം ഇവയനില് തനിരലഞ്ഞെടുത്തവയ്ക്കട്ട് 1 കകേഭാടനി രൂപ വതീതലാം ഈടനിലഭാത്ത
വഭായയലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത സഭാര്ടട്ട്
അപ്പുകേളക്കട്ട്  50  കകേഭാടനി  രൂപ കകേരള ഫനിനഭാന്ഷലല് കകേഭാര്പകറഷന് മുഖഭാനനിരലാം
ലചേലവഴെനിക്കഭാവന്നതുമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള
ഫനിനഭാന്ഷലല്  കകേഭാര്പകറഷന്  (ലകേ.എഫട്ട്.സനി.)  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ധനവകുപനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ധനവകുപട്ട് ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

ഭക്ഷണശഭാലകേളനിലല ശുചേനിതസലാം

7(*307) ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭക്ഷണശഭാലകേളനിലുലാം  കബക്കറനികേളനിലുലാം  വലനിലയഭാരു
വനിഭഭാഗലാം ശുചേനിതസലാം പുലര്ത്തഭാത്തവയലാം അവയനിലൂലട വനില്ക്കുന്ന ആഹഭാര സഭാധനങ്ങള
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തകതഭാ  പഴെകേനിയകതഭാ  മഭായലാം  കേലര്ന്നകതഭാ  ആലണനമുള്ള
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിനട്ട്
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;  വകുപനിലന്റെ  ഇടലപടലുകേള  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയഭാറുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഭക്ഷല  ഉലഭാദന-വനിലന  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സഭാപനങ്ങളലക്കലഭാലാം  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  ശലസന്കസഭാ  ഉകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. സലാംസഭാനലത്ത ഭക്ഷണശഭാലകേളനിലുലാം കബക്കറനികേളനിലുലാം
ഫുഡട്ട് കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാര് പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാള ചേനിലയനിടങ്ങളനില് ശുചേനിതസ
നനിലവഭാരലാം കുറവഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇത്തരലാം സഭാപനങ്ങളനില്
നനിന്നട്ട്  പരനികശഭാധനയ്ലക്കടുക്കുന്ന  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  സഭാമ്പനിളുകേളുലട  ലഭാബട്ട്
പരനികശഭാധനയനില്  നനിശനിത  നനിലവഭാരമനിലഭാത്തവയലാം  കൃതനിമ  രഭാസവസ്തുക്കളുലാം
അനുവദനതീയമലഭാത്ത  കേളറുകേളുലാം  അടങ്ങനിയവയഭാലണന്നട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിലവഭാരനനിയമമനുസരനിചട്ട്  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന്
അടക്കമുള്ള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  ആഹഭാര
വസ്തുക്കള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയലാം  വനില്പന  നടത്തുന്നതുമഭായ  സഭാപനങ്ങളനില്
സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്
നടപഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ലസഷലല്  സസഭാഡുകേള  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  പരനികശഭാധനകേള  മുറയ്ക്കട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  ശുചേനിതസ  നനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  കനഭാടതീസുകേള  നല്കുനണട്ട്.
തുടര്  പരനികശഭാധനകേളനില്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയ  സഭാപനങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ലലാംഘനിചതഭായനി  കേലണത്തനിയഭാല്  പനിഴെ  നല്കുകേയലാം  ഗുരുതരമഭായ  കുറകൃതലങ്ങള
കേലണത്തനിയഭാല് സഭാപനങ്ങളുലട ശലസന്സട്ട് റദ്ദേഭാക്കനി സഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിവയ്പനിക്കുകേയമഭാണട്ട് പതനിവട്ട്.  ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര
നനിയമത്തനിലല  എലഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കുന  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനു
കശഷലാം  മഭാതകമ  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന്
അനുവദനിക്കുകേയള.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  2121
സഭാപനങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  54,05,500  രൂപ  ശഫന്  ഈടഭാക്കുകേയലാം
ഗുരുതരമഭായ  ലലാംഘനങ്ങള  കേലണത്തനിയ  19  സഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനി  വയ്പനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  മഭാസവലാം  അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനിലല
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അസനിസന്റെട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്മഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ജനിലഭാതല
അവകലഭാകേന  മതീറനിലാംഗുകേള  നടന  വരുന.  ഇത്തരലാം  മതീറനിലാംഗുകേളനില്  ഭക്ഷല
സുരക്ഷയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനി  വരുന.   കൂടഭാലത  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്
ജനിലഭാതല  ഓഫതീസര്മഭാരുലടയലാം  ഫുഡട്ട്  അനലനിസ്റ്റുമഭാരുലടയലാം  അവകലഭാകേന
മതീറനിലാംഗുകേളുലാം നടത്തുനണട്ട്.

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമത്തനിലല   ശലസന്സനിലാംഗട്ട്
രജനികസ്ട്രേഷന് ലറഗുകലഷന് പ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷല ഉല്പഭാദന വനില്പന കമഖലയനില്  12
ലക്ഷലാം രൂപവലര വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം ഉള്ളവര്ക്കട്ട് രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  12  ലക്ഷത്തനിനട്ട്
മുകേളനില്  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  ഉള്ളവര്ക്കട്ട്  ശലസന്സുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ശലസന്കസഭാ  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  ഇലഭാലത  ഭക്ഷല  ഉല്പഭാദനകമഭാ  വനില്പനകയഭാ
നടത്തുന്നതട്ട് 6 മഭാസലാംവലര തടവലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ പനിഴെയലാം ഈടഭാക്കഭാവന്ന കനിമനിനല്
കുറമഭാണട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് ശലസന്സുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം കനടുന്നതനിനട്ട് FLRS (Food
Licensing  &  Registration  System)  എന്ന  ഓണശലന്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കൂടനികയഭാ  സസനലാം
രതീതനിയനികലഭാ  ശലസന്കസഭാ  രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  കനടഭാവന്നതഭാണട്ട്.   നഭാളനിതുവലര
56784 ശലസന്സുലാം 251781 രജനികസ്ട്രേഷനുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാരലക്ഷമമഭായ സനിവനില് സര്വതീസട്ട്

8(*308) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനില സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് കേണവരുന്ന ലകേടുകേഭാരലസത,  അഴെനിമതനി,
ആധനിപതല  മകനഭാഭഭാവലാം  എന്നനിങ്ങലന  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങലള  ലപഭാറുതനിമുടനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  എന്തു  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണത്തനിലന്റെ സത്ഫലങ്ങള ജനങ്ങളനികലലക്കത്തനിക്കഭാന് സലാംതൃപ്തവലാം
അകത  സമയലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  വഭാര്ലത്തടുക്കുവഭാന്  എന്തു
മഭാറങ്ങളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരനില്  കസവന  മകനഭാഭഭാവലാം  വളര്ത്തഭാനഭായനി  കസഭാഷലല്
ആഡനിറട്ട് സഭാധലമഭാകണഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ-സനി)  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലവലാം  അഴെനിമതനിരഹനിതവമഭായ  സനിവനില്
സര്വതീസട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട
ഇ-ഗകവണന്സട്ട്,  എലാം-ഗകവണന്സട്ട് എന്നനിവ വലഭാപകേമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഫയല്  നതീക്കലാം  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കുന.
സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാരലക്ഷമതയലാം ലതഭാഴെനില്പരമഭായ കേഴെനിവലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  വനിവനിധ  തരത്തനിലുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  വരുന.   കേഭാരലക്ഷമമഭായ
സനിവനില് സര്വതീസട്ട്  എന്ന ലക്ഷലകത്തഭാലട  കകേരള  അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്
രൂപതീകേരണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണനനിര്വഹണത്തനിലന്റെ
കേഭാരലക്ഷമത  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  4-ാാമതട്ട്  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷന്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കസവനലാം  യഥഭാസമയലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പനൗരഭാവകേഭാശകരഖ
പുറലപടുവനിചട്ട്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന.
വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനില്  കൂടനിയലാം
വനിശസസ്തതയലാം സുതഭാരലതയലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് കേഴെനിയനണട്ട്.  ലപഭാതുജനങ്ങളുമഭായനി
കനരനി ടട്ട് ബന്ധലപടുന്ന സഭാപനങ്ങളനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രധഭാന പ്രവര്ത്തനികേളനിലുലാം
കസഭാഷലല് ആഡനിറട്ട് ലകേഭാണവരുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കകേരളപനിറവനി ദനിനത്തനില് ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള നഭാലട്ട് വന്കേനിട
പദതനികേള

9(*309) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  സമഗ്രവനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  കകേരളപനിറവനി
ദനിനത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  നഭാലട്ട്  വന്കേനിട  പദതനികേള
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിശദതീകേരണലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) മനിഷന് മഭാതൃകേയനില് ആകണഭാ ഈ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനികേളുലട  അടങ്കല്  ലചേലവട്ട്  എതയഭാണട്ട്;  ഇതനിനുള്ള
ധനസമഭാഹരണലാം എപ്രകേഭാരലാം നടത്തുവഭാനഭാണട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാന  സമ്പത്തുലാം  മഭാനവകശഷനിയലാം  ഈ
പദതനി പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുകവണനി  തഭാലഴെപറയന്ന  നഭാലട്ട്
ബൃഹത്തഭായ പദതനികേള അഞ്ചുവര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സ.ഉ.(പനി) 41/2016/ആസഭാവ.  തതീയതനി  28-9-2016  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

I സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാപദതനി

II ജന സനൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള

III സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ നവതീകേരണ പദതനി

IV ശുചേനിതസലാം - മഭാലനിനല സലാംസരണലാം, കൃഷനി വനികേസനലാം, ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണലാം എന്നതീ മൂന്നട്ട് കമഖലകേളക്കുലാം ഊന്നല് നല്കേനിലക്കഭാണള്ള
ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി.

(ബനി) അലത.

(സനി)  ഈ പദതനികേളുലട അടങ്കല് തുകേ കേണക്കഭാക്കനി വരുന.  ലപഭാതുജന
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല ജന സമ്പത്തട്ട്, പ്രകൃതനി വനിഭവലാം, കൃഷനി സഭാധലതകേള,
മഭാനവവനിഭവ സമ്പത്തട്ട് എന്നനിവ പരനിഗണനിചഭാണട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഗുണ, കനിമനിനല് സലാംഘങ്ങള നടത്തുന്ന കബഭാലാംബഭാകമണങ്ങള

10(*310) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗുണ,  കനിമനിനല്  സലാംഘങ്ങള  നടത്തുന്ന  കബഭാലാംബഭാകമണങ്ങള
ജനജതീവനിതലത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഗനൗരവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാലാംബട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം അതുമൂലമുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുലാം വര്ദനിച്ചു
വരുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കബഭാലാംബട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലകേളനില് നനിനലാം ഭതീതനിമൂലലാം ജനലാം ഒഴെനിഞ്ഞു
കപഭാകുന്ന സഭാഹചേരലലാം  മുതലലടുത്തട്ട് അവനിടങ്ങളനില് കബഭാലാംബു കശഖരണലാം നനിര്ബഭാധലാം
തുടരുന്ന സനിതനിവനികശഷലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  മനുഷല  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  വലനിയ  കതഭാതനില്  അപകേടമുണഭാക്കുന്ന
തരത്തനില് ഉള്ള കബഭാലാംബഭാകമണ സലാംഭവങ്ങള അടുത്ത കേഭാലലത്തഭാനലാം കകേരളത്തനില്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിടനില.  സഭാമൂഹലവനിരുദരുലാം  കുറവഭാളനികേളുലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം
അവസരത്തനില്  കസഭാടകേ  വസ്തുക്കള  ഉപകയഭാഗനിചതഭായനി  ശദയനില്ലപടകപഭാലഴെഭാലക്ക
അവര്ലക്കതനിലര  സമകയഭാചേനിതമഭായനി  ശക്തമഭായ  നനിയമനടപടനികേള  ശകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
കബഭാലാംബഭാകമണങ്ങള  ഉണഭായഭാല്  സമകയഭാചേനിതമഭായനി  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നനിയമപരമഭായനി  ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  കസനലയ
സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരലാം ഒരു സനിതനിവനികശഷലാം നനിലവനിലനില.  കബഭാലാംബു നനിര്മ്മേഭാണവലാം
കശഖരണവലാം നനിര്ബഭാധലാം തുടരുന്ന സനിതനി ശദയനില്ലപടഭാല് ശക്തമഭായനി നനിയമ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്  ആയതട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാര്ഗങ്ങള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം  സനിതനിവനികശഷലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  എകട്ട്കപഭാസതീവട്ട്
ലറയനിഡുകേള  നടത്തനി  അതതീവ  ജഭാഗ്രത  പഭാലനിച്ചു  വരുനണട്ട്.  കലഭാക്കല്
കപഭാലതീസനിലന്റെയലാം ലസഷലല് ബഭാഞനിലന്റെയലാം നനിരതീക്ഷണവലാം രഹസല വനിവരങ്ങള
കശഖരനിച്ചുലാം കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

അരനിയലട കൃതനിമ വനിലക്കയറലാം

11(*311) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലല അരനി മനില്ലുടമകേള കലഭാബനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിചട്ട്
സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് കേയറനി  അയക്കുന്ന അരനിയലട  വനില കൃതനിമമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  തടയഭാനഭായനി  ഏതു  തരത്തനിലുള്ള  അടനിയനര
ഇടലപടലഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കൃതനിമ  വനിലക്കയറലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  മനില്ലുടമ  കലഭാബനിലയ  ലടണര്
നടപടനികമങ്ങളനില് നനിനലാം വനിലക്കഭാനുലാം പകേരലാം മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങലള ആശയനിക്കഭാനുലാം
സഭാധലമഭാകുകമഭാ എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുളള  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  കേരനിഞനയഭായനി  കേണട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഹഭായലാം കതടഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ?

851/2019



34       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  നലഭായരഹനിതമഭായ  കേചവട  രതീതനികേള  പനിന്തുടരുന്ന  സപയര്മഭാലര
കേരനിമ്പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശപകകേഭാ  സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.
മട, കുറുവ, കബഭാധന, ജയ എന്നതീ അരനികേള വഭാങന്ന കേഭാരലത്തനില് ആനഭാപ്രകദശട്ട്
ഉളലപലടയള്ള മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങലളയഭാണട്ട് ആശയനിച്ചു വരുന്നതട്ട്.

(സനി)  കേരനിഞന,  പൂഴെട്ട് ത്തനിവയ്പട്ട്  തുടങ്ങനി  കൃതനിമ  വനിലക്കയറത്തനിനുള്ള
സഭാഹചേരലലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് സനിവനില് സശപസട്ട്
വകുപട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
Essential  Service  Maintenance  Act  (ESMA)  കപഭാലുള്ള  നനിയമങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ജനപക്ഷ ആകരഭാഗല നയലാം

12(*312) ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലയലട  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്
പ്രഭാഥമനികേ  തലത്തനില്  ഫലപ്രദമഭായ  ചേനികേനിത്സ  ഉറപഭാക്കഭാന്  എന്തു  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല എലഭാ ആളുകേളക്കുലാം തഭാങ്ങഭാവന്ന ലചേലവനില് ചേനികേനിത്സ
ഉറപഭാക്കനി ചേനികേനിത്സഭാവകേഭാശലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള പദതനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(സനി)  സസകേഭാരലകമഖലലയകടനി  സഭാമൂഹല  നനിയനണത്തനില്  ലകേഭാണവന്നട്ട്
ജനപക്ഷ ആകരഭാഗല നയലാം രൂപലപടുത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ചേനികേനിത്സഭാ രലാംഗത്തട്ട് ലപഭാതുകമഖലയലട ഗുണനനിലവഭാരവലാം കേഭാരലക്ഷമതയലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങലള ശക്തനിലപടുത്തഭാനുമുള്ള ഒടനവധനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ലമചലപട  രതീതനിയനില്  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കട്ട്  തുടക്കലാം
കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  യശണറഡട്ട്  നഭാഷന്സനിലന്റെ  സുസനിര  വനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള
(സലസനബനിള  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കഗഭാളസട്ട്)  (എസട്ട്.പനി.ജനി.)  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
കകേരളത്തനിലല ആകരഭാഗല രലാംഗലത്ത വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള തനിടലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്
അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആകരഭാഗല  വകുപനിലല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലലയലാം
ആശുപതനികേളനിലലയലാം സനൗകേരലങ്ങള ഒരു നനിശനിത മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  (സഭാന്റെശഡകസഷന്)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ
സഭാപനത്തനിലന്റെയലാം  കപഭാരഭായട്ട് മകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ അധനികേ
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
ആശുപതനികേളനികലക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മരുനകേളുലാം  സമയബന്ധനിതമഭായനി
ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം തസരനിതഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  സസകേഭാരല  കമഖലയലട സഭാമൂഹല നനിയനണലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ള കനിനനിക്കല്
എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  ബനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഒരു
ആകരഭാഗല  നയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  22-8-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2326/16/ആ.കു.വ.  ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതുതഭായനി രൂപലാം നല്കുന്ന ആകരഭാഗല നയലാം ആകരഭാഗല രലാംഗലത്ത
ഭഭാവനി പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് മഭാര്ഗദര്ശനിയഭായനി മഭാറുന്നതഭാണട്ട്.

മണല് മഭാഫനിയ സലാംഘങ്ങള

13(*313) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നദനികേളനില് നനിനളള മണലലടുപട്ട് സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തട്ട്, മണല് മഭാഫനിയ
സലാംഘങ്ങലള കേര്ശനമഭായനി നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരനിസരവഭാസനികേളക്കുലാം  കപഭാലതീസട്ട്,  റവനദ്യു  ഉകദലഭാഗസനഭാര്ക്കുലാം
കനലരയണഭാകുന്ന  മണല്  മഭാഫനിയ  സലാംഘത്തനിലന്റെ  ആകമണങ്ങളുലട
പശഭാത്തലത്തനില്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനില്  സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം  ഇനൗ  കമഖലയനില്
ഇടത്തട്ടുകേഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കനിയലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഒരു വരുമഭാന മഭാര്ഗലമന്ന നനിലയനിലുലാം
സുതഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിയ്ക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  നദനികേളനില്  നനിനലാം  അനനിയനനിതമഭായനി  മണല്  വഭാരുന്നതട്ട്
തടയന്നതനിനുലാം  സുതഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില്  മണല്  വഭാരല്  നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കവണനിയഭാണട്ട്  2001-ലല  കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവലാം  മണല്വഭാരല്
നനിയനണവലാം ആകട്ട് ലകേഭാണവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിലുള്ള 20
നദനികേളനില്  സഭാന്റെട്ട്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  നനിലവനില്  18
നദനികേളുലട  സഭാന്റെട്ട്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  നനിലവനിലല
സലാംവനിധഭാനലാം സുതഭാരലമഭായഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്.   കേടവകേള കലലലാം ലചേയ്തു
നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  മണല്  വനില്പനയനില്  ഇടലപടല്  നടത്തനി  വരുന.   മണല്
മഭാഫനിയഭാ  സലാംഘങ്ങലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്  റവനക്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപ്പുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഈ  കമഖലയനിലല  ഇടത്തട്ടുകേഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയ്ക്കുലാം ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം മണലനിലന്റെ ലഭലത
ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി മണല് സലാംഭരണവലാം വനില്പനയലാം സഭാധലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട കമധഭാവനികേലള വനിളനിചട്ട് കചേര്ത്തട്ട് ആവശലമഭായ കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള
നടത്തനി വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുവഭാന് ചേതീഫട്ട് ലസകടറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഈ  വനിഷയലാം  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  അനനിമ
തതീരുമഭാനലാം ശകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്.

പറമ്പനിക്കുളലാം - ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം

14(*314) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് കേരഭാര് പുതുക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിയ്ക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള ലവള്ളലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  കുടനിലവള്ള
ക്ഷഭാമവലാം ലനല്കൃഷനി അടക്കമുള്ള കൃഷനികേളക്കട്ട് ജല ദനൗര്ലഭലവലാം കനരനിടുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് ഇതു പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)  കേരഭാറനിലന്റെ
പുനരവകലഭാകേനവമഭായനി  ബന്ധലപട ചേര്ചകേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കജഭായനിന്റെട്ട്  ഡയറകര്,  കജഭായനിന്റെട്ട്  വഭാടര്  റഗുകലഷന്  ഡനിവനിഷന്,  പനി.എ.പനി.
പഭാലക്കഭാടട്ട്,  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലന്റെ ഉന്നത ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി വകുപ്പുതലത്തനില് അനനൗപചേഭാരനികേ
ചേര്ച നടത്തുകേയണഭായനി.  തുടര് ചേര്ചകേളക്കട്ട് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് അനുകൂലമഭായനി
പ്രതനികേരനിക്കുലമന്നഭാണട്ട്  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലന്റെ  ഉകദലഭാഗസര്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേരളത്തനിലന്റെ  തഭാലരലങ്ങള  പൂര്ണമഭായനി  സലാംരക്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
തമനിഴെട്ട് നഭാടുമഭായനി  ചേര്ചകേള  നടത്തനി  കേരഭാര്  പുനരവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) പനി.എ.പനി. കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് ചേനിറ്റൂര് പദതനി
പ്രകദശത്തട്ട്  ഇകപഭാള  കുടനിലവള്ള  ക്ഷഭാമവലാം  കേഭാര്ഷനികേഭാവശലങ്ങളക്കട്ട്  ജല
ദനൗര്ലഭലവലാം അനുഭവലപടുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി.)-യനില്  നനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്
അവകേഭാശലപട  ജലലാം  കനടനിലയടുത്തട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശലത്ത  നനിലവനിലല
ജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള സഭാധലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം  ലഭലമഭാക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംയക്ത
ജല  കമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  (ലജ.ഡബദ്യു.ആര്.ബനി.)  കയഭാഗലാം  21-10-2016-നട്ട്
കചേരണലമന്നട്ട് കകേരളലാം  4-10-2016-നട്ട് തമനിഴെ ട്ട്നഭാടനികനഭാടഭാവശലലപടനിരുന.  ഇതനികനഭാടുള്ള
തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലന്റെ  പ്രതനികേരണലാം  അനുകൂലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ബന്ധലപട  കേരഭാര്
വലവസകേള  ചൂണനിക്കഭാടനി  21-10-2016-നട്ട്  തലന്ന  ലജ.ഡബദ്യു.ആര്.ബനി.-യലട
കയഭാഗലാം  കചേരണലമന്നട്ട്  7-10-2016-നട്ട്  കകേരളലാം  വതീണലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടുകേയണഭായനി.

ഇതനിനു  പുറലമ  2016  ഒകകഭാബര്  ഒന്നഭാലാം  ശദസവഭാരത്തനില്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  ചേനിറ്റൂര്പുഴെ  പദതനി  പ്രകദശകത്തക്കട്ട് ലഭലമഭാകക്കണ  700  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.
ജലലാം  540  കേദ്യുലസകട്ട്  എന്ന  കതഭാതനില്  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  നല്കേണലമന്നട്ട്
ആവശലലപടനിരുന.  എന്നഭാല് വളലര കുറഞ്ഞെ കതഭാതനിലഭാണട്ട് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് മണക്കടവനില്
ജലലാം ലഭലമഭാക്കനിവന്നതട്ട്. ഇതനിലന തുടര്നണഭായ ജലക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കഭാന് കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള്ള ജലലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കകേരള ജലവനിഭവ
വകുപ്പുമനനി 8-10-2016-നട്ട് ബഹു. തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് മനനിക്കട്ട് കേത്തയയ്ക്കു
കേയണഭായനി. കൂടഭാലത  ഈ  പ്രശ്നത്തനില്  ഇടലപടട്ട്  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരമുള്ള  ജലലാം
കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാന്  കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം  തമനിഴെട്ട് നഭാടനിനട്ട്  നല്കേണലമന്നഭാവശലലപട്ടു
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ലകേഭാണട്ട്  ബഹു.  കകേരള  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി   8-10-2016-നട്ട്  ബഹു.  കകേന്ദ്ര
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനിക്കുലാം കേത്തയയ്ക്കുകേയണഭായനി. ഈ വനിഷയത്തനില് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
ശക്തമഭായ നനിലപഭാടുകേലളത്തുടര്ന്നട്ട് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് കകേരളത്തനിനട്ട് പനി.എ.പനി.-യനില് നനിന്നട്ട്
ജലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച  നടത്തഭാന്  മുകന്നഭാട്ടുവരനികേയലാം  10-10-2016-നട്ട്
തമനിഴെട്ട് നഭാടനിലല ലപഭാള്ളഭാചനിയനില് വചട്ട് ഉകദലഭാഗസ തലത്തനില് ചേര്ച നടത്തുകേയമുണഭായനി.
ഈ  ചേര്ചയനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഒകകഭാബര്  ഒന്നഭാലാം  ശദസവഭാരത്തനിലന്റെ  അവസഭാനലാം
വലര മണക്കടവട്ട് വനിയറനില്  300  കേദ്യുലസകട്ട് എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേഭാലമനലാം
രണഭാലാം  ശദസവഭാരത്തനില്  സലാംയക്ത  ജല  കമതീകേരണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
(ലജ.ഡബദ്യു.ആര്.ബനി.) കയഭാഗലാം കചേരഭാലമനലാം അതുവലര മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് 200
കേദ്യുലസകട്ട് എന്ന കതഭാതനില് ജലലാം നല്കേഭാലമനലാം സമ്മേതനിചനിട്ടുണട്ട്. പനി.എ.പനി. കേരഭാര്
പ്രകേഭാരമുള്ള  ജല  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  ബന്ധലപട  ജലകസചേന  വകുപട്ട്
ഉകദലഭാഗസരുലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരുലാം  സനിതനിഗതനികേള  സൂകമഭായനി  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്
വരനികേയഭാണട്ട്.

ജന് ഔഷധനി കസഭാറുകേള

15(*315) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് ജന് ഔഷധനി കസഭാറുകേള
തുടങന്നതനിനുള്ള പദതനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കസഭാറുകേളുലട  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  ഏതട്ട്  ഏജന്സനിലയ
ഏലനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  ധഭാരണഭാപതലാം  ഒപനിടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  300  “ജന്  ഔഷധനി
കസഭാറുകേള”തുടങന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട് കേതീഴെനിലുള്ള
ബക്യൂകറഭാ ഓഫട്ട് ഫഭാര്മ പബനിക്കട്ട് ലസകര് അണര്കടക്കനിലാംഗ്സട്ട് ഓഫട്ട് ഇനല (BPPI)-യലാം
സലാംസഭാന ഫഭാര്മസനി കേനൗണസനിലനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള  “ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്
ലസഭാശസറനി ഓഫട്ട് കകേരള”-യമഭായനി ധഭാരണഭാപതലാം ശകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 39

(ബനി)  ഫഭാര്മസനി  കേനൗണസനിലനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്
ലസഭാശസറനി  ഓഫട്ട്  കകേരളലയയഭാണട്ട്  നടത്തനിപട്ട്  ചുമതല  ഏലനിക്കുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച ധഭാരണഭാപതലാം  23-9-2016-നട്ട് മസ്ക്കറട്ട് കഹഭാടലനില്
വച്ചു നടന്ന ചേടങ്ങനില് BPPI-CEO ശതീ. ബനിപ്പുലഭാബട്ട് ചേഭാറര്ജനിയലാം ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്
ലസഭാശസറനി ലചേയര്മഭാനുലാം തമ്മേനില് ശകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

 ചേനികേനിത്സഭാവനിധനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള വലഭാജപ്രചേരണങ്ങള

16(*316) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങലള  വഴെനിലതറനിക്കുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ളതുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി
ലതളനിയനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ചേനികേനിത്സഭാവനിധനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  മരുനകേലളക്കുറനിച്ചുലാം  കസഭാഷലല്
മതീഡനിയ  വഴെനി  പ്രചേരണങ്ങള  നടത്തുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഇതു
തടയന്നതനിനഭായനി എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം പ്രചേരണങ്ങള, വഭാകനികനഷന് കപഭാലുള്ള പ്രനിവന്റെതീവട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ
രതീതനികേലള  കപഭാലുലാം  ജനലാം  എതനിര്ക്കുന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചേരലലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇത്തരലാം  വലഭാജപ്രചേരണങ്ങള  ലചേറുക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ഇത്തരലാം പ്രചേരണങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ആകരഭാഗലകേഭാരലങ്ങലള
കുറനിച്ചുലാം ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ കരഭാഗചേനികേനിത്സലയക്കുറനിച്ചുലാം കബഭാധവത്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ലചേയ്തുവരുന.  ചേനികേനിത്സഭാ  വനിധനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  മരുനകേലള
കുറനിച്ചുമുള്ള  വലഭാജ  പ്രചേരണങ്ങള  തടയഭാനഭായനി  കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്
ഇടലപടഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദനൗതലലാം  നടത്തനിവരുന.
ഇതനിനഭായനി ഈ കമഖലയനില് പ്രഭാവതീണലമുള്ള ഏജന്സനികേലള ലതലരലഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം
ഇതനിനഭാവശലമഭായ വനിവരങ്ങളുലാം ഉള്ളടക്കവലാം രൂപകേലന ലചേയഭാനഭായനി കഡഭാകര്മഭാരുലാം
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ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല വനിദഗ്ദ്ധരുലാം അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള ഒരു എഡനികറഭാറനിയല് കബഭാര്ഡുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കഫസട്ട് ബുക്കട്ട് വഴെനി കസഭാണകസര്ഡട്ട് ആയ
കപഭാസ്റ്റുകേള,  വനിദഗ്ദ്ധനഭാരുലട അഭനിപ്രഭായങ്ങള,  വതീഡനികയഭാകേള,  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം
ജനങ്ങളുലടയലാം  അഭനിപ്രഭായങ്ങള,  കേഭാര്ട്ടൂണ  സ്ട്രേനിപ്പുകേള,  കേഥഭാരൂപത്തനിലുള്ള  സതീരനിയല്
സ്ട്രേനിപ്പുകേള എന്നനിവ നല്കുന്നതഭാണട്ട്.   ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  മഭാര്ഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ആകരഭാഗലശതീലങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ശരനിയഭായ
ഭക്ഷണരതീതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  വലഭായഭാമലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  അറനിവട്ട്  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  ഇതനിലൂലട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മലപ്പുറലാം അടക്കമുള്ള ചേനില വടക്കന് ജനിലകേളനില് ഇത്തരലാം
പ്രചേരണങ്ങള കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ ചേനികേനിത്സലയ പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനലണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  കനരനിടുന്നതനിനഭായനി രഭാഷതീയ കനതഭാക്കലളയലാം
മതകനതഭാക്കലളയലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണള്ള  വനിപുലമഭായ  പ്രവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  വഭാകനികനഷലനക്കുറനിചട്ട്  ജനങ്ങളനില്
ലതറനിദഭാരണയണഭാക്കുന്ന  വലഭാജ  പ്രചേരണങ്ങള  തടയഭാനഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ
തലങ്ങളനില്  ജനങ്ങലള  കനരനിടട്ട്  കേണട്ട്  ശരനിയഭായ  അവകബഭാധലാം  നല്കേഭാനഭായനി
വനിവനിധ  ലപ്രഭാഫഷണല്  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം
സഭാലാംസഭാരനികേ-മത  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  ആഭനിമുഖലത്തനില്  വതീടുവതീടഭാനരലാം  കേയറനി
ഇറങ്ങനിയള്ള പ്രചേരണലാം നടത്തുകേയണഭായനി.  ഇകതഭാലടഭാപലാം വനിപുലമഭായ കതഭാതനില്
ജനങ്ങളക്കനിടയനില് ചേര്ചഭാ കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം വഭാകനികനഷന് പ്രചേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില് ജനങ്ങളുലട കൂടഭായ്മ ഉറപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.

(സനി)  വലഭാജപ്രചേരണങ്ങള പ്രചേരനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എതനിലരയള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട് മഭാജനികേട്ട്  ലറമഡതീസട്ട്  (ഒബ്ജക്ഷനബനിള
അഡസര്ശടസട്ട് ലമന്റെട്ട്)  ആകട്ട്  ആന്റെട്ട്  റൂളസനിനട്ട്  വനിരുദമഭായള്ള വലഭാജപ്രചേരണങ്ങള
ഉണഭായഭാല് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അന്നപൂര്ണ പദതനി

17(*317) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സശപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് അന്നപൂര്ണ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആലരഭാലക്കലയനലാം ഇതനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശലങ്ങള എലനഭാലക്കലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ലഭനിച കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം എതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  1-4-2000  മുതല്  അന്നപൂര്ണ  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) തഭാലഴെപറയന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായഭാണട്ട് അന്നപൂര്ണ പദതനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള കേലണത്തുന്നതട്ട് ":

1. അകപക്ഷകേലന്റെ പ്രഭായലാം അറുപത്തകഞഭാ (65) അതനിനു മുകേളനികലഭാ
ആയനിരനിക്കണലാം.

2. സസനമഭാകയഭാ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലടകയഭാ ഇതര കസഭാതസ്സുകേളനിലൂലടകയഭാ
ഉള്ള  വരുമഭാനലാംലകേഭാണട്ട്  ഉപജതീവനത്തനിനട്ട്  മഭാര്ഗമനിലഭാത്ത
അഗതനികേളഭായനിരനിക്കണലാം.

3. നഭാഷണല് ഓളഡട്ട് ഏജട്ട് ലപന്ഷന് സതീമനിലലകയഭാ  (NOAPS)
മറട്ട്,  സലാംസഭാന ലപന്ഷന് പദതനി പ്രകേഭാരകമഭാ ഉള്ള ലപന്ഷന്
ലഭനിക്കഭാത്ത  ആളഭായനിരനിക്കണലാം.  ഇങ്ങലനയള്ളവര്ക്കട്ട്  അന്നപൂര്ണ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  10  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം
(അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്) സനൗജനലമഭായനി ലഭലമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് അന്നപൂര്ണ പദതനിക്കഭായനി 2.03
കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിലചലവനിലന്റെ  80%
കകേന്ദ്രവലാം  20%  സലാംസഭാനവമഭാണട്ട്  വഹനിക്കുന്നതട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  അന്നപൂര്ണ  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിന്നട്ട്  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിഹനിതലാം
ഇതുവലരയലാം ലഭലമഭായനിടനില.

ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം

18(*318) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാനനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട
നതീക്കലാം കഫഭാണ ലമകസജട്ട് വഴെനി ജനങ്ങളക്കട്ട് അറനിയവഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കറഷന് കേടകേള കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുവഭാനുലാം ബകയഭാലമടനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുവഭാനുലാം ജനി.പനി.എസട്ട്. ഘടനിപനിച വഭാഹനങ്ങള മുഖഭാനരലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
ഗതഭാഗതലാം നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുവഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എത  തുകേ
ആവശലമഭായനി വരുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ&ബനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷന്
കേടകേള കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം ബകയഭാലമടനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട നതീക്കലാം കഫഭാണ ലമകസജട്ട്  വഴെനി  ജനങ്ങലള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജനി.പനി.എസട്ട്.  ഘടനിപനിച  വഭാഹനങ്ങള  മുകഖന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  ചേരക്കുനതീക്കലാം
നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനിയഭായ സശപകകേഭാലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സശപകകേഭാ (സനിവനില് സശപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന്) തയഭാറഭാക്കനി വരുന.
പ്രസ്തുത കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാകുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് മഭാതകമ തുകേ സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം
ലഭലമഭാകുകേയളള.

ലമരനിറട്ട് അടനിമറനിചട്ട് എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. പ്രകവശനലാം

19(*319) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളനില്  ഈ  വര്ഷലാം  നടത്തനിയ
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പ്രകവശനത്തനില് ലമരനിറട്ട് അടനിമറനിചട്ട് പ്രകവശനലാം നല്കേനി എന്ന
പരഭാതനി കമല്കനഭാട സമനിതനിയഭായ ജയനിലാംസട്ട് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എത പരഭാതനികേള ലഭനിച്ചു എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതഭാലക്ക സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളനിലല അഡനിഷനുകേളനിലഭാണട്ട്
ലമരനിറട്ട് അടനിമറനിചതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  ഈ  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) സസഭാശയ ലമഡനിക്കല് പ്രകവശനത്തനില് സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനി പ്രകേഭാരലാം
ലമരനിറ്റുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എലനലഭാലാം;

(ഇ)  അവസഭാന അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനുകശഷലാം ഒഴെനിവവരുന്ന സതീറ്റുകേളനിലുലാം  ലമരനിറട്ട്
ഉറപട്ട് വരുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസഭാശയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  നടത്തനിയ
എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  പ്രകവശനത്തനില്  ലമരനിറട്ട്  അടനിമറനിക്കഭാന്  ശമനിചതഭായനി
ജയനിലാംസട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കമല്കനഭാട  സമനിതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഉത്തരവകേള  പഭാലനിചനിടനില  എനലാം  പ്രകവശന  നടപടനികേള  സുതഭാരലമല  എനലാം
മറ്റുമുള്ള 1530 പരഭാതനികേള ആണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പരഭാതനികേള  ശതീനഭാരഭായണ  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്,  അല്അസര്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ഡനി.എലാം.  വയനഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്, പനി. ലകേ. ദഭാസട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, ടഭാവന്കൂര് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,
അസതീസനിയ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  എസട്ട്.യ.റനി.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ശതീ.
കഗഭാകുലലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  കേരുണ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  കേണ്ണൂര്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  ബനിലതീകവഴട്ട്  ചേര്ചട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  മലബഭാര്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  മനൗണട്ട്  സനികയഭാണ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന്നതീ
കകേഭാകളജകേളനിലല  അഡട്ട് മനിഷനുകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അഡട്ട് മനിഷന്  സൂപര്ശവസറനി
കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം പരനിഹഭാര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ACT XIX of 2006-ലല വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരവലാം ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലടയലാം  ശഹകക്കഭാടതനിയലടയലാം  വനിധനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ലമരനിറ്റുലാം  സുതഭാരലതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  തലവരനിപണവലാം ചൂഷണവലാം തടയവഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള ഫലപ്രദമഭായനി സസതീകേരനിച്ചു.

(ഡനി) ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലടയലാം ശഹകക്കഭാടതനിയലടയലാം വനിധനികേള
പ്രകേഭാരവലാം  കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണവലാം
ഏകേതീകൃത  പ്രകവശനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിറക്കനി.
ആയതനികനല്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ശഹകക്കഭാടതനിയലട  കസ  ഉത്തരവട്ട്
വന്നതനിനഭാല്  സസകേഭാരല  ലമഡനിക്കല്/ലഡന്റെല്  കകേഭാകളജകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി
പ്രകവശന നടപടനികേളനില് ലമരനിറ്റുലാം സഭാമൂഹനികേ നതീതനിയലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി.
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(ഇ)  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയലട  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  30-9-2016
പ്രകവശനലാം  കനടഭാനുള്ള  അവസഭാന  ദനിവസലാം  ആയനിരുലന്നങ്കനിലുലാം  പനിന്നതീടട്ട്  ബഹു.
കകേഭാടതനി 7-10-2016 വലര പ്രകവശനലാം കനടുവഭാനുള്ള സമയലാം നതീടനി നലനിയതനിനഭാല്
അവസഭാന  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട്  കശഷവലാം  ഒഴെനിവട്ട്  വരുന്ന  സതീറ്റുകേളനികലക്കട്ട്  ലമറനിറട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില് ഏകേതീകൃത പ്രകവശനലാം പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറനിലൂലട
ഉറപഭാക്കനി.  പ്രകവശനത്തനില്  അപഭാകേതകേള  കേണതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  പ്രകവശന
കമല്കനഭാട സമനിതനി പ്രകവശനലാം റദ്ദേട്ട്  ലചേയ കേരുണ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  കേണ്ണൂര്
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന്നനിവകേളുലട  പ്രകവശനലാം  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള
ശഹകക്കഭാടതനിയലട നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര് കസഭാടട്ട്
അഡട്ട് മനിഷനനിലൂലട ലമറനിറട്ട് ഉറപഭാക്കനി.  ഉത്തരവട്ട് അനുസരനിചട്ട് ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട് ബഹു.
കകേരള  ശഹകക്കഭാടതനിയനില്  പ്രകവശന  പരതീക്ഷ  കേമ്മേതീഷണര്  സമര്പനിചതട്ട്
തതീര്പഭാക്കഭാനഭായനി  19-10-2016-കലക്കട്ട്  മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടഭാത്ത  ലകേ.എലാം.സനി.റനി.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പ്രകവശനലാം  ലമറനിറ്റുലാം
സുതഭാരലതയലാം  ഉറപഭാക്കനി  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്  7-10-2016-ല്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

ശചേനതീസട്ട് മുട ഉയര്ത്തുന്ന ആകരഭാഗല ഭതീഷണനി

20(*320) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാധഭാരണ  കകേഭാഴെനിമുടയനില്  നനിന്നട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  തരത്തനിലഭാണട്ട്
'ശചേനതീസട്ട്  മുട'  എന്ന കപരനിലുള്ള വലഭാജ  മുടകേള വലതലഭാസലപടനിരനിക്കുന്നലതനലാം
ജനങ്ങളക്കട്ട് ഇതട്ട് എങ്ങലന തനിരനിചറനിയഭാന് കേഴെനിയലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനിയമഭായനി  ഒരു  ബന്ധവലാം  ഇലഭാത്തതുലാം  കൃതനിമമഭായനി
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നതുമഭായ ഇത്തരലാം വലഭാജമുടകേള ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട് ഭതീഷണനി ഉയര്ത്തുന്നതട്ട്
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാധഭാരണ  കകേഭാഴെനിമുട  എന്ന  കപരനില്  വലഭാജ  മുടകേള
വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാലണനള്ള മഭാധലമവഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്
ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നടത്തനിയ  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണത്തനില്  ഈ  വഭാര്ത്തയനില്
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന  മുട  വലഭാജമലലന്നട്ട്  ലതളനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  വലഭാജ  മുടലയന്ന
പരഭാതനികയഭാലടഭാപലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്ന മുടകേള വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനകേളക്കഭായനി
തൃശ്ശൂരനിലല  കകേരള  ലവററനിനറനി  സര്വകേലഭാശഭാലയലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ഗകവഷണ
സഭാപനമഭായ Centre For Excellence in Poultry Science-ല് പരനികശഭാധനിചതനില്
ആയവ യഥഭാര്ത്ഥ കകേഭാഴെനിമുടയഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കകേഭാഴെനിയമഭായനി  ഒരു  ബന്ധവമനിലഭാലത  കൃതനിമമഭായനി  വലഭാജമുടകേള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  അതട്ട്  തനികേച്ചുലാം  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഭതീഷണനി
ഉയര്ത്തുലമനള്ളതനിനട്ട്  സലാംശയമനില.  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളുലട  നനിജസനിതനി
പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന്  സലാംസഭാന  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണകറഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം  ആവശലമുള്ളപക്ഷലാം  അനനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇസഭാമനികേട്ട് കസറട്ട്

21(*321) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിന്നട്ട്  ദുരൂഹ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കേഭാണഭാതഭായ  ചേനിലര്
ഇസഭാമനികേട്ട് കസറട്ട് എന്ന ഭതീകേര സലാംഘടനയനില് കചേര്നലവന്നതട്ട് സനിരതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ലഎ.എസ് .-ല്  കചേരുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  സഹഭായവലാം  ലചേയ്തു  ലകേഭാടുത്ത  ആളുകേലള
കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുലാം  പുറത്തുലാം  ഭതീകേരഭാകമണലാം  നടത്തുകേലയന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട  മതമനൗലനികേവഭാദനികേളഭായ  യവഭാക്കള,  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലല
യവഭാക്കളുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പദതനികേള  ആസൂതണലാം  ലചേയ്തു  വരുന്നതഭായളള
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  യവഭാക്കള  മതമനൗലനികേവഭാദത്തനിലധനിഷനിതമഭായ
ഭതീകേരവഭാദത്തനില് ഏര്ലപടഭാതനിരനിക്കഭാന് കവണ കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  തലത്തനില്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  സനിരതീകേരനിക്കഭാത്ത  വനിവരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ നനിജസനിതനിലയക്കുറനിചട്ട് സലാംസഭാന ഇന്റെലനിജന്സട്ട് വനിഭഭാഗലാം അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന.  കേനിടനിയ  വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്
പതനിമൂന്നട്ട്  കകേസുകേളുലാം  എന്.ഐ.എ.  ലകേഭാചനി  ബഭാഞട്ട്  ഒരു  കകേസുലാം  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിദലഭാസമ്പന്നരുലാം  ലതഭാഴെനില്രഹനിതരുമഭായ  യവതതീ  യവഭാക്കളഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഭതീകേര സലാംഘടനകേളനില് കൂടുതലഭായനി ആകൃഷ്ടരഭാകുന്നതട്ട് എന്നതനിനഭാല്
സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട് തലങ്ങളനില് കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേള പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സമനിതനി

22(*322) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുശസന് തങ്ങള :
ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലകമഖലയനില് പുതുതഭായനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്ന ചേനികേനിത്സഭാരതീതനികേളുലടയലാം
മരുനകേളുലടയലാം കേഭാരലക്ഷമത പരനികശഭാധനിക്കഭാന് സമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിലന്റെ  ഘടന,  ചുമതലകേള,  അലാംഗങ്ങള  എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സമനിതനി  ഏതട്ട്  ഉത്തരവനിലൂലടയഭാണട്ട്  നനിയമനിക്കലപടലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; എങ്കനില് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ഡനി) സമനിതനി രൂപതീകേരനിച കശഷലാം നഭാളനിതുവലരയള്ള അതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  15-7-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്1947/2016/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
ഈ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) സമനിതനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന സ്ത്രതീകേളുലട
സുരക്ഷ

23(*323) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ-ശമകഗ്രഷന്  മറനികേടനലകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില്  നനിനലാം  ധഭാരഭാളലാം
സ്ത്രതീകേലള വതീട്ടുകജഭാലനിലക്കന്ന കപരനില് ടഭാവല് ഏജന്സനികേളുലാം മനുഷലക്കടത്തുകേഭാരുലാം
ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് എത്തനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇത്തരത്തനില് എത്തനിലപടുന്ന സ്ത്രതീകേലള ശമ്പളകമഭാ ഭക്ഷണകമഭാ തഭാമസ
സനൗകേരലങ്ങകളഭാ  നല്കേഭാലത  ചൂഷണലാം  ലചേയ്യുന്നതഭായ  വഭാര്ത്തകേള  ഗനൗരവപൂര്വലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  ഗഭാര്ഹനികേ  ലതഭാഴെനിലനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന
സ്ത്രതീകേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഇടലപടല്  നടത്തുകമഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള ചേനില സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഗനൗരവപൂര്വലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ഇത്തരലാം കകേസുകേള ശദയനില്ലപടഭാല്
ഉടനടനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനികദശകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായലാം  വനികദശത്തുള്ള  ഇനലന്
എലാംബസനികേളുമഭായലാം ബന്ധലപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് ഗഭാര്ഹനികേ ലതഭാഴെനിലനില് ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്ന സ്ത്രതീകേളുലട
സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നനിലവനില് എലാംബസനികേള,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
വനികദശകേഭാരല  വകുപട്ട്,  എമനികഗ്രഷന്,  കകേന്ദ്ര  അകനസഷണ  ഏജന്സനികേള
എന്നനിവയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള ശകേലക്കഭാള്ളുനണട്ട്.  ഈ
വനിഷയത്തനിലുള്ള  തടനിപ്പുകേള  തടയന്നതനിനഭായനി  ഗവണലമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനല  18
ഇ.സനി.ആര്. രഭാജലങ്ങളനികലയ്ക്കട്ട് വതീട്ടുകജഭാലനിക്കഭായനി സ്ത്രതീകേലള റനിക്രൂടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
അനുമതനി  2016  ആഗസട്ട്  2-ലല   Z.11025/126/2015-Emig.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  State  Run  Recruiting  Agencies-നഭായനി  പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി കകേരളത്തനില്നനിനലാം ചുമതലലപടുത്തലപടനിട്ടുള്ള ഏജന്സനികേള കനഭാര്ക്ക
റൂടട്ട്സുലാം  ODEP-ഉലാം  മഭാതമഭാണട്ട്.  വനികദശത്തട്ട്  കപഭാകുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  പ്രസ്തുത
രഭാജലങ്ങളനിലല  ലതഭാഴെനില്  നനിയമങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  കജഭാലനിക്കഭാര്ക്കുള്ള
അവകേഭാശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുമുള്ള വനിശദമഭായ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം ലടയനിനനിലാംഗട്ട് രൂപത്തനിലുലാം
ലഘുകലഖകേള, പരസലലാം തുടങ്ങനിയവയനിലൂലടയലാം നല്കേനിവരുന.

ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട വനിലനനിലവഭാരലാം

24(*324) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാനങ്ങളക്കു നല്കേനിയനിരനിക്കുന്ന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
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(ബനി)  ജനി.എസട്ട്.റനി.  പ്രഭാബലലത്തനിലഭായഭാല് ഭക്ഷല വസ്തുക്കള ഉളലപലടയള്ള
അവശലസഭാധനങ്ങളുലട നനികുതനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാകനഭാ,  കുറയ്ക്കഭാകനഭാ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സഭാധലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില് ഇതട്ട്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുലട  വനില നനിലവഭാരലത്ത
ഏതു രതീതനിയനില് ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉത്സവ  കേഭാലലത്ത  കേരനിഞനയലാം  പൂഴനിവയ്പ്പുലാം  അവധനി  വലഭാപഭാരവലാം
നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
അറനിയഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  അനര്കദ്ദേശതീയ കേകമ്പഭാളത്തനില്  ലപകടഭാളനിയലാം  ഉത്പന്നങ്ങളുലട  വനില
ഗണലമഭായനി കുറഞ്ഞെ സഭാഹചേരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇവയലട കമല് ചുമത്തനിയ
അധനികേ  എലലകസട്ട്  തതീരുവ  ഭക്ഷല  ഉത്പന്നങ്ങള  ഉളലപലടയള്ള  അവശല
വസ്തുക്കളുലട വനില വര്ദനയ്ക്കട്ട് വലനിയ കതഭാതനില് കപ്രരകേമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇനൗ നടപടനി
തനിരുത്തഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടുകമഭാ?

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന്  ):

(എ)  ഭക്ഷല വസ്തുക്കളുലട വനിലക്കയറലാം നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേളുലട പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി അതഭാതു സലാംസഭാനങ്ങളുലട സഭാഹചേരലലാം
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ചേനില  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പയറുവര്ഗങ്ങളുലട വനിലയനില് വര്ദനവണഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് ഇറക്കുമതനിക്കഭാരുലടയലാം
ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുലടയലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിചട്ട്  പയറുവര്ഗങ്ങളുലട  വനില  പനിടനിച്ചു
നനിര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലമനലാം ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കട്ട് ആവശലലമന്നട്ട്
കതഭാനന്നപക്ഷലാം  കസഭാക്കട്ട്  പരനിധനി  നനിശയനിക്കണലമനലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനുപുറലമ  1955-ലല  അവശലസഭാധന നനിയമലാം,  1980-ലല
പ്രനിലവന്ഷന് ഓഫട്ട് ബഭാക്കട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് ലമയനിന്റെനന്സട്ട് ഓഫട്ട് സശപസട്ട്
ഓഫട്ട് എസ്സന്ഷലല് കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട് നനിയമലാം, ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി നനിയമലാം എന്നനിവ
പ്രകേഭാരവലാം നടപടനികേള എടുക്കുവഭാന് വലവസയണട്ട്.

(ബനി)  ഒകകഭാബര്  18  മുതല്  20  വലര  ഡല്ഹനിയനില്  നടത്തുവഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ള ജനി.എസട്ട്.റനി. കേനൗണസനില് മതീറനിലാംഗനിനുകശഷലാം മഭാതകമ ഇക്കഭാരലത്തനില്
തതീരുമഭാനലാം ഉണഭാകുകേയള.

(സനി)  ഉത്സവ  കേഭാലലത്ത  കേരനിഞനയലാം  പൂഴനിവയ്പ്പുലാം  അവധനി  വലഭാപഭാരവലാം
നനിയനനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബന്ധലപട വനിഷയങ്ങള ചേര്ച ലചേയട്ട് തതീരുമഭാനങ്ങള
എടുക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  21-5-2015,  21-5-2016  എന്നതീ തതീയതനികേളനില്
സലാംസഭാന  ഭക്ഷല  മനനിമഭാരുലട  മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുകേയലാം  അവശല  സഭാധന
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നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന്  3(2)(C)  ആവശലഘടങ്ങളനില്  പ്രകയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നനിയമത്തനിലല വലവസകേള പ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം
ഇതുകൂടഭാലത  1980-ലല  പ്രനിലവന്ഷന്  ഓഫട്ട്  ബഭാക്കട്ട്  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്
ലമയനിന്റെനന്സട്ട്  ഓഫട്ട്  സശപസട്ട്  ഓഫട്ട്  എസ്സന്ഷലല്  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്  നനിയമലാം,
ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  നനിയമലാം  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചട്ട്
അറനിയനിക്കണലമന്നട്ട് ആവശലലപടുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കകേരളലാം  പൂര്ണമഭായലാം  ഒരു  ഉപകഭഭാക്തൃ  സലാംസഭാനമഭായതുലകേഭാണട്ട്

ഇന്ധന വനിലയനിലുള്ള വര്ദനവനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട വനിലയനില്

വര്ദനവട്ട് ഉണഭാകേഭാറുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രകതലകേ സഭാഹചേരലലാം പരനിഗണനിചട്ട് കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര് ചുമത്തനിയ അധനികേ എശകസട്ട് തതീരുവ കുറയ്ക്കഭാന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്

ആവശലലപടുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട വര്ദനിപനിച കവതനലാം

25(*325) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :

ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :

ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :

ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്.  ലഹല്പര്മഭാര്  എന്നനിവരുലട  കവതനലാം

വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണള്ള ഏറവലാം പുതനിയ ഉത്തരവട്ട് എന്നഭാണട്ട് പുറലപടുവനിചതട്ട്; പ്രസ്തുത

ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം എത തുകേയഭാണട്ട് വര്ക്കര്ക്കുലാം ലഹല്പര്ക്കുലാം മഭാസകവതനമഭായനി

നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നലതനലാം  ഏതു  തതീയതനി  മുതലഭാണട്ട്  കവതന  വര്ദനവനിനട്ട്

പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വര്ദനിപനിച  തുകേയളലപലടയള്ളതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്,  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നനിവയലട  വനിഹനിതലാം  എത

വതീതലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വര്ക്കര്മഭാര്ക്കുലാം  ലഹല്പര്മഭാര്ക്കുലാം  വര്ദനിപനിച  തുകേ  പൂര്ണമഭായനി

ലഭനിചനിടനിലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ബഭാക്കനി  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

851/2019
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ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ

ടതീചര്):

(എ)  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാര്,  ലഹല്പര്മഭാര്  എന്നനിവരുലട  കവതനലാം

വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണള്ള ഏറവലാം പുതനിയ ഉത്തരവട്ട് 25-2-2016-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)

നമ്പര് 21/2016/സഭാനതീവ പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് പുറലപടുവനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട്

പ്രകേഭാരലാം അങ്കണവഭാടനി വര്ക്കര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം  10,000 രൂപ (പതനിനഭായനിരലാം

രൂപ മഭാതലാം)  ആയലാം ലഹല്പര്മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം   7,000  രൂപ  (ഏഴെഭായനിരലാം

രൂപ മഭാതലാം)  ആയലാം നനിശയനിചനിരനിക്കുന.  ഓണകററനിയലാം വര്ദനവനിനട്ട്  1-4-2016

മുതല് പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വര്ദനിപനിച  തുകേയളലപലടയള്ളതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്,  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള എന്നനിവയലട വനിഹനിതലാം സലാംബന്ധനിച

വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 16-2-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 636/2016/

തസസഭവ പ്രകേഭാരലാം  വര്ദനിപനിച തുകേ തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട  തനതു

ഫണനില്  നനിനലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭാലയങ്കനിലുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ

തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  വര്ദനവട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി

നടപനിലഭാക്കുവഭാന് സഭാധനിചനില.

(ഡനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില്

അങ്കണവഭാടനി  പ്രവര്ത്തകേരുലട  ഓണകററനിയത്തനിലന്റെ  50%  തുകേ  സര്ക്കഭാര്

വഹനിക്കണലമനലാം  കശഷനിക്കുന്ന  50%  തുകേ  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള

വഹനിക്കണലമനലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 50%  തുകേയഭായ

1,44,81,92,400  രൂപ  (നൂറനിനഭാല്പത്തനിനഭാലട്ട്  കകേഭാടനി  എണപത്തനിലയഭാന്നട്ട്

ലക്ഷത്തനി  ലതഭാണ്ണൂറനിരണഭായനിരത്തനി  നഭാനൂറട്ട്  രൂപ  മഭാതലാം)  വകുപട്ട്  വനിഹനിതലാം

നല്കുന്നതനിനട്ട്  30-8-2016-ലല സ.ഉ(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 409/2016/സഭാനതീവ പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാര് അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനുസരനിചട്ട്  1-9-2016-ല് സഭാമൂഹലനതീതനി

ഡയറകര് പുറലപടുവനിച ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.-ബനി6 5820/2016  നമ്പര് ഉത്തരവനില്

ആഗസട്ട്  മഭാസലാം  ഓണകററനിയകത്തഭാലടഭാപലാം  വര്ദനിപനിച  സലാംസഭാനവനിഹനിതലാം

നല്കുവഭാനുലാം 1-4-2016 മുതലുള്ള കുടനിശനികേ ഓണകററനിയലാം നല്കുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശലലാംഗനികേഭാതനികമ ഇരകേളുലട പുനരധനിവഭാസലാം

26(*326) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളുലട ഇരകേളക്കട്ട് ഉണഭാകുന്ന സമ്മേര്ദ്ദേലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം
കുടുലാംബവലാം സമൂഹവലാം അവലര ഒറലപടുത്തഭാതനിരനിയ്ക്കുന്നതനിനുലാം അവര്ക്കട്ട് സുരക്ഷനിതമഭായ
പുനരധനിവഭാസലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ശലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുന്നവലര പുനരധനിവസനി
പനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  പുനരധനിവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഉകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇരകേളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട്  പ്രകതലകേലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള
നനിര്മ്മേനിചട്ട്  മതനിയഭായ  ജതീവനിതമഭാര്ഗലാം  കേലണത്തുന്നതനിനുകവണ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുന്ന പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ശലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളുലട  ഇരകേളക്കട്ട്  ഉണഭാകുന്ന  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്ഭയ ലഷല്ടര് കഹഭാമുകേളനില് കനിനനിക്കല് ശസകക്കഭാളജനിസട്ട്,
കസഭാഷലല് വര്ക്കര് എന്നനിവരുലട സഹഭായകത്തഭാലട ശസകക്കഭാളജനിക്കല് കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട്,
കടഭാമഭാലതറഭാപനി എന്നനിവ നല്കേനി വരുന.  പുനരധനിവഭാസത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ
തഭാമസക്കഭാരനിയലടയലാം സഭാമൂഹല വനിദലഭാഭലഭാസ പശഭാത്തലലാം അനുസരനിചട്ട് ഇന്ഡനിവനിഡദ്യുവല്
ലകേയര്  പഭാന്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനുസരനിചട്ട്  ഓകരഭാ  തഭാമസക്കഭാരനിക്കുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ഒക്കുകപഷണല്/ലവഭാകക്കഷണല്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  ലഭലമഭാക്കുന.
കൂടഭാലത 18 വയസ്സനിനു മുകേളനില് പ്രഭായമുള്ള തനിരലഞ്ഞെടുത്ത തഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട് പുനരധനിവഭാസ
പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനത്തനിലൂലട സസയലാംപരലഭാപ്തരഭാക്കഭാന് ഒരു
കകേന്ദ്രതീകൃത ആഫ്ടര്  ലകേയര്  ലസന്റെര് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ശലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കട്ട്  ഇരയഭാകുന്നവര്ക്കട്ട്
വനിവനിധതരത്തനിലുള്ള  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള
പ്രധഭാന ആശുപതനികേളനില് ഭൂമനികേ ലസന്റെറുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.
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(ബനി&സനി) ശലലാംഗനികേഭാതനികമങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുന്ന സ്ത്രതീകേലളയലാം കുടനികേലളയലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
തനിരുവനനപുരലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
വയനഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എന്നതീ  9  ജനിലകേളനിലഭായനി  11  നനിര്ഭയ ലഷല്ടര്
കഹഭാമുകേള നനിലവനില് പ്രവര്ത്തനിപനിച്ചുവരുന.  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  (ഫഭാന്സനിസന്
സനികസഴട്ട് ഓഫട്ട് ദനി ഇമ്മേഭാക്കുകലറട്ട് ഹഭാര്ടട്ട് ഓഫട്ട് കമരനി എന്ന സന്നദ സലാംഘടനയലട
സഹകേരണകത്തഭാലട) ഒരു പുതനിയ നനിര്ഭയ ലഷല്ടര് കഹഭാലാം ഉടന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇവരുലട പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭാവശലമഭായ വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം,  കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട്,  ശവദലസഹഭായലാം,  നനിയമസഹഭായലാം
എന്നനിവ  ലഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിലൂലട  നല്കേനിവരുന.  ലഷല്ടര്  കഹഭാമുകേളനിലല
തഭാമസക്കഭാരുലട  കകേസുകേള  ചേഭാര്ജട്ട്  ലചേയഭാനുലാം  കകേഭാടതനിയനില്  എതയലാം  കവഗലാം
എത്തനിക്കഭാനുലാം ലഷല്ടര് കഹഭാലാം അധനികൃതര് സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
നനിലവനില്  നനിര്ഭയ  ലഷല്ടര്  കഹഭാമനിലഭാത്ത  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,
കേണ്ണൂര്  എന്നതീ  4  ജനിലകേളനില്  നനിര്ഭയ  ലഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കകേരള നഴസട്ട് & മനിഡട്ട് ശവവ്സട്ട് കേനൗണസനില്

27(*327) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  നഴസട്ട്&മനിഡട്ട്  ശവവ്സട്ട്  കേനൗണസനിലനില്  1-1-2000-നുലാം
31-12-2010-നുമനിടയ്ക്കട്ട്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ളവരുലട  രജനികസ്ട്രേഷന്  പുതുക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേനൗണസനില്  നല്കുന്ന  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  അമനിത  ഫതീസട്ട്
ഈടഭാക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഫതീസട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ഉണട്ട്.   മറട്ട്  സലാംസഭാന  നഴനിലാംഗട്ട്  കേനൗണസനിലുകേള  അഞട്ട്  വര്ഷ
കേഭാലഭാവധനി വചഭാണട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കുന്നതട്ട്.  കകേരള നഴസട്ട്  &
മനിഡട്ട് ശവവ്സട്ട് കേനൗണസനില് 1-1-2013  മുതല് നല്കുന്ന രജനികസ്ട്രേഷന് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
അഞട്ട്  വര്ഷലാം  കേഭാലഭാവധനി  വചഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.   കകേരള  നഴസട്ട്  &  മനിഡട്ട്
ശവവ്സട്ട് കേനൗണസനില് തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനിലഭാണട്ട് 1-1-2000-നുലാം 31-12-2010-നുലാം
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ഇടയ്ക്കട്ട്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന്  പുതുക്കനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചതട്ട്.  ടനി  കേഭാലയളവനില് രജനിസര് ലചേയവര്ക്കട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  പുതുക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇകപഭാള സമയപരനിധനി നനിശയനിചനിടനില. വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന തതീയതനി മുതല് അഞട്ട്
വര്ഷ കേഭാലഭാവധനി വചഭാണട്ട് പുതുക്കനിയ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നല്കുന്നതട്ട്.  രജനികസ്ട്രേഷന്
അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  പുതുക്കണലമനലാം  ഒരു  വര്ഷലാം  30  മണനികര്
തുടര്വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനികേളനില് പലങ്കടുത്തട്ട്  150  മണനികര് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനമുള്ള
ഇനലന് നഴനിലാംഗട്ട് കേനൗണസനില് നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ആകരഭാഗല രലാംഗത്തട്ട് സുസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള കനടുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള

28(*328) ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഐകേലരഭാഷ സഭയലട സുസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങള കനടഭാനുതകുന്ന
തരത്തനിലുള്ള പദതനികേളഭാകണഭാ ആകരഭാഗല രലാംഗത്തട്ട് ആസൂതണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പകേര്ചവലഭാധനികേള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്
അസുഖങ്ങളലകേഭാണള്ള മരണനനിരക്കട്ട് കുറയ്ക്കുന്നതനിനുമഭായനി എലനഭാലക്ക പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുനണട്ട്;

(സനി)  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കട്ട്,  ശനിശു മരണ നനിരക്കട്ട്  തുടങ്ങനിയവ കുറയ്ക്കഭാനഭായനി
ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ശശലജ
ടതീചര്):

(എ)  ഐകേലരഭാഷ സഭയലട സുസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങലള അടനിസഭാനമഭാക്കനി
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയനിലുള്ള സുസനിര വനികേസന ലക്ഷലങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനപരനിപഭാടനികേളുലാം വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി തയഭാറഭാക്കനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2020-ഓലട  കകേരളത്തനില്  തകദ്ദേശതീയ  മലമ്പനനിയലട  വലഭാപനലാം
പൂര്ണമഭായലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനഭായനി  അനല  സലാംസഭാന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലടയലാം
അതുകപഭാലല  കകേരളത്തനിനട്ട്  പുറത്തുകപഭായനി  തഭാമസനിചട്ട്  തനിരനിചട്ട്  വരുന്നവരനില്
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പനനിയള്ളവരുലടയലാം രക്തസഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട് മലമ്പനനി കരഭാഗബഭാധയനിലഭാലയന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം  കരഭാഗമുള്ളവര്ക്കട്ട്  സമ്പൂര്ണ  ചേനികേനിത്സ  ലഭലമഭാക്കഭാനുമുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആസൂതണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത ഊര്ജനിത ലകേഭാതുകുനനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഇതനിനുകവണ  പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേളുലാം  കബഭാധവത്ക്കരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.  മന്തുകരഭാഗ  നനിവഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് സമൂഹ ചേനികേനിത്സയലാം മറ്റു  7 ജനിലകേളനില് മന്തുകരഭാഗ
വലഭാപന  സഭാധലത  സര്കവയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  മന്തുകരഭാഗ
ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  അലാംഗശവകേലലലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാനുലാം  അവരുലട  അവശത
കുറയ്ക്കുവഭാനുമഭായനി  കമഭാര്ബനിഡനിറനി  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  കനിനനിക്കുകേള  എലഭാ  ജനിലയനിലുലാം
കുറഞ്ഞെതട്ട്  ഒനവതീതലാം  (എലഭാ  ജനറല്/ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്)  ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
പുരുഷനഭാരനില്  വൃഷണ  വതീക്കലാം  ഇലഭാതഭാക്കുവഭാനുള്ള  സര്ജറനി  ചേനികേനിത്സയലാം  ഈ
കനിനനിക്കുകേളനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  കേഭാലഭാഅസറനിലന്റെ  വലഭാപനത്തനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുന്ന
മണലതീചകേലള നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം കരഭാഗബഭാധനിതലര കേലണത്തനി ശരനിയഭായ ചേനികേനിത്സ
നല്കുവഭാനുമുള്ള പരനിപഭാടനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  ജലജനലകരഭാഗങ്ങളുലട കതഭാതട്ട്
കുറയ്ക്കുവഭാനഭായനി ജലകസഭാതസ്സുകേളുലട സലാംരക്ഷണവലാം ശുദമഭായ കുടനിലവള്ളത്തനിലന്റെ
ലഭലതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  ആവശലമഭായ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
കുടനിലവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലട  ശുദതീകേരണവലാം  ഇതരവകുപ്പുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
നടപനിലഭാക്കുന.  പകേര്ചവലഭാധനികേളമൂലമുള്ള മരണനനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുവഭാനഭായനി  എലഭാ
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം (ശപ്രവറട്ട് ഉളലപലട) കവണ പരനിശതീലനവലാം ശരനിയഭായ ചേനികേനിത്സഭാ
മഭാര്ഗകരഖ ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആകരഭാഗലവകുപട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇനലയനിലല ഏറവലാം കുറഞ്ഞെ മഭാതൃമരണനനിരക്കട്ട് കകേരളത്തനികന്റെതഭാണട്ട്
61  (ഒരു  ലക്ഷത്തനില്  61).  നഭാഷണല്  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  കഫഭാര്  ലഹല്ത്തട്ട്  ആന്റെട്ട്
കനിനനിക്കല് എകലന്സട്ട് (NICE),  കകേരള ലഫഡകറഷന് ഓഫട്ട് ഓബ്സടനികട്ട് ആന്റെട്ട്
ശഗനകക്കഭാളജനി (KFOG),  ആകരഭാഗല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട് എന്നനിവയലട സഹകേരണകത്തഭാലട
മഭാതൃമരണനനിരക്കട്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  കേസഭാളനിറനി  സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകേയലാം
സലാംസഭാനലത്ത  13  ലഡലനിവറനി കപഭായനിനകേളനില് അതനിലന്റെ കേസഭാളനിറനി സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട്
ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനില് നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.  രണഭാലാം ഘടത്തനില് 27 കഹഭാസനിറലുകേളനില്
കൂടനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  ശനിശുമരണ  നനിരക്കട്ട്  12
(ആയനിരത്തനില് 12) ആണട്ട്.  ഇതട്ട് ഇനലയനിലല തലന്ന കുറഞ്ഞെ നനിരക്കഭാണട്ട്.  ഇനനി
ഇതട്ട്  9-നട്ട്  തഭാലഴെ ലകേഭാണവരുന്നതനിനുകവണനി ഇനലന് അകസഭാസനികയഷന് ഓഫട്ട്
പതീഡനിയഭാടനികട്ട്  (IAP)-ലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാലട  13  കേസഭാളനിറനി  സഭാന്കഡര്ഡുകേള
തയഭാറഭാക്കനി പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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സലാംസഭാനലത്ത കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനലാം

29(*329) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ഭനൗമശഭാസ്ത്ര മനഭാലയലാം തയഭാറഭാക്കനിയ  ''കസറട്ട്  ലലവല് ശകമറട്ട്
ലചേയ്ഞട്ട് ലടന്ഡ്സട്ട് ഇന് ഇനല'' റനികപഭാര്ടട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലല തഭാപനനിലയനില് കേഭാരലമഭായ വലതനിയഭാനങ്ങള ഉണഭാകുനലവന്ന
കേലണത്തല് പരനികശഭാധനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില് ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന മഴെയലട അളവനിലുണഭായ ഗണലമഭായ
കുറവട്ട്  പരനിസനിതനിക്കുലാം  കൃഷനിക്കുലാം  ആവഭാസ  വലവസയ്ക്കുലാം  ഭതീഷണനിയഭാലണന്ന
നനിഗമനലാം ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി)  ആകഗഭാള  തഭാപനത്തനിലന്റെ  പശഭാത്തലത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത
കേഭാലഭാവസയനിലുണഭാകുന്ന മഭാറലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ) റനികപഭാര്ടട്ട് ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ബനി-ഡനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠന  വനികധയമഭാക്കനിയകശഷലാം  ശനിപഭാര്ശകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കപഭാലതീസട്ട് കസനയനിലല വനനിതഭാ പ്രഭാതനിനനിധലലാം

30(*330) ശതീ  .   കകേഭാവര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകേഭാരുലട എണലാം
പതനിനഞട്ട്  ശതമഭാനത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഇതുവലര സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസനയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട്  പ്രഭാതനിനനിധലലാം
50  ശതമഭാനമഭാലണന്നതുലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള  വലഭാപകേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട് എന്നതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട് മഭാതൃകേയനില് സ്ത്രതീസനൗഹൃദ വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേള
സലാംസഭാനത്തട്ട് തുടങ്ങഭാന് എലനങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനമുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് വനനിതഭാ പ്രഭാതനിനനിധലലാം  വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതഭാ  എസട്ട്.ഐ.-മഭാരുലടയലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാരുലടയലാം
ലസഷലല്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വഴെനിയള്ള  നനിയമനലാം,  സ്ത്രതീ  പുരുഷ  വലതലഭാസലാം  കൂടഭാലത
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനികലയ്ക്കട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ചേടങ്ങളുലട  പരനിഷ്കരണലാം  എന്നനിവ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിറനി,
ലകേഭാചനി സനിറനി,  തൃശ്ശൂര് സനിറനി എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല വനനിതഭാ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളക്കു
പുറലമ,  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം മഭാതമഭായനി ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  ആലപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്
റൂറല്,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി  നല്കുകേയലാം  മലപ്പുറലാം  ഒഴെനിലകേയള്ള
സലങ്ങളനില് ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

അടനിയനര കചേഭാദലലാം

ഹനിന്ദുസഭാന് ഓര്ഗഭാനനികേട്ട് ലകേമനിക്കല്സനിലന്റെ ലകേഭാചനി യണനിറട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

1(1) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  ഹനിന്ദുസഭാന്  ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്
ലകേമനിക്കല്സനിലന്റെ  ലകേഭാചനി  യണനിറട്ട്  അടച്ചുപൂട്ടുവഭാനുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
തതീരുമഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  തതീരുമഭാനലാം  പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേലള
പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഈ  സഭാപനലാം  അടച്ചുപൂടഭാലത  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലുത്തഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  കകേന്ദ്ര ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ ഹനിന്ദുസഭാന് ഓര്ഗഭാനനികേട്ട്
ലകേമനിക്കല്സട്ട്  2012  മുതല്  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനി  കനരനിടുകേയലാം  പതീഡനിത
വലവസഭായമഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കലപടട്ട്  BIFR-ലന്റെ പരനിഗണനയനിലുമഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് കേമ്പനനി
അടച്ചുപൂടഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിന്നട്ട്  ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി
അറനിയനിലപഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.   എന്നഭാല്  ഇകപഭാള  ഈ  യണനിറട്ട്  അസലാംസ്കൃത
വസ്തുക്കളുലട  അഭഭാവലാംമൂലലാം  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭാണട്ട്.  കേമ്പനനിയലട  പുനരുദഭാരണ
പദതനികയഭാ/അടച്ചുപൂടല് സലാംബന്ധനികചഭാ വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് 15-11-2016-നട്ട് മുമ്പട്ട്
സമര്പനിക്കുവഭാന്  കകേന്ദ്ര  ലകേമനിക്കല്സട്ട്  &  ലപകടഭാലകേമനിക്കല്സട്ട്  വകുപനികനഭാടട്ട്
BIFR  21-7-2016-ലല  ഉത്തരവനിലൂലട  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിലചകതഭാലട  13  മഭാസമഭായനി  ഈ  യണനിറനിലല  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കുന്നനില.

(സനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികേടക്കുവഭാന്  കേമ്പനനി  തങ്ങളുലട
ശകേവശമുള്ള ഭൂമനി  Container  Corporation  of  India-യ്ക്കുലാം  BPCL-നുലാം  പണയലാം
നല്കേനി  411  കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിക്കുവഭാനുള്ള ശമത്തനിലഭാണട്ട്.  ഈ സഭാപനലാം
KSEB-യ്ക്കട്ട്  കുടനിശനികേയനിനത്തനില്  17.67  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  KWA-യ്ക്കട്ട്  62.81  കകേഭാടനി
രൂപയലാം നല്കുവഭാനുണട്ട്.  പലനിശയനില് ഇളവ നല്കേനി ഒറ തവണയഭായനി കുടനിശനികേ
തതീര്ക്കഭാന് അനുവദനിക്കണലമന്ന  HOCL-ലന്റെ ശനിപഭാര്ശ സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന. കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അഭലര്ത്ഥനയലട കൂടനി അടനിസഭാനത്തനില് HOCL-ലന
പുനരുദരനിക്കുവഭാന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലകേഭാചനി  യണനിറനിലല  മുഴുവന്  പഭാനകേളുലാം
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുലാം എന്നട്ട്  HOCL  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പുനരുദഭാരണ പദതനിയലട
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനിയള്ള കകേന്ദ്ര കേഭാബനിനറട്ട്  കനഭാടട്ട്  വനിവനിധ മനഭാലയങ്ങളുലട
പരനിഗണനയ്ക്കട്ട് അയചനിട്ടുലണന്നട്ട് അറനിയന.

(ii) നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ഇ-ഫയല് ടഭാക്കനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

1(2609) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസകകടറനിയറനില്  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ഇ-ഫയല്  സമ്പ്രദഭായലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  ഫയല്  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാകണഭാലയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  അവരുലട നനികയഭാജകേമണ്ഡലവമഭായനി  ബന്ധലപട
ഫയലുകേള ടഭാക്കട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ഇ-ഓഫതീസട്ട് ഐ.ഡനി. ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  ഇ-ഓഫതീസനിലൂലട ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്ന എലഭാ ഫയലുകേളുലാം ടഭാക്കട്ട്
ലചേയ്യുവഭാന് കേഴെനിയലാം.  മഭാതമല, ഫനിസനിക്കലഭായനി ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്ന ഫയലുകേളുലട
ചേലനവലാം ഇ-ഓഫതീസനില് കരഖലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള സനൗകേരലവലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലവമഭായനി  ബന്ധലപട
ഇ-ഓഫതീസനില്  ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഫയലുകേളുലട  വനിവരങ്ങള  ഇ-ഓഫതീസട്ട്
സനിറനിസണ  ഇന്റെര്കഫസട്ട്  മുകഖന  ഐ.ഡനികയഭാ,  പഭാസട്ട് കവകഡഭാ  ഇലഭാലത  തലന്ന
ഇന്റെര്ലനറനിലൂലട അറനിയവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  (http:\\eoffice.kerala.gov.in).  ഇതനിനട്ട്
ഇ-ഓഫതീസട്ട് ഐ.ഡനി.-യലട ആവശലലാം ഇല.

കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

2(2610) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  രൂപതീകേരണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം  എന്നകത്തക്കട്ട്  നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക വകുപ്പുകേലളയഭാണട്ട് പ്രസ്തനത സര്വതീസനില് ഉളലപടുത്തഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 24-9-2013-ലല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)7725/2013/ജനിഎഡനി, 16-8-2014-ലല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)228/2014/ജനിഎഡനി,  5-1-2015-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  1/2015/
ജനിഎഡനി എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് 18 വകുപ്പുകേലള ഉളലപടുത്തനി
കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന.
പ്രസ്തനത  വകുപ്പുകേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* ഇതുകൂടഭാലത
ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം ആഭലനര വനിജനിലന്സട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസകടറനി  അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള  ലസകടറനിമഭാരുലട  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  16-8-2016-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  322/2016/പനി&എ.ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  30-8-2016-ല്  ആദലകയഭാഗലാം  കചേരുകേയമുണഭായനി.  ബന്ധലപട
സര്വതീസട്ട് സലാംഘടനകേളുലട അഭനിപ്രഭായ സസരൂപണത്തനിനഭായനി  2016  ഒകകഭാബര് 15
വലര സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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3(2611) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തുടക്കത്തനില് ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളനിലല ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേലളയഭാണട്ട്
ഇതനില് ഉളലപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലസകകടറനിയറട്ട്  സര്വതീസനിലന ഉളലപടുത്തഭാന്  തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മറട്ട്  ഏലതലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലസകകടറനിയറട്ട്
സര്വതീസനിലന  ഉളലപടുത്തനി  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 24-9-2013-ലല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.) 7725/2013/ജനിഎഡനി, 16-8-2014-ലല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  228/2014/ജനിഎഡനി,  5-1-2015-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  1/2015/
ജനിഎഡനി എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് 18 വകുപ്പുകേലള ഉളലപടുത്തനി
കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന.
പ്രസ്തനത  വകുപ്പുകേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് മുന്
ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനി  അദലക്ഷനഭായ  കേമ്മേനിറനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  പഠന  റനികപഭാര്ടനില്
ബതീഹഭാര്,  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  ഉത്തര്പ്രകദശട്ട്,  മഹഭാരഭാഷ,  കേര്ണഭാടകേ  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
ലസകകടറനിയറട്ട്  സര്വതീസനിലന  ഉളലപടുത്തനി  അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതഭായനി കേഭാണുന.

കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

4(2612) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില്  ഏലതലഭാലാം  വകുപ്പുകേലളയഭാണട്ട്  ഇതനിലുളലപടുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഇതുവലര
സസതീകേരനിചലതന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?
* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  24-9-2013-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  7725/2013/ജനിഎഡനി,
16-8-2014-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്) 228/2014/ജനിഎഡനി, 5-1-2015-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)
1/2015/ജനിഎഡനി  എന്നതീ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  18  വകുപ്പുകേലള
ഉളലപടുത്തനി കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാന
ലമടുത്തനിരുന.  പ്രസ്തനത വകുപ്പുകേളുലട വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം ആഭലനര വനിജനിലന്സട്ട് അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസകടറനി അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള ലസകടറനിമഭാരുലട ആറലാംഗ കേമ്മേനിറനി 16-8-2016-ലല
ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  322/2016/പനി&എ.ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട ആദലകയഭാഗലാം  30-8-2016-ല് കചേരുകേയലാം ഉണഭായനി.  ബന്ധലപട
സര്വതീസട്ട് സലാംഘടനകേളുലട അഭനിപ്രഭായ സസരൂപണത്തനിനഭായനി  2016  ഒകകഭാബര് 15
വലര സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

അശഡസസട്ട് ലമകമ്മേഭാ ലഭനിചനിട്ടുലാം നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള

5(2613)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  അശഡസസട്ട്  ലമകമ്മേഭാ  ലഭനിച  എത
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഇനനിയലാം നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാനുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  വനിവരങ്ങള  വകുപട്ട്  തനിരനിചട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  അശഡസസട്ട്  ലമകമ്മേഭാ  ലഭനിചനിട്ടുലാം  നനിയമനലാം
ശവകുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ശകേലക്കഭാണവരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവനിരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി. മസ്ദൂര് നനിയമനലാം

6(2614)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശൂര് ജനിലയനില് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  മസ്ദൂര്  നനിയമനത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എനവലരയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ  ലനിസനില്  ആലകേ  എത  കപരഭാണുള്ളലതനലാം  അതനില്  എത
കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  2016  ഡനിസലാംബര്  31  വലര
ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മുഖല പടനികേയനില് 1053 കപരുലാം സപനിലമന്റെറനി ഉളലപലട 2443 കപരുലാം
ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(സനി) 2016 ഡനിസലാംബര് 31 വലര റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
തുടര്ന്നട്ട് ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര് റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്

7(2615) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില് നനിലവനിലുള്ള സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്
റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന്നലതന്നഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തനത റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില് നനിനലാം  എത കപര്ക്കട്ട്  ഇതുവലര നനിയമനലാം
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) പുതനിയ ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില് നനിലവനിലുള്ള സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  21-6-2016-നഭാണട്ട്  നനിലവനില്  വന്നതട്ട്.   സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  ഒരു
വര്ഷമഭാണട്ട് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  175  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  (ആലകേ 182 കപര്ക്കട്ട് അശഡസസട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 7 എണലാം
NJD ആണട്ട്.)

(സനി)  2017  ഡനിസലാംബര് വലരയള്ള ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലല കേമ്പക്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട്/സനി.എ. വനിഭഭാഗങ്ങള

8(2616)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലന്റെ  28-2-2011-ലല  GO.(P)No.  65/2011/GAD
എന്ന  ലസഷലല്  റൂള  കഭദഗതനിയനില്  ഏതട്ട്  തതീയതനിയ്ക്കട്ട്  കശഷലാം  സര്വതീസനില്
പ്രകവശനിച കേമ്പക്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട്/സനി.എ. വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാണട്ട് തസ്തനികേമഭാറത്തനിനഭായനി
അസനിസന്റെനിലന്റ  എന്ടനി  കകേഡറനില്  20%  നതീക്കനിവയ്ക്കണലമന്നട്ട്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്/സനി.എ.  വനിഭഭാഗത്തനില്  25-3-2006-നട്ട് മുമ്പട്ട് സര്വതീസനില്
പ്രകവശനിക്കുകേയലാം,  നനിലവനില് അസനിസന്റെട്ട് ലടയനിനനിയഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവലരയലാം
കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  20%  തസ്തനികേമഭാറലാം  കേണക്കഭാകക്കണലതന്നട്ട്
ലസഷലല്  റൂളനില്  എവനിലടലയങ്കനിലുലാം  വലവസ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏതട്ട്
ചേടപ്രകേഭാരലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അസനിസന്റെട്ട്  ലടയനിനനി  നനിയമനലാം  ചേടപ്രകേഭാരലാം  ഒരു  തസ്തനികേമഭാറ
നനിയമനമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനില്  കേമ്പക്യൂടര്  അസനിസന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിന്നട്ട്
അസനിസന്റെട്ട് ലടയനിനനിയഭായനി നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവര് ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം,
ഇവര്  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിചതട്ട്  എന്നഭാലണനലാം,  ഏതട്ട്  കഗ്രഡനില്  (കഗ്രഡട്ട്  II,
കഗ്രഡട്ട് I, സതീനനിയര് കഗ്രഡട്ട്, ലസലക്ഷന് കഗ്രഡട്ട്) കജഭാലനി ലചേയ്യുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട്
അസനിസന്റെട്ട് ലടയനിനനിയഭായനി നനിയമനലാം ലഭനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 25-3-2006-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  സര്വതീസനില് പ്രകവശനിചതുലാം  6  വര്ഷ സര്വതീസട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുമഭായ  ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.മഭാര്ക്കുലാം  25-3-2006-കനഭാ  അതനിനു
കശഷകമഭാ ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.  ആയനി സര്വതീസനില് പ്രകവശനിചട്ട്  4  വര്ഷലാം കസവനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കുലാം  സതീനനികയഭാരനിറനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള
ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെട്ട്  ആയനി  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനട്ട്
അര്ഹതയണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  വലവസ  ലചേയനിടനില.  എന്നഭാല്
ശടപനിസട്ട്/സനി.എ. തസ്തനികേയനില് നനിനള്ള തസ്തനികേമഭാറലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് 17-3-2007-ല്
പുറലപടുവനിച സ.ഉ.(പനി)നമ്പര് 199/07/ലപഭാഭവ ഉത്തരവനില്  25-3-2006-നട്ട് മുമ്പട്ട്
സര്വതീസനില് പ്രകവശനിചതുലാം  6  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുമഭായ ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെട്ട്  (എന്ടനി  കകേഡര്)
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തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനലാം  നല്കേഭാവന്നതഭാലണനലാം  25-3-2006-നട്ട്
മുമ്പട്ട്  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിച  ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.മഭാരനില്  അവസഭാനലത്ത  ആളുലാം
ലസക്ഷന് ഓഫതീസര് ആകുന്നതുവലര നനിലവനിലുള്ള ലസക്ഷന് ഓഫതീസര് തസ്തനികേമഭാറ
നനിയമനലാം തുടരഭാവന്നതഭാലണനലാം  25-3-2006-കനഭാ അതനിനട്ട് കശഷകമഭാ ശടപനിസട്ട്/
സനി.എ.  ആയനി  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിചവര്ക്കട്ട്  4  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള
സതീനനികയഭാരനിറനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം
അസനിസന്റെട്ട് എന്ടനി കകേഡര് തസ്തനികേയലട 20% ഒഴെനിവകേളനില് 2:1 അനുപഭാതത്തനില്
നനിയമനലാം നല്കേഭാവന്നതഭാലണനലാം വലവസ ലചേയനിരുന.  അസനിസന്റെട്ട്  ലടയനിനനി
ആയനി നനിയമനിതരഭാകുന്നവര് അസനിസന്റെട്ട്  കകേഡര് തസ്തനികേയനില് ഒഴെനിവള്ളനിടത്തഭാണട്ട്
നനിയമനിക്കലപടുന്നതട്ട്. അതഭായതട്ട് അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് ഇവരുലട
നനിയമനലാം  വഴെനി  നനികേത്തലപടുന്നതട്ട്.   ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനി
അസനിസന്റെട്ട്  കകേഡറനികലയ്ക്കട്ട്  മഭാറുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള
അസനിസന്റെട്ട് ലടയനിനനി തസ്തനികേയലാം കേണക്കനിലലടുകക്കണതുണട്ട്.

(ഡനി)  ലസലക്ഷന്  കഗ്രഡട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനില്  നനിനലാം  അസനിസന്റെട്ട്
ലടയനിനനിമഭാരഭായനി നനിയമനിതരഭായനി നനിലവനില് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന്നവരുലട വനിവരങ്ങള
തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

ബനിന്ദുകമഭാള ലകേ. എന്. - 28-2-1997

വനി.എസട്ട്. വഭാസുകദവട്ട് - 21-2-1997

ശതീലത വനി.എസട്ട്. - 26-3-1997

കജലഭാതനി എ.ലജ. - 26-3-1997

ബനിജനി സനി.എന്. - 23-6-1997

കൃഷ്ണകുമഭാരനി ലകേ.വനി. - 23-6-1997

ആന്റെണനി ലകേ.എ. - 21-8-1997

ഫയലുകേള കവഗത്തനില് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

9(2617)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഫയലുകേള  കവഗത്തനില്  തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള
പദതനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലുകേള കവഗത്തനില്
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കട്ട്  പുറലമ വകുപട്ട് തലവന്മഭാരുലടയലാം
മറട്ട് ഉകദലഭാഗസനഭാരുലടയലാം കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട് ഫയലുകേള അടനിയനരമഭായനി
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തതീര്പഭാക്കഭാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദല
ഏര്ലപടുത്തനി വകുപ്പുകേളനില് ഫയല് നതീക്കലാം തസരനിതഗതനിയനിലഭാക്കനി വരുന.  ഫയല്
നതീക്കലാം പൂര്ണമഭായലാം e-office സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട നടത്തുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിലൂലട ഫയലുകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന അവസ ഗണലമഭായനി
കുറയന്നതഭാണട്ട്.  നനിയമപരമഭായ  മറട്ട്  തടസ്സങ്ങളനിലഭാത്തതുലാം  സങ്കതീര്ണമഭായ
നടപടനികമങ്ങള ആവശലമനിലഭാത്തതുമഭായ അകപക്ഷകേളനികനലുലാം പരഭാതനികേളനികനലുലാം
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
എലഭാ  വകുപ്പുകേളുലടയലാം  പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്ത്തന  പതനികേ  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയട്ട്
വകുപ്പുകേളനിലല ഫയല് തതീര്പഭാക്കല് സലാംബന്ധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുനണട്ട്.

ലപന്റെനിലാംഗട്ട് ഫയലുകേളനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന് നടപടനി

10(2619) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പല  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ചുരുക്കലാം  ചേനില  ഉകദലഭാഗസര്
കജഭാലനി  സമയത്തട്ട്  സതീറനിലനിരനിക്കഭാലതയലാം  ഓഫതീസനിലലത്തുന്ന  അകപക്ഷകേകരഭാടട്ട്
കസവന തല്പരതകയഭാലട മറുപടനി പറയഭാലതയലാം ബുദനിമുടനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  ജതീവനക്കഭാരനുലാം  മഭാനുവല്  ഓഫട്ട്
ഓഫതീസട്ട്  ലപ്രഭാസതീജര്  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണട്ട്  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
ബന്ധലപട സൂപര്ശവസറനി ഉകദലഭാഗസനട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഓകരഭാ ഉകദലഭാഗസലന്റെയലാം കപഴണല് രജനിസര് മഭാസഭാമഭാസലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
ലപന്റെനിലാംഗട്ട്  ഫയലുകേളുലട  എണലാം  തനിടലപടുത്തഭാനുലാം  അത്തരലാം  ഫയലുകേളനില്
നനിയമതടസ്സങ്ങള  ഇലഭാത്തവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പ്പു  കേല്പനിക്കുന്നതനിനുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുലാം  മഭാനുവല്  ഓഫട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
ലപ്രഭാസതീജര്  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി  ലചേയഭാന്  ബഭാദലസരഭാണട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനി
ലചേയഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  പരഭാതനികേള  ലഭനിക്കുന്ന  പക്ഷലാം  നനിലവനിലുള്ള
സര്വതീസട്ട് ചേടങ്ങള അനുസരനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി)  നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം കപഴണല് രജനിസറുകേളുകടയലാം
അനുബന്ധ  രജനിസറുകേളുകടയലാം  പരനികശഭാധന  കേര്ശനമഭായനി  നടകത്തണതഭാലണന്ന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലസകകടറനിയറട്ട്  വകുപ്പുകേള/വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേള/
ജനിലഭാകേളകര്മഭാര് മൂനമഭാസത്തനിലലഭാരു ദനിവസലാം ഫയല് അദഭാലത്തനിനഭായനി പ്രകതലകേമഭായനി
നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയലാം  സഭാധലമഭായ  എലഭാ  ഫയലുകേളുലാം  തതീര്പഭാകക്കണതഭാലണനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാടതനികേളനില് അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേരുലാം തമ്മേനില്
നനിലനനില്ക്കുന്ന അഭനിപ്രഭായ വലതലഭാസലാം

11(2620)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഹകക്കഭാടതനി  ഉളലപലടയള്ള  കകേരളത്തനിലല  ചേനില  കകേഭാടതനികേളനില്
അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേരുലാം  തമ്മേനില്  നനിലനനില്ക്കുന്ന  അഭനിപ്രഭായ
വലതലഭാസമുളലപലടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  മുന്ശകേ
എടുത്തട്ട് നടത്തനിയ ശമങ്ങള പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് വഴെനി ലതളനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള സലാംഭവങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാലാം മുന്കേരുതലുകേളുലാം
തുടര് നടപടനികേളുമഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അഭനിഭഭാഷകേരുലാം മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേരുലാം തമ്മേനിലുണഭായ സലാംഘര്ഷങ്ങളക്കട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി ബഹു.  മുഖലമനനിയലട കനതൃതസത്തനില് എറണഭാകുളലാം
ഗസട്ട്  ഹനൗസനില്  വചട്ട്  കചേര്ന്ന  കയഭാഗത്തനിലല  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം
മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേരുലാം  തമ്മേനില്  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന  സലാംഘര്ഷങ്ങള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനഭായനി അഡസകക്കറട്ട് ജനറല് ലചേയര്മഭാനഭായലാം മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം
അഭനിഭഭാഷകേരുകടയലാം പ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപടുത്തനിയലാം ഒരു സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇവര്ക്കു  പുറലമ  കപഭാലതീസുകേഭാരുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങളനില്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലാം  ബന്ധലപട  ജനിലയനിലല  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലാം
സമനിതനിയനില്  ഉളലപടുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിനുപുറലമ  മുഖലമനനി  അഡസകക്കറട്ട്
ജനറലനികനഭാലടഭാപലാം ബഹു. ശഹകക്കഭാടതനി ചേതീഫട്ട് ജസനിസനിലന കനരനില് കേഭാണുകേയലാം
മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  കകേഭാടതനികേളനില്  തടസ്സമുണഭാവനിലലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങള നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്ന തരത്തനില് കനരനിടുന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള ലവബട്ട് ശസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

12(2622)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പുറത്തനിറങ്ങനി 48 മണനികറനിനുള്ളനില് ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേള ലവബ് ശസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

851/2019



66       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

(ബനി)  എങ്കനില് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം ഉണഭായനിട്ടുലാം ഭൂരനിഭഭാഗലാം വകുപ്പുകേളുലാം ഇതട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതട്ട് പഭാലനിക്കഭാത്തവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  എലഭാ  ഉത്തരവകേളുലാം
സര്ക്കുലറുകേളുലാം  അവ പുറലപടുവനിക്കലപടുന്ന  സമയലാംതലന്ന  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ലവബ്ശസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശലാം  9-6-2016-ലല  590/
എസട്ട്.സനി1/2016/ലപഭാ.ഭ.വ. സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മനനിസഭഭാകയഭാഗ
തതീരുമഭാനത്തനികനലുള്ള  ഉത്തരവകേള  48  മണനികറനിനുള്ളനില്  പുറലപടുവനിക്കണലമനലാം
അപ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിക്കുന്ന ഉത്തരവകേള അകപഭാളത്തലന്ന സര്ക്കഭാര് ലവബട്ട് ശസറനിലുലാം
വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ലവബ്ശസറട്ട്  ഉലണങ്കനില്  അതനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചേനില  വകുപ്പുകേള  യഥഭാസമയലാം  ഉത്തരവകേള  ലവബ്ശസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനില് വതീഴ്ചവരുത്തുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ഉത്തരവകേള
യഥഭാസമയലാം ലവബ്ശസറനില് ലഭലമലലങ്കനില് അവ അടനിയനരമഭായനി ലഭലമഭാക്കഭാന്
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

വകുപ്പുകേളുലട സബട്ട് ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസുകേള

13(T*2623) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  മുന്സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  ലവള്ളരനിക്കുണട്ട്,
മകഞശസരലാം തഭാലൂക്കുകേളനില് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട സബട്ട് ഡനിവനിഷന് ഓഫതീസുകേള
ഇലഭാത്തതുമൂലലാം ഉണഭായനിട്ടുളള ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്  ബന്ധലപട  സബട്ട്  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസുകേള
എന്നഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനി

14(2624) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  2015  കമയട്ട്  മഭാസത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
സലാംഘടനിപനിച ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല ലകേഭാളത്തലു
വനികലജനില് അമ്മേഭാവന് മണനികേണ്ഠലന്റെ സലാംരക്ഷണയനില് കേഴെനിയന്ന സഭാജ,  സന്ധല,
സഞ്ജന  എന്നതീ  കുടനികേലള  ദലത്തടുക്കുന്നതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിരുകന്നഭാ;  പ്രസ്തുത
കുടനികേളക്കട്ട് നല്കേനിയ വഭാഗഭാനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് ഏലതങ്കനിലുലാം വഭാഗഭാനലാം കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പഭാവലപടവലര വനിളനിച്ചു വരുത്തനി വഭാഗഭാനങ്ങള നല്കേനി തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാലത  ഒഴെനിവഭാക്കനിയതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള  ഇനൗ  വനിഷയത്തനില്  പുതനിയ
സര്ക്കഭാര്  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 2015-ലല ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയനില് മണനികേണ്ഠന് സമര്പനിച
അകപക്ഷയനികനല്  കുടനികേലള  ഏലറടുത്തട്ട്  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി
ഭൂമനിയലാം ധനസഹഭായവലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  കുടനികേലള കസ്നേഹപൂര്വലാം
പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം ലചേയനിരുന.  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
സലത്തനിലന്റെ  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  സന്ധല  എന്ന  കുടനിലയ
'കസ്നേഹപൂര്വലാം' പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില് ഇല.

അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയലട എന്ടനി കകേഡറനില് തസ്തനികേമഭാറലാം

15(2625) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  28-2-2011-ലല  GO(P)No.65/2011/GAD  എന്ന  ലസഷലല്  റൂള
കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം,  25-3-2006-നട്ട്  കശഷലാം  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിച  കേമ്പക്യൂടര്
അസനിസന്റെട്ട്/സനി.എ.-മഭാരുലട  തസ്തനികേമഭാറത്തനിനഭായനി  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയലട
എന്ടനി  കകേഡറനില്  20%  നതീക്കനിവയ്ക്കണലമന്ന  ചേടലാം  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനില്
പൂര്ണമഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  25-3-2006-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിചവരുലാം  അസനിസന്റെട്ട്
ലടയനിനനിയഭായവരുമഭായ  ലസലക്ഷന്  കഗ്രഡട്ട്  കേമ്പക്യൂടര്  അസനിസന്റെട്ട്/സനി.എ.-മഭാലര
പ്രസ്തുത  20  ശതമഭാനത്തനില്  ഉളലപടുത്തണലമന്നട്ട്  ലസഷലല്  റൂളനില്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ലസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരലാം ലസലക്ഷന് കഗ്രഡനിലുള്ള കേമ്പക്യൂടര്
അസനിസന്റെട്ട്മഭാര്ക്കുലാം/സനി.എ.-മഭാര്ക്കുലാം അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയലട എന്ടനി കകേഡറനില്
തസ്തനികേമഭാറത്തനിനട്ട് അര്ഹതയകണഭാ എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 25-3-2006-നട്ട് കശഷലാം സര്വതീസനില് പ്രകവശനിച കേമ്പക്യൂടര് അസനിസനമഭാര്ക്കുലാം/
സനി.എ.-മഭാര്ക്കുലാം അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയലട എന്ടനി കകേഡറനില്  20%  തസ്തനികേമഭാറലാം
ഉത്തരവട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) 25-3-2006-നട്ട് കശഷലാം സര്വതീസനില് പ്രകവശനിച ലപഭാതുഭരണ വകുപനിലല
കേമ്പക്യൂടര്  അസനിസനമഭാര്ക്കട്ട്  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയലട
എന്ടനി കകേഡറനില് എത തസ്തനികേയനികലക്കഭാണട്ട് തസ്തനികേമഭാറലാം നല്കകേണതട്ട്; 25-3-2006-നട്ട്
കശഷലാം സര്വതീസനില് പ്രകവശനിച കേമ്പക്യൂടര് അസനിസനമഭാരനില് നനിന്നട്ട് തസ്തനികേമഭാറലാം
ലഭനിച എതകപര് അസനിസന്റെനിലന്റെ എന്ടനി കകേഡറനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട്;  ഇനനി
എത കേമ്പക്യൂടര് അസനിസനമഭാര്ക്കട്ട് അസനിസന്റെനിലന്റെ എന്ടനി കകേഡറനില് തസ്തനികേമഭാറലാം
നല്കേഭാനുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനിയലാം അസനിസന്റെട്ട് ലടയനിനനി നനിയമനലാം വഴെനിയമഭായനി
അസനിസന്റെട്ട് എന്ടനി കകേഡറനില് 20% ഒഴെനിവകേള നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലസഷലല് റൂളനില് വലവസ ലചേയനിടനില.  എന്നഭാല് ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.
തസ്തനികേയനില്  നനിനള്ള  തസ്തനികേമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്  17-3-2007-ല്  പുറലപടുവനിച
സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  199/07/ലപഭാഭവ ഉത്തരവനില്  25-3-2006-നട്ട് മുമ്പട്ട് സര്വതീസനില്
പ്രകവശനിചതുലാം 6 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുമഭായ ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.മഭാര്ക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള
ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  അസനിസന്റെട്ട്  (എന്ടനി  കകേഡര്)  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
തസ്തനികേമഭാറ നനിയമനലാം നല്കേഭാവന്നതഭാലണനലാം  25-3-2006-നട്ട് മുമ്പട്ട് സര്വതീസനില്
പ്രകവശനിച  ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.-മഭാരനില്  അവസഭാനലത്ത  ആളുലാം  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസര്
ആകുന്നതുവലര നനിലവനിലുള്ള  ലസക്ഷന്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനലാം
തുടരഭാവന്നതഭാലണനലാം  25-3-2006-കനഭാ  അതനിനട്ട്  കശഷകമഭാ  ശടപനിസട്ട്/സനി.എ.
ആയനി  സര്വതീസനില്  പ്രകവശനിചവര്ക്കട്ട്  4  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള
സതീനനികയഭാരനിറനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില് നനിലവനിലുള്ള  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം
അസനിസന്റെട്ട് എന്ടനി കകേഡര് തസ്തനികേയലട 20% ഒഴെനിവകേളനില് 2:1 അനുപഭാതത്തനില്
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നനിയമനലാം  നല്കേഭാവന്നതഭാലണനലാം  വലവസ  ലചേയനിരുന.  അസനിസന്റെട്ട്  ലടയനിനനി
ആയനി നനിയമനിതരഭാകുന്നവര് അസനിസന്റെട്ട്  കകേഡര് തസ്തനികേയനില് ഒഴെനിവള്ളനിടത്തഭാണട്ട്
നനിയമനിക്കലപടുന്നതട്ട്.   അതഭായതട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്
ഇവരുലട നനിയമനലാം വഴെനി നനികേത്തലപടുന്നതട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് തസ്തനികേമഭാറലാം
വഴെനി അസനിസന്റെട്ട് കകേഡറനികലക്കട്ട് മഭാറുന്ന ജതീവനക്കഭാരുലട എണലാം കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള
അസനിസന്റെട്ട് ലടയനിനനി തസ്തനികേയലാം കേണക്കനിലലടുകക്കണതുണട്ട്.

(സനി) ലസഷലല് റൂള പ്രകേഭാരലാം അര്ഹതയനില.

(ഡനി&ഇ)  കേമ്പക്യൂടര് അസനിസന്റെട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  തസ്തനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനുലാം
അസനിസന്റെട്ട്  ലടയനിനനി  നനിയമനത്തനിനുമഭായനി  അസനിസന്റെട്ട്  എന്ടനി  കകേഡറനില്  50
ഒഴെനിവകേളക്കട്ട് അര്ഹതയണട്ട്.  37  കപര് തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനിയലാം  7  കപര് അസനിസന്റെട്ട്
ലടയനിനനിയഭായലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.   ബഭാക്കനിയള്ളവര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴെനിവകേള

16(2626) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ഏലതലഭാലാം  സര്ക്കഭാര്,
അര്ദസര്ക്കഭാര്,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ട്ടു
ലചേയനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് എണലാം സഹനിതലാം വനിവരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന  25-5-2016  മുതല്  31-8-2016  വലര
കേഭാലയളവനില് ആലകേ  9708  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേരുനഭാഗപള്ളനി ടഭാങ്കര് ദുരനത്തനിനനിരയഭായവര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില്

17(2627) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2010 ഡനിസലാംബര് 31-നട്ട് കേരുനഭാഗപള്ളനി-പുത്തന് ലതരുവനില് വച്ചുണഭായ
ടഭാങ്കര്  ദുരനത്തനില്ലപടവലര  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിനനിടയനില്  കേഭാഴ്ച
നഷ്ടലപട  ശതീ.  രഭാമദഭാസട്ട്,  ലകേഭാകചഭാലനിക്കല്  കേനിഴെക്കതനില്,  ചേങ്ങന്കുളങ്ങര,
വവഭാക്കഭാവട്ട്  എന്നയഭാളനിനട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര് സമഭാശസഭാസമഭായനി  ലതഭാഴെനില് നല്കുലമന്നട്ട്
അറനിയനിചനിരുന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



70       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

(ബനി)  പ്രസ്തനത  ദുരനത്തനിനനിരയഭായനി  മരണലപടവരുലട  ആശനിതരുളലപലട

എത കപര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് നല്കേനി; അവരുലട കപരുവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഇനനിയലാം  ലതഭാഴെനില് നല്കേഭാനുള്ളവരുലട കപരു

വനിവരലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ശതീ.  രഭാമദഭാസനിനട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  കജഭാലനി  നല്കുന്നതനിനട്ട്

ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിരുന്ന ശതീമതനി റഷതീദ, പറക്കുളത്തനില് കേനിഴെക്കതനില്, ലതഭാടനിയര്;

ഷതീജ,  തഭാലൂര്  കേനിഴെക്കതനില്,  കേടത്തൂര്,  തഴെവ  എന്നതീയഭാളുകേളക്കട്ട്  കജഭാലനി

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം ഇവര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുകണഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശതീ. രഭാമദഭാസനിനട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ഒരു

ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായമഭായനി  ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  നമ്പര്  3915/2015/റവ.  തതീയതനി

25-7-2015  പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനിയഭാളക്കട്ട് കജഭാലനി നല്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്

തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(ബനി-ഡനി) കേഭായലാംകുളലാം അഗനിശമന രക്ഷഭാനനിലയത്തനില് കജഭാലനി കനഭാക്കനിയനിരുന്ന

ഫയര്മഭാന് ഒ.  സമതീര് സലാംഭവത്തനില് മരണലപടനിരുന.  ടനിയഭാലന്റെ ഭഭാരല  ശതീമതനി

എ.  ഷതീജയ്ക്കട്ട്  സഹകേരണ  വകുപനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ഇന്ലസകര്

തസ്തനികേയനില്  ആശനിത  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അപകേടത്തനില്  മരണലപട

തുളസതീധരന്പനിള്ളയലട ഭഭാരല ശതീമതനി ജയലകനി പനി.-യ്ക്കുലാം പനി. ലകേ. അഭനിലഭാഷനിലന്റെ

സകഹഭാദരന്  ശതീ.  അരുണ  കുമഭാര്  ലകേ.  പനി.-യ്ക്കുലാം  സശപകകേഭായനില്  അസനിസന്റെട്ട്

ലസയനില്സ്മെഭാന്  തസ്തനികേയനില്  കജഭാലനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  അപകേടത്തനില്

മരണലപട  അഷറഫനിലന്റെ  ഭഭാരല  ശതീമതനി  ഷലാംനയ്ക്കട്ട്  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്

26/2016/എഎചട്ട്ഡനി  തതീയതനി  9-9-2016  പ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  കകേരളഭാ

ഫതീഡ്സനിലന്റെ കേരുനഭാഗപള്ളനി യണനിറനില് കജഭാലനി നല്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

പ്രസ്തുത  സലാംഭവത്തനില്  മരണലപട  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസരഭായ  സുനനില്  കുമഭാര്,

പ്രദതീപട്ട്  കുമഭാര്  എന്നനിവരുലട  മക്കളക്കട്ട്  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം

ലതഭാഴെനില് നല്കകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി  ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം  ലതഭാഴെനില് നല്കേഭാനുകണഭാ

എന്ന വനിവരലാം മറട്ട് ബന്ധലപട വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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മുഖലമനനിയലട കേടഭാശസഭാസ പദതനി

18(2628) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാന്
വരുമഭാന പരനിധനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏതട്ട് കേഭാലയളവനില് വഭായലയടുത്തവര്ക്കഭാണട്ട് കേടഭാശസഭാസ പദതനിയലട
ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാവകേ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയലട  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാന്
വരുമഭാനപരനിധനി നനിശയനിചനിടനില.

(ബനി)  20-8-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം
വഭായലയടുത്തതനിലന്റെ  കേഭാലയളവട്ട്  നനിശയനിചനിടനിലലങ്കനിലുലാം  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്
തതീയതനിയനില് വഭായഭാകുടനിശനികേയള്ളവര്ക്കഭാണട്ട് ഉത്തരവനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി കേടഭാശസഭാസ
പദതനിയലട ആനുകൂലലലാം ലഭലമഭാവകേ.

ലസകകടറനിയറട്ട് അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം

19(2629) ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസകകടറനിയറട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്  നനിയമനങ്ങളക്കഭായളള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് എന്നട്ട് നനിലവനില് വനലവനലാം എത ഒഴെനിവകേള ഇകപഭാള
ഉലണനലാം എത കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  വര്ഷങ്ങളനിലല  നനിയമനങ്ങളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള
ഒഴെനിവകേളനില് ഉണഭാകുന്ന കുറവനിനട്ട് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  മുന്കൂറഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  നനിയമനങ്ങള  നടത്തഭാറുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വകുപട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള മുന്കൂര് ഒഴെനിവകേളുലട എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പനി.എസട്ട്.സനി., കലഭാക്കല് ഫണട്ട് ഓഡനിറട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനട്ട്
ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതനിനഭാല് കൂടുതല് തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചട്ട് റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില് നനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലസകകടറനിയറട്ട് അസനിസന്റെട്ട് തസ്തനികേയനില് ആശനിത നനിയമനലാം,  കസഭാര്ട്സട്ട്
കേസഭാട, തസ്തനികേമഭാറലാം, പ്രകതലകേ ഉത്തരവട്ട് എന്നനിവയനിലൂലട നനിയമനലാം നല്കുന്നവരുലട
ശതമഭാനലാം എതയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ആലകേ ഒഴെനിവകേളനില് എത ശതമഭാനലാം
കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  മറട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  വനിരമനിക്കുന്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണത്തനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനിടഭാണട്ട്
ഒഴെനിവകേള ഉണഭാകുന്നതട്ട്.

(സനി) ഒഴെനിവകേള മുന്കൂറഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാറുണട്ട്.  2016
ജനുവരനി  മുതല്  ഡനിസലാംബര്  വലര  ലപഭാതുഭരണ  വകുപനില്  ഉണഭാകുന്ന  67
വനിരമനിക്കല് ഒഴെനിവകേള മുന്കൂറഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്
വകുപ്പുകേലള സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ആശനിത നനിയമനലാം  5%,  തഭാഴ്ന്ന വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലട തസ്തനികേ മഭാറലാം
4%,  കേമ്പക്യൂടര്  അസനിസന്റെട്ട്/സനി.എ.  തസ്തനികേയനിലുള്ളവരുലട  തസ്തനികേ  മഭാറലാം  20%
എന്നനിങ്ങലന നനിയമനലാം നല്കുന.  കൂടഭാലത കസഭാര്ട്സട്ട് കേസഭാട നനിയമനത്തനിനഭായനി
വനിജഭാപനലാം ലചേയ്യുന്ന ആലകേ തസ്തനികേകേളുലട  10%  സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  സര്വതീസനിലല
അസനിസന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേളനിലല  നനിയമനത്തനിനഭായനി  മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്.   കമല്  പറഞ്ഞെ
ഒഴെനിവകേള കേനിഴെനിച്ചുള്ള മുഴുവന് ഒഴെനിവകേളനിലുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി നനിയമനലാം നല്കേനി
വരുന.

വനിശസകേര്മ്മേജരുലട വനിവനിധ ആവശലങ്ങള

20(2631)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസപ്റലാംബര്  17  വനിശസകേര്മ്മേദനിനലാം  സലാംസഭാന  അവധനിയഭായനി
പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായ  വനിശസകേര്മ്മേജരുലട  പഭാരമ്പരല
അവകേഭാശങ്ങള നനിലനനിര്ത്തനി ഇരുമ്പുപണനി,  മരപണനി,  സസര്ണപണനി,  കേല്പണനി,
മൂശഭാരനിപണനി തുടങ്ങനിയ ലതഭാഴെനിലുകേൾ  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലതഭാഴെനില് സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിശസകേര്മ്മേജരുലട വനിവനിധ പ്രശ്നങ്ങള പഠനിച കഡഭാ. ശങ്കരന് കേമ്മേതീഷന്
റനികപഭാര്ടട്ട് ബന്ധലപട സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആര്ടനിസഭാന്സട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തനിലപടുത്തുവഭാന് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  പരമ്പരഭാഗത  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  എന്ന  നനിലയനില്  60  വയസ്സട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ
വനിശസകേര്മ്മേജര്ക്കട്ട് വരുമഭാന പരനിധനി ഉയര്ത്തനി അനുവദനിച ലപന്ഷന് വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഉന്നതവനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  വനിശസകേര്മ്മേജര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  2%
സലാംവരണലാം,  സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിലുലാം നടപഭാക്കനി 10%  ആയനി ഉയര്ത്തുകമഭാ;
കദവസസലാം കബഭാര്ഡനില് വനിശസകേര്മ്മേജര്ക്കട്ട് പ്രഭാതനിനനിധലലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി-ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(എഫട്ട്) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലസകകടറനിയറനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ, തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുകേളനില്
ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന ഫയലുകേള

21(2632)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസകകടറനിയറനിലല  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപ്പുകേളനിലല  ചേനില  ലസക്ഷനുകേളനില്  ഫയലുകേള  ലകേടനിക്കനിടന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമലഭാതനിരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രശ്നലാം നവലാംബര് ഒന്നഭാലാം തതീയതനിക്കട്ട് മുമ്പട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രസ്തുത ഫയലുകേള അകത വകുപനില്തലന്ന കജഭാലനിഭഭാരലാം കുറഞ്ഞെ ലസക്ഷനനികലക്കട്ട്
മഭാറനി ഫയല് തതീര്പഭാക്കല് പ്രകനിയ ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) കജഭാലനി ഭഭാരകടുതല് ഫയല് ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുനലണങ്കനില്
അക്കഭാരലലാം  ഉചേനിതതലത്തനില്  ശദയനില്ലപടുത്തനി  ആവശലമഭായ  കമതീകേരണങ്ങള
ലചേകയണതഭാലണന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട മനികേവട്ട് വനിലയനിരുത്തല്

22(2633) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലട  മനികേവട്ട്  വനിലയനിരുത്തഭാന്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  ജനസമ്പര്ക്ക  പരനിപഭാടനി  നടത്തഭാന്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  അതനിലന്റെ  നനിയമ  സഭാധുത  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.എ.എസട്ട്.  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് കഗ്രഡട്ട് നനിശയനിക്കുന്നതട്ട് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുന്നതഭാകണഭാ എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് നനിയകമഭാപകദശലാം
കതടനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനനിസഭ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടു
കണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് ഐ.എ.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസ സലാംഘടനകേള നനികവദനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട മനികേവട്ട് വനിലയനിരുത്തഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഐ.എ.എസട്ട്.  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  അഖനികലനലഭാ  സര്വതീസട്ട്  ചേടലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷന് ശഗഡട്ട് ശലന്സട്ട് പ്രകേഭാരലാം തസ്തനികേകേളക്കട്ട് കഗ്രഡട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതഭായതട്ട് ചേതീഫട്ട് ലസകടറനി കഗ്രഡട്ട്,  പ്രനിന്സനിപല് ലസകടറനി കഗ്രഡട്ട്,  ലസകടറനി
കഗ്രഡട്ട്,  ലസലക്ഷന് കഗ്രഡട്ട്,  ജൂനനിയര് അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  ഐ.എ.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസരുലട  ജതീവനക്കഭാരലങ്ങളനിലല  ഉത്തരവകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കപഴണല്  മനഭാലയമഭാണട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നനിയകമഭാപകദശലാം കതടനിയനിടനില.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

(ഇ) നല്കേനിയനിടനില.

കഡഭാ. എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള കേലഭാമനിലന്റെ വനികേസന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

23(2634) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലന്റെ  സമഗ്ര  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  മുന്  രഭാഷപതനി
കഡഭാ. എ. പനി. ലജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം എലനങ്കനിലുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അവതരനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ആയതട്ട്  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേലളലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മുന് രഭാഷപതനിയഭായനിരുന്ന കഡഭാ.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം കകേരളത്തനിലന്റെ
സമഗ്ര  സഭാമ്പത്തനികേ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തഭാലഴെപറയന്ന  10  ഇന  കേര്മ്മേ
പദതനികേള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭായനി:

1. ആതതീയവലാം ആകരഭാഗലപരവലാം ശഭാസ്ത്രതീയവമഭായ വനികനഭാദസഞഭാര പദതനികേള

2. സട്ട് മഭാര്ടട്ട് ജലപഭാതഭാ വനികേസനലാം

3. അറനിവല്പന്നങ്ങളുലട (Knowledge products) വനികേസനവലാം വനിപണനവലാം

4. ആയര്കവദ ഔഷധസസലങ്ങളനില് നനിനള്ള മരുനലന്നങ്ങള

5. നഴ്സുമഭാരുലടയലാം മറ്റു  പഭാരഭാലമഡനികനിലന്റെയലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

6. വനികദശ ഇനലക്കഭാലരയലാം മറട്ട്  നനികക്ഷപകേകരയലാം  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള
പ്രകതലകേ സഭാമ്പത്തനികേ കമഖലഭാ രൂപതീകേരണലാം

7. ആഴെക്കടല്  മത്സലബന്ധനലാം,  മത്സലസലാംസരണലാം,  കേടല്  ഭക്ഷല
വനിഭവങ്ങളുലട വനിപണനലാം എന്നനിവയ്ക്കഭായള്ള പദതനികേള

8. തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്  PURA  നടപഭാക്കുകേ  വഴെനി  ഗ്രഭാമ-നഗര
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട തുലല ഉന്നമനത്തനിനഭായള്ള പദതനികേള

9. ചേഭായ,  കേഭാപനി,  സുഗന്ധവലഞ്ജനങ്ങള,  നഭാളനികകേരലാം,  പഴെവര്ഗങ്ങള
എന്നനിവയ്ക്കട്ട് മൂലലവര്ദനവട്ട്

10. സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഐ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യലട
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാടുകൂടനി ബഹനിരഭാകേഭാശ സഭാകങ്കതനികേവനിദലഭാ ഉപകയഭാഗലാം.

കമല്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  2-8-2005-ലല  സ.ഉ.(ശകേ)
49/2005/പഭാനനിലാംഗട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  കമല്
പദതനികേളനികനല്  ജലവനിഭവലാം,  വനികനഭാദസഞഭാരലാം,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ഗതഭാഗതലാം,
ലപഭാതുഭരണലാം,  കൃഷനി,  ആകരഭാഗലലാം,  വലവസഭായലാം,  മത്സലബന്ധനവലാം  തുറമുഖവലാം,
ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളനില് തുടര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഹഭാഡ പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

24(2635)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഹഭാഡ  (ഹനിൽ  ഏരനിയ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനി)-യനില് ഉളലപടുത്തനി നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹഭാഡ  പദതനിയനില്  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  അര്ഹതയള്ള  6
പഞഭായത്തുകേലളകടനി  (വഴെനിക്കടവട്ട്,  കപഭാത്തുകേലട്ട്ല,  കേരുളഭായനി,  മൂകത്തടലാം,  എടക്കര,
അമരമ്പലലാം, ചുങ്കത്തറ)ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഹഭാഡ  (ഹനില് ഏരനിയ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
അകതഭാറനിറനി)യനില് ഉളലപടുത്തനി നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനില് നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം കശഖരനിച്ചുനല്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  വഴെനിക്കടവട്ട്,  കപഭാത്തുകേലട്ട്ല,  കേരുളഭായനി,
അമരമ്പലലാം, ചുങ്കത്തറ എന്നതീ പഞഭായത്തുകേള മലകയഭാര വനികേസന ഏജന്സനിയലട
ഒന്നഭാലാം  ഘടത്തനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  നനിബന്ധനയനുസരനിചട്ട്
ഭൂവനിസ്തൃതനിയലട കുറഞ്ഞെതട്ട് 25% എങ്കനിലുലാം പ്രകദശലാം 800 മതീറര് കകേഭാണ്ടൂറനിനട്ട് മുകേളനില്
വരനികേകയഭാ  പഭാരനിസനിതനികേ  ദുരനങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭാവകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന
പഞഭായത്തുകേലളയഭാണട്ട് ഹഭാഡയലട പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതട്ട്.

സലാംസഭാന ആസൂതണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പുനനഃസലാംഘടന

25(2637) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സലാംസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
പുനനഃസലാംഘടനയമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം ഏജന്സനികേള പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് എത തുകേയഭാണട്ട് പഠനത്തനിനഭായനി പ്രസ്തനത ഏജന്സനിയ്ക്കട്ട് നല്കേനിയലതന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഠനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  എലനങ്കനിലുലാം  മഭാറങ്ങള
ആസൂതണ കബഭാര്ഡനില് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  8-1-2013-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  12/2013/പഭാനനിലാംഗട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ശഹദരഭാബഭാദനിലല അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സഭാഫട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് ഇനലലയ സലാംസഭാന
ആസൂതണ കബഭാര്ഡനിലന്റെ പഭാന് റതീ സ്ട്രേക്ചറനിലാംഗട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.   ഇതനിനഭായനി  22.95  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  ഏജന്സനിക്കട്ട്
നല്കേനിയതട്ട്.

(ബനി&സനി) റനികപഭാര്ടനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില.

പഞവത്സര പദതനികേള

26(2638) കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പഭാനനിങ്ങട്ട്  കേമ്മേതീഷന് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാനത്തട്ട് പഞവത്സര പദതനി എങ്ങലന നടപഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി) ഈ സഭാഹചേരലലാം മറനികേടക്കഭാന് എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ&ബനി)  കകേരളത്തനില്  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. വലക്തമഭായ ആസൂതണത്തനിലൂലട മഭാതകമ സഭായനിയഭായ വനികേസനലാം
കനടഭാനഭാവ  എന്ന  തനിരനിചറനിവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഈ  തതീരുമഭാനലാം.
പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന
ആസൂതണ  കബഭാര്ഡനില്  43  കേര്മ്മേ  സമനിതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം  ഈ
സമനിതനികേളുലട  കയഭാഗലാം  നടനവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.  ഇവയലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പദതനിയലട  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.   പദതനിയലട
സമതീപന  കരഖ  (approach  paper)  പുറത്തനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പദതനിയലട ആദല വര്ഷമഭായ 2017-18 വഭാര്ഷനികേ പദതനിയലട
പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  തുടക്കലാം  കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പു
കമധഭാവനികേള,  ഗവണലമന്റെട്ട് ലസകടറനിമഭാര്,  മനനിമഭാര് എന്നനിവരുമഭായള്ള ചേര്ചകേള
ഒകകഭാബര്, നവലാംബര് മഭാസങ്ങളനില് നടക്കുന്നതഭാണട്ട്.  വഭാര്ഷനികേ പദതനി 2017-18-
ലന്റെ  പദതനി  കരഖ ലഫബ്രുവരനി  2017-നുലാം  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര പദതനിയലട
പദതനി  കരഖ  2017-18-ലന്റെ  ആദല  പഭാദത്തനില്  തലന്ന  പുറത്തനിറക്കുന്നതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടുന.

പതനിമൂന്നഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയലട മുന്ഗണനഭാകമങ്ങള

27(2639) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പതനിമൂന്നഭാലാം പദതനിയലട ലക്ഷലങ്ങളനിലുലാം പരനിപഭാടനികേളനിലുലാം മുന്ഗണനഭാ
കമങ്ങള ഏലതലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളനിലഭാണട്ട് എന്നട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയലട  നടത്തനിപട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നതട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡനില്  പതനിമൂന്നഭാലാം  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  43  കേര്മ്മേ  സമനിതനികേളുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം  സലാംസഭാന  ആസൂതണ
കബഭാര്ഡട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  സമതീപന  കരഖയലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലുമഭാണട്ട്
മുന്ഗണനഭാ കമങ്ങള നനിശയനിക്കുന്നതട്ട്. കേര്മ്മേ സമനിതനികേളുലട റനികപഭാര്ട്ടുലാം സമതീപന
കരഖയലാം ഉടന് തലന്ന പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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സലാംസഭാനലത്ത ആസൂതണ പ്രകനിയ

28(2640) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഞവല്സര  ആസൂതണലാം  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയലാം
ആസൂതണ  കേമ്മേതീഷന്  തലന്ന  ഇലഭാതഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ  പശഭാത്തലത്തനില്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആസൂതണ  പ്രകനിയ  ഏതു  തരത്തനില്  നടത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനണഭാലാം പഞവത്സരപദതനിയനില്
ലക്ഷലമനിട പദതനികേളുലാം അവയലട ഫലപ്രഭാപ്തനിയലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനിയനില്  അധനിഷനിതമഭായനി  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട
വനികേസനലാം  സഭാദലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  വനികേസനതനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  പതനിമൂന്നഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  വലക്തമഭായ  ആസൂതണത്തനിലൂലട  മഭാതകമ  സഭായനിയഭായ
വനികേസനലാം  കനടഭാനഭാവ  എന്ന  തനിരനിചറനിവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഈ
തതീരുമഭാനലാം.   പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  ആസൂതണ
കബഭാര്ഡനില്  43  കേര്മ്മേ  സമനിതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകേയലാം  ഈ  സമനിതനികേളുലട
കയഭാഗലാം നടനവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.  ഇവയലട റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
പദതനിയലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.  പദതനിയലട സമതീപന കരഖ (approach
paper)  പുറത്തനിറക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   വഭാര്ഷനികേ പദതനി
2017-18-ലന്റെ പദതനി കരഖ ലഫബ്രുവരനി 2017-നട്ട് പുറത്തനിറക്കുന്നതനിനുലാം പതനിമൂന്നഭാലാം
പഞവത്സര പദതനിയലട  പദതനി കരഖ  2017-18-ലന്റെ ആദല പഭാദത്തനില് തലന്ന
പുറത്തനിറക്കുന്നതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനണഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയനില്
കൃഷനിയലാം അനുബന്ധ കമഖലകേളുലാം, ഗ്രഭാമ വനികേസനലാം, പ്രഭാകദശനികേ വനികേസനത്തനിനുള്ള
പ്രകതലകേ  പരനിപഭാടനി,  ജലകസചേനവലാം  ലവള്ളലപഭാക്ക  നനിവഭാരണവലാം,  ഊര്ജ
വനികേസനലാം,  വലവസഭായവലാം  ധഭാതുക്കളുലാം,  ഗതഭാഗതലാം,  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേവലാം
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പരനിസനിതനിയലാം,  ലപഭാതു  സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള,  സഭാമൂഹല  കസവനലാം,
ലപഭാതുകസവനങ്ങള എന്നതീ കമഖലകേളനിന് കേതീഴെനില് വനിവനിധ സതീമുകേള, കപ്രഭാജക്ടുകേള,
പനണഭാലാം  പഞവത്സര  പദതനി  കേഭാലത്തുള്ള  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേള  എന്നനിവ
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പനണഭാലാം പഞവത്സര പദതനിയനിലല ആദല നഭാലു വര്ഷ
കേഭാലലത്ത  ഉപകമഖല  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിഹനിതവലാം  ലചേലവലാം  അനുബന്ധമഭായനി
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  സലാംസഭാന  ആസൂതണ  കബഭാര്ഡ നില്  പതനിമൂന്നഭാലാം  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിച  43  കേര്മ്മേ  സമനിതനികേളുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം  സലാംസഭാന
ആസൂതണ കബഭാര്ഡട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്ന സമതീപന കരഖയലടയലാം അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
വനികേസന  തനലാം  രൂപലപടുത്തുന്നതട്ട്.   കേര്മ്മേ  സമനിതനികേളുലട  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
സമതീപനകരഖയലാം ഉടലന പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇക്കകണഭാമനികട്ട് & സഭാറനിസനികട്ട് വകുപട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട  സര്വതീസട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങള

29(2641) ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇക്കകണഭാമനികട്ട് & സഭാറനിസനികട്ട് വകുപനില് ജതീവനക്കഭാരുലട ലപ്രഭാകബഷന്
ഡനികകറഷന്,  കഗ്രഡട്ട് ആനുകൂലലലാം തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളനില് തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനില്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  വകുപനില്  ലഡപക്യൂടനി  ഡയറകര്  തസ്തനികേയനില്  ലപ്രഭാവനിഷണല്
ലപ്രഭാകമഭാഷന്  വഴെനി  നനിയമനിതരഭായ  14  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  ഇതുവലര
റഗുലശറസട്ട് ലചേയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ടനി ജതീവനക്കഭാരുലട ലപ്രഭാകബഷന് പ്രഖലഭാപനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  കഗ്രഡട്ട് ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിടനില.

(ബനി) ഈ വനിഷയലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേള

30(2643) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവര് കുഞ്ഞുകമഭാന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ലമഭാത്തലാം  എത  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേള  നടപഭാക്കനി
വരുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയലടയലാം  കപരുലാം  ഇനൗ  പദതനികേളക്കട്ട്
2013-14  മുതല്  2016-17  വലര  ഒഭാകരഭാ  വര്ഷവലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  ലമഭാത്തലാം
അര്ഹമഭായ  തുകേയലടയലാം  അനുവദനിചട്ട്  കേനിടനിയ  തുകേയലടയലാം  കേണക്കുകേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട നടത്തനിപട്ട്,  പദതനികേളുലട സമര്പണലാം,
അവകലഭാകേനലാം  എന്നനിവയ്ക്കട്ട്  എലനഭാലക്ക  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;
ഇതനിലന്റെ സലാംഘടനഭാ സലാംവനിധഭാനവലാം ഘടനയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനില് നടപഭാക്കനി വരുന്ന വനിവനിധ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട
പടനികേ, മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  (2016-17)  189  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേള  നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഈ  വര്ഷലാം  മുതല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പുതുക്കനിയ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചട്ട് ലമഭാത്തലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേലള  28  അലാംബലഭാ സതീലാംസട്ട് ആയനി പുതുക്കുകേയലാം ഇവലയ കകേഭാര് ഓഫട്ട് ദ
കകേഭാര് സതീലാംസട്ട് (6 എണലാം), കകേഭാര് സതീലാംസട്ട് (20 എണലാം),  ഓപ്ഷണല് സതീലാംസട്ട് (2
എണലാം) എന്നതീ 3 കേഭാറഗറനിയഭായനി തരലാംതനിരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളുലട നടത്തനിപട്ട്,  പദതനികേളുലട സമര്പണലാം,
അവകലഭാകേനലാം  എന്നനിവ  അതതട്ട്  പദതനി  നനിര്വഹണ  വകുപ്പുകേള/ഏജന്സനികേള
ആണട്ട് പ്രഭാഥമനികേമഭായനി നടത്തുന്നതട്ട്.   കൂടഭാലത അതതട്ട് വകുപ്പുകേളുലട ലസകടറനിമഭാര്
അവകലഭാകേനലാം  ആനുകേഭാലനികേമഭായനി  നടത്തുനണട്ട്.   ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനി  തലത്തനില്
എലഭാ മഭാസവലാം അവകലഭാകേനലാം നടത്തുനണട്ട്.  ഈ വര്ഷലാം ഒകകഭാബര് 1-ാം തതീയതനി
മുഖലമനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  (പഭാന്  എകട്ട്ലപന്ഡനിചര്  റനിവക്യൂ  കേമ്മേനിറനി)
അവകലഭാകേനലാം നടത്തുകേയണഭായനി. തുടര്നലാം എലഭാ ശതമഭാസങ്ങളനിലുലാം  മുഖലമനനിയലട
അവകലഭാകേനലാം  ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാന  ആസൂതണകബഭാര്ഡുലാം
സമയഭാസമയങ്ങളനില് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കഭാറുണട്ട്.
പദതനികേള  അതതട്ട്  വകുപ്പുകേള  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി കകേന്ദ്രസഹഭായത്തനിനഭായനി അയയ്ക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  കകേരളത്തനില്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനികേളുലട  പടനികേ  ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*  പുതുക്കനിയ മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചട്ട്  28 എണമഭായനി
ചുരുക്കനിയ അലാംബലഭാ സതീമുകേളുലട മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള അതതു വകുപ്പുകേളനില് നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കനി സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്. പരനിധനിയനില്ലപടവര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി

31(*T2644) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.  പരനിധനിയനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ശഭാസ്ത്ര
സഭാകങ്കതനികേവകുപനില്നനിനലാം അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന് കവണനി സമര്പനിച അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് എലനങ്കനിലുലാം  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.  കമഖലയനില്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി
നല്കുന്നതട്ട് കകേരള തതീരകദശ പരനിപഭാലന അകതഭാറനിറനിയഭാണട്ട്.  മുന് അകതഭാറനിറനിയലട
കേഭാലഭാവധനി  2016  മഭാര്ചനില്  കേഴെനിയകേയലാം  പുതനിയ  അകതഭാറനിറനി  നനിലവനില്  വരഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുകേയലാം ലചേയതനിനഭാല് അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുകേയണഭായനി.  പുതനിയ അകതഭാറനിറനി പ്രവര്ത്തനലാം തുടങകേയലാം
തുടലരത്തുടലര  മതീറനിലാംഗുകേള  കൂടനി  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  ഇതനികനഭാടകേലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

സനി.ഡബദ്യു.ആര്.ഡനി.എലാം.-ലല നനിയമനങ്ങള

32(2645) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ഡബക്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം.-ലന്റെ എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഡയറകര് നനിയമനത്തനിനഭായനി
ഇന്റെര്വദ്യു  പഭാനല്  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനി.ഡബക്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം.-ലല സയന്റെനിസട്ട് എഫട്ട്-ലുളളവരുലട അസസ്സട്ട്ലമന്റെട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുലാം റനിസളടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;
റനിസളടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവനിലട പുതുതഭായനി നനിയമനലാം ലഭനിച ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് 3 വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം
കപ്രഭാവനിഡന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  വരനിസലാംഖല  പനിടനിച്ചു  തുടങ്ങഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് അതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന

851/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഒന്നഭാമതഭായനി തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപട ആളക്കട്ട്
നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിലയങ്കനിലുലാം ഇയഭാള ഉത്തരവട്ട് നനിരസനിച്ചു.

(ബനി) റനിസളടട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി) ഉണട്ട്.  പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ശജവ ശവവനിധല കബഭാര്ഡട്ട്

33(2646) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശജവശവവനിധല കബഭാര്ഡട്ട് പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്
അതനിലല അലാംഗങ്ങള എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

21-3-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ശകേ)നമ്പര്  01/2015/പരനി.  പ്രകേഭാരലാം
കകേരള സലാംസഭാന ശജവശവവനിധല കബഭാര്ഡട്ട് പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*

തതീരകദശ പരനിപഭാലന നനിയമപരനിധനിയനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ
അനുമതനി

34(2647) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുന്ന സഭാപനലാം ഏതഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  എത
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; ഇതനില് എത അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  അകപക്ഷകേള ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇതട്ട് എകപഭാള പരനിഹരനിക്കഭാനഭാകുലമന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചതനിലന്റെയലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചതനിലന്റെയലാം
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  തതീരകദശ  നനിയനണ
നനിയമലാം ബഭാധകേമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉളലപലടയള്ള വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  അനുമതനി  നല്കുന്നതട്ട്  കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന
അകതഭാറനിറനിയഭാണട്ട് (കകേരള കകേഭാസല് കസഭാണ മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി- KCZMA).

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  1896-ഓളലാം
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  മുന്നൂറനില്പരലാം  അകപക്ഷകേളനില്  തതീര്പ്പു
കേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മുന് അകതഭാറനിറനിയലട കേഭാലഭാവധനി 2016 മഭാര്ചനില് കേഴെനിയകേയലാം പുതനിയ
അകതഭാറനിറനി  നനിലവനില്  വരഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുകേയലാം  ലചേയതനിനഭാല്
അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുകേയണഭായനി.  പുതനിയ
അകതഭാറനിറനി  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങകേയലാം  അകതഭാറനിറനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നട്ട്  പരമഭാവധനി
അകപക്ഷകേളനില് തതീര്പ്പു കേല്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയമഭാണട്ട്.

(ഡനി) ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സലാംസഭാന ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേ പരനിസനിതനി കേനൗണസനിലനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട
ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

35(2648) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിസനിതനി  കേനൗണസനിലനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട പത്തഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ഇതനിനുള്ള തടസ്സലാം എനഭാണട്ട്;

(ബനി) ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം എന്നട്ട് നടപനിലഭാക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിസനിതനി  കേനൗണസനിലനിലല  ഒരു
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഓണലാം  അലവന്കസഭാ  കബഭാണകസഭാ  നല്കേഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നല്കുന്ന  ഓണലാം
അലവന്സുലാം കബഭാണസുലാം സലാംസഭാന ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേ കേനൗണസനിലനിലല എലഭാ
വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഇല.  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി&ഡനി)  6-12-1987-ലല  സ.ഉ.(ശകേ)നമ്പര്  30/87/ശഭാ.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
CSIR  ശമ്പള ലസയനില്/അലവന്സുകേള ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള സയന്റെനിഫനികേട്ട്/തത്തുലല
വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അതനില് പ്രതനിപഭാദനിക്കഭാത്ത ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട് അര്ഹതയനില.
ആയതനിനഭാല് 2016-ലല ഓണലാം അലവന്സട്ട് പ്രസ്തനത ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിടനില.

സലാംസഭാന തണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനി

36(2649) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന തണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനി കകേരളത്തനില് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് അതനിലല അലാംഗങ്ങള ആലരലഭാമഭാണട്ട്;

(സനി) തണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനിയലട കയഭാഗലാം ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം
വനിളനിചട്ട് കചേര്ത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് എന്നഭാലണനലാം ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാന തണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനി കകേരളത്തനില് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി) കകേരള സലാംസഭാന തണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനിയനില് പരനിസനിതനി വകുപനിലന്റെ
ചുമതലയള്ള   മനനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  പരനിസനിതനി  വകുപട്ട്  പ്രനിന്സനിപല്  ലസകടറനി
കേണവതീനറുമഭായനി  ആലകേ  പതനിലനഭാന്നട്ട്  അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  അകതഭാറനിറനി
രൂപതീകേരനിച്ചുലകേഭാണള്ള 25-5-2015-ലല സ.ഉ.(ശകേ) നമ്പര് 8/15/പരനി. എന്ന സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം തണതീര്ത്തട അകതഭാറനിറനിയലട
കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നനിടനില.  25-5-2015-ലല  സ.ഉ.(ശകേ)  നമ്പര്  8/15/പരനി.  പ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില്  വന്ന  ടനി  അകതഭാറനിറനിയലട  ആസഭാനലാം  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ
ആസഭാനലാം  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  ഡയറകകററനിലഭാക്കനിലക്കഭാണലാം  അകതഭാറനിറനിയലട
ചേതീഫട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ഓഫതീസര്  ആയനി  പരനിസനിതനി  കേഭാലഭാവസഭാ  വകുപട്ട്  ഡയറകലറ
നനിയമനിച്ചുലാം സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 7/2016/പരനി. തതീയതനി 1-9-2016 ആയനി ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചട്ട് അകതഭാറനിറനിയലട കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 കടഭാപനിക്കല് ലബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡന് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് 
ഇന്സനിറക്യൂടനിലല നനിയമനങ്ങള

37(2650) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ  കേനൗണസനിലനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  കടഭാപനിക്കല്
ലബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡന് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടനിലല (TBGRI)  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  വനിടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  നനിയമന  രതീതനി  എനഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സഭാപനത്തനില് നനിലവനില് അനുവദനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ള
തസ്തനികേകേളുലാം അതനിലന്റെ എണവലാം എതയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സഭാപനത്തനില് ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് കേതീപര് എന്ന തസ്തനികേ നനിലവനിലുകണഭാ;
പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില് ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം സനിര നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  നനിലവനില്  എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുകഖനയലാം
പതപരസലങ്ങളനിലൂലടയമഭാണട്ട് നനിയമനങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  തസ്തനികേകേളുലട  വനിവരലാം  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*

പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിടനില.

(സനി) ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് കേതീപര് തസ്തനികേയനില് ഒരഭാള പ്രവൃത്തനിലയടുക്കുനണട്ട്.

ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബന്ധലപട സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്. കനിയറന്സട്ട്

38(2651)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശകമഖലയനിലല  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബന്ധലപട
സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.  കനിയറന്സട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നനിലവനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്നനിനലാം എത അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
സനി.ആര്.ഇലസഡട്ട്.-മഭായനി  ബന്ധലപട  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനട്ട്
മുമ്പട്ട് വഭാസകയഭാഗലമഭായ വതീടുകേള/കേചവടസഭാപനങ്ങള ഉണഭായനിരുന്നവര്ക്കട്ട് അതട്ട്
ലപഭാളനിചട്ട് അവനിലടത്തലന്ന നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നനിയമപ്രകേഭാരലാം എലനങ്കനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കകേരളലാം  കപഭാലല  ജനസഭാന്ദ്രതയള്ള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ തതീരകദശങ്ങളനില്
വസനിക്കുന്ന ദുര്ബലവനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര് ഉളലപലടയള്ളവര്ക്കട്ട് ഇത്തരലാം നനിയമങ്ങള
വലനിയകതഭാതനിലുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുന്നതനിനഭാല് ലളനിതവല്ക്കരനിച നനിയമങ്ങള
ഉണഭാക്കഭാന് എനഭാണട്ട് തടസ്സലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം
ഇതുവലര  69-ഓളലാം  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  1991-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  നനിലവനിലുള്ള
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം മഭാതകമ അനുവദനിക്കുകേയള. തതീരകദശ നനിയനണ
കമഖല  III-ല്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  പനിനട്ട്  ഏരനിയ  നനിലവനിലുള്ള
ലകേടനിടത്തനികനക്കഭാള കൂടഭാന് പഭാടനിലലന്ന നനിബന്ധനയണട്ട്.  തതീരകദശ നനിയനണ
കമഖല  II-ല് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം ലകേടനിട ഉപകയഭാഗത്തനിനട്ട്  മഭാറലാം  വരുത്തഭാലത തറ
വനിസ്തതീര്ണ അനുപഭാതലാം (FAR) 1991-ലല ചേടങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി നടത്തഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  തതീരകദശ  നനിയനണ  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിക്കുന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്. അതനിനഭാല് ഇളവകേള നല്കേഭാന് കകേരള സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
നനിരനരലാം ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല് പുതനിയ ഇളവകേള ഒനലാംതലന്ന കകേന്ദ്രലാം
ഇതുവലര പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.

ജവഹര്ലഭാല് ലനഹ്രു കടഭാപനിക്കല് ലബഭാടഭാണനിക്കല് ഗഭാര്ഡന് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട്
ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്

39(2652) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജവഹര്ലഭാല്  ലനഹ്രു  കടഭാപനിക്കല്  ലബഭാടഭാണനിക്കല്  ഗഭാര്ഡന്  ആന്ഡട്ട്
റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടനിലന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള സനി.എസട്ട്.ഐ.ആര്.-നട്ട്
എന്നകത്തയ്ക്കട്ട് പൂര്ണമഭായലാം ശകേമഭാറലാം ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇതട്ട് നയപരമഭായ ഒരു വനിഷയമഭായതനിനഭാല് സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന്നകതയള.

പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് ലവയ്കറജട്ട്

40(2653)  കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമനങ്ങളക്കട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് ലവയ്കറജട്ട് നല്കേഭാറുകണഭാ,
എങ്കനില് എത മഭാര്ക്കഭാണട്ട് നല്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  ഏജന്സനികേള  നടത്തുന്ന  ഏലതലഭാലാം  തരലാം  മത്സര
ഇനങ്ങളനില് പലങ്കടുത്തവര്ക്കഭാണട്ട് ലവയ്കറജട്ട് നല്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സലാംഘടനിപനിക്കുന്ന  മത്സരങ്ങള  മഭാതമഭാകണഭാ  ഇതനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്, എങ്കനില് ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നഭാഷണല് റൂറല് കസഭാര്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് ലഗയനിലാംസനില് പലങ്കടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
ലവയ്കറജട്ട് നല്കുനകണഭാ;

(ഇ)  ഇലലങ്കനില്  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനൗണസനില്  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കടുക്കുന്നവര്ക്കട്ട് ലവയ്കറജട്ട് നല്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.   കകേരള സലാംസഭാന സര്വതീസനിലല കഭാസ്സട്ട്  III,  കഭാസ്സട്ട്  IV
തസ്തനികേകേളനിലല  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  കേഭായനികേരലാംഗത്തട്ട്  പ്രഭാഗതലലാം  ലതളനിയനിച
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നടത്തുന്ന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില് തഭാലഴെപറയലാം
പ്രകേഭാരലാം അധനികേമഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്:

(i) അനര്കദശതീയ മത്സരങ്ങളഭായ ഒളനിമ്പനികട്ട്, ഏഷലന് ലഗയനിലാംസട്ട്,
കകേഭാമണലവല്ത്തട്ട് ലഗയനിലാംസട്ട്  തുടങ്ങനിയവയനിലല വലക്തനിഗത
ഇനങ്ങളനില്  രഭാജലലത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  30%
അധനികേമഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന.

(ii) കദശതീയ മത്സരങ്ങളനില് വലക്തനിഗത ഇനങ്ങളനില് സലാംസഭാനലത്ത
പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  20%  അധനികേമഭാര്ക്കുലാം,  ഇന്റെര്
കസഭാണ മത്സരങ്ങളനില് സര്വകേലഭാശഭാലകേലള പ്രതനിനനിധതീകേരനി
ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  15%  അധനികേമഭാര്ക്കുലാം,  കദശതീയ സ്കൂള ലഗയനിലാംസനില്
സലാംസഭാനലത്ത പ്രതനിനനിധതീകേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് 10% അധനികേമഭാര്ക്കുലാം
സനൗത്തട്ട്  കസഭാണല്  മത്സരങ്ങളനില്  സലാംസഭാനലത്തകയഭാ
സര്വകേലഭാശഭാലലയകയഭാ  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചഭാല്  7 %½
അധനികേമഭാര്ക്കുലാം സലാംസഭാന  ചേഭാമ്പലന്ഷനിപ്പുകേളനില്  ജനിലലയ/
കകേഭാകളജകേലള  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട്  വനിജയനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  5%
അധനികേമഭാര്ക്കുലാം നല്കേനി വരുന.  ടതീലാം ഇനത്തനില് അനര്കദ്ദേശതീയ
മത്സരത്തനില് രഭാജലലത്ത പ്രതനിനനിധതീകേരനിചഭാല് 20%,  കദശതീയ
മത്സരത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചഭാല്  15%,
അനര്സര്വകേലഭാശഭാല/ആള  ഇനലഭാ  സ്കൂള  മത്സരങ്ങളനില്
സര്വകേലഭാശഭാലലയ/സലാംസഭാനലത്ത  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചഭാല്
10%,  സനൗത്തട്ട്  കസഭാണ  മത്സരങ്ങളനില്  സലാംസഭാനലത്ത
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പ്രതനിനനിധതീകേരനിചഭാല്  7 %,  ½ ഇന്റെര് ലകേഭാളതീജനിയറട്ട്  ചേഭാമ്പലന്
ഷനിപ്പുകേളനില് കകേഭാകളജകേലള/സലാംസഭാന  ചേഭാമ്പലന്ഷനിപനില്
ജനിലലയ പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട് വനിജയനിചഭാല് 4% അധനികേമഭാര്ക്കുലാം
നല്കേനിവരുന.

കൂടഭാലത  അനര്കദ്ദേശതീയ  മത്സരങ്ങളനില്  വലക്തനിഗത
ഇനങ്ങളനില്  1  മുതല്  3  വലര  സഭാനങ്ങള കേരസമഭാക്കുന്ന
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  യഥഭാകമലാം  30%,  25%,  15%
നനിരക്കനിലുലാം മറ്റു മത്സരങ്ങളനില് യഥഭാകമലാം  10%,  7 %,  5%½
എന്ന  നനിരക്കനിലുലാം  അധനികേമഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന.   ഇതനിനു
പുറകമ ടതീമനിനത്തനില് അനര്കദ്ദേശതീയ മത്സരങ്ങളനില് പലങ്കടുത്തട്ട്
വനിജയനികേളഭാകുന്ന  ടതീമലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  25%,  റണര്അപഭാകുന്ന
ടതീമലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  15%-ഉലാം മറ്റു മത്സരങ്ങളനില് യഥഭാകമലാം  10%,
5% എന്ന നനിരക്കനിലുലാം അധനികേമഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുന.

ഇന്റെര് യണനികവഴനിറനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,  ഓള ഇന് ഡലഭാ
സ്കൂള ലഗയനിലാംസട്ട് ലഫഡകറഷന്, സലാംസഭാനലത്ത യണനികവഴനിറനികേള,
സഭായട്ട്-യലട  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  സലാംഘടനകേള,  സലാംസഭാന
കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനൗണസനില്,  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനൗണസനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  സലാംഘടനകേള,  കദശതീയ  കസഭാര്ട്സട്ട്
അകസഭാസനികയഷനുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ലഫഡകറഷനുകേള,
അകസഭാസനികയഷനുകേള എന്നനിവര് നടത്തുന്ന കേഭായനികേമത്സര
ഇനങ്ങലളയഭാണട്ട് കഗ്രസട്ട് മഭാര്ക്കനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

എസട്ട്.എ.പനി. സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര് (തനിരുവനനപുരലാം
ജനില)ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം

41(2654)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.  21-6-2016-നട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിച എസട്ട്.എ.പനി.  സനിവനില്
കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസറുലട (തനിരുവനനപുരലാം ജനില) ഒഴെനിവകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന്നനിലഭാലയന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പടനികേയനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ള ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് അടനിയനരമഭായനി
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുവഭാന് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  21-6-2016-നു  പ്രസനിദതീകേരനിച  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിലല
സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയ്ക്കട്ട് 19-8-2016-ല് കൂടനികചര്ക്കല് തനിരുത്തല്
വനിജഭാപനങ്ങള നനിലവനില് വരനികേയണഭായനി.  ടനി തസ്തനികേയനികലയ്ക്കട്ട്  338 (മുന്നൂറനി
മുപത്തനിലയടട്ട്) ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട ലറഭാകടഷന് 3-10-2016-ല് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ടനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശഭാ  നടപടനികേള  തസരനിതഗതനിയനില്
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട്

42(2655)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
ശകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത നടപടനി  ഏതുവലരയഭാലയന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതു
സലാംബന്ധനിച ഫയലനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ജതീവനക്കഭാരുലട
സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ചേര്ചകേളുലട
മനിനുടട്ട്സട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസനിലന്റെ  ദൂഷല  വശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
സമഗ്രമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  24-9-2013-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)  7725/2013/ജനിഎഡനി,  16-8-2014-ലല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  228/2014/ജനിഎഡനി,  5-1-2015-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  1/2015/
ജനിഎഡനി എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് 18 വകുപ്പുകേലള ഉളലപടുത്തനി
കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുന.
കൂടഭാലത ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷലാം ആഭലനര വനിജനിലന്സട്ട് അഡതീഷണല്
ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനി  അദലക്ഷയഭായനിട്ടുള്ള  ലസകടറനിമഭാരുലട  ഒരു  കേമ്മേനിറനി,  കകേരള
അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസനിലന്റെ പുനനഃസലാംഘടനയ്ക്കഭായനി 16-8-2016-ലല ജനി.ഒ.(ആര്ടനി.)
322/2016/പനി&എ.ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയലട
ആദലകയഭാഗലാം  30-8-2016-ല്  കൂടുകേയലാം  ഉണഭായനി.  ബന്ധലപട  സര്വതീസട്ട്
സലാംഘടനകേളുലട  അഭനിപ്രഭായ  സസരൂപണത്തനിനഭായനി  2016  ഒകകഭാബര്  15  വലര
സമയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ഉണട്ട്.  മനിനുടട്ട്സട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  കകേരള അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സര്വതീസട്ട് രൂപതീകേരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് മുന്
ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനി  അദലക്ഷനഭായ  കേമ്മേനിറനി  "ദനി  കകേസട്ട്  കഫഭാര്  കകേരള
അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  സര്വതീസട്ട്”എന്ന  കപരനില്  പഠനറനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  ദൂഷലവശങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  മഭാതമഭായനി
പ്രകതലകേ പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില.

എല്.ഡനി.ശടപനിസട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

43(2656) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പനി.എസട്ട്.സനി. എല്.ഡനി. ശടപനിസട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി ആറട്ട് മഭാസലാം
നതീടനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  കേഭാലപരനിധനിക്കുള്ളനില്  പുതനിയ  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിചഭാല്  നതീടനിലക്കഭാടുത്ത  ലനിസനിലല  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട  അവസരലാം
നഷ്ടലപടുത്തഭാലത  മുന്  ലനിസനില്  നനിനലാം  തുടര്നലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുകമഭാ  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

30-6-2016-ല് ചേനില വലവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി,  3  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം
4  ½ വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ റഭാങ്കട്ട് പടനികേകേളുലട കേഭാലഭാവധനി പനി.എസട്ട്.സനി.
ദതീര്ഘനിപനിച അവസരത്തനില് എല്.ഡനി.ശടപനിസട്ട് റഭാങ്കട്ട് പടനികേയലട കേഭാലഭാവധനിയലാം
ദതീര്ഘനിപനിചനിരുന.  എന്നഭാല് ടനി തസ്തനികേയനികലയ്ക്കട്ട് 31-8-2016-നട്ട് ഒരു പുതനിയ റഭാങ്കട്ട്
പടനികേ നനിലവനില് വന്നതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട് പഴെയ റഭാങ്കട്ട് പടനികേ  30-8-2016-നട്ട് റദ്ദേഭായനി.
റദ്ദേഭായ  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേയനില്  നനിനലാം  തുടര്ന്നട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന്  ചേടപ്രകേഭാരലാം
സഭാധനിക്കുകേയനില.

ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല കഭാര്ക്കട്ട്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനിലല നനിയമനലാം

44(*T2657) ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല  കഭാര്ക്കട്ട്/കേഭാഷലര്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തനിയ  പരതീക്ഷയലട  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിയ്ക്കഭാത്ത  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന് ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി രണവര്ഷലാം മുമ്പട്ട് അവസഭാനനിചനിട്ടുലാം പുതനിയ

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  എതയലാംകവഗലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട
ആശങ്ക  ദൂരതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  നനിയമന  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുവഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ജനിലഭാ  സഹകേരണ ബഭാങ്കനിലല കഭാര്ക്കട്ട്/കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
(കേഭാറഗറനി നമ്പര്  20/14&21/14)ലതരലഞ്ഞെടുപനിനഭായനി നടത്തനിയ  OMR  പരതീക്ഷയലട
അടനിസഭാനത്തനില് സഭാധലതഭാ പടനികേകേള  2016  ഒകകഭാബര് അവസഭാനകത്തഭാലടയലാം
റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നവലാംബറനിലുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.  14
ജനിലഭാ ആഫതീസുകേളക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിന്നട്ട് നനിയമനലാം

45(2658)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിന്നട്ട്
നഭാളനിതുവലര  എത  നനിയമനങ്ങള  നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേള  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു നനിയമനവലാം നടക്കഭാത്ത എത റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേള നനിലവനിലുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  13  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേകേളഭാണട്ട്  ഒരഭാളക്കുകപഭാലുലാം  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേഭാത്തതഭായള്ളതട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞെ  13  തസ്തനികേകേളുലടയലാം  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി  3  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.   3  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷവലാം
ഒരഭാളക്കുകപഭാലുലാം  നനിയമനശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിടനിലഭാലയങ്കനില്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളുലട
കേഭാലഭാവധനി  ഒരു  വര്ഷലാം  അലലങ്കനില്  ഒരഭാലള  എങ്കനിലുലാം  നനിയമനശനിപഭാര്ശ
നല്കുന്നതുവലര  (ഏതഭാകണഭാ  ആദലലാം  വരുന്നതട്ട്)  ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന്  നനിലവനില്
വലവസയണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്

46(2659)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  567/2013  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസട്ട് എന്നഭാണട്ട് നനിലവനില് വന്നതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എന്നഭാണട്ട് കേഴെനിയന്നതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളനികലക്കുള്ള  ഈ  ലനിസനില്  നനിനലാം  14
ജനിലകേളനിലഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എത  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  വന്നട്ട്  ഒന്നരവര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവലര
നഭാമമഭാതമഭായ നനിയമനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് ഉളലപടവരനില് പലരുലാം പ്രഭായപരനിധനി കേഴെനിഞ്ഞെതനിനഭാല്
ഇനനി  ഒരു  പനി.എസട്ട്.സനി.  പരതീക്ഷ  എഴുതുവഭാന്  സഭാധനിയ്ക്കഭാത്തവരഭാലണന്നട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് നനിലവനില്  14  ജനിലകേളനിലുമുള്ള ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്
ഈ  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നകശഷലാം ഈ ലനിസനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന്
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് നനിയമന നനികരഭാധനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എന്തുലകേഭാണട്ട്;  എങ്കനില് നനികരഭാധനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളനില്
നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല്.ജനി.എസട്ട്.  തസ്തനികേയലട നനിലവനിലല റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  30-6-2015-നട്ട്
പ്രഭാബലലത്തനില്  വന.  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  റൂളസട്ട്  ഓഫട്ട്
ലപ്രഭാസതീജനിയര് പ്രകേഭാരലാം പനി.എസട്ട്.സനി. പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്ന റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേള പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുന്ന തതീയതനി മുതല് ഒരു വര്ഷകത്തക്കട്ട് പ്രഭാബലലത്തനിലുണഭായനിരനിക്കുലാം.  മനിനനിമലാം
കേഭാലഭാവധനിയഭായ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം  പുതനിയ  ഒരു  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതുവലരകയഭാ അലലങ്കനില് ലനിസട്ട് നനിലവനില് വന്ന തതീയതനി മുതല് 3
വര്ഷലാം  വലരകയഭാ  ഏതഭാകണഭാ  ആദലലാം  വരുന്നതട്ട്  അതുവലര  ആ  ലനിസനിനട്ട്
പ്രഭാബലലമുണഭായനിരനിക്കുലാം.
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(ബനി) 

നമ്പര് ജനില ആലകേ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

1 തനിരുവനനപുരലാം 355

2 ലകേഭാലലാം 223

3 പത്തനലാംതനിട 178

4 കകേഭാടയലാം 186

5 ആലപ്പുഴെ 178

6 ഇടുക്കനി 181

7 എറണഭാകുളലാം 289

8 തൃശ്ശൂര് 256

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 282

10 മലപ്പുറലാം 254

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 233

12 വയനഭാടട്ട് 103

13 കേണ്ണൂര് 225

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 128

(സനി) ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന്  വകുപ്പു
കമധഭാവനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) 

നമ്പര് ജനില ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ കശഷമുള്ള
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം 76
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(1) (2) (3)

2 ലകേഭാലലാം 90

3 പത്തനലാംതനിട 48

4 കകേഭാടയലാം 55

5 ആലപ്പുഴെ 58

6 ഇടുക്കനി 41

7 എറണഭാകുളലാം 105

8 തൃശ്ശൂര് 88

9 പഭാലക്കഭാടട്ട് 84

10 മലപ്പുറലാം 89

11 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 66

12 വയനഭാടട്ട് 34

13 കേണ്ണൂര് 73

14 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 37

(എഫട്ട്)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന്  വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ജനി) ഇല.

ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. അശഡസസട്ട് ലമകമ്മേഭാ

47(2660)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല  ലഭാസട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  അശഡസസട്ട്
ലമകമ്മേഭാ അയക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് അശഡസസട്ട് ലമകമ്മേഭാ നല്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് എല്.ജനി.എസട്ട്. തസ്തനികേയലട റഭാങ്കട്ട് പടനികേയനില്

നനിനലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനികലക്കട്ട്  നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേള  എഴുതനി  അറനിയനിക്കുന്ന

ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനി

വരുനണട്ട്.  ഇതുവലര 223 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി പുതുതഭായനി 18 ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട്

നനിലവനിലുളളതട്ട്.  ആയതനികലക്കുള്ള നനിയമന  ശനിപഭാര്ശഭാ  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരുന.

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശകേള

48(2661) ശതീ  .   പനി  .   ഉശബദുള്ള : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് നനിലവനിലുള്ള എല്.ഡനി. കര്ക്കട്ട്, ലഭാസട്ട് കഗ്രഡട്ട് റഭാങ്കട്ട്

ലനിസ്റ്റുകേളനില് നനിനലാം നഭാളനിതുവലര എത കപര്ക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

നല്കേനിലയനലാം  എത  കപലര  നനിയമനിച്ചുലവനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ

വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയലാം കേണക്കുകേള പ്രകതലകേമഭായനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  നനിയമന  നടപടനികേള  തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  സസതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016  ജൂണ  ഒന  മുതല്  ജനിലയനിലല  വനിവനിധ  വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേള

പനി. എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത

ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കട്ട്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  നനിനലാം  7-9-2016  വലര  304

കപര്ക്കുലാം എല്.ജനി.എസട്ട്.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം  29-9-2016  വലര  250  കപര്ക്കുലാം

നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  27-5-2016-ലല  ഉപ.സനി.3/38/16/ഉഭപവ  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേ  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ഒഴെനിവകേളുലാം  3-6-2016-നകേലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന് എലഭാ വകുപദലക്ഷന്മഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാ
ധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.  കൂടഭാലത  17-8-2016-ലല
സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  ഉപ.സനി.3/104/16/ഉഭപവ  പ്രകേഭാരലാം  2017-ലല  പ്രതതീക്ഷനിത
ഒഴെനിവകേള  2016  ലസപ്റലാംബര്  30-ഓടുകൂടനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന്
വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 1-6-2016 മുതല് 31-8-2016 വലര പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ
ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദ വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*  റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടുന്ന
ഒഴെനിവകേളനില് നനിലവനിലുള്ള റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുകേളനില് നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തനിവരുന.

പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കട്ട് കഭാര്ക്കട്ട്-കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള
നനിയമനലാം

49(2662)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കട്ട് കഭാര്ക്കട്ട്-കേഭാഷലര് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  പരതീക്ഷ നടത്തനിയതട്ട് എന്നഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത പരതീക്ഷയലട റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനികചഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ആയതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  എന്നട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരതീക്ഷ  എഴുതനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന  പലരുകടയലാം  പ്രഭായപരനിധനി
കേഴെനിയഭാറഭായതനിനഭാല്  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന്
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ജനിലഭാ സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളനിലല കഭാര്ക്കട്ട്,  കേഭാഷലര് തസ്തനികേയലട
നനിയമനത്തനിനഭായനി  OMR പരതീക്ഷ നടന്നതട്ട് 19-12-2015-നഭാണട്ട്.  ടനി തസ്തനികേയലട
സഭാധലതഭാ പടനികേ  2016  ഒകകഭാബര് അവസഭാനകത്തഭാലടയലാം റഭാങ്കട്ട് പടനികേ നവലാംബര്
മഭാസത്തനിലുലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന് ജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി. നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തസ്തനികേ മഭാറലാം വഴെനി എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കഭായനി നനിയമനലാം

50(2663)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനി എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കഭായനി നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് പനി.എസട്ട്.സനി. റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ഏതു റഭാങ്കുവലരയള്ളവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനനി നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാനുള്ളവരുലട കപരു വനിവരലാം ഉളലപടുന്ന റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) തസ്തനികേമഭാറലാം വഴെനി എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കഭായനി നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനഭായനി
എത ശതമഭാനലാം ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില് എല്.ഡനി.സനി.  തസ്തനികേയലട  By  transfer
നനിയമനത്തനിനുള്ള റഭാങ്കട്ട് പടനികേ നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  108-ാംറഭാങ്കട്ട്  വലരയള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) 10% ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

സൂപര്നക്യൂമററനി തസ്തനികേകേളനില് ആശനിത നനിയമനലാം

51(2664) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  21-7-2014-ലല  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  22/2014/P&ARD  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  സൂപര്നക്യൂമററനി  തസ്തനികേകേളനില്  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനലാം ലഭനിചവരനില് ഭൂരനിപക്ഷലാം കപരുലടയലാം കസവനലാം ലറഗുലലലറസട്ട് ലചേയനിടനില
എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കഭാന്  അടനിയനര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

851/2019
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(സനി)  റഗുലലലറസട്ട്  ലചേയലപടുകമ്പഭാള  കജഭായനിനനിലാംഗട്ട്  തതീയതനി  മുതലുള്ള
സതീനനികയഭാറനിറനി അനുവദനിച്ചു നല്കേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മൂന്നട്ട് വര്ഷമഭായനി ഇതയധനികേലാം ജതീവനക്കഭാര് റഗുലലലറസട്ട് ലചേയലപടഭാലത
കജഭാലനി ലചേയഭാനനിടയഭായതനിനട്ട് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഉണട്ട്.  സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുഭരണ
(സനി.ഇ.  ലസല്)  വകുപനില്  അകപക്ഷ നല്കേനിയവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട് കുടനിശനികേ നനിയമനലാം ഒറത്തവണയഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 549 സൂപര്നക്യൂമററനി തസ്തനികേകേള 2012-ല് സര്ക്കഭാര്
സൃഷ്ടനിചതട്ട്.  തുടര്നലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഇത്തരത്തനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കുടനിശനികേ  നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി  സൂപര്നക്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിരുന.  എന്നഭാല്  സൂപര്നക്യൂമററനി  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനിക്കലപടുന്നവലര
കമവല്ക്കരനിക്കുന്നതട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ള  5%  ഒഴെനിവകേളനില് ആയനിരനിക്കുലമന്നട്ട്
(മഭാതൃവകുപനില്തലന്ന  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നവര്  ഒഴെനിലകേ)  വലവസ  ലചേയനിരുന.
സമഭാശസഭാസ ലതഭാഴെനില്ദഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിയമനലാം ലഭനിചവരുലട സര്വതീസനിലന്റെ
കമവല്ക്കരണത്തനിനട്ട്  സസതീകേരനികക്കണ  കേഭാരലങ്ങള  വനിശദമഭാക്കനി  4-5-2015-ല്
സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  26/15/പനി&  എ.ആര്.ഡനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
(പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.)* പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലല വലവസകേള അനുസരനിചട്ട്
മഭാതമഭായനിരനിക്കുലാം  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരുലട
നനിയമനലാം  കമവല്ക്കരനിക്കലപടുന്നതുലാം  സതീനനികയഭാറനിറനി  നനിശയനിക്കുന്നതുലാം  എന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒഴെനിവ വരുന്ന തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള
ചേടമനുസരനിചട്ട് മഭാതകമ ഇവലര സര്വതീസനില് കമവല്ക്കരനിക്കുവഭാന് നനിര്വഭാഹമുള
എന്നതനിനഭാലഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതട്ട്. 

ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനില് ഭരണഭഭാഷയഭായ മലയഭാളത്തനിനുള്ള
പ്രഭാധഭാനലലാം

52(2665)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'ഇ-ഓഫതീസട്ട്'  സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട്  ഭരണഭഭാഷയഭായ
മലയഭാളലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഭരണഭഭാഷയഭായനി മലയഭാളലാം എലഭാ തലങ്ങളനിലുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതട്ട്
ഇതനിലന്റെ  വലഭാപനത്തനിനട്ട്  തടസ്സലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനലണന്ന  വസ്തുത  ഗനൗരവമഭായനി
കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  'ഇ-ഓഫതീസട്ട്'  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായലാം
മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  യണനികകേഭാഡനിലുള്ള മലയഭാളലാം കഫഭാണകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഇ-ഓഫതീസനില്
മലയഭാളത്തനില്  ആയഭാസരഹനിതമഭായനി  ശടപനിലാംഗട്ട്  സഭാദലമഭാകുലമന്നതനിനഭാല്
മലയഭാളത്തനിലുള്ള  ഫയലുകേള  വളലര  നന്നഭായനി  ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുവഭാന്
സഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ഇ-ഓഫതീസട്ട്  ആപനികക്കഷനനില് മലയഭാളത്തനിലുലാം ഇലാംഗതീഷനി ലുലാം  ഫയല്
ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേള,  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് പുറകമയള്ള മറട്ട് ഏജന്സനികേള എന്നനിവയമഭായനി
ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങളനില്  കേത്തനിടപഭാടുകേളുലാം  ഫയല്  ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയലുലാം
പൂര്ണമഭായനി  മലയഭാളത്തനില്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുള്ളതനിനഭാല്
ഇ-ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണമഭായനി  മലയഭാളത്തനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലനില. 

ജനിലകേളകതഭാറുലാം ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേള

53(2666)  ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലകേളകതഭാറുലാം  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുലമന്ന  കേഴെനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പ്രഖലഭാപനലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എത ജനിലകേളനില് ഇതനുസരനിചട്ട്
ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേകയഭാ നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങകേകയഭാ ലചേയനിട്ടുലണനലാം
അവ ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനില് ആലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില് എവനിലടയഭാണട്ട് ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കട്ട് സഭാപനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പ്രഖലഭാപനലാം  അനുസരനിചട്ട്  ഇതുവലര  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കഭാത്ത ജനിലകേളനില് ഇവ ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
നടപടനികേള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലകേളകതഭാറുലാം  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  സഭാപനിക്കുലമന്ന  കേഴെനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പ്രഖലഭാപനമനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  തനിരുവനനപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,
ആലപ്പുഴെ, എറണഭാകുളലാം, തൃശൂര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് എന്നതീ ജനിലകേളനില് ഐ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ജനിലകേളകതഭാറുലാം ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള സഭാപനികക്കണതുകണഭാ
എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി) തതീരുമഭാനനിചനിടനില. പ്രസക്തമല.

(സനി)  ഇക്കഭാരലത്തനിലുള്ള  സമഗ്രമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളനിച  കേരടട്ട്
ഐ.ടനി.  നയലാം  ഉടലന  അവതരനിപനിക്കുകേയലാം  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ആളക്കഭാരുലടയലാം
അഭനിപ്രഭായങ്ങള കതടനി അവ കൂടനി ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് ഐ.ടനി.  നയവലാം തുടര് പദതനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം ലചേയഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിലവനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. 

വതീരമൃതദ്യു വരനിച മലയഭാളനി ശസനനികേര്

54(2667)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശസനനികേ കസവനത്തനില് വനിവനിധ ഓപകറഷനുകേളനില് വതീരമൃതദ്യു വരനിച
മലയഭാളനി ശസനനികേലര കുറനിച്ചുളള വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ശസനനികേരുലട കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലഭനികക്കണ ആനുകൂലലങ്ങള
കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത  ലഭലമഭാക്കുന്നതനില്  ശസനനികേ  കക്ഷമ  വകുപനില്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്ന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കചേലനിയ  സസകദശനി  ധതീരജവഭാന്  സുബനികനഷനിലന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനട്ട്
ലഭനികക്കണ എലഭാ ആനുകൂലലങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  പ്രകതലകേ  ശദ  പതനിപനിചട്ട്  സതസര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശസനനികേ  കസവനത്തനിനനിലട  വനിവനിധ  ഓപകറഷനുകേളനില്  വതീരമൃതദ്യു
വരനിച  മലയഭാളനി  ശസനനികേരുലട  ലഭലമഭായ  വനിവരലാം  (ജനില  തനിരനിച്ചുള്ളതട്ട്)
അനുബന്ധമഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.*

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) മരണലപട ശസനനികേരുലട കുടുലാംബത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നല്കേനിവരുന്ന  ആനുകൂലലങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  കബഭാധവത്കേരനിക്കുകേയലാം  ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭലമഭാകുന്നതനിനഭാവശലമഭായ കരഖകേള ബന്ധലപട ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് ആഫതീസട്ട്/മനിലനിടറനി
ആഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ജനിലഭാ  ശസനനികേകക്ഷമ  ഓഫതീസട്ട്  മുഖഭാനരലാം
സസതീകേരനിചട്ട്,  സൂകപരനികശഭാധന നടത്തനി യഥഭാസമയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കഭായനി
സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനികക്കണ ആനുകൂലല
ങ്ങളക്കഭായനി ബന്ധലപട ആഫതീസുകേളക്കട്ട് അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.

(സനി) ധതീരജവഭാന് സുബനികനഷനിലന്റെ കുടുലാംബത്തനിനട്ട് മുഖലമനനിയലട ശസനനികേ
കക്ഷമ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായമഭായനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  GO(Rt)
No.2941/16/GAD  dated  9-5-2016  പ്രകേഭാരലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ മഭാതഭാവട്ട്  ശതീമതനി
കശഭാഭനയ്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴെനില് സഹഭായമഭായനി  സകഹഭാദരനി  ശതീമതനി
സുബനിഷ  എ.എലാം.-നട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  എല്.ഡനി.  കഭാര്ക്കട്ട്  തസ്തനികേയനില്
GO(MS)  No.66/16/GAD  dated  9-5-2016  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  പഞഭായത്തട്ട്  വകുപനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കഭാര്ക്കനിലന്റെ
ഒഴെനിവട്ട് ഉലണന്നട്ട് പഞഭായത്തട്ട് ഡയറകര് അറനിയനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 4-10-2016-ലല
GO(MS)  No.146/16/GAD  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം,  ശതീമതനി  സുബനിഷ
എ.എലാം.-നട്ട് പഞഭായത്തട്ട് വകുപനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് കഭാര്ക്കഭായനി നനിയമനലാം
നല്കേനിലക്കഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ഉദനിക്കുന്നനില. 

ചേനികേനിത്സ സഹഭായ നനിധനി

55(2668)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുശസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം എടയര് (പനി.ഒ.), രഭായനിലാംമഭാക്കഭാര് വതീടനില് ബഭാവക്കുടനിയലട മകേന്
ആര്. വനി. മുഹമ്മേദ്കുടനി എന്നയഭാളുലട മകേന് ഷമതീമനിനട്ട് ചേനികേനിത്സ സഹഭായ നനിധനിയനില് നനിന്നട്ട്
എലനങ്കനിലുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അകപക്ഷയലട  ഇകപഭാഴെലത്ത
അവസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  G3/66782/15  നമ്പര്  ഫയല്  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുകണഭാ;  ചേനികേനിത്സ
സഹഭായലാം അടനിയനരമഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 26-9-2016-ലല ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) 3856/2016/റവ നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  അകപക്ഷകേനട്ട്  മകേലന്റെ  ചേനികേനിത്സയ്ക്കഭായനി  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം 5,000 (അയഭായനിരലാം രൂപ മഭാതലാം) ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
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ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായ അകപക്ഷകേള

56(2669) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അസുഖ ബഭാധനിതരഭായ പഭാവങ്ങളക്കു നല്കേനി വരുന്ന ചേനികേനിത്സഭാ ധന
സഹഭായത്തനിനുളള  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കഭാലത  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതട്ട്  എനട്ട്
ലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) റനികപഭാര്ടട്ട് സഹനിതലാം നല്കുന്ന അകപക്ഷകേള വതീണലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട്
അയച്ചുലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട് എനനിനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിച പണലാം എന്നട്ട് ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷകേള ദനിനലാംപ്രതനി ലഭനിക്കുനണട്ട്.  ജനിലഭാ
കേളകറുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയ്ക്കട്ട്  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  അകപക്ഷകേര്ക്കുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന. അതനിനഭാല് അകപക്ഷകേള ലകേടനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്
എന്നട്ട് പറയഭാനഭാവനില.

(ബനി)  ജനിലഭാ  കേളകറുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  (കുടുലാംബത്തനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം
തുടങ്ങനി  അവശലലാം  കവണ  വനിവരങ്ങള  ഉളലക്കഭാള്ളുന്നവ)  സഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്ന
അകപക്ഷകേള വതീണലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് അയച്ചുലകേഭാടുക്കഭാറനില.

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച എലഭാവര്ക്കുലാം തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.

ചേനികേനിത്സഭാ ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനി

57(2670)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  കേരുനഭാഗപള്ളനി
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എത  കപര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  പദതനി
പ്രകേഭാരമുള്ള തുകേ അനുവദനിച്ചുലവനലാം അവരുലട കപരുവനിവരവലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിൽ  മൂന്നട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച  എലഭാ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം തുകേ നല്കേനി കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല അകപക്ഷകേർക്കട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  എത  തുകേ  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
ലകേഭാടുത്തു തതീര്ത്തുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചതട്ട്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  തനിരനിചട്ട്
സൂക്ഷനിചനിടനില.

ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള ഓണശലന് സലാംവനിധഭാനലാം

58(2671) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്  നനിന്നട്ട്  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഓണലലലന്  സലാംവനിധഭാനലത്തപറനി
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്  ഓണലലലന്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനികക്കണതട്ട്
ആര്ക്കഭാലണനലാം  ഓണലലലന്  റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിനട്ട്  അകപക്ഷകേന്  എലനഭാലക്ക
കരഖകേളഭാണട്ട് സമര്പനികക്കണലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  ചേനികേനിത്സഭാ  ധനസഹഭായലാം  അകപക്ഷകേരുലട
ബഭാങ്കട്ട് അക്കനൗണട്ട് മുഖഭാനനിരമഭാകണഭാ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിന്നട്ട്  ധനസഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഓണശലന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

59(2672)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ശതീമതനി രഞ്ജനിനനി കമഭാള, തുണനിയനില്, ലചേമ്മേണഭാര് എന്നയഭാളക്കട്ട് എത
രൂപയഭാണട്ട്  മുഖലമനനിയലട  (നമ്പര്  24439/DRF/CM/2015  തതീയതനി  7-5-2015
പ്രകേഭാരലാം) ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം അനുവദനിചലതന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേയ്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പുറലപടുവനിച
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേയ്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  ധനസഹഭായലാം  നഭാളനിതുവലര  വനിതരണലാം
ലചേയഭാന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില  എന്ന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അടനിയനരമഭായനി തുകേ വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  14-10-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  4250/16/റവ
പ്രകേഭാരലാം  ശതീമതനി  രഞ്ജനിനനികമഭാള,  തുണനിയനില്,  ലചേമ്മേണഭാര്  എന്നയഭാളക്കട്ട്
മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേടഭാശസഭാസ പദതനി

60(2673)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേടഭാശസഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയനില്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്
വഭായലയടുത്തവലരയലാം ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സഹകേരണ സഭാപനങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട് വഭായലയടുത്തവര്ക്കട്ട് കേടഭാശസഭാസലാം
അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രസ്തുത  സഭാപനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന  ബഭാദലത  പൂര്ണമഭായലാം
സര്ക്കഭാര് നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമൂലലാം  പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാകേഭാന്  സഭാദലതയള്ള  സഹകേരണ
സഭാപനങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേ പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  20-8-2016-ലല  സ.ഉ.  (പനി)  നമ്പര്  118/2016/ധന  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിലന്നടുത്ത  വഭായകേളുലട
തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതനിനഭാല്  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്നവര്ക്കട്ട്  വഭായഭാ
പലനിശ/പനിഴെപലനിശയനിളവലാം  കേടഭാശസഭാസവലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഒറത്തവണ
കേടഭാശസഭാസ പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  കേടഭാശസഭാസ  പദതനിയലട  രണഭാലാംഘടത്തനില്  സഹകേരണ  വകുപനിലന
കൂടനി ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)  സഹകേരണ കേടഭാശസഭാസ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നതുമൂലലാം  ഉണഭാകയക്കഭാവന്ന
അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത തനിടലപടുത്തനിയകശഷലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സനിതനികൂടനി കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഇവ സലാംബന്ധനിച ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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എന്കഡഭാസളഫഭാന് ലസല്

61(2674)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ലസല്  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ലസല്  കയഭാഗലാം  അവസഭാനമഭായനി  കചേര്ന്നലതകപഭാഴെഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; കയഭാഗലാം കചേരഭാറനിലലങ്കനില് ആയതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ലസലനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തലമലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
ലസലനിലന്റെ ഘടന  എങ്ങലനയഭാലണനലാം ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്  അതനില്  അലാംഗങ്ങലളനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുകവണനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്
നടപഭാക്കനിയ  പദതനികേള  എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ ആനുകൂലലങ്ങള
എലനലഭാമഭായനിരുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം എന്കഡഭാസളഫഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുകവണനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  ലനിസട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പക്കലുകണഭാ; എങ്കനില് എത കപരഭാണു ഈ ലനിസനില് ഉള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഈ ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയലതകപഭാഴെഭാണട്ട്;  ഈ ലനിസനില്ലപട മുഴുവന് ആളുകേളക്കുലാം
എലനലഭാലാം  ആനുകൂലലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവലര  നല്കേനിയതട്ട്;  ഏതട്ട്  വര്ഷങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങള  നല്കേനിയലതനലാം  അവ  എലനലഭാമഭാലണനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഈ  ആനുകൂലലങ്ങള  വനിതരണലാം  ലചേയ  വര്ഷങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രഖലഭാപനിച  ആനുകൂലലങ്ങളനില്  ഇനനി  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്
നടപഭാക്കഭാന് ബഭാക്കനിയള്ളതട്ട്;

(എഫട്ട്)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ലനിസനില്  ഇലഭാത്ത  എന്കഡഭാസളഫഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട് എലനങ്കനിലുലാം ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അവ
എലനഭാലക്കയഭാലണനലാം  എകപഭാഴെഭാണട്ട്  നല്കേനിയലതനലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
ഇലലങ്കനില്  ലനിസനില്ലപടഭാത്ത  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുകവണനി
സര്ക്കഭാര് ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  രൂപതീകേരനിച  ജനിലഭാതല
ലസല്  പ്രവര്ത്തന  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  ആവശലമഭായ  തുടര്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരനികേയലാം  ലചേയനിരുന.  പ്രസ്തുത  ലസലനില്  ജനിലയലട
ചുമതലയള്ള അന്നലത്ത കൃഷനി വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ കേളകര് കേണവതീനറുലാം
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ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനി  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  സന്നദസലാംഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലാം  അലാംഗങ്ങളഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്
അലാംഗങ്ങളഭായ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയലാം  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനി  പ്രതനിനനിധനികേളുലടയലാം
ഔകദലഭാഗനികേ പദവനികേളലക്കഭാപലാം കപരട്ട് കൂടനി കചേര്ത്തഭാണട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിരുന്നതട്ട്.
2015-ലല  പഞഭായത്തട്ട്,  2016-ലല  നനിയമസഭ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളക്കുകശഷലാം
നനിലവനിലല ലചേയര്മഭാനുലാം ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം മഭാറനിയതനിനഭാല് നനിലവനിലല ജനിലഭാതല
ലസല് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിരുന്നനില.  മുന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി അദലക്ഷനഭായ ജനിലഭാതല
ലസല് 30-1-2016-നഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി കയഭാഗലാം കചേര്ന്നതട്ട്. 

(ബനി)  ജനിലയനിലല എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിത നനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഏകകേഭാപനവലാം അവകലഭാകേനവലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണട്ട് ലസലനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിതസലാം.

ജനിലഭാതല ലസലനിലന്റെ ഘടന

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി - ലചേയര്മഭാന്

ജനിലഭാ കേളകര് - കേണവതീനര്

ലഡപക്യൂടനി കേളകര് - കജഭായനിന്റെട്ട് കേണവതീനര്

(ലസഷലല് ലസല് കഫഭാര്  റതീഹഭാബനിലനികറഷന്  ഓഫട്ട്  എന്കഡഭാസളഫഭാന്
വനികനിലാംസട്ട്)

സലലാം  എലാം.പനി,  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്,  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,
മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലചേയര്മഭാന്മഭാര്, ജനിലയനിലല കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡനമഭാര്,
ദുരനിതബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡനമഭാര്,  സന്നദസലാംഘടനഭാ
പ്രതനിനനിധനികേള,  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസര്,  രഭാഷതീയ  പഭാര്ടനി  പ്രതനിനനിധനികേള
എന്നനിവര് ലസലനിലല അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.

(സനി)  കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരമുള്ള പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായലാം,  സനൗജനല  ലസഷലലനിസട്ട്  &  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  ചേനികേനിത്സ,
ലമഭാശബല്  ലമഡനിക്കല്  യണനിറട്ട്,  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യണനിറട്ട്,  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്
യഭാതഭാസനൗകേരലലാം,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനി  കസവനലാം,  പതീഡനിയഭാടനികേട്ട്  ഐ.സനി.യ.,
ലഡത്തട്ട് ഓഡനിറട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരമുള്ള ധനസഹഭായലാം,  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട
കേടബഭാദലതകേള  എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള,  NABARD-RIDF
ENDOSULFAN  PACKAGE,  സമഗ്ര  പുനരധനിവഭാസ  ഗ്രഭാമലാം,  ബഡ്സട്ട്
(ലസഷലല്)  സ്കൂളുകേള,  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  നനിര്വതീരലമഭാക്കല്,  ലസഷലല്
ആശസഭാസകേനിരണലാം പദതനി, കസ്നേഹ സഭാനസനലാം പദതനി, വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,
ബനി.പനി.എല്.  കേഭാറഗറനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  സനൗജനല  കറഷന്,  സഭാഫലലലാം  ഭവന
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പദതനി,  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡട്ട്  മുതലഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള
നല്കേനിവരുനണട്ട്.  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
89.975  കകേഭാടനി  രൂപ  രണട്ട്  ഗഡുക്കളഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  50,000  രൂപവലരയള്ള  കലഭാണുകേള
എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനികലക്കഭായനി 1,20,31,949 രൂപ അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  'സനി'  പനിരനിവനില്  സൂചേനിപനിച  പദതനികേള  തുടരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
തഭാലഴെപറയന്ന ആനുകൂലലങ്ങള കൂടനി നടപനിലഭാക്കനി:

1. എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  കേടബഭാധലതകേളക്കട്ട്
മൂന്നട്ട് മഭാസകത്തക്കട്ട് കമഭാറകടഭാറനിയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

2. ജനിലയനിലല  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പടനികേയനില്
ഉളലപടവര്ക്കട്ട്  ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  ഒറത്തവണ  ധന
സഹഭായമഭായനി 1000 രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുലട പടനികേയനില് ഉളലപടഭാ
ത്തവരുലാം എന്നഭാല് മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള ഉള്ളവരുമഭായ 128 കപരുലട
പടനികേയനില് ഉളലപടവര്ക്കട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  5848  കപരഭാണട്ട് എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുലട പടനികേയനില്
ഉളലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  2010  ഡനിസലാംബര്,  2011  ജനുവരനി,  2011  ആഗസട്ട്,  2011
ഡനിസലാംബര്,  2013  ആഗസട്ട്  എന്നതീ  മഭാസങ്ങളനില്  വലതലസ്ത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി
നടത്തനിയ 34 ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ദുരനിതബഭാധനിതരുലട
പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതരുലട പടനികേയനില്
ഉളലപടവര്ക്കട്ട്  സനൗജനല  ചേനികേനിത്സഭാ  സനൗകേരലലാം,  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാറഗറനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  സനൗജനല  കറഷന്,  പ്രതനിമഭാസ  ലപന്ഷന്,  ലസഷലല്  ആശസഭാസ
കേനിരണലാം പദതനി,  വനിദലഭാഭലഭാസ കസഭാളര്ഷനിപട്ട്,  കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടവര്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം തുടങ്ങനിയ
ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിചട്ട്  വരുനണട്ട്.  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതലാംമൂലലാം
മരണമടഞ്ഞെവരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം
2006  മുതല്  2011  വലര  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിരുന.  പ്രതനിമഭാസ
ലപന്ഷന്-2010-11,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്-2011-12,  ലസഷലല്  ആശസഭാസ
കേനിരണലാം പദതനി-2012-13,  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാറഗറനിയനില് ഉളലപടുത്തനി  സനൗജനല
കറഷന്-2013,  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പ്രകതലകേ
ധനസഹഭായലാം-2012  എന്നതീ വര്ഷങ്ങളനിലഭാണട്ട് അനുവദനിചതട്ട്.  ഈ ആനുകൂലലങ്ങള
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ഇകപഭാഴുലാം നല്കേനിവരുന. കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരമുള്ള
പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  ഒനലാംരണലാം  ഗഡുക്കള  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  മൂന്നഭാലാം  ഗഡു  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  അനുവദനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
കേടബഭാദലത എഴുതനിത്തള്ളുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം ആയതട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

(എഫട്ട്)  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനിലന  തുടര്നള്ള  ഫതീല്ഡ്തല  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
കശഷമഭാണട്ട്  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പടനികേ  അനനിമമഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  നടത്തനിവരുന്ന  പ്രകനിയയനില്  പലങ്കടുക്കുകേയലാം  അകതസമയലാം
എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുലട  പടനികേയനില്  ഉളലപടഭാത്തവരുമഭായ  315
കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സനൗജനല  ചേനികേനിത്സയലാം  18  വയസ്സനിനട്ട്  തഭാലഴെയള്ള  932
കുടനികേലള ആകരഭാഗലകേനിരണലാം, RBSK  എന്നതീ സതീമുകേളനില് ഉളലപടുത്തനി ആവശലമഭായ
ചേനികേനിത്സയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2014  മുതല്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലസഷലലനിസട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനില്  പലങ്കടുത്തവരനില്നനിനലാം  നനിലവനിലുള്ള
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ദുരനിതബഭാധനിത  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതുലാം
എന്നഭാല് ഗുരുതര കരഭാഗമുള്ളവരുമഭായ  128  കപര്ക്കട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിന്നട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ജനി.ഒ.
(ആര്ടനി.)3615/16/റവ തതീയതനി 7-9-2016 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. ഏലതങ്കനിലുലാം
കരഭാഗനികേള  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതലര  കേലണത്തുന്നതനിനഭായള്ള
ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പനില്  എത്തഭാന്  വനിട്ടുകപഭായനിട്ടുലണങ്കനില്  അവലരകടനി  തുടര്
കേലഭാമ്പുകേളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം

62(2675)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം ചേനികേനിത്സഭാ സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേളനികനല്  അടനിയനര  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷകേള  ആലരലഭാലാം
മുകഖനയഭാണട്ട്  സമര്പനികക്കണലതനലാം,  എത  തുകേവലര  അനുവദനിക്കുലമനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള  പനിടനിലപടട്ട്  ചേനികേനിത്സയനില്  കേഴെനിയന്നവര്ക്കട്ട്  ഇനൗ
സര്ക്കഭാര്  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായമഭായനി  എത  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  3-9-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.  (ശകേലയഴുത്തട്ട്)  നമ്പര്  492/16/റവ
പ്രകേഭാരലാം  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിത്സഭാ
ധനസഹഭായമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  10,000  രൂപ വലരയലാം റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്
25,000  രൂപവലരയലാം മുഖലമനനിക്കട്ട്  3,00,000  രൂപ വലരയലാം അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  14  ദനിവസത്തനിനകേവലാം  സര്ക്കഭാര്
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  കപരട്ട്  എടുത്തുപറഞ്ഞുലകേഭാണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന  തുകേ  ഒരു
മഭാസത്തനിനകേവലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തനത ആനുകൂലലലാം പഭാവലപട കരഭാഗനികേളക്കട്ട് എതയലാംകവഗലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ഓണശലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളലപലടയള്ള
ആധുനനികേ സനൗകേരലങ്ങള നടപനില്വരുത്തുവഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിശനിത  മഭാതൃകേയനിലുള്ള  അകപക്ഷ  ലവള്ളക്കടലഭാസനില്  തയഭാറഭാക്കനി
ആറുമഭാസത്തനില് കേവനിയഭാത്ത ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയട്ട് സലലാം
വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്/കേളകകററട്ട് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.
അകപക്ഷ  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനില്  സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്  ഉചേനിതലാം.  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ചേനികേനിത്സഭാധനസഹഭായമഭായനി  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്
10,000  രൂപവലരയലാം  റവനക്യൂ  വകുപ്പുമനനി  25,000  രൂപവലരയലാം  മുഖലമനനി
3,00,000  രൂപവലരയലാം  അനുവദനിക്കുന.  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി മൂന്നട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയനില് കൂടുതല് തുകേയലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  1-10-2016  വലര
മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം 14 ജനിലകേളനിലഭായനി 20815 കപര്ക്കട്ട്
33,04,87,646 (മുപത്തനിമൂന്നട്ട്  കകേഭാടനി  നഭാലട്ട്  ലക്ഷത്തനി എണപത്തനികയഴെഭായനിരത്തനി
അറുന്നൂറനി നഭാല്പത്തനിയഭാറട്ട് രൂപ മഭാതലാം) അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി

63(2676)  ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനു  കശഷലാം  മുഖലമനനിയലട
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായത്തനിനഭായനി  എത  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  നല്കേഭാകമഭാ;  ഈ
അകപക്ഷകേളനികനല്  എത  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിന്നട്ട്  സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിച അകപക്ഷകേളനികനല്
തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കഭാന്  ബഭാക്കനിയകണഭാ;  എങ്കനില്  എത  അകപക്ഷകേളനികനല്
തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന് ബഭാക്കനിയലണന്നട്ട് മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുലാം  വനിതരണലാം ലചേയഭാത്ത എത അകപക്ഷകേളുണട്ട്;
മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; അനുവദനിച തുകേ നല്കേഭാത്തതനിനുള്ള
കേഭാരണലമനഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഇനനി  എകപഭാഴെഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  2016  ജനുവരനി  മുതല്  ഏപ്രനില്  വലര  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിന്നട്ട് മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിന്നട്ട്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേനിടനിയ  അകപക്ഷകേരുലട  കപരുവനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവരനില്  എത  കപര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
ഇലലങ്കനില്  ഇനനി  അനുവദനിക്കഭാന്  സഭാധലതയകണഭാ;  എങ്കനില്  എകപഭാള
അനുവദനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം ലസപ്തലാംബര്  15
വലര ഏകേകദശലാം  28300-ഓളലാം അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിചനിടനില.

(ബനി&സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിച്ചു  ലഭനിച  മുഴുവന്  അകപക്ഷകേളുലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട് അര്ഹതയള്ളവര്ലക്കലഭാലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അഭലര്ത്ഥനിചട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളുലടയലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചവരുലടയലാം
കേണക്കുകേളുലാം കപരുവനിവരങ്ങളുലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില.

മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

64(2677) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  സഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്തുലകേഭാണട്ട്;
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(ബനി) ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയലട അകപക്ഷകേള ബഹു. നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്
മുകഖനയലാം അലഭാലതയലാം നല്കേനിയതനിലന്റെയലാം അനുവദനിചതനിലന്റെയലാം മണ്ഡലഭാടനിസഭാ
നത്തനിലുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷകേരുലട  ബഭാഹുലലവലാം  ഫണനിലന്റെ
അപരലഭാപ്തതയലാംമൂലലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെഭാലുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
തുകേ ലഭലമഭാകേഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണട്ട്.

(ബനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചതട്ട് സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില.

ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്നനിനലാം ധനസഹഭായലാം

65(2678) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം 17-5-2015-ാം തതീയതനി
24377/DRF/CM/2015  മുതല്  24482/DRF/CM/2015  വലരയള്ള  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്
അനുവദനിച ധനസഹഭായലാം നഭാളനിതുവലരയലാം വനിതരണലാം ലചേയഭാത്തതനിനുളള കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേരുലട കപരുലാം അവര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കലപടനിരനിക്കുന്ന തുകേയലാം
സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  അനുവദനിച  ധനസഹഭായലാം  അടനിയനരമഭായനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  14-10-2016  തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4250/16/റവ
പ്രകേഭാരലാം  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്ലപടവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

66(2679) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ടനിപറുകേള  മുതലഭായ
ചേരക്കുവഭാഹനങ്ങളുലട  അശദമഭായ  മത്സര  ഓടങ്ങളമൂലലാം  എത  കപര്
അപകേടത്തനില് മരണലപട്ടു ; ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് മരണലപടവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് അതനിനു കേഭാരണക്കഭാരഭായ
വഭാഹന ഉടമകേളനില് നനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് എലനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില് എത കപര്ക്കട്ട് ഇതുവഴെനി എത തുകേയലട സഹഭായലാം
ലഭനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരനില് അശരണരഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായമഭായനി
എത തുകേ നല്കേനിലയനലാം അതട്ട് ആര്ലക്കലഭാലാം ലഭലമഭായനി എനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം (25-5-2016 മുതല് 9-10-2016
വലര) ടനിപറുകേള മുതലഭായ ചേരക്കുവഭാഹനങ്ങള ഉളലപട അപകേടങ്ങളനില് 179 കപര്
മരനിചനിട്ടുണട്ട്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില 25-5-2016  മുതല്  9-10-2016  വലര ഉണഭായ ചേരക്കു
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില് മരനിച എണലാം

(1) (2)

തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി 3

തനിരുവനനപുരലാം റൂറല് 7

ലകേഭാലലാം സനിറനി 6

ലകേഭാലലാം റൂറല് 9

പത്തനലാംതനിട 1

ആലപ്പുഴെ 22

കകേഭാടയലാം 4

ഇടുക്കനി 1

എറണഭാകുളലാം സനിറനി 16

എറണഭാകുളലാം റൂറല് 14
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(1) (2)

തൃശൂര് സനിറനി 5

തൃശൂര് റൂറല് 6

പഭാലക്കഭാടട്ട് 16

മലപ്പുറലാം 31

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി 9

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല് 7

വയനഭാടട്ട് 3

കേണ്ണൂര് 18

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 1

ആലകേ 179

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില് മരണലപടവരുലട കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വഭാഹന ഉടമകേളനില്

നനിനലാം ഈടഭാക്കനി ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് വലവസയനില.

(സനി)  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നവര്ക്കുള്ള  ചേനികേനിത്സഭാ  സഹഭായത്തനിനു  പുറകമ

ദഭാരുണ  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുന്ന  കകേസുകേളനില്  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനില്നനിന്നട്ട്  വലവസകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ഓകരഭാ  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം

നല്കേനി വരുനണട്ട്. വനിശദ വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചു വരുന. 

കേഭാകവരനി നദതീജല ടനിബക്യൂണല്

67(2680)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാകവരനി നദതീജല ടനിബക്യൂണല് വനിധനി പ്രകേഭാരലാം കേബനനി നദനിയനില് നനിനലാം

എത ടനി.എലാം.സനി. ജലലാം വയനഭാടട്ട് ജനിലയ്ക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

851/2019
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(ബനി)  ഇകപഭാള എത ടനി.എലാം.സനി.  ജലലാം ജനിലയനില് ഉപകയഭാഗനിക്കുനലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേബനനി  നദതീജലലാം  ജനിലയനില്  കൂടുതലഭായനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന്
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാകവരനി നദതീജല ടനിബക്യൂണല് വനിധനി പ്രകേഭാരലാം കേബനനി കബസനിനനില് 21
ടനി.എലാം.സനി. ജലമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി) കേബനനി കബസനിനനില് അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള 21 Tmc ജലത്തനില് 11.71
Tmc ജലലാം കകേരളലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി വരുന.

(സനി)  കേബനനി  നദനിയനില്നനിനലാം  കേഭാകവരനി  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിചനിരനിക്കുന്ന
ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  പനമരലാം,  മഭാനനവഭാടനി,  നൂല്പ്പുഴെ-ബഭാവലനി
എന്നതീ പുഴെകേളനില് റഗുകലറര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കടഭാകപഭാഗ്രഭാഫനിക്കല് സര്കവ
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു,  അവയലട സഭാനനനിര്ണയവലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത കേഭാകവരനി
ടനിബക്യൂണല്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന  ജലലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  9  പുതനിയ
പദതനികേളുലട  (കേടമഭാന്കതഭാടട്ട്,  നൂല്പ്പുഴെ,  ചൂണഭാലനിപ്പുഴെ,  തനിരുലനലനി,  കചേക്കഭാടട്ട്,
മഞഭാടട്ട്,  കതഭാടഭാര്,  ലപരനികങ്ങഭാട്ടുപ്പുഴെ,  കേലലാംപതനി)  സഭാധലതഭാപഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
കേഭാകവരനി അവഭാര്ഡട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേബനനി കബസനിനനില് അനുവദനിച ജലലാം പൂര്ണമഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന്  കവണനി,  പ്രസ്തുത  കബസനിനനിലല  കപഭാഷകേനദനികേളനികലയലാം
ശകേവഴെനികേളുലടയലാം  കടഭാകപഭാഗ്രഭാഫനിക്കല്  സര്കവ  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് പദതനി

68(*T2681) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തമനിഴ് നഭാടുമഭായള്ള  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര്  പദതനിയനില്
നനിന്നട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  എത  അളവട്ട്  ജലമഭാണട്ട്  ലഭനികക്കണതട്ട്;  ഈ  വര്ഷലാം
ലഭലമഭാക്കനിയ ജലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പറമ്പനിക്കുളലാം-ആളനിയഭാര് അനര്സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ഒരു ജലവര്ഷലാം
19550  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  ജലമഭാണട്ട്  മണക്കടവനിലുലാം  കകേരള  കഷഭാളയഭാറനിലുമഭായനി
കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭനികക്കണതട്ട്.  മണക്കടവട്ട്  വനിയറനില്  7250  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.-യലാം

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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കകേരള  കഷഭാളയഭാര്  സലാംഭരണനിയനില്  12300  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.-യമഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിഹനിതലാം.  ഒകകഭാബര്  1  മുതല്  ജനുവരനി  31  വലരയള്ള  അപര്  നതീരഭാറനിലല
തനതുനതീലരഭാഴുക്കുലാം കകേരളത്തനിനട്ട് അവകേഭാശലപടതഭാണട്ട്. ഇതനിനുപുറലമ പറമ്പനിക്കുളലാം
സനിസലാം  ഡഭാമുകേളുലടയലാം  കലഭാവര്  നതീരഭാര്  ഡഭാമനിലന്റെയലാം  തനതുനതീലരഭാഴുക്കട്ട്  16350
എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി. കേവനിയകേയഭാലണങ്കനില് അധനികേമഭായനി വരുന്ന 2500 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.
ജലലാം  കകേരളത്തനിലല  ചേനിറ്റൂര്  പ്രകദശലത്ത  ജലകസചേനത്തനിനുലാം  കശഷനിക്കുന്ന  ജലലാം
ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയനികലയ്ക്കുലാം  വനികടണതഭാണട്ട്.  നടപട്ട്  (2016-17)  ജലവര്ഷത്തനില്
മണക്കടവട്ട് വനിയറനില് 2016 ലസപ്തലാംബര് 30 വലര 1134 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി. ജലമഭാണട്ട്
ലഭനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  കേഭാലയളവനില്  1880  എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി.  ജലമഭാണട്ട്
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്നതട്ട്.  കകേരള കഷഭാളയഭാറനില് ലസപ്തലാംബര്  1-നട്ട്  നനിലനനിര്കത്തണ
ജലനനിരപട്ട്  2663  അടനിയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല് നനിലനനിര്ത്തനിയതട്ട്  2651.4  അടനിയഭാണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി 1073 എലാം.സനി.എഫട്ട്.ടനി. ജലത്തനിലന്റെ കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.

പനി.ആര്.ഡനി. വഴെനി നല്കേനിയ പരസലത്തനിലന്റെ വനിവരങ്ങള

69(2682) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുൻ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പനി.ആര്.ഡനി.  വഴെനിയള്ള പരസലത്തനിനഭായനി
എത  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഓകരഭാ  വര്ഷലത്തയലാം  കേണക്കുകേള  പ്രകതലകേലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ഓകരഭാ മഭാധലമ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നല്കേനിയ തുകേ പ്രകതലകേലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് കകഭാഡതീകേരനിച്ചുവരുന.

മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം

70(2683)  ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശഹകക്കഭാടതനിയനിലല  കചേമ്പറനിലുലാം  മറ്റുലാം  മഭാധലമ  പ്രവര്ത്തകേലര
അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സഭാഹചേരലലാം പരനിഗണനിചട്ട് ഓകരഭാ ജഡ്ജനിക്കുലാം തതീരുമഭാനനിക്കഭാലമനലാം
ഇവര്ക്കട്ട്  കകേഭാടതനി  വളപനില്  ലപരുമഭാറചടലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിലനപറനിയലാം
ശഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രേഭാര് നല്കേനിയ സൂചേന ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് രഭാജലത്തട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ആര്ലക്കങ്കനിലുലാം  അധനികേഭാരമുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദ
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം പ്രസട്ട് കബനിനട്ട് സലലാം

71(2684)  ശതീ  .    കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  ആദല  പ്രസട്ട്  കബഭായ  എറണഭാകുളലാം  പ്രസട്ട്  കബട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് അപരലഭാപ്തമഭായ സലത്തഭായതനിനഭാല് പ്രസട്ട് കബനിനട്ട് സനൗകേരല
പ്രദമഭായ സലലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പ്രസട്ട് കബനിലന്റെ വനികേസനങ്ങളക്കട്ട് പരലഭാപ്തമഭായതുലാം സനൗകേരലപ്രദവമഭായ ഭൂമനി
നനിലവനില് പ്രസട്ട് കബട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന കേണയന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലന്റെ പരനിധനിയനില്
ലഭലമല.  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് മറട്ട് തഭാലൂക്കുകേളനില് ലഭലമഭായ ഭൂമനി സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാടതനികേളനില് മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള വനിലക്കട്ട് നതീക്കഭാന് നടപടനി

72(2685)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞെ ജൂശല 19-നട്ട് കശഷലാം കകേരളത്തനിലല വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില്
മഭാധലമ പ്രവര്ത്തകേര്ക്കുള്ള വനിലക്കട്ട് ഇകപഭാഴുലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  വനിലക്കട്ട്  നതീക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടണലമന്നഭാവശലലപടട്ട്  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  പ്രസട്ട്  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  കേത്തട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇകത  ആവശലമുന്നയനിച്ചുലകേഭാണള്ള  "പ്രസട്ട്  കേനൗണസനില്  ഓഫട്ട്
ഇന്ഡല" യലട ലസകടറനിയലട കേത്തുട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ശഹകക്കഭാടതനിയനിലല  മതീഡനിയ  റൂലാം  തുറക്കുകേ,  വനിവനിധ
കകേഭാടതനികേളനില്  നനിനലാം  വഭാര്ത്ത  കശഖരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അചടനി,  ദൃശല
മഭാധലമങ്ങളക്കുള്ള നനിലവനിലല വനിലക്കട്ട് നതീക്കുകേ എന്നതീ കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര്
എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കകേഭാടതനികേളനില്  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  വനിലക്കുള്ള
വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എന്നഭാല്,  അപൂര്വലാം  ചേനിലയനിടങ്ങളനില്  തടസ്സലാം
കനരനിടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേര്ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിനട്ട്  തടസ്സമുണഭാകുന്നതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുലാം  മഭാധലമപ്രവര്ത്തകേരുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  തര്ക്കലാം
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറല്  ലചേയര്മഭാനുലാം  മഭാധലമ
പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം  അഭനിഭഭാഷകേരുകടയലാം  പ്രതനിനനിധനികേലള  ഉളലപടുത്തനിയലാം
ഇവര്ക്കുപുറലമ  കപഭാലതീസുകേഭാരുമഭായനി  ബന്ധലപട  വനിഷയങ്ങളനില്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലാം  ബന്ധലപട  ജനിലയനിലല  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിയലാം
ഉളലപടുന്ന  ഒരു  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകശഷവലാം  തടസ്സങ്ങള
ശദയനില്ലപടതനിലന  തുടര്ന്നട്ട്  മുഖലമനനി  അഡസകക്കറട്ട്  ജനറലനികനഭാലടഭാപലാം
ബഹുമഭാനലപട  ശഹകക്കഭാടതനി  ചേതീഫട്ട്  ജസനിസനിലന  കേഭാണുകേയലാം  തടസ്സങ്ങള
ഉണഭാവനിലലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ശഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രേഭാര് ജനറല്
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പതക്കുറനിപട്ട്  ഇറക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  ഇനനിയണഭാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങലള
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  കേര്ശനമഭായനി  കനരനിടഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടട്ട് മടങന്നവര്

73(2686)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനലാം  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടട്ട്  ധഭാരഭാളലാം  കപര്
മടങ്ങനിവരുന്നതഭായ വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വലര എത കപര് ലതഭാഴെനില്
നഷ്ടലപടട്ട്  തനിരനിലചത്തനി  എന്ന  വനിവരലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;  ജനില  തനിരനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസന്ധനിമൂലലാം
കകേരളതീയര്ക്കട്ട് കജഭാലനി നഷ്ടലപടുലമന്ന ആശങ്കയണട്ട്.  എന്നഭാല് ഇതുമൂലലാം ധഭാരഭാളലാം
കപര് തനിരനിച്ചുവരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ബനി)  തനിരനിലകേലയത്തുന്ന പ്രവഭാസനി കകേരളതീയര്ക്കഭായനി  കനഭാര്ക്ക-റൂടട്ട്സട്ട്  ഒരു
ഓണശലന് രജനികസ്ട്രേഷന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ രജനികസ്ട്രേഷന്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  1-7-2011  മുതല്  31-3-2016  വലര  30188  കപര്  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില തനിരനിലകേലയത്തനിയവര്

ആലപ്പുഴെ 1160

എറണഭാകുളലാം 1029

ഇടുക്കനി 312

കേണ്ണൂര് 1777

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 331

ലകേഭാലലാം 2696

കകേഭാടയലാം 1073

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 3004

മലപ്പുറലാം 10522

പഭാലക്കഭാടട്ട് 2202

പത്തനലാംതനിട 1012

തനിരുവനനപുരലാം 3397

തൃശൂര് 971

വയനഭാടട്ട് 702

ആലകേ 30188



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 119

പ്രവഭാസനി പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജകേള

74(2687)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില് നനിനലാം  ലതഭാഴെനില് നഷ്ടലപടട്ട്  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്
മടങ്ങനിലയത്തുന്നവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പ്രഖലഭാപനിക്കഭാറുള്ള
പുനരധനിവഭാസ  പഭാകക്കജകേള  യഥഭാസമയലാം  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാലയന്ന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏതട്ട്  തരത്തനിലുള്ള  വനിലയനിരുത്തലഭാണട്ട്
ഇക്കഭാരലത്തനില് നടത്തഭാറുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജകേള പ്രകേഭാരലാം ബഭാങ്കട്ട് വഭായഭാ
ഇളവകേള പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള കകേസുകേളനില് ബഭാങ്കുകേളനില് നനിനലാം വഭായഭാ ഇളവകേള
യഥഭാസമയലാം കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  പുനരധനിവസനിപനിക്കലപടുലമന്നട്ട്  ഉറപട്ട്  ലഭനിച  പലരുലാം
വഭായഭാ  കുടനിശനികേമൂലലാം  ജപ്തനി  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്നതഭായള്ള  പരഭാതനികേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിക്കുന്ന പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജകേള യഥഭാസമയലാം
നടപനിലഭാക്കുനലണന്ന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേ ശദ നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടട്ട്  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്
മടങ്ങനിലയത്തുന്നവര്ക്കുകവണനി സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)  എന്ന പദതനിയലട  ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലുലാം സമഗ്രമഭായ വനിശകേലനലാം നടത്തനിവരുന. അകേഭാരണമഭായ കേഭാലതഭാമസലാം,
മറട്ട്  പ്രതനിബന്ധങ്ങള എന്നനിവ വനിശകേലനലാം  ലചേയട്ട്  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗലാം  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  പദതനി  ആയതനിനഭാല്  ആവശലഭാനുസരണലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  തനിരനിലകേലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലള  പ്രകതലകേ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
പരനിഗണനിചട്ട്  സസയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ശകേത്തഭാങ്ങല്  നല്കുകേയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM) എന്ന പദതനി.
ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കല്  മൂലധന  ലചേലവട്ട്  വരുന്ന
പദതനികേളക്കട്ട്  15%  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയലാം  ആദല  നഭാലുവര്ഷലാം  3%  പലനിശ
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സബ്സനിഡനിയലാം നല്കേനി ബഭാങ്കട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.  നഭാളനിതുവലരയഭായനി ബഭാങ്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയ  വഭായഭാ  വനിവരങ്ങള  അനുസരനിചട്ട്  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയലാം  പലനിശ
സബ്സനിഡനിയലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതലഭാലത ബഭാങ്കട്ട് വഭായഭാ ഇളവകേള ഒനലാംതലന്ന പ്രഖലഭാപനിചനിടനില. ബഭാങ്കുകേള വഭായ
നല്കുന്നതട്ട്  അവരുലട  സമഗ്രമഭായ  ചേടങ്ങള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  എന്നതനിനഭാല്
വഭായ തനിരനിചടവകേള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ബഭാങ്കുകേളനില് നനിക്ഷനിപ്തമഭാണട്ട്.
ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വഭായലയടുത്ത  പലരുലാം  വഭായഭാ  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ച
വരുത്തനിയതുമൂലലാം റനിക്കവറനി പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
പ്രശ്നങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  ഇകപഭാള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനട്ട്
മുമ്പുതലന്ന അവര് തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്ന വലവസഭായ കമഖലലയക്കുറനിച്ചുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലനക്കുറനിച്ചുലാം വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നല്കുനണട്ട്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കുന്ന പുനരധനിവഭാസ പദതനി കസറട്ട് പഭാന് ഫണനിലന്റെ
കേതീഴെനിലഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനി വരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് അവകലഭാകേനലാം ലചേയ്തു
വരുനണട്ട്.

പ്രവഭാസനി വലവസഭായനികേളുലട ആശങ്ക

75(2688) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗളഫട്ട് നഭാടുകേളനില് നടനവരുന്ന സസകദശനിവല്ക്കരണലാം കകേരളത്തനിലുണഭാക്കഭാവന്ന
പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള സര്ക്കഭാര് അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  രഭാജലങ്ങളനില്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  മലയഭാളനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഭതീമമഭായ നനികക്ഷപലത്ത സസകദശനിവല്ക്കരണലാം ബഭാധനിക്കഭാനനിടയലണന്ന പ്രവഭാസനി
വലവസഭായനികേളുലട ആശങ്ക ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഈ  ആശങ്ക  ദൂരതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എലനലഭാലാം
ഇടലപടലുകേളഭാണട്ട് സഭാധലമഭാകുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനികദശത്തട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസന്ധനിയലാം പ്രകതലകേ ലതഭാഴെനില് നയങ്ങളുലാം കേഭാരണലാം പ്രവഭാസനി മലയഭാളനികേളുലട
കജഭാലനി നഷ്ടലപടഭാനുലാം അവരുലട ബനിസനിനസ്സട്ട് സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള
ഉണഭാകേഭാനുലാം  സഭാധലതയണട്ട്.  ഇക്കഭാരണത്തഭാല്  കജഭാലനി  നഷ്ടലപട  അകനകേലാം
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പ്രവഭാസനികേള  തനിരനിചട്ട്  വന്നതഭായനി  കരഖകേളനില.  ഏതട്ട്  സഭാഹചേരലത്തനിലഭായഭാലുലാം
പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള  ശഭാശസതമഭായനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  കഫഭാര്  റനികടണ  എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട്  (NDPREM)  കപഭാലുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത തങ്ങളുലട സമ്പഭാദലലാം
നഭാടനിലല  ബനിസനിനസട്ട്  സലാംരലാംഭങ്ങളനില്  വനിജയകേരമഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ലചേറുകേനിട/വന്കേനിട വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള നടത്തനിലക്കഭാണട്ട് കപഭാകുന്നതനിനുമഭായനി
എലഭാ സഹഭായവലാം നല്കേഭാന് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട് വരുന. 

പ്രവഭാസനികേളുലട പുനരധനിവഭാസലാം

76(2689) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകദശനിവത്കേരണലാംമൂലലാം ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില്നനിനലാം 2016 ജനുവരനി 1
മുതല് നഭാളനിതുവലര എത പ്രവഭാസനികേളഭാണട്ട് മടങ്ങനിവന്നനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലര  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കനഭാര്ക്ക  എലനഭാലക്ക
പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  അതനില്  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേള
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവലര മടക്കനിലക്കഭാണവരുന്നതനിനട്ട് വനിമഭാനയഭാതക്കുലനിയനിനത്തനില് ഇനൗ
സര്ക്കഭാര് എന്തു തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു;

(ഡനി)  ഇനൗ വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായലാം  അഭലര്ത്ഥനിചനിരുകന്നഭാ;
എലനഭാലക്ക സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ലഭലമഭാക്കനിയലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തനിരനിലകേലയത്തുന്ന പ്രവഭാസനി  കകേരളതീയര്ക്കഭായനി  കനഭാര്ക്ക റൂടട്ട്സട്ട്  ഒരു
ഓണശലന് രജനികസ്ട്രേഷന് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ രജനികസ്ട്രേഷന്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട 2016 ജനുവരനി 1 മുതല് നഭാളനിതുവലര 1692 പ്രവഭാസനികേള കപരട്ട്
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തനിരനിലകേ  വരുന്ന  പ്രവഭാസനികേലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കനഭാര്ക്ക ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM) എന്ന
പദതനി നനിലവനിലുണട്ട്.  തനിരനിലകേലയത്തുന്ന പ്രവഭാസനികേലള പ്രകതലകേ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
പരനിഗണനിചട്ട്  സസയലാംലതഭാഴെനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ശകേത്തഭാങ്ങല്  നല്കുകേയഭാണട്ട്  കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് കഫഭാര് റനികടണ എമനിഗ്രന്റെട്ട്സട്ട് (NDPREM)  പദതനി വനിഭഭാവന
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ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  രണവര്ഷലാം  വനികദശത്തട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയതനിനുകശഷലാം
സനിരമഭായനി  നഭാടനില്  മടങ്ങനിലയത്തനിയ  പ്രവഭാസനികേലളയലാം  അത്തരലാം  പ്രവഭാസനികേള
കചേര്ന്നട്ട് രൂപതീകേരനിച കേമ്പനനി,  ടസട്ട്,  ലസഭാശസറനി തുടങ്ങനിയവലയയലാം പദതനിയലട
ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പരമഭാവധനി   20  ലക്ഷലാം രൂപ അടങ്കല്
മൂലധന  ലചേലവട്ട്  വരുന്ന  പദതനികേളക്കട്ട്  15%  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയലാം  ആദല
നഭാലുവര്ഷലാം 3%  പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നല്കേനി ബഭാങ്കട്ട് വഭായ ലഭലമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്
ഈ പദതനി. നഭാളനിതുവലരയഭായനി ഈ പദതനിയനിന് കേതീഴെനില് 1254 കപര്ക്കട്ട് കലഭാണ
അനുവദനിക്കുകേയലാം  11.45  കകേഭാടനി  രൂപ  മൂലധന/പലനിശ  സബ്സനിഡനിയഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സനൗദനി  അകറബലയനിലല  സനൗദനി  ഓജര്  കേമ്പനനി  അടച്ചുപൂടനിയതുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട്  ഡല്ഹനിയനില്  എത്തനിയ  12  കപലര  ലകേഭാചനി  വലര  എത്തനിക്കഭാന്
1,22,615 രൂപ ലസപ്റലാംബര് 2016 വലര ലചേലവഴെനിച്ചു.

(ഡനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അടനിയനര  ഇടലപടല്
അഭലര്ത്ഥനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  മനനിക്കട്ട്
കേത്തയചനിരുന.  ആയതനികനല്  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  മനഭാലയലാം  അടനിയനര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  സനൗദനി  ഓജര്  കേമ്പനനിയനില്  ദുരനിതത്തനില്  കേഴെനിയകേയഭായനിരുന്ന
മലയഭാളനികേലള നഭാടനിലലത്തനിക്കഭാനുള്ള സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.

കസഭാഫ ട്ട്   പദതനി

77(2690) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കവഭാളണനിയര്മഭാരുലട  'കസഭാഫട്ട്'  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള എലനലഭാമഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്  പരനികക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  എലനലഭാലാം  ശവദല
സഹഭായമഭാണട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് നല്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടലയഭാലക്കയഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനി
വരുന്നതട്ട്?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  'ശുഭയഭാത'  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി,  കകേരളത്തനില്  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടുന്നവര്ക്കട്ട്  അതനികവഗലാം  വനിദഗ്ദ്ധ
ചേനികേനിത്സ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  'കസഭാഫട്ട്  '  (SOFT-Save  Our  Fellow  Travellers)
എന്നറനിയലപടുന്ന  സന്നദ  കസവകേരുലട  ഒരു  ഗ്രൂപട്ട്/കൂടഭായ്മ  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപട്ട്
രൂപവല്ക്കരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കറഭാഡപകേടത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭാകുന്ന വലക്തനികേളക്കട്ട്
എതയലാംകവഗലാം  പ്രഭാഥമനികേ  ശുശ്രൂഷ  നല്കുകേയലാം,  അടുത്തുള്ള  ആശുപതനിയനില്
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ എന്നതഭാണട്ട്
SOFT  എന്ന  കൂടഭായ്മയനിലൂലട  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  അതനികവഗലാം  പ്രഭാഥമനികേ
ശുശ്രൂഷ  നല്കുന്നതുവഴെനി  പരനിക്കനിലന്റെ  കേഭാഠനിനലലാം  പതനിന്മടങ്ങട്ട്  ലഘൂകേരനിക്കുകേയലാം
മരണലാം പരമഭാവധനി ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. കറഭാഡപകേടങ്ങളനില് ഗുരുതരമഭായനി
പരനികക്കല്ക്കുന്നവര്ക്കട്ട് കുറമറ പ്രഭാഥമനികേ ശുശ്രൂഷയലാം ലമചലപട ശവദലസഹഭായവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ഒരു കൂടലാം വലക്തനികേലള (സന്നദ കസവകേലര)
വഭാര്ലത്തടുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ഈ പദതനിയലട ലക്ഷലലാം.

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്. ഇകപഭാള തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനിലല കപഭാലതീസട്ട് സര്ക്കനിളുകേളനില്
നനിനലാം  തനിരലഞ്ഞെടുത്തവര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞു.  തനിരുവനനപുരലാം
(റൂറല്)  കപഭാലതീസട്ട്  സര്ക്കനിളുകേളനിലല  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  നടന
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ഇ-ലമയനില് കചേഭാര്ത്തല് കകേസട്ട്

78(2691)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇ-ലമയനില്  കചേഭാര്ത്തല്  കകേസനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  അകനസഷണ
ഉകദലഭാഗസന് ആരഭാണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസനില് യ.എ.പനി.എ. ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  എതകപലര  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില്നനിനലാം
പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  യ.എ.പനി.എ.  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  എന്നഭാല്  കകേസനിനു  യഭാലതഭാരു
അടനിസഭാനവലാം കേലണത്തഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതുമഭായ കകേസുകേളനില് ഇരകേളക്കട്ട് നതീതനി
ലഭലമഭാക്കഭാന് തയഭാറഭാവകമഭാ?



124       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) ശതീ. രഭാധഭാകൃഷ്ണപനിള്ള (ശകലാം ബഭാഞട്ട്  ഡനിശവ.എസട്ട്.പനി.)

(ബനി) ഈ കകേസനില് യ.എ.പനി.എ. പ്രകേഭാരമുള്ള വകുപ്പുകേള ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  ഒരഭാലള  (ശതീ.  എസട്ട്.  ബനിജ,  റനിസര്വട്ട്  സബട്ട്  ഇന്ലസകര്)
സര്വതീസനില്നനിനലാം പനിരനിച്ചു വനിടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഒരു കുറകൃതലലാം നടന്നതഭായനി ലവളനിവഭായഭാല് ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ലതളനിവകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കകേസനില്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

ഇ-കേലാംലപയനിന്റെട്ട് കപഭാര്ടല്

79(2692) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .   രഭാജ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇന്ഡലയനിലല  ചേനില  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി നല്കുന്നതനിനട്ട് ഇ-കപഭാര്ടല് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
സനൗകേരലപ്രദമഭാകുന്ന വനിധത്തനില് പരഭാതനി നല്കുന്നതനിനട്ട് ഇ-കേലാംപയനിന്റെട്ട്  കപഭാര്ടല്
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  പ്രകയഭാജനലാം  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്
എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട്,  കുറക്കഭാരഭായ  കപഭാലതീസുകേഭാര്ലക്കതനിലര  പരഭാതനി
നല്കുവഭാന് എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  CCTNS  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  സനിറനിസണ  കപഭാര്ടല്
നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാലട ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ഓണശലനഭായനി കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി
നല്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വരുന്നതഭാണട്ട്.
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(സനി)  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ശദനലാംദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  മനികേവറതഭാക്കുന്നതനിലനഭാപലാം
കേഭാരലക്ഷമവലാം സുതഭാരലവമഭായ കപഭാലതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം സനൗകേരലപ്രദവലാം അനഭായഭാസവമഭായനി
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി വനിവര സഭാകങ്കതനികേവനിദല അടനിസഭാനമഭാക്കനി
ഒടനവധനി കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന. കപഭാലതീസട്ട്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന  കുറനിചട്ട്  അടനിസഭാന  വനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  ലവബ്ശസറട്ട്,
ശബരനിമലയനിലല  തനിരക്കട്ട്  നനിയനനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ശബരനിമല
വനിര്ചേസല് കേക്യൂ സനിസലാം,  കപ്രഭാപര്ടനി ഒഫന്സനില് ഉളലപട കുറവഭാളനികേലളക്കുറനിച്ചുള്ള
ഡഭാറഭാ  കബസട്ട്  ഉളലപടുന്ന  ആപനികക്കഷന്  ആയ  കേലഭാപട്ട്,  അഡനിനനികസ്ട്രേഷനു
കവണനിയള്ള  'I  APS'  എന്ന  ആപനികക്കഷന്,  കുറകൃതലങ്ങളനില്  ഉളലപട/
കമഭാഷ്ടനിക്കലപട വഭാഹനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള നല്കുന്ന വഭാഹന് സമനസയ
എന്ന ആപനികക്കഷന്,  കുറകൃതലങ്ങകളയലാം കുറവഭാളനികേലളയലാം കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള
കശഖരനിക്കുകേയലാം  രഭാ ജലവലഭാപകേമഭായനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളുമഭായലാം  അനുബന്ധ
കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസുകേളുമഭായലാം മറട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനകേളഭായ Transport, Immigration,
Passport, Central Police agencies  തുടങ്ങനിയവയമഭായലാം കേമ്പക്യൂടര് ശലാംഖലയനിലൂലട
ബന്ധനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  ശകലാം  ആന്റെട്ട്  കനിമനിനല്  ടഭാക്കനിലാംഗട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  &
സനിസലാം  (CCTNS),  ശബരനിമലയനിലല  കേക്യൂ,  വഭാഹനലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയഭാനുള്ള
സനൗകേരലലാം,  കേഭാലഭാവസ  തുടങ്ങനിയ  കേഭാരലങ്ങളുലട  തല്സനിതനി  അറനിയവഭാനുള്ള
ശബരനിമല  കപഭാര്ടല്  തുടങ്ങനി  ലമചലപട  കപഭാലതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  കമല്പറയന്ന
വനിവനിധതരലാം  കസഭാഫട്ട് റട്ട് ലവയറുകേള  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനില്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത ആദലകേഭാല ശകലാം റനികക്കഭാര്ഡുകേള ഡനിജനിശറകസഷന് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
പ്രവൃത്തനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ഡനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്,  കുറക്കഭാരഭായ കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലരയള്ള
പരഭാതനികേള  കനരനിട്ടുലാം  ഇ-ലമയനില്,  ലടലനികഫഭാണ  മുകഖനയലാം  ഉയര്ന്ന
കമലുകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാവന്നതഭാണട്ട്.  എലഭാ  കമലുകദലഭാഗസരുലടയലാം  ഇ-
ലമയനില്,  ലടലനികഫഭാണ  വനിവരങ്ങള  കകേരള  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ
ലവബ്ശസറനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  CCTNS  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന്  കപഭാകുന്ന  സനിറനിസണ  കപഭാര്ടല്  വഴെനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര ഓണശലനഭായനി പരഭാതനി നല്കേഭാവന്നതുമഭാണട്ട്. 

എ.ടനി.എലാം. തടനിപ്പുകേള

80(2693) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എ.ടനി.എലാം.  കേവര്ചയലാം  അതനികനഭാടനുബന്ധനിച്ചുള്ള
ശസബര് കുറകൃതലങ്ങളുലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത  എ.ടനി.എലാം.  കേവര്ചകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട്ടു;  എത  കകേസ്സുകേളനില്  പ്രതനികേലള  പനിടനികൂടനി;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എ.ടനി.എലാം.  തടനിപ്പുകേള  കൂടുകമ്പഭാഴുലാം  എ.ടനി.എലാം.  പരനിപഭാലനത്തനില്
വരുത്തുന്ന  വതീഴ്ചകേള,  വലഭാജ  ലഡബനിറട്ട്,  ലകഡനിറട്ട്  കേഭാര്ഡുകേളുണഭാക്കനി  പണലാം
അപഹരനിക്കുന്നതു കേലണത്തഭാന് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് തുടങ്ങനി ബഭാങ്കുകേളുലട
ഭഭാഗത്തു നനിനള്ള വതീഴ്ചകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് ഇത്തരലാം വതീഴെട്ട് ചേകേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് നഷ്ടലപടുന്ന
തുകേ ബഭാങ്കുകേള തലന്ന ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് എന്തു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എ.ടനി.എലാം.-കേളനില് സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തഭാലത കമഭാഷണലാം നടന്നഭാല് ആ
തുകേ പ്രസ്തനത ബഭാങ്കട്ട് തലന്ന ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് തനിരനിലകേ നല്കുവഭാനുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
ഏലറടുക്കുവഭാന് സലാംസഭാനതല ബഭാകങ്കഴട്ട് സമനിതനിക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  28  എ.ടനി.എലാം.  കേവര്ചകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട്ടു.  13  കകേസുകേളനില്
പ്രതനികേലള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എ.ടനി.എലാം.  തടനിപനിലൂലട  നനികക്ഷപകേനട്ട്  നഷ്ടമഭാകുന്ന
പണത്തനിലന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം അതഭാതട്ട് ബഭാങ്കുകേളക്കഭാണട്ട്. 

(ഇ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില. 

കഹഭാലാംഗഭാര്ഡനിലന്റെ കസവനലാം

81(2695)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര് കപഭാലതീസട്ട്  കസഷലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള ലചേങ്ങന്നൂര്  -
പനളലാം  എലാം.സനി.  കറഭാ ഡനില് ആഞ്ഞെലനിച്ചുവടട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനില്  മഭാകവലനിക്കരയ്ക്കട്ട്  തനിരനിയന്ന
ഭഭാഗത്തുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുലാം, അപകേടസഭാധലതയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രസ്തുത ജലാംഗ്ഷനനില് അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുലാം വഭാഹന
ഗതഭാഗതലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡനിലന്റെ  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്

എഫട്ട്.ഐ.ആര്. ശവബ്ശസറനില്

82(2696)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനില് എഫട്ട്.ഐ.ആര്. (പ്രഥമ വനിവര റനികപഭാര്ടട്ട്)
രജനിസര്  ലചേയഭാല്  അതട്ട്  ഇരുപത്തനിനഭാലു  മണനികറനിനുള്ളനില്  തലന്ന  ലവബട്ട്
ശസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കണലമന്ന  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് എലഭാ കകേസുകേളുകടയലാം എഫട്ട്.ഐ.ആര്. ലവബട്ട് ശസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനികക്കണതുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് ഏലതഭാലക്ക ഇനലാം കകേസുകേളക്കഭാണട്ട് ഇതനില് നനിന്നട്ട് ഇളവട്ട്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ ഉത്തരവട്ട് എന മുതല് സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എഫട്ട്.ഐ.ആര്.  രജനിസര് ലചേയട്ട്  24  മണനികറനിനുള്ളനില് പ്രസനിദതീകേരനി
ക്കണലമന്നട്ട്  കനിമനിനല്  റനിടട്ട്  ലപറതീഷന്  നമ്പര്  68/2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) എലഭാ എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-കേളുലാം ലവബ്ശസറനില് പ്രസനിദതീകേരനികക്കണതനില.

(സനി) ഭതീകേര പ്രവര്ത്തനലാം, ശലലാംഗനികേ കുറകൃതലങ്ങള, കേലഭാപ സലാംബന്ധമഭായ
കകേസ്സുകേള,  കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള  ശലലാംഗനികേ  അതനികമങ്ങള  (POCSO  Act)
തുടങ്ങനിയവയലട എഫട്ട്.ഐ.ആര്. പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനില്നനിന്നട്ട് ഇളവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) രജനിസര് ലചേയ എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-കേള 24 മണനികറനിനകേലാം ലവബ്ശസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്
ഉടന് പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനില് വരുന്നതഭാണട്ട്. 
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വതീടട്ട് ആ കമണലാം

83(2697)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  ലമമ്പറഭായ  ശതീ.  പനി.  ആര്.  കരഭാഹനില്
നഭാഥനിലന്റെ പഭാണനിക്കഭാടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന് പരനിധനിയനിലുള്ള വതീടട്ട്  26-5-2016-നട്ട്
ആകമനിചതുലാം  വഭാഹനലാം  തതീയനിടട്ട്  നശനിപനിചതുമഭായനി  ബന്ധലപട  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.  രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവലരയലാം  പ്രതനികേലള  കേണപനിടനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  പ്രതനികേലള  അറസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) എഫട്ട്.ഐ.ആര്. രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പ്രതനികേലള തനിരനിചറനിയഭാന് സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് അറസട്ട് ലചേയഭാന്
കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് ഊര്ജനിതമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.

പഭാലഭാ റബ്ബര് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സഹകേരണ സലാംഘത്തനിലനതനിലരയള്ള കപഭാലതീസട്ട്
കകേസ്സുകേള

84(2698)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാവലപട ഇടത്തരലാം ലചേറുകേനിട റബ്ബര് കേര്ഷകേരുലട ആശയമഭായനിരുന്ന
പഭാലഭാ റബ്ബര് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  സഹകേരണ സലാംഘവലാം,  മതീനചനില് റബ്ബര് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്
സഹകേരണ സലാംഘവലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  തുകേ  റബ്ബര്  ഉലന്നങ്ങള
വഭാങ്ങനിയ  വകേയനില്  നല്കുവഭാനുലണനളളതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനില്  എത
കപഭാലതീസട്ട് കകേസുകേള ഉലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇനൗ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങളനിലല കമകക്കടുകേലളക്കുറനിചട്ട് അകനസഷനിചട്ട്
പഭാവലപട  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാനുള്ള  തുകേ  അവര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  ടനി  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിലന്റ
അഴെനിമതനിയ്ലക്കതനിലര  നല്കേനിയ  പരഭാതനികേളനില്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്
മുന്മനനിസഭയനിലല ഒരു അലാംഗലാം ഇടലപടതഭായള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തനത  പരഭാതനികേളനിന്കമല്  നതീതനി  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  2016  കമയട്ട്  14-ാം തതീയതനി  സലാംഘലാം ഓഫതീസുകേള അവധനിയഭായനിരുന്നനിട്ടുലാം
യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സഭാനഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  കവഭാടട്ട്  ഉറപനിയ്ക്കഭാന്  കവണനി  പഭാലഭാ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മഭാതമഭായനി  ഒരു കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ സഹകേരണ
വകുപനിലന്റെ അനുമതനിയനിലഭാലത വനിതരണലാം ലചേയതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഉലണങ്കനില് നനിയമവനിരുദമഭായനി  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സഭാനഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്  കവഭാട്ടു
പനിടനിക്കുവഭാന് കവണനി ഇനൗ പണ വനിതരണലാം നടത്തനിയ സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  എതനിലര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

വനനിത കകേഭാണസബനിള നനിയമനലാം

85(2699) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തനിയ  198/2015  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  വനനിത
കകേഭാണസബനിള പരതീക്ഷയലാം കേഭായനികേ ക്ഷമത പരതീക്ഷയലാം പഭാസ്സഭായനി, 7-6-2016-ല്
നനിലവനില്  വന്ന  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുന്നനില എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തനത  വനിഷയത്തനികനല്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സലാംസഭാന കപഭാലതീസട്ട് കസനയനില് വനനിതഭാ പ്രഭാതനിനനിധലലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വനനിതഭാ എസട്ട്.ഐ.-മഭാകരയലാം വനനിതഭാ കപഭാലതീസുകേഭാലരയലാം നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ലസഷലല്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട്,  സ്ത്രതീ  പുരുഷ  വലതലഭാസലാം  കൂടഭാലത  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനികലക്കട്ട് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെട്ട് ചേടങ്ങളുലട പരനിഷ്കരണലാം എന്നനിവ പരനിഗണനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

851/2019
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ആന്റെനി ശപറസനി ലസലനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

86(2700) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിനനിമഭാവലവസഭായലത്ത പ്രതനിസന്ധനിയനിലഭാക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള വലഭാജ
സനിഡനി  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പകേര്പവകേഭാശ  ലലാംഘനങ്ങളുലാം  വലഭാപകേമഭാകുനലണന്ന
പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇത്തരലാം  പരഭാതനികേളനില്  കേര്ശന  ന ടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരലത്തനില് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആന്റെനി  ശപറസനി  ലസലനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വലഭാജ  സനി.ഡനി.  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  പകേര്പവകേഭാശ  ലലാംഘനങ്ങള
എന്നനിവയ്ലക്കതനിലര  ആന്റെനി  ശപറസനി  ലസല്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  വലഭാജ തനികയറര് പ്രനിനകേള പൂര്ണമഭായലാം ഇലഭാതഭാക്കനിയലാം ഇന്റെര്ലനറട്ട്  വഴെനി
സനിനനിമകേള അപട്ട് കലഭാ ഡട്ട് ലചേയ്യുന്നവലര പനിടനികൂടനിയലാം കകേബനിള ടനി.വനി.  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്
വഴെനി  അനുമതനിയനിലഭാലത  പുതനിയ  സനിനനിമകേള  സലാംകപ്രഷണലാം  ലചേയവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശനമഭായ നനിയമനടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  കപഭാരഭായ്മകേള  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം ശകേലക്കഭാള്ളുന്നതഭാണട്ട്. 

വനനിതഭാ സനിവനില് കപഭാലതീസട്ട് ഓഫതീസര്

87(2701) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനനിതഭാ  സനിവനില്  കപഭാലതീസട്ട്  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില്  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില് എത ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലല  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  ഉളലപടവര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഭാണസബനിള  തസ്തനികേയനില്
ഒഴെനിവകേലളഭാനലാംതലന്ന ഇല.

(സനി) നനിലവനിലല റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് ഉളലപടവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കകേരള കപഭാലതീസനില് ജനറല് എകനികേക്യൂടതീവട്ട് ബഭാഞനില്
സബട്ട്ഇന്ലസകര് ലടസട്ട്

88(2702) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2003-നട്ട് കശഷലാം കകേരള കപഭാലതീസനില് ജനറല് എകനികേക്യൂടതീവട്ട് ബഭാഞനില്
സബട്ട്  ഇന്ലസകര്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  ഫനിസനിക്കല്  ലടസട്ട്  ജയനിക്കഭാത്ത  എത
കപഭാലതീസുകേഭാലര  KSSR. 39  ഇന്കവഭാക്കട്ട് ലചേയട്ട് കനരനിടട്ട് സബട്ട് ഇന്ലസകര് (GE)
ബഭാഞനില് നനിയമനലാം നല്കേനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുലണന്നട്ട് ഉത്തരവനിലന്റെ നമ്പര് സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  KSSR.  39  ഇന്കവഭാക്കട്ട്  ലചേയട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്ന  രതീതനിയനില്
അവലലാംബനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനറല്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  ബഭാഞനികലക്കട്ട്  അകപക്ഷനിച  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനി
പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില് തലന്ന പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തുന്ന കേഭായനികേ ക്ഷമതഭാ പരതീക്ഷ
ജയനിക്കണലമന്ന നനിയമലാം എന മുതലഭാണട്ട് മഭാറനിയലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒരഭാലള  25-2-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്
458/05/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  കസവനകവതന  കേഭാരലങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം  നല്കേനി  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന്  KS&SSR  39
അധനികേഭാരലാം നല്കുന.  ഇത്തരലാം സനര്ഭങ്ങളനില് ഉചേനിതവലാം നതീതനിപൂര്വവമഭാലണന്നട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കബഭാദലമഭായഭാല് അങ്ങലനയള്ള രതീതനിയനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ചേടലാം 39 പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേഭാരമുണട്ട്. 131867/റൂളസട്ട്/72/പനിഡനി തതീയതനി
14-9-1973 പ്രകേഭാരലാം ഇതനിനഭായള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) നനിയമലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
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വനിവഭാഹകമഭാചേന കകേസുകേള

89(2703) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  വനിവഭാഹകമഭാചേന  കകേസുകേള  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്  2015  ജനുവരനി മുതല്  2016  ജൂണ  31  വലരയള്ള
കേഭാലത്തട്ട്  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  ആവശലലപടട്ട്  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേള എതലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം അനുവദനിച കകേസുകേള എതലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്ന  വനിവഭാഹകമഭാചേന  കകേസുകേള
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം ദൃഢമഭായ കുടുലാംബബന്ധലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനുലാം കവണനി സമഗ്ര
കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട് ഉളലപലടയള്ള പദതനികേളക്കട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം  ആവശലലപടട്ട്  3417
അകപക്ഷകേള ഈ കേഭാലയളവനില് രജനിസര് ലചേയ്യുകേയലാം ഇതനില് 1567 കകേസുകേളനില്
വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കുടുലാംബകകേഭാടതനി  ആകട്ട്,  1984-ലല  ലസക്ഷന്  9  പ്രകേഭാരലാം  കുടുലാംബ
കകേഭാടതനികേള കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട് നടത്തണലമന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത Family
Court (Kerala) Rules, 1989, Family Court (Procedure) Rules, 1989 and the
Family  Court  (Kerala)  Additional  Rules,  1990  പ്രകേഭാരലാം  കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട്
നടത്തുകേയലാം അനുരഞ്ജന ശമങ്ങളനിലൂലട വനിവഭാഹകമഭാചേന കകേസട്ട് തതീര്പഭാക്കണലമനലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  കുടുലാംബകകേഭാടതനികേളനിലല  കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേളനില്
പ്രനിന്സനിപല്  കേനൗണസനിലര്മഭാലര  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  ദനിവസകവതനഭാ
ടനിസഭാനത്തനില് ഇവനിലട കേനൗണസനിലര്മഭാലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

എടക്കര സനി.ഐ. ഓഫതീസനിനട്ട് ലകേടനിടലാം

90(2704) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എടക്കരയനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  സനി.  ലഎ.
ഓഫതീസനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  നടപടനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  എന്നഭാല് പ്രസ്തുത സലത്തട്ട് ലകേടനിടലാം  പണനിയന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ
സലലാം ലഭലമഭായനിടനില.  സലലാം ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കട്ട്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശലമഭായ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

റൂറല് എ.ആര്. കേലഭാമ്പട്ട്

91(2705) ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനയഭാറനിന്കേരയനില്  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന  തനിരുവനനപുരലാം  റൂറല്  എ.ആര്.
കേലഭാമ്പട്ട്  2/2003-ല്  പുളനിങ്കുടനിയനികലക്കട്ട്  മഭാറനിയനിരുലന്നങ്കനിലുലാം  അവനിലട  സനൗകേരലലാം
കുറഞ്ഞെതനിനഭാല്  G.O (Rt) No. 464/16/Home Dated 10-2-2016  പ്രകേഭാരലാം ഒരു
അസനിസന്റെട്ട്  കേമഭാന്ഡന്റെട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  ഒരു  കേമ്പനനി  ലനയഭാറനിന്കേരയനികലക്കട്ട്
മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന്ന നടപടനിയലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  എനഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

10-2-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  464/2016/ആഭലനരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് തനിരുവനനപുരലാം  റൂറല് എ.ആര്.  കേലഭാമ്പനിലന്റെ  2
പഭാറ്റൂണുകേള ഉളലപടുത്തനി ഒരു ഡനിറഭാചട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്  ലനയഭാറനിന്കേരയനില്  പഴെയ
സര്ക്കനിള ഇന്ലസകര് ആഫതീസട്ട് ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

പനിങ്കട്ട് ബതീറട്ട് കപഭാലതീസട്ട്

92(2706) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  സുരക്ഷയ്ക്കട്ട്  പനിങ്കട്ട്  ബതീറട്ട്
കപഭാലതീസട്ട് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം സുരക്ഷയ്ക്കഭായനി എലനലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
പനിങ്കട്ട് ബതീറട്ട് കപഭാലതീസട്ട് നടത്തനിവരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  പനിങ്കട്ട്  ബതീറട്ട്  കപഭാലതീസനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം നടനവരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  സുരക്ഷ  മുന്നനിര്ത്തനി  പനിങ്കട്ട്  ബതീറട്ട്
കപഭാലതീസട്ട്  എന്ന  സലാംവനിധഭാനലാം  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി,  ലകേഭാലലാം  സനിറനി  എന്നതീ
കപഭാലതീസട്ട് ജനിലകേളനില് നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്ത്രതീകേളുലാം  കുടനികേളുലാം  കൂടുന്ന  സലങ്ങളനില്  (സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജകേള,
കലഡതീസട്ട്  കഹഭാസലുകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള)  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ
പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത,  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം  കുടനികേളുലടയലാം  മുതനിര്ന്ന
പനൗരന്മഭാരുലട  സുരക്ഷയമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  ആവശലമഭായനി
വരുന്ന ഘടത്തനില് സഹഭായങ്ങളുലാം ലചേയ്തു ലകേഭാടുക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ദക്ഷനിണ  കമഖലയനില്  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി,  ലകേഭാലലാം  സനിറനി
കപഭാലതീസട്ട് ജനിലകേളനില് പനിങ്കട്ട് ബതീറട്ട് പൂര്ണമഭായലാം നടനവരുന.

കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലല മതപരമഭായ ആചേഭാരങ്ങളുലാം ആരഭാധനകേളുലാം

93(2707)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  മതപരമഭായ  ആചേഭാരങ്ങളുലാം
ആരഭാധനകേളുലാം നടക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് അതനിലനതനിലര എലനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

ലതരുവനഭായ്ക്കളക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുന്ന പദതനി

94(2708) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതരുവ  നഭായ്ക്കലള  പനിടനികൂടനി  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്ന  ഒരു  പദതനി
ആഭലനരവകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഇതു സലാംബന്ധമഭായനി എലനങ്കനിലുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ഇതനിനകേലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  സന്നദസലാംഘടനകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  നഭായ്ക്കലള  പനിടനികൂടനി
പ്രകതലകേ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പഭാര്പനിചട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഡനി) മണലാം പനിടനിക്കല് ഉളലപലട കേഭാരലങ്ങളനില് ശവദഗട്ട് ദലലാം ലതളനിയനിക്കുന്ന
നഭായ്ക്കലള കപഭാലതീസനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നനിര്ഭയ കകേരളലാം സുരക്ഷനിത കകേരളലാം

95(2709) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആഭലനര വകുപട്ട് നനിര്ഭയ കകേരളലാം സുരക്ഷനിത കകേരളലാം
എന്ന കപരനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  സ്ത്രതീകേളലക്കതനിലരയള്ള  കുറകൃതലങ്ങള  തടയന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് പദതനിയനില് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  പദതനി  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലനലഭാലാം
നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുലണനലാം  എത  കകേസ്സുകേളനില്  ഇതനുസരനിചട്ട്  നടപടനികേള
എടുത്തനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആഭലനരലാം എന്നതീ വകുപ്പുകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  'നനിര്ഭയ  കകേരളലാം  സുരക്ഷനിത  കകേരളലാം'  എന്ന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

(ബനി&സനി)  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്  കേലഭാമ്പസുകേളനില് ലപണകുടനികേളക്കട്ട്  അപ്രതതീക്ഷനിതവലാം
പ്രതനികൂലവമഭായ സഭാഹചേരലങ്ങലള തകന്റെടകത്തഭാലട കനരനിടുന്നതനിനുലാം കുറകൃതലങ്ങളലക്കതനിലര
പ്രതനികേരനിക്കഭാനുമുള്ള  പരനിശതീലനവലാം  അവകബഭാധവലാം  നല്കുന്നതുമഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിയലട ലക്ഷലലാം. ആയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസുകേളുലാം വമണ
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ലസല്ഫട്ട്  ഡനിഫന്സട്ട്  ലടകനികേട്ട്  (WSDT)  പരനിശതീലനവലാം  ലകേഭാടുത്തുവരുന.
സ്ത്രതീകേലളയലാം  കുടനികേലളയലാം  ഭനിക്ഷഭാടനത്തനിനുലാം  കവശലഭാവൃത്തനിക്കുമഭായനി  കേടത്തനി
ലകേഭാണകപഭാകുന്നതട്ട്  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  Anti  Human
Trafficking Unit (AHTU)-കേള സലാംസഭാനത്തട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഫലപ്രദമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  Anti  Human  Trafficking  Unit-ലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം ലസഷലല് ശഡ്രവകേള നടത്തനിയലാം ജനങ്ങലള കബഭാധവത്കേരനിച്ചുലാം
സ്ത്രതീകേളലക്കതനിലരയള്ള അതനികമങ്ങള ഫലപ്രദമഭായനി തടയന.  ഈ പദതനിയലട
കപരനില് പ്രകതലകേമഭായനി കകേസുകേലളഭാനലാം രജനിസര് ലചേയനിടനില. 

ശസബര് കകേസുകേള

96(2710) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലസബര്  കുറകൃതലങ്ങള  തടയന്നതനിനുലാം  ഇനൗ
വനിഷയത്തനില് കൂടുതല് ഗകവഷണങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുലാം ആസൂതണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള
കേര്മ്മേ പദതനികേള എലനലഭാലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  പദതനികേള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലലസബര് കകേസുകേള ലലകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേലാം കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ജനിലകേളനില്  ശസബര്  ലസല്ലുകേളുലാം  ശസബര്  കകേസുകേള
ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ആസഭാനമഭായനി  ശസബര്
കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. ശസബര് ലസല്ലുകേള
മുഖഭാനനിരലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന്ന കഭാസുകേളനില് ശസബര് കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഓണശലന്  തടനിപ്പു
സലാംഘങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ശക്തമഭായനി  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തനി
വരുന്നതുലാം ലമഭാശബല്  കഫഭാണ,  ഇന്റെര്ലനറട്ട്,  ഇ-ലമയനില്  എന്നനിവ വഴെനി  വരുന്ന
വലഭാജ സകനശലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ഉടനടനി കപഭാലതീസനിലന അറനിയനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേതലയ  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നല്കേനി
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വരുനമുണട്ട്. ഇത്തരലാം വലഭാജ സകനശങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപടഭാല്
ഇക്കഭാരലലാം  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഔകദലഭാഗനികേ  കഫസ്ബുക്കട്ട്  കപജട്ട്  വഴെനിയലാം  മറട്ട്
മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയലാം  ലപഭാതുജനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത  തനിരുവനനപുരലാം  ആസഭാനമഭായനി
കകേരള കപഭാലതീസട്ട് ശസബര് കഡഭാലാം എന്ന കപരനില് ഒരു ശസബര് റനിസര്ചട്ട് ലസന്റെര്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ശസബര് കകേസുകേള ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി തനിരുവനനപുരലാം
ആസഭാനമഭായനി ശസബര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

മലബഭാര് കമഖലയനില് രഭാഷതീയ ആകമണങ്ങളനില് ഇരകേളഭായവര്ക്കുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

97(2711)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലബഭാര്  കമഖലയനിലല  രഭാഷതീയ  ആകമണങ്ങളനില്  വതീടുലാം  മറട്ട്
സഭാവരജലാംഗമ വസ്തുക്കള നഷ്ടലപടവര്ക്കുലാം,  അവയ്ക്കട്ട് കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിചവര്ക്കുലാം
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  നഷ്ടങ്ങള  വരുത്തുന്ന പ്രതനികേളനില്  നനിനലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ഈടഭാക്കനിയതനിനട്ട്  കശഷലാം  മഭാതലാം  ജഭാമലലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  രതീതനിയനില്  ബന്ധലപട
നനിയമങ്ങളനില് മഭാറലാം വരുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി

98(2712)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്ന  കശഷലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
ഏലതലഭാലാം സ്കൂളുകേളനില് സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി അനുവദനിചനിരുന;

(ബനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന്ന  കുളക്കട  സര്ക്കഭാര്
ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  ലകേഭാടഭാരക്കര  മഭാര്കത്തഭാമ്മേ  കഗളസട്ട്  സ്കൂള  എന്നതീ
വനിദലഭാലയങ്ങളനില് സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട്  പദതനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിച തുടര് നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
സ്കൂളുകേളനില്  ഒനലാംതലന്ന  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  യണനിറ്റുകേള
അനുവദനിചനിടനില.

(ബനി)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില് പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേലളയലാം പദതനിയലട
ജനിലഭാ/സലാംസഭാനതല ഉപകദശകേ സമനിതനിയലട ശനിപഭാര്ശയലട അടനിസഭാനത്തനില്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

സ്കൂള കുടനികേള ശബക്കുകേള ഓടനിക്കുന്നതനിലനതനിലര കബഭാധവല്ക്കരണലാം

99(2713)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  യ.പനി,  ലലഹസ്കൂള  തലത്തനിലുളള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള
വലനിയകതഭാതനില് കമഭാകടഭാര് ലലസക്കനിള ഓടനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട് ആകേര്ഷനിക്കലപടുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  രക്ഷനിതഭാക്കള  അറനിയഭാലതയലാം,  സുഹൃത്തുക്കള  വഴെനിയലാം  ലഭനിക്കുന്ന
കമഭാകടഭാര്ലലസക്കനിളുകേളനില്  പലതുലാം  അപകേടത്തനില്ലപടുന്നതുമൂലലാം  മഭാരകേമഭായ
പരനിക്കുലാം മരണവലമഭാലക്ക ഉണഭാകുന്നതട്ട് കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്,  സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്,  യവജന  സലാംഘടനകേള,  സ്കൂള  P.T.A.
എന്നനിവയലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നടത്തുന്ന  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസുകേളനിലുലാം
ടഭാഫനികേട്ട്  കഭാസുകേളനിലുലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  കുടനികേളക്കട്ട്  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത,  സ്കൂളുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപട്ട്,  സ്കൂള
പനി.ടനി.എ.,  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  എന്നനിവരുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കപഭാലതീസനിലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ഇതുസലാംബന്ധനിച  കബഭാധവല്ക്കരണ  കഭാസുകേളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്. 

കപഭാലതീസട്ട് ഹഭാന്ഡ്കബഭാള ടതീമനില് ലസലക്ഷന്

100(2714) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  ഹഭാന്ഡട്ട്  കബഭാള  ടതീമനില്  ലസലക്ഷന്  ലഭനിക്കഭാത്തതു
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലജസ്സല്.  ലകേ,  S/o.  സനിദ്ദേനിഖട്ട്,  കേഭാഞ്ഞെനിരത്തനിങ്കല്  (H),  കേകണഭാത്തട്ട്
(പനി.ഒ), കകേഭാടകഞരനി എന്നയഭാളുലട പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) എങ്കനില് ഇനൗ പരഭാതനിയനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇയഭാളക്കട്ട് ലസലക്ഷന് ലഭനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കകേരള  കപഭാലതീസനിലല  കസഭാര്ടട്ട്സട്ട്  കേസഭാട  നനിയമനത്തനിനഭായനി
കയഭാഗലരഭായ കേഭായനികേതഭാരങ്ങലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിച
സമനിതനി  സമര്പനിച  ലസലകട്ട്  ലനിസനില്  റനിസര്വട്ട്  കേഭാറഗറനിയനില്  രണഭാമനഭായനി
ശതീ. ലജസ്സലനിലന ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. എന്നഭാല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്  183/2014/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  16-9-2014  പ്രകേഭാരലാം  ഹഭാന്ഡ്കബഭാള
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  12 കപര്  ഉളലപടുന്ന  ഒരു  ടതീമനിലന  നനിയമനിക്കഭാനുള്ള  അനുവഭാദലാം
മഭാതകമ  നല്കേനിയനിരുനള.  ലമയനിന്  ലനിസനില്  നനിനലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്ന
ആലരങ്കനിലുലാം  നനിശനിതകേഭാലയളവനിനുള്ളനില്  നനിയമനലാം  സസതീകേരനിക്കഭാലത  വന്നഭാല്
ഉണഭാകുന്ന  ഒഴെനിവനികലയ്ക്കട്ട്  മഭാതകമ  റനിസര്വട്ട്  ലനിസനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  നനിയമന  സഭാധലത
ഉണഭാവകേയള.  ആയതനിനഭാല്  ശതീ.  ലജസ്സല്  ലകേ.-യലട  അകപക്ഷ  ഇകപഭാള
പരനിഗണനിക്കഭാന് നനിര്വഭാഹമനില. 

അബ്ദുള കേരതീലാം വധലാം

101(2715)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാമരകശരനി  സസകദശനി  അബ്ദുള  കേരതീമനിലന്റെ  വധവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്
പ്രകതലകേ  സലാംഘലത്തലകേഭാണട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തണലമന്നഭാവശലലപടട്ട്  ഖദതീജ
ഉമ്മേ  W/o  കേഭാദനിരനി  ഹഭാജനി,  എരകഞ്ഞെഭാണ  (H),  അടനിവഭാരലാം  പനി.ഒ.,  പുതുപഭാടനി
എന്നയഭാളുലട നനികവദനലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് നനികവദനത്തനില് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേസനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അബ്ദുള  കേരതീലാം  വധലാം  പ്രകതലകേഭാകനസഷണ  സലാംഘലത്തലക്കഭാണട്ട്
പുനരകനസഷണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികവദനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ടനി  കകേസട്ട്
അകനസഷണത്തനിനഭായനി  CBCID  HHW-III  Wayanad  Sub  unit-ലല
ഡനിശവ.എസട്ട്.പനി.-യലട  കേതീഴെനില്  പ്രകതലകേ  അകനസഷണ  സലാംഘലത്ത
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  പ്രസ്തുത  കകേസട്ട്  ഊര്ജനിതമഭായനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
വരുന്നതുമഭാകുന. (CBCID Crime No.58/HHW-III/KKD/2014).

(സനി)  കേലണടുത്ത  ശരതീരഭാവശനിഷ്ടലാം  ഡനി.എന്.എ.  ലടസട്ട്  നടത്തനിയതനില്,
ആയതട്ട്  മരണലപട  അബ്ദുള  കേരതീമനികന്റെതലലന്നട്ട്  ലവളനിവഭായതനിനഭാല്  സമഗ്രമഭായ
തുടരകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി) പുനരകനസഷണലാം നടത്തണലമന്ന ആവശലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സസകേഭാരല ആവശലത്തനിനട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള
അനുമതനി

102(2716) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട് വകുപനില് എസട്ട്.പനി.  മുതല് ഉയര്ന്ന റഭാങ്കനിലുളള കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  സസകേഭാരല  ആവശലത്തനിനട്ട്  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് നനിലവനില് അതനിനട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുളള നനിരക്കട്ട്
എതയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒകര സമയലാം ഒന്നനികലലറ വഭാഹനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് ഏലതഭാലക്ക
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  കനഭാണ  ഡക്യൂടനി
പര്പസനിനട്ട് ഔകദലഭാഗനികേ വഭാഹനലാം ഉപകയഭാഗനിചതനിനട്ട് ഓകരഭാ ഉകദലഭാഗസരുലാം എന്തു
തുകേ വതീതലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് അടചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എസട്ട്.പനി. മുതല് ഉയര്ന്ന റഭാങ്കനിലുള്ള കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് Non
Duty  Purpose-നഭായനി  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനില്  കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  6  രൂപ
നനിരക്കനിലഭാണട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഔകദലഭാഗനികേ  ആവശലത്തനിനുകവണനി  ഒരു  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  വഭാഹനലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  ജനിലകേളനികലയ്ക്കുലാം  യണനിറ്റുകേളനികലക്കുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുള്ള Pool Vehicle ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്.
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(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം   ഉകദലഭാഗസര്  Non
Duty  Purpose-നഭായനി  ഔകദലഭാഗനികേ  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിച  വകേയനില്  ആലകേ
45,054  രൂപ  (നഭാല്പത്തനി അയഭായനിരത്തനി അന്പത്തനിനഭാലട്ട്  രൂപ)  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
അടചനിട്ടുണട്ട്.

ടഭാഫനികേട്ട് വഭാര്ഡനഭാര്

103(2717) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ടഭാഫനികേട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുലട  പ്രതനിമഭാസ  കവതനലാം  ആറഭായനിരലാം
രൂപയനില്  നനിനലാം  വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന  ആവശലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ആവശലലാം  അനുഭഭാവപൂര്വലാം  പരനിഗണനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടനി കവതനലാം എത രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ; നനിലവനിലല വഭാര്ഡനഭാരുലട എണലാം ജനിലതനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ടഭാഫനികേട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുലട  കവതനവമഭായനി
ബന്ധലപട കേഭാരലങ്ങള ശകേകേഭാരലലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട് അതഭാതട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളഭാണട്ട്.
കൂടഭാലത ടഭാഫനികേട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുലട കവതനലാം സ്കൂളുകേള,  വലഭാപഭാരനി വലവസഭായനികേള,
എയര്കപഭാര്ട്ടുകേള തുടങ്ങനിയ കസഭാണസര്മഭാരനില്നനിനമഭാണട്ട് ഈടഭാക്കനി നല്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടഭാഫനികേട്ട്  വഭാര്ഡനഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതട്ട്  ബന്ധലപട
കസഭാണസര്മഭാരഭാണട്ട്.  നനിലവനില് ഇവരുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.  നനിലവനിലല ടഭാഫനികേട്ട്  വഭാര്ഡനഭാരുലട
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില ടഭാഫനികേട്ട് വഭാര്ഡനഭാരുലട എണലാം

(1) (2)

തനിരുവനനപുരലാം സനിറനി 122



142       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

(1) (2)

തനിരുവനനപുരലാം റൂറല് Nil

ലകേഭാലലാം സനിറനി 31

ലകേഭാലലാം റൂറല് 9

പത്തനലാംതനിട Nil

ആലപ്പുഴെ Nil

കകേഭാടയലാം Nil

ഇടുക്കനി Nil

ലകേഭാചനി സനിറനി Nil

എറണഭാകുളലാം റൂറല് Nil

തൃശൂര് സനിറനി Nil

തൃശൂര് റൂറല് Nil

പഭാലക്കഭാടട്ട് Nil

മലപ്പുറലാം 3

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിറനി Nil

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് റൂറല് Nil

വയനഭാടട്ട് Nil

കേണ്ണൂര് Nil

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് Nil
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ചേഭാലനിയത്തട്ട് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

104(2718)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല'ചേഭാലനിയലാം'  പ്രകദശലാം  നനിലവനില്

കബപ്പൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷലന്റെ  പരനിധനിയനില്  ആലണനലാം  ചേഭാലനിയത്തുനനിനലാം

കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനികലക്കട്ട്  എത്തനിലപടുന്നതനിനട്ട്  ഫകറഭാക്കട്ട്-കേടലുണനി  വഴെനി

കേതീകലഭാമതീററുകേള യഭാത ലചേകയണതുലണനമുള്ള കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ചേഭാലനിയത്തട്ട് പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട്

കസഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേടലുണനി-ചേഭാലനിയലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കേടലുണനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്

ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം വകുപട്ട് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കബപ്പൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

105(2719)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കബപ്പൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  37-ലധനികേലാം  കപഭാലതീസുകേഭാര്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  ഇവനിലട  പ്രഭാഥമനികേ

ആവശലങ്ങളക്കുകപഭാലുലാം സനൗകേരലമനില എന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഈ അവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതട്ട് ഉളലപലടയള്ള

നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കപഭാലതീസുകേഭാരുലട  പ്രഭാഥമനികേ  ആവശലങ്ങളക്കുള്ള  സനൗകേരലലാം

കുറവഭാലണന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) പുതനിയ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന ട്ട് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  കബപ്പൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനട്ട്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തുറമുഖ  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  20  ലസന്റെട്ട്  സലലാം
കപഭാലതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ശകേമഭാറനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിച  വനിഷയലാം  തുറമുഖ
വകുപനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേനകേമലയനിലല തതീവ്രവഭാദ പരനിശതീലന കേലഭാമ്പട്ട്

106(2720) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ലപരനിങ്ങത്തൂരനിലല  കേനകേമലയനില്  നനിനലാം  ഏതഭാനുലാം  കപലര
എന്.ഐ.എ.  അറസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ഈ സലത്തട്ട് തതീവ്രവഭാദ പരനിശതീലന
കേലഭാമ്പട്ട് നടക്കുന്നതഭായനി ആലരങ്കനിലുലാം കപഭാലതീസനിനട്ട് പരഭാതനി നല്കേനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് കപഭാലതീസട്ട്  ഇതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അവനിലട ലതരചനില്
നടത്തനിയനിരുകന്നഭാ; അതനിലന്റെ ഫലലാം എനഭായനിരുന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എന്.ഐ.എ. സലലത്തത്തുന്ന വനിവരലാം കകേടറനിഞ്ഞെട്ട് ധഭാരഭാളലാം ആളുകേള
അവനിലട  എത്തനിയനിരുനലവനലാം,  എന്നഭാല് കപഭാലതീസനിനട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില് വനിവരലാം
ലഭനിചനിരുന്നനിലലനമുള്ള പതവഭാര്ത്തകേളുലട നനിജസനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  എന്.ഐ.എ.-യലട  അകനസഷണത്തനിലനിരനിക്കുന്ന  കകേസനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തഭാനഭാവകേയനില.

ചേഭാരുലാംമൂടട്ട് സര്ക്കനിള ഇന്ലസകര് ആഫതീസട്ട്

107(2721) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ചേഭാരുലാംമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്  സര്ക്കനിള
ഇന്ലസകര് ആഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കണലാം എന്ന ആവശലലാം പരനിഗണന
യനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആവശലലാം  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കു
കമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 145

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മഭാകവലനിക്കര ആസഭാനമഭാക്കനി ഇകപഭാള ഒരു സര്ക്കനിള ആഫതീസട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  മഭാകവലനിക്കര  ചേഭാരുലാംമൂടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  കപഭാലതീസട്ട്
ഇന്ലസകര് ആഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കപഴണല് ലസകേക്യൂരനിറനി ഓഫതീസര്മഭാര്

108(2722) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  കകേന്ദ്ര -സലാംസഭാന  മനനിമഭാരുലാം,  വനിരമനിച  ലഎ.പനി.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസരുലാം കപഴണല് ലസകേക്യൂരനിറനി ഓഫതീസര്മഭാലര നനിലനനിര്ത്തുനകണഭാ; ഇതട്ട്
ഇവര്ക്കട്ട് അനുവദനതീയമഭാകണഭാ; ആലണങ്കനില് എത കപലര;

(ബനി) അനുവദനതീയമലലങ്കനില് ആലരഭാലക്ക പനി. എസട്ട്. ഒ. മഭാലര വചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവലര തനിരനിച്ചു വനിളനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലസകേക്യൂരനിറനി  റനിവക്യൂ  കേമ്മേനിറനി  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  നമ്പര്
1137/2016/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  31-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  സുരക്ഷഭാ  ഭതീഷണനി
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  തഭാലഴെപറയന്ന  മുന് കകേന്ദ്രമനനിമഭാര്ക്കട്ട്  എസട്ട്.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.
സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന്ന പനി.എസട്ട്.ഒ.മഭാരുലട വനിവരലാം പ്രസ്തുത
മുന് മനനിമഭാരുലട കപരനിനട്ട് കനലര കചേര്ക്കുന:

ശതീ. എ. ലകേ. ആന്റെണനി - 6 PSO

ശതീ. വയലഭാര് രവനി - 2 PSO

ശതീ. ലകേ. വനി. കതഭാമസട്ട് - 2 PSO

ശതീ. മുലപള്ളനി രഭാമചേന്ദ്രന് - 5 PSO

ശതീ. ലകേ.സനി. കവണുകഗഭാപഭാല് - 1 PSO

ശതീ. ശശനി തരൂര് - 2 PSO

ശതീ. ലകേഭാടനിക്കുന്നനില് സുകരഷട്ട് - 3 PSO

 ആലകേ - 21  PSO

851/2019
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മുന് സലാംസഭാന മനനിസഭയനിലല അലാംഗമഭായനിരുന്ന ശതീ.  ലകേ.എലാം.  മഭാണനിക്കട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)1137/2016/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  31-3-2016
പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലുള്ള  A-Category  സുരക്ഷ നല്കേണലമന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
എസട്ട്.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.  സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം  5  കസനഭാലാംഗങ്ങലള സുരക്ഷഭാ
ഡക്യൂടനിക്കഭായനി നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016 കമയട്ട് മഭാസത്തനില് കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിച
സലാംസഭാന  മനനിസഭയനിലല  തഭാലഴെപറയന്ന  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നനിലവനിലല  സുരക്ഷഭാ
ഭതീഷണനിയനിലുലാം  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമ്പര്  1137/2016/ആഭലനരലാം
തതീയതനി  31-3-2016-യലട  നനിര്കദ്ദേശവലാം  അനുസരനിചട്ട്  എസട്ട്.ബനി.സനി.ഐ.ഡനി.
സുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന്ന  പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാരുലട  വനിവരവലാം
പ്രസ്തുത വലക്തനികേളുലട കപരനിനട്ട് കനലര കചേര്ക്കുന:

ശതീ. ഉമ്മേന്ചേഭാണനി - 6 PSO

ശതീ. ആരലഭാടന് മുഹമ്മേദട്ട് - 3 PSO

ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് - 4 PSO

ശതീ. പനി. ലകേ. കുഞ്ഞെഭാലനിക്കുടനി -  2 PSO

ശതീ. പനി.ലജ. കജഭാസഫട്ട് -  2 PSO

ആലകേ - 17 PSO

വനി രമനിച ഐ.പനി.എസട്ട്.  ഉകദലഭാഗസനഭായ ശതീ.  ലകേ.  ലകണയ്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  (ആര്റനി.)1137/16/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  31-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  4
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസലര ലസകേക്യൂരനിറനി ചുമതലയ്ക്കഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് അനുമതനിയനിലഭാലത ആകരയലാം പനി.എസട്ട്.ഒ.-മഭാരഭായനി നനിയമനിചനിടനില.

(സനി)  മുന്  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  മനനിമഭാര്ക്കുലാം  വനിരമനിച  ഐ.പനി.എസട്ട്.
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം കപഴണല് ലസകേക്യൂരനിറനി ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിച സഭാഹചേരലവലാം
വനിലയനിരുത്തനി ഇക്കഭാരലത്തനില് ഉചേനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ശകേലക്കഭാള്ളഭാവന്നതഭാണട്ട്.

പ്രഥമവനിവര റനികപഭാര്ടട്ട് (എഫട്ട്.ഐ.ആര്.) ഓണശലനനില്

109(2723) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്ന  പ്രഥമവനിവര  റനികപഭാര്ടട്ട്  (എഫട്ട്.ഐ.ആര്.)
ഓണശലനനില് ലഭലമഭാകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഥമവനിവര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഓണശലനനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാകങ്കതനികേപരമഭാകയഭാ,  നനിയമപരമഭാകയഭാ  എലനങ്കനിലുലാം  തടസ്സങ്ങളുകണഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് പ്രഥമവനിവര റനികപഭാര്ടട്ട്  ഓണശലനനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) നനിലവനില് എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-കേള ഓണശലനനില് ലഭലമല.

(ബനി&സനി)  ഇല.  രജനിസര് ലചേയ എഫട്ട്.ഐ.ആര്.-കേള  24  മണനികറനിനകേലാം
ശവബ്ശസറനില് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കുടനികേലള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള ഭനിക്ഷഭാടനലാം

110(2724) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനികേലള  കേഭാണഭാതഭാവന്നതട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കേഭാണഭാതഭായ  എത  കുടനികേലള
കേലണത്തഭാന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേലള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള ഭനിക്ഷഭാടനലാം നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2011  മുതല്  9-10-2016  വലരയള്ള  കേഭാലയളവനില്  കേഭാണഭാതഭായ
കുടനികേളുലട എണവലാം കേലണത്തനിയ കുടനികേളുലട എണവലാം ചുവലട ലകേഭാടുക്കുന:

വര്ഷലാം കേഭാണഭാതഭായ കുടനികേളുലട
എണലാം

കേലണത്തനിയ കുടനികേളുലട
എണലാം

2011 952 923

2012 1079 1056

2013 1208 1188

2014 1229 1195

2015 1630 1617

2016 (9-10-2016
വലര)

1194 1142
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(സനി)  ബസട്ട്  സഭാന്റെട്ട്,  ലറയനില്കവ  കസഷന്,  തതീര്ത്ഥഭാടന  കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നനിവനിടങ്ങളനില് കേര്ശനമഭായ കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിലാംഗുലാം രഹസല നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം
ശക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളനില് പനിടനിക്കലപടുന്നവര്ലക്കതനിലര
നനിലവനിലുള്ള നനിയമമനുസരനിചട്ട് ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി-വര്ഗ അതനികമങ്ങള തടയല് നനിയമലാം

111(2725) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി-വര്ഗ അതനികമങ്ങള തടയല് നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  രജനിസര്
ലചേയലപടുന്ന  കകേസുകേളനില്  'കേണവനിക്ഷന്  കററട്ട്'  കുറഞ്ഞുവരുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള
ആവര്ത്തനിയ്ക്കഭാതനിരനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 2011-2016  വലരയള്ള കേഭാലയളവനില് എത കകേസുകേള ഇത്തരത്തനില്
രജനിസര് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് നല്കുകമഭാ;  ഈ കകേസുകേളുലട
'കേണവനിക്ഷന് കററട്ട്' സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ഓര്ഡര്ലനി നനിയമനങ്ങള

112(2726) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉന്നത കപഭാലതീസട്ട്, സനിവനില് സര്വതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട
വലക്തനിപര കസവനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷയ്ക്കുമഭായനി കേതീഴുകദലഭാഗസലര നനിയമനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് അങ്ങലന നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡവലാം ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം
എതകപലര വതീതലാം നനികയഭാഗനിക്കഭാലമന്നതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത  ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം
വനിട്ടുലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട് ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉന്നത കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലട സുരക്ഷയ്ക്കഭായനി കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസലര
(CPO/SCPO)  നനിയമനിക്കഭാറുണട്ട്.  എന്നഭാല്  വലക്തനിപര  കസവനങ്ങളക്കഭായനി
കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസലര നനിയമനിക്കഭാറനില.
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(ബനി) DySP-1 PC, SP- 2PCs, DIG & above-2 PC/HC എന്നനിങ്ങലനയഭാണട്ട്
സുരക്ഷഭാ കജഭാലനിക്കഭായനി  ഉന്നത ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന് അനുവഭാദമുള്ളതട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  ആസഭാനത്തുനനിനലാം  എകനികേദ്യുടതീവട്ട്  ഡയറകതീവട്ട്
3/2012 തതീയതനി 30-3-2012 പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരത്തനില് സലാംസഭാന കപഭാലതീസനില് 202 കപര് പനി.എസട്ട്.ഒ.മഭാരഭായനി
പ്രവൃത്തനിലയടുത്തുവരുന.

ലകേഭാകണഭാടനി തഭാലൂക്കനില് കകേഭാടതനി

113(*T2727)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ലകേഭാകണഭാടനി  തഭാലൂക്കനില്  കകേഭാടതനി
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതുവലര  എലനലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങള ഇതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  ഇതനിനുകവണനി  ലചേയ  കേഭാരലങ്ങള  എലനലഭാലമന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സ.ഉ.(ശകേ)  നമ്പര്  79/2016/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  2-3-2016
പ്രകേഭാരലാം കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരണ മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഇനലാം നമ്പര്  45  ആയനി
ലകേഭാകണഭാടനി  ജഡതീഷലല്  ഫസട്ട്  കഭാസട്ട്  മജനികസ്ട്രേറട്ട്  കകേഭാടതനി  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി കേണക്കനിലലടുത്തുലാം പടനികേയനിലല മുന്ഗണനഭാ
കമമനുസരനിച്ചുലാം പുതനിയ കകേഭാടതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

മകഞശസരലാം മണ്ഡലത്തനിലല കനിമനിനല് കകേസുകേള

114(2728) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നകശഷലാം  മകഞശസരലാം
മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലഭായനി എത കനിമനിനല് കകേസുകേള
രജനിസര് ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനുകേളനില്  ഏലതഭാലക്ക  കകേസുകേള
രജനിസര് ലചേയ്തു; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(സനി)  കകേസുകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  സസതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുറകൃതലങ്ങള തടയന്നതനിനട്ട് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം മകഞശസരലാം മണ്ഡലത്തനിലല
വനിവനിധ കപഭാലതീസട്ട് കസഷനുകേളനിലഭായനി 655 കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  രജനിസര്  ലചേയ  655 കകേസുകേളനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  519
കകേസുകേളനില് കുറപതലാം സമര്പനിച്ചു. 133  കകേസുകേളനില് അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
ബഭാക്കനിയണട്ട്.  (3  കകേസുകേള  ഫഭാളസഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.)  ടനി
കകേസുകേളനില്  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കുറപതലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ഊര്ജനിതമഭായ നടപടനികേള നടനവരുന.

(ഡനി)  കുറവഭാളനികേളലക്കതനിലര  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്  നനിയമനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. കപഭാലതീസട്ട് പകടഭാളനിലാംഗട്ട്, ബതീറട്ട്, ശനറട്ട് പകടഭാളനിലാംഗട്ട്, ശഹകവ
പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  എന്നനിവ  ശക്തമഭാക്കുനണട്ട്.  ഉപള  ടനൗണനില്  10  കപഭാലതീസുകേഭാര്
അടങന്ന QRT സലാംഘലത്ത നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്. ജനശമതനി സലാംവനി ധഭാനലാം കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനി കബഭാധവത്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടന്ന പതീഡനങ്ങള

115(2729) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പടനികേജഭാതനി പടനികേവര്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നടന്ന പതീഡനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് എത കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്; ഓകരഭാ
വര്ഷകത്തയലാം കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്ന കശഷലാം ഇത്തരത്തനിലുള്ള എത
കകേസുകേള ഇതുവലര രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ലക്കതനിലരയള്ള  കകേസുകേള
കേഴെനിവതുലാം  കവഗത്തനില്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറപതലാം  സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  4798  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തയലാം
കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം SC/ST (PoA) Act പ്രകേഭാരമുള്ള
കകേസുകേളുലട എണലാം

18-5-2011 മുതല് 31-12-2011 വലര 645

2012 921

2013 874

2014 967

2015 955

2016 (24-5-2016 വലര) 436

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം 9-10-2016 വലര SC/ST
(PoA) Act പ്രകേഭാരമുള്ള 490 കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗക്കഭാര്ലക്കതനിലരയള്ള  കകേസുകേള
നനിയമഭാനുസരണലാം  ഡനിശവ.എസട്ട്.പനി.  റഭാങ്കനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസന്  അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന്നതുലാം  ഇത്തരലാം  കകേസുകേള  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  അകനസഷണലാം
പരമഭാവധനി കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
ഏലതങ്കനിലുലാം  കകേസുകേളനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടഭാല്
ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അകനസഷനിചട്ട് അതട്ട് പരനിഹരനിചട്ട് കുറപതലാം സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സതസരശദനല്കേനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  SC/ST  (PoA)  Act  പ്രകേഭാരമുള്ള
കകേസുകേളുലട  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  എലഭാ  മഭാസവലാം  ജനിലഭാ
കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനികേളുലട  അദലക്ഷതയനില് അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനില് റനിവക്യൂ  മതീറനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി  അകനസഷണ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി
വരുനണട്ട്. 

മദലപനിചട്ട് വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര നടപടനി

116(2730) ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം,  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഉണഭായ വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്, എത കപര് മദലപനിചട്ട് വഭാഹനലാം ഓടനിചനിരുന എന്നട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;
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(ബനി)  അപകേടലത്ത  തുടര്നള്ള  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനുകശഷലാം  കേഴെനിവതുലാം
കവഗത്തനില് ശഡ്രവറുലട രക്തപരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനലാം  ഓടനിചട്ട്  അപകേടലാം  വരുത്തനി വയ്ക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
കേടുത്ത ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം  (25-5-2016  മുതല്
9-10-2016 വലര)  സലാംസഭാനത്തുണഭായ  വഭാഹന  അപകേടങ്ങളനില്  70  കപര്
മദലപനിചട്ട് വഭാഹനലാം ഓടനിചനിരുന്നതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അപകേടമുണഭായഭാല് രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനുകശഷലാം എതയലാം ലപലടന്നട്ട്
ശഡ്രവറുലട രക്തപരനികശഭാധന നടത്തണലമനള്ളതട്ട് കപഭാലതീസട്ട് നടപടനികമങ്ങളനില്
ഉളലപടതഭാണട്ട്.

(സനി)  മദലപനിചട്ട്  വഭാഹനകമഭാടനിചട്ട്  അപകേടലാം  ഉണഭാക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമവലവസകേളക്കനുസരനിചട്ട്  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. മരണലാം ഉണഭാക്കുന്ന ശഡ്രവര്മഭാര്ലക്കതനിലര ലസക്ഷന് 304 IPC
പ്രകേഭാരലാം കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇവരുലട ശലസന്സട്ട് സലസന്റെട്ട്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ബന്ധലപട ആര്.ടനി.ഒ.മഭാര്ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച്ചുലാം വരുനണട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കര ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

117(2732) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കരയനില് ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തനത കസഷന് എതയലാം കവഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) 27-2-2016-ലല ജനി.ഒ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  68/2016/ആഭലനരലാം
നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലകേഭാടഭാരക്കരയനില്  ടഭാഫനികേട്ട്  യണനിറട്ട്
നനിലവനിലുള്ള അലാംഗബലവലാം ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിത്തലന്ന
ടഭാഫനികേട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനഭായനി  ഉയര്ത്തനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ടഭാഫനികേട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കസഷലന്റെ അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിചട്ട് ഗസറട്ട്
കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് അപകേടങ്ങളനില് മരണലപടവര്

118(2733) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2016  ജനുവരനി മുതല് ലസപ്റലാംബര്  30  വലര ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില്
വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള ഉളലപലട  വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള അപകേടങ്ങളനില്ലപടട്ട്  എത
കപര് മരണലപട്ടു; ഇവരുലട കപരട്ട്, വനിലഭാസലാം എന്നനിവ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് 81 കപര് വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള ഉളലപലട വനിവനിധ
തരത്തനിലുള്ള  അപകേടങ്ങളനില്  മരണലപടനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഇകതഭാലടഭാപലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വതീടുകേയറനിയള്ള അകമങ്ങള

119(2734) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനില് അകമ സലാംഭവങ്ങള കൂടുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് എനട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു;  കേണ്ണൂരനില് വതീടുകേയറനിയളള  അകമങ്ങള ഈ ഗവണലമന്റെട്ട്  വന്നതനിനട്ട്
കശഷലാം കൂടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില് ഇതനിനട്ട് ഇടയഭായ സഭാഹചേരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരളത്തനില് അകമ സലാംഭവങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്നനില.  കേണ്ണൂരനില് വതീടട്ട് കേയറനിയള്ള
അകമങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാര് വന്നതനിനുകശഷലാം കൂടുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

അപമരലഭാദയഭായനി ലപരുമഭാറുന്ന കപഭാലതീസട്ട് ഉകദലഭാഗസര്

120(2735) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുജനങ്ങകളഭാടട്ട്  സഭലമലഭാത്ത  രതീതനിയനിലുലാം  അപമരലഭാദയഭായലാം
ലപരുമഭാറുന്ന  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസലര  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ശനിക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
നനിലവനില് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എലനന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിചട്ട്  ഇത്തരലാം  ഉകദലഭാഗസലര  സര്വതീസനില്
നനിനലാം പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടഭാല്  അതനികനല്  അകനസഷണലാം
നടത്തനി അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ചേടങ്ങള  അനുസരനിച്ചുലാം  കുറകൃതലത്തനിലന്റെ  കേഭാഠനിനലലാം
അനുസരനിച്ചുലാം  സര്വതീസനില്നനിനലാം  മഭാറനി  നനിര്ത്തനിലക്കഭാണതലന്നയമുള്ള  കേര്ശന
ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

കരഖകേളനിലഭാത്ത വനികദശ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള

121(2736) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മലകയഭാര  കമഖലകേളനില്  കരഖകേളനിലഭാലത  വനികദശ
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേള കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നതഭായനി രഹസലഭാകനസഷണ വനിഭഭാഗലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  വലഭാജകരഖകേള  തയഭാറഭാക്കനി  ഇവലര  എത്തനിക്കുന്ന  ഏജനമഭാര്
കകേരളത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം വനികദശനികേലള കേലണത്തനി അവലര തനിരനിലകേ അയയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേലണത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

സ്റ്റു ഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി

122(2737) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്  പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശ  ലക്ഷലങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  എത  സ്കൂളുകേളനില്  ഇനൗ  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം ഇവ ഏലതഭാലക്കലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സ്റ്റുഡന്റെട്ട് കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ഇകതഭാലടഭാപലാം

അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് തഭാലഴെപറയന്ന 5 സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട് സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്

കപഭാലതീസട്ട് കകേഡറട്ട് പദതനി നനിലവനിലുള്ളതട്ട്:

1. Government Boys HS, Kanyakulangara

2. Government Girls HS, Kanyakulangara

3. SN & VHSS, Anad

4. PHMKMV & HSS, Panavoor

5. Government HSS, Neduveli, Vembayam

കേടലുണനിയനില് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന്

123(2738) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടലുണനിയനില്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  സഭാപനിക്കണലമന്ന  ആവശലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  ലകേടനിടലാം  അപകേട ഭതീഷണനിയനിലഭായതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം

നനിര്ത്തനിയ  കപഭാലതീസട്ട്  എയ്ഡട്ട്  കപഭാസട്ട്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേടലുണനി ഔടട്ട്കപഭാസനിനഭായനി പുതനിയ ലകേടനിടലാം കേലണത്തഭാന് ലചേറുവണ്ണൂര്

സര്ക്കനിള  ഇന്ലസകലറ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  അനുകയഭാജലമഭായ

ലകേടനിടലാം നഭാളനിതുവലര ലഭനിചനിടനില.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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തനിരുവനനപുരലാം അടക്കുളങ്ങര മുതല് മണക്കഭാടട്ട് ജലാംഗ്ഷന് വലരയള്ള
കറഭാഡനിലല വഭാഹന പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്

124(2739) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലത്ത അടക്കുളങ്ങര മുതല് മണക്കഭാടട്ട്  ജലാംഗ്ഷന് വലരയള്ള
കറഭാഡനില് ചേനില സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് മുന്നനില് വഭാഹനലാം പഭാര്ക്കട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് സനൗത്തട്ട്
ടഭാഫനികേട്ട് സനി.ഐ. മനൗനഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭായ പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനികവചേനപരവലാം പക്ഷപഭാതപരവമഭായ ഈ നടപടനി സലാംഘര്ഷമുണഭാ
കുന്നതനിനനിടയഭാക്കുലമന്നതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇവനിലട  നനിഷ്പക്ഷമഭായനി  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇത്തരത്തനില്ലപട പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

എയര്കപഭാര്ടട്ട് ജതീവനക്കഭാരന് ഭദലന്റെ ആതഹതല

125(2740) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ഇന്റെര്നഭാഷണല്  എയര്കപഭാര്ടനിലല  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാരന് ഭദന് ആതഹതല ലചേയഭാന് ഇടയഭായ സലാംഭവത്തനില് കകേസട്ട് രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ശകലാം നമ്പര് എതയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനിയഭാലന്റെ  ആതഹതലക്കുറനിപട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ആതഹതലയ്ക്കനിടയഭാക്കനിയ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആതഹതലയ്ക്കട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേള  ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്  കുറനിപനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇവര്ലക്കതനിലര  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ആര്ലക്കഭാലക്ക എതനിലരയഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഏലതഭാലക്ക വകുപട്ട്
പ്രകേഭാരലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേസകനസഷണലാം എതയലാം കവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കുറപതലാം കകേഭാടതനിയനില്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനിയണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുന്നതഭാണട്ട്.
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അനര് സലാംസഭാന ഭനിക്ഷഭാടന/മയക്കുമരുന്നട്ട് മഭാഫനിയകേള

126(2741) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനര്സലാംസഭാന  ഭനിക്ഷഭാടന/മയക്കുമരുന്നട്ട്  മഭാഫനിയ
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സനൗമല  വധകക്കസനില്,  പ്രതനി  കഗഭാവനിനചഭാമനിക്കുകവണനി ഹഭാജരഭാകേഭാന്
ഏലനിചതട്ട് പ്രസ്തുത ഭനിക്ഷഭാടന/മയക്കുമരുന്നട്ട് മഭാഫനിയയഭാലണന്ന കഗഭാവനിനചഭാമനിയലട
അഭനിഭഭാഷകേലന്റെ ലവളനിലപടുത്തല് ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി) അനര് സലാംസഭാന ഭനിക്ഷഭാടന/മയക്കുമരുന മഭാഫനിയകേള കകേരളത്തനില്
പനിടനിമുറുക്കുന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി&സനി) ഇത്തരലാം ലവളനിലപടുത്തലുകേള ഗനൗരവമഭായനി കേഭാണുനണട്ട്. അനര്
സലാംസഭാന  ഭനിക്ഷഭാടന/മയക്കുമരുന്നട്ട്  മഭാഫനിയകേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്നതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എങ്കനിലുലാം  ബസട്ട്  സഭാനകേള,  ലറയനില്കവ
കസഷനുകേള, പ്രധഭാനലപട ആരഭാധനഭാലയങ്ങള എന്നനിവ കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് കപഭാലതീസട്ട്
പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയലാം വഭാഹന പരനികശഭാധന കേര്ശനമഭാക്കനിയലാം അതനിര്ത്തനി
ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  ശക്തമഭായ  നനിരതീക്ഷണലാം  നടത്തനിയലാം  ലസഷലല്  ബഭാഞട്ട്
കപഭാലതീസനിലന്റെ കസവനലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  രഹസലഭാകനസഷണങ്ങള നടത്തനിയലാം ആവശലമഭായ
മുന്കേരുതലുകേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകബഭാറടറനികേളുലട ആധുനനികേവത്കേരണലാം

127(2742) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  സയന്സട്ട്  ലകബഭാറടറനിയലടയലാം
ലകേമനിക്കല്  എകഭാമനികനഴട്ട്  ലകബഭാറടറനികേളുലടയലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലന്റെ
ആവശലകേത  ശദയനിലുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  അതനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എലഭാ  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം  ലകേമനിക്കല്  എകഭാമനികനഴട്ട്
ലകബഭാറടറനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കഫഭാറന്സനികേട്ട്  ലകബഭാറടറനിയനില്  ഫനിലാംഗര്പ്രനിന്റെട്ട്
അനഭാലനിസനിസട്ട് സനൗകേരലലാം ലഭലമഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള വഴെനിയലാം കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം വഴെനിയലാം
NABL അകഡനികറഷന് വഴെനിയലാം ലകേമനിക്കല് എകഭാമനികനഴട്ട് ലകബഭാറടറനി വകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള മൂന്നട്ട് ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഇല.  ഫനിലാംഗര്പ്രനിന്റെട്ട്  അനഭാലനിസനിസട്ട്  സനൗകേരലലാം  തനിരുവനനപുരലാം
പടത്തുള്ള ഫനിലാംഗര്പ്രനിന്റെട്ട് ബക്യൂകറഭായനില് ലഭലമഭാണട്ട്.

ദുരൂഹമരണത്തനില് പുനരകനസഷണത്തനിനുള്ള നടപടനി

128(2743) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീമതനി ലതീലഭാമ്മേ തങ്കചന്,  കേളപ്പുരയ്ക്കല്,  പുറടനി എന്നയഭാള ടനിയഭാളുലട
മകേള ജനിന്സനി,  കപരക്കുടനി  അലനിയ എന്നനിവരുലട ദുരൂഹമരണലാം അകനസഷനിക്കണ
ലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  നനികവദനലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നനികവദനലാം
ലഭനിചതട്ട് എന്നഭാലണനലാം നനികവദനത്തനികനല് നഭാളനിതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എനഭാലണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ദുരൂഹ  മരണത്തനില്  പുനരകനസഷണലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇകപഭാള അകനസഷണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  പരഭാതനി  ഇടുക്കനി  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കട്ട്
അകനസഷണത്തനിനട്ട്  ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  വണന്കമടട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്  ലലകലാം  101/16/u/s  174  CrPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയട്ട്
അകനസഷണലാം നടത്തനി വന്നനിരുന്നതുലാം തുടര്ന്നട്ട് Sec. 174 CrPC   മഭാറനി, Sec.306, 34
IPC  കൂടനികചര്ത്തു.  ഒന്നഭാലാം പ്രതനി ഷനിബുവനിലനയലാം രണഭാലാംപ്രതനി ബനിന്സനിലയയലാം
24-3-2016  തതീയതനി  അറസട്ട്  ലചേയട്ട്  കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ബഹു.
കകേഭാടതനി  പ്രതനികേലള  റനിമഭാന്ഡട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   ഇനൗ  കകേസനില് കൃതലത്തനില്
ഉളലപട  14  വയസ്സുള്ള കുടനിലയ  5-5-2016  തതീയതനി നനിയമഭാനുസരണലാം  Juvenile
Justice  Board  മുമ്പഭാലകേ  ഹഭാജരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം,  12-5-2016  തതീയതനി  Juvenile
Justice Board  മുമ്പഭാലകേ ഹഭാജരഭാകേണലമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട് അനതലന്ന ടനി കുടനിലയ
വനിടയചനിട്ടുണട്ട്. അകനസഷണത്തനില് അപഭാകേതകേലളഭാനലാം ഇതുവലര കേലണത്തനിയനിടനില.

(ബനി) പുനരകനസഷണലാം പരനിഗണനയനിലനില.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 159

അകമങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി

129(2744) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം ഇടതുപക്ഷ രഭാഷതീയക്കഭാര്
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  നടത്തുന്നതഭായനി  പറയലപടുന്ന  അകമങ്ങളലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ബനി.ലജ.പനി.-യലട സലാംസഭാന കേഭാരലഭാലയത്തനിനു കനലര അകമലാം അഴെനിച്ചു
വനിടവലര നഭാളനിതുവലരയലാം കേലണത്തഭാകനഭാ അവര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാകനഭാ
കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വനിവനിധ രഭാഷതീയ
വനിശസഭാസനികേള  പ്രതനികേളഭായനിട്ടുള്ള  കകേസുകേളനില്  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  അകനസഷണലാം
നടത്തനി കുറവഭാളനികേളലക്കതനിലര നടപടനി ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ബനി.ലജ.പനി.  സലാംസഭാന കേഭാരലഭാലയത്തനിനു കനലര നടന്ന ആകമണത്തനിനട്ട്
കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയട്ട് അകനസഷണലാം നടത്തനിവരുന.  ഇനൗ കകേസനില് പ്രതനികേലള
ഇതുവലരയലാം തനിരനിചറനിയഭാന് കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  ഇനൗ കകേസനിലല പ്രതനികേലള പനിടനികൂടുന്നതനിനഭായനി
ഒരു പ്രകതലകേ അകനസഷണ സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിചട്ട് ഉനൗര്ജനിതമഭായനി അകനസഷണലാം
നടത്തനിവരുന.

കകേസ്സുകേളനില്ലപട വഭാഹനങ്ങള

130(2745) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില്  കകേസ്സുകേളനില്ലപട  നനിരവധനി
വഭാഹനങ്ങള കൂടനിയനിടനിരനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതു  കേഭാരണലാം  കസഷലന്റെ  കകേഭാമ്പനൗണനില്  അനുഭവലപടുന്ന
സലപരനിമനിതനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തുരുലമ്പടുത്തട്ട്  നശനിച  വഭാഹനങ്ങളുലട
അവശനിഷ്ടങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേസനില്ലപട  വഭാഹനങ്ങള  എ.ആര്.  കേലഭാമ്പനികലയ്ക്കട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേസനില്  ഉളലപടഭാത്ത  ഉടമസരനിലഭാത്ത  വഭാഹനങ്ങള
കലലത്തനിലൂലട നതീക്കലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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മഭാനസനികേഭാസസഭാസലമുള്ള തടവകേഭാര്

131(2746)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജയനിലുകേളനില്  മഭാനസനികേഭാസസഭാസലമുള്ള  തടവകേഭാലര
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം തടവകേഭാലര മറട്ട്  തടവകേഭാര്ലക്കഭാപലാം പഭാര്പനിക്കുന്നതുലകേഭാണട്ട്
ഉണഭാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജയനിലുകേളനില് പുനരധനിവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  എലഭാ  ജയനിലുകേളനിലുലാം  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  മറട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  സനിരലാം  കസവനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനഭാകണഭാ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജയനിലുകേളനില്  മഭാനസനികേഭാസസഭാസലമുള്ള  തടവകേഭാലര
പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി)  ഇത്തരലാം തടവകേഭാലര പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് ജയനിലുകേളനില് പുനരധനിവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങള സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള എലഭാ ജയനിലുകേളനിലുലാം സഭാപനിക്കുന്നതട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
സല ലഭലതയള്ള മൂന്നട്ട് ലസന്ടല് ജയനിലുകേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട് ഇത്തരലാം കകേന്ദ്രങ്ങള
സഭാപനിക്കഭാനഭാണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  മറട്ട്  പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
സഭാഫനികന്റെയലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള കകേസ്സുകേള

132(2747)  ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാലപഭാതകേമടക്കലാം കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള കകേസ്സുകേളനില് നഭാലനിരടനിയനിലധനികേലാം
വര്ദനയള്ളതഭായനി  കകേരള  കപഭാലതീസട്ട്  ശകലാം  ഡനിറഭാചട്ട്ലമന്റെനിലന്റെ  കേണക്കുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  റനികപഭാര്ടനുസരനിചട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ  3  വര്ഷങ്ങളനില്  രജനിസര്  ലചേയ
കകേസ്സുകേളുലാം അവയലട എണവലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേളുലട സുരക്ഷയ്ക്കഭായള്ള നനിയമങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിലുള്ള
വതീഴ്ചകേള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം  അവ  പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം  സതസര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ 3 വര്ഷങ്ങളനില് രജനിസര് ലചേയ കകേസുകേളുലട എണലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം ലകേഭാലപഭാതകേലാം മറ്റു കുറകൃതലങ്ങള       Total

2013 40 1837 1877

2014 44 2347 2391

2015 43 2341 2384

2016  (9-10-2016
വലര) 

21 2086 2107

(സനി)  കുടനികേളലക്കതനിലരയള്ള  അതനികമങ്ങള  തടയന്നതനിനഭായനി  സ്കൂള
കുടനികേളക്കുലാം രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കുലാം കബഭാധവല്ക്കരണ കഭാസ്സുകേള നല്കേനിവരുന.
സ്റ്റുഡന്റെട്ട്സട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കകേഡറട്ട്,  സ്കൂള  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ഗ്രൂപട്ട്,  ജനലലമതനി  എന്നതീ
പദതനികേള മുകഖനയഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.   പ്രസ്തുത
കുറകൃതലങ്ങള ശദയനില്ലപടഭാല് കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലാം.  ഇത്തരലാം കകേസുകേളനില് പഴുതടച അകനസഷണലാം നടത്തനി അതനികവഗലാം
കുറപതലാം സമര്പനിക്കുവഭാനുലാം കുറവഭാളനികേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി ശനിക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2004-ല് സബട്ട് ഇന്ലസകര് തസ്തനികേയനികലയ്ക്കട്ട് നടത്തനിയ ലസലക്ഷന്

133(2748)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2004  കേഭാലഘടത്തനില്  സബട്ട്ഇന്ലസകര്  ബഭാഞനികലക്കട്ട്  നടത്തനിയ
ലസലക്ഷനനില് ജനി.ഒ.(ആര്റനി.) നമ്പര് 458/05/കഹഭാലാം തതീയതനി 25-2-2005 പ്രകേഭാരലാം
ആലരലയലഭാമഭാണട്ട് സബട്ട്ഇന്ലസകര് ആയനി പരനിഗണനിചലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

851/2019
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം  സബ്ബട്ട്  ഇന്ലസകറഭായനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അധനികേകയഭാഗലതകേള എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 60930/എ  4/2006/കഹഭാലാം,  68974/എ  2/04/കഹഭാലാം എന്നതീ ഫയലുകേളനില്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചകപഭാള  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  നമ്പര്  458/05/കഹഭാലാം  എന്ന
ഉത്തരവനിന്  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിക്കഭാതനിരുന്നതട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനി.ഒ.(ആര്റനി.)  458/05/കഹഭാലാം  നമ്പര്  ഉത്തരവനിന്  പ്രകേഭാരമുള്ള
മഭാനദണ്ഡലാം 60930/എ 4/06/കഹഭാലാം, 68974/എ 2/04/കഹഭാലാം എന്നതീ ഫയലുകേളനിലുലാം
സസതീകേരനിചട്ട് ഉത്തരവഭാകുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ജനി.ഒ.   (ആര്റനി.)  നമ്പര്  458/05/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  25-2-2005
പ്രകേഭാരലാം ശതീ.  സനി.  കജഭാണ  E 8244  PTC  എന്ന ലഹഡ്കകേഭാണസബനിളനിലന  SI(GE)
ആയനി നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസലന്റെ  കസവനകവതന  കേഭാരലങ്ങളനില്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വനികവചേനഭാധനികേഭാരലാം നല്കേനി തതീരുമഭാനലാം എടുക്കഭാന്  KS & SSR ചേടലാം
39  അധനികേഭാരലാം  നല്കുന.  പരനിഗണനിക്കലപടുന്ന  കേഭാരലലാം  ഉചേനിതവലാം
നതീതനിപൂര്വവമഭാലണന്നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കതഭാനന്ന  സനര്ഭത്തനില്  പ്രസ്തുത  ചേട
പ്രകേഭാരലാം  അങ്ങലനയള്ള  രതീതനിയനില്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
അധനികേഭാരമുണട്ട്.  എലഭാ കകേസുകേളുലാം പ്രസ്തുത ചേടപ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാവനില.

(ഡനി) 60930/എ 4/2006/ആഭലനരലാം, 68974/എ 2/2004/ആഭലനരലാം എന്നതീ
ഫയലുകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് ഇതനികനഭാടകേലാം തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ലലകലാം നമ്പര് 201/2016

134(2749) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കകേഭാടട്ട് വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ലലകലാം നമ്പര് 201/2016
ആയനി രജനിസര് ലചേയ കകേസ്സനില് എത പ്രതനികേളുലണനലാം പ്രതനികേള ആലരഭാലക്കയഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  ലസക്ഷനുകേള  അനുസരനിചഭാണട്ട്  ഇനൗ  കകേസട്ട്  രജനിസര്
ലചേയതട്ട്; പ്രതനികേലള അറസട്ട് ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനൗ  കകേസ്സനില്  കകേഭാടതനിയനില്  ചേഭാര്ജട്ട്  ഷതീറട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  എകപഭാഴെഭാണട്ട്  സമര്പനിചലതനലാം  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്.-ല്  പറഞ്ഞെ  മുഴുവന്
പ്രതനികേളുലടയലാം  കപരുകേള  ചേഭാര്ജട്ട്  ഷതീറനിലുകണഭാലയനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ഇലലങ്കനില് ആരുലട കപരഭാണട്ട് ഒഴെനിവഭായലതനലാം അതനിനുള്ള കേഭാരണലമനഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചേഭാര്ജട്ട്  ഷതീറനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  പ്രതനി  ABSCONDING  ആലണന്നട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  വനിദലഭാനഗര് കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന് ലലകലാം
201/2016  കകേസനില്   FIR-ലല  ലമഭാഴെനി  പ്രകേഭാരലാം  കേബതീര്,  അസതീസട്ട്,  മുഹമ്മേദട്ട്,
അബൂബക്കര്, ഉലലബദട്ട് തുടങ്ങനി പകത്തഭാളലാം കപരഭാണട്ട് പ്രതനികേള.

(ബനി)  ലസക്ഷന് 143, 147, 148, 341, 323, 324 r/w 149 IPC  വകുപ്പുകേള
അനുസരനിചഭാണട്ട് കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയതട്ട്.  പ്രതനികേലള അറസട്ട് ലചേയനിടനില.

(സനി&ഡനി) ഇനൗ കകേസനിലന്റെ കുറപതലാം കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചനിടനില.

മനില്മ പഭാന്റെട്ട് അറന്ഡര് തസ്തനികേ നനിയമനത്തനിലല അഴെനിമതനി

135(2750) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  വനിജനിലന്സട്ട്  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിന് പ്രകേഭാരലാം  മനില്മ,
തനിരുവനനപുരലാം  കമഖലഭാ  യണനിയനനില്  2015-16-ല്  നടന്ന  പഭാന്റെട്ട്  അറന്ഡര്
തസ്തനികേ  നനിയമനത്തനിലല  അഴെനിമതനിലയക്കുറനിചട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  നടത്തനിയ  തസരനിത
പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ട്ടു പ്രകേഭാരലാം  14-7-2016-ല് ടനി കകേഭാടതനി ഉത്തരവഭായ കകേസട്ട്
നമ്പര്  CMP41/2016(V.C.04/2016/SIU-1)-ലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  എലനന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനിലുള്ള  നനിയമനത്തനിലന്റെ  അകപക്ഷ  സസതീകേരനിക്കുന്ന
അവസഭാന  തതീയതനിയഭായ  30-8-2013-നട്ട്  കശഷലാം  അന്നലത്ത  മനില്മ  ലചേയര്മഭാന്
കേലട രകമശന് എന്ന ആള ടനിയഭാലന്റെ വതീടനിലന്റെ അടുത്തുള്ള  5  കപരുലട അകപക്ഷ
വലഭാജമഭായനി സസതീകേരനിലചനലാം ഈ 5 കപരനില് പലര്ക്കുലാം കജഭാലനി അവനിഹനിതമഭായനി ടനി
ലചേയര്മഭാന് ഇടലപടട്ട് നല്കേനിലയനലാം വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  തനിരുകേനി  കേയറനിയ  അകപക്ഷകേര് ആലരലഭാലാം;  ഇതനില്  ആര്ലക്കഭാലക്ക
കജഭാലനി നല്കേനി; കപരുലാം അഡ്രസ്സുലാം സഹനിതലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത നനിയമനത്തനിലന്റെ എഴുത്തു പരതീക്ഷയനില്  67  മഭാര്ക്കട്ട് വഭാങ്ങനിയ
സകനഭാഷട്ട് കുമഭാര് എന്ന കയഭാഗലതയള്ള അകപക്ഷകേനട്ട് നനിയമഭാനുസരണലാം കജഭാലനി
നല്കേഭാലത  ലവറുലാം  54  മഭാര്ക്കട്ട്  വഭാങ്ങനിയ  ആളക്കട്ട്  കജഭാലനി  ലകേഭാടുത്തതഭായനി
വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇങ്ങലന മഭാര്ക്കട്ട്
കുറഞ്ഞെ  എത  കപര്ക്കഭാണട്ട്  കജഭാലനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ;  കപരു  സഹനിതലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത നനിയമനങ്ങളനില് ലചേയര്മഭാനുലാം ഭരണസമനിതനി അലാംഗങ്ങളുലാം കൂടനി
സഭാമ്പത്തനികേ  അഴെനിമതനി  നടത്തനിയഭാണട്ട്  ആളക്കഭാര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയലതന്നട്ട്
വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണത്തനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  തസ്തനികേയനില്  എത  കപര്ക്കഭാണട്ട്  ഈ  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയലതന്നട്ട്  വനിജനിലന്സട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവരുലട  കപരുവനിവരങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ നനിയമനലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് എത
പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനില്  പരഭാമര്ശനിക്കലപടനിട്ടുള്ളവര്
ആലരഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) V.C. 04/2016/SIU-I  നമ്പര് കകേസനിലന്റെ അകനസഷണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.  അകനസഷണലാം പൂര്ത്തനിയഭായഭാല് മഭാതകമ വനിശദ വനിവരങ്ങള അറനിയഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയള.

(എഫട്ട്)  ഇനൗ  കകേസട്ട്  രജനിസര്  ലചേയതനിനുകശഷലാം  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്
പരഭാതനികേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

മനിനനിറട്ട്സട്ട്  തനിരുത്തനിയതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം

136(2751) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ബഭാലസഭാഹനിതല  ഇന്സനിറക്യൂടനിലന്റെ  ഭരണ  സമനിതനിയലട
മനിനനിടട്ട്സട്ട് തനിരുത്തനിയതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വനിജനിലന്സട്ട് അകനസഷണലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ഏതട്ട് യണനിറഭാണട്ട് അകനസഷനിക്കുന്നലതനലാം കകേസട്ട് രജനിസര്
ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില് അവയലട വനിശദഭാലാംശവലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകനസഷണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിലചങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
ഇലലങ്കനില് നനിലവനിലല അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   സലാംസഭാന  ബഭാലസഭാഹനിതല  ഇന്സനിറക്യൂടനിലന്റെ  25-11-2015-ല്
കചേര്ന്ന ഭരണ സമനിതനിയലട മനിനനിറട്ട്സട്ട് തനിരുത്തനിയതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് എതനിലര ശതീ. ശരത്ചേന്ദ്ര പ്രസഭാദട്ട് എന്നയഭാള തനിരുവനനപുരലാം
എന്കേസയറനി  കേമ്മേതീഷണര് ആന്റെട്ട്  ലസഷലല്  ജഡ്ജട്ട്  കകേഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ ഫയല്
ലചേയ  സനി.എലാം.പനി.  378/2016  പ്രകേഭാരലാം  വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്
ബക്യൂകറഭായലട  തനിരുവനനപുരലാം  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ  ഓഫതീസനില്  ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ
അകനസഷണലാം നടനവരുന.  കകേസട്ട് രജനിസര് ലചേയനിടനില.

കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനി അഴെനിമതനി

137(2752) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനിയനിലല
അഴെനിമതനി  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തണലമന്നട്ട്  മുന്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനൗണസനില്
പ്രസനിഡന്റെനിലന്റെ അകപക്ഷയനില് വനിജനിലന്സട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കസഭാര്ട്സട്ട് കലഭാടറനിയനില് എലനലഭാലാം കമകക്കടുകേളുലാം നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളുലാം
നടന്നതഭായനിടഭാണട്ട് പ്രഭാഥമനികേ അകനസഷണങ്ങളനില് കബഭാദലലപടലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വനിജനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനികേറപ്ഷന്  ബക്യൂകറഭായലട  തനിരുവനനപുരലാം
യണനിറനില് കേക്യൂ.വനി.  16/16  നമ്പരഭായനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനൗണസനിലനിലല  കമകക്കടുകേള
സലാംബന്ധനിചട്ട്  ഒരു സതസര അകനസഷണലാം നടനവരുന.  കൂടഭാലത മുന് കസഭാര്ട്സട്ട്
കേനൗണസനില്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  സമര്പനിച  കസറട്ട്ലമന്റെനില്  സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം
കസഭാര്ട്സട്ട്  കലഭാടറനിയനില്  നടത്തനിയ  കമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  അകനസഷണലാം
നടത്തുന്നതനിനഭായനി അകനസഷണ ഉകദലഭാഗസലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാതകമ  എലനലഭാലാം  കമകക്കടുകേളുലാം
നനിയമലലാംഘനങ്ങളുലാം നടനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാവകേയള.

(സനി)  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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ചേക്കനിടഭാലാംപഭാറയനിലല കേസഭാറനി കകേസട്ട്

138(2753) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേക്കനിടഭാലാംപഭാറയനിലല  കേസഭാറനി  കകേസനില്  വനലാം,  പരനിസനിതനി  വകുപട്ട്  കേക്ഷനി

കചേരഭാത്തതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഏതട്ട് കകേസനിലന സലാംബന്ധനിചഭാലണന്നട്ട് കചേഭാദലത്തനില്നനിനലാം വലക്തതയനിലഭാത്തതനിനഭാല്

മറുപടനി നല്കേഭാന് നനിര്വഭാഹമനില.

ഗ്രഭാമതീണ കകേഭാടതനികേള

139(2754) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമതീണ  കകേഭാടതനികേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനികേള

സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട്  പുതനിയ  ഗ്രഭാമതീണകകേഭാടതനികേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനികേളനില്  കകേസ്സുകേള  ലപരുകുന്ന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കൂടുതല്

സനിവനില്/കനിമനിനല് കകേഭാടതനികേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  86/2011/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  1-3-2011

പ്രകേഭാരലാം  30  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള  തുടങ്ങഭാനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാര്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലഴെ  പറയന്ന  10  ഗ്രഭാമനലഭായഭാലയങ്ങള  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേടയമലാംഗലലാം,  ലനടുങ്കണലാം,  പഭാറശഭാല,  അഴുത,  കേല്പറ,  ഇരനിടനി,

ലകേഭാടുവള്ളനി, പഭാമ്പഭാടനി, വടവകക്കഭാടട്ട്, ലപഭാന്നഭാനനി.

(സനി) സ.ഉ. (ലലകേ)നമ്പര്  79/2016/ആഭലനരലാം തതീയതനി 2-3-2016 പ്രകേഭാരലാം

കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരണ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  നനിലവനിലുണട്ട്.  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സനിതനി  കേണക്കനിലലടുത്തുലാം കകേഭാടതനിയലട മുന്ഗണന

കമമനുസരനിച്ചുലാം മഭാതകമ പുതനിയ കകേഭാടതനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയള.
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അഗനിസുരക്ഷഭാ കമതീകേരണങ്ങള

140(2755) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ബഹുനനില  ലകേടനിടങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  അഗനി
സുരക്ഷഭാ കമതീകേരണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  ഉയരമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് അഗനിബഭാധയണഭാകുകമ്പഭാള രക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള സലാംസഭാനലത്ത മനിക്ക ഫയര്
കസഷനുകേളനിലുലാം ഇല എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് ഇവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി) ഫയര് &ലറസക്യൂ വകുപനിനട്ട് രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  വഭാങന്നതനിനട്ട്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം 38.56 കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയവ വഭാങന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഉയരമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനിലല രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങള

141(2756)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉയരമുളള  ലകേടനിടങ്ങളനില്  തതീ  പനിടുത്തമുണഭായഭാല്  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  (ശസ  ലനിഫട്ട്,  ഗ്രനൗണട്ട്
കമഭാണനിററുകേള തുടങ്ങനിയവ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ഫയര് സര്വതീസട്ട് കസഷനുകേളനില്
ഇലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇവ ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.
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(ബനി)  ഉയരമുള്ള ലകേടനിടങ്ങളനില് അഗനിബഭാധയണഭാകുകമ്പഭാള രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങന്നതനിനട്ട്  ഉളലപലട
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  38.56  കകേഭാടനി  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയവ വഭാങന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  വഭാങന്ന
മുറയ്ക്കട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച ഫയര് കസഷനുകേള

142(2757) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  എവനിലടലയലഭാലാം  പുതനിയ  ഫയര്  കസഷനുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  പുതുതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  ഏലതലഭാലാം  ഫയര്കസഷനുകേളുലട
ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവകേളഭാണട്ട്  ഇതുവലര  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഉത്തരവകേളുലട
പകേര്പട്ട് സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനിയനിലല  ഫയര്കസഷന്  സലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ലകേഭായനിലഭാണനി ഫയര്കസഷനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി എന്നട്ട് നല്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അരൂര്,  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  ശതീപതനഭാഭസസഭാമനി  കക്ഷതലാം,
ഗവണലമന്റെട്ട്  ലസകകടറനിയറട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  ഫയര്  &  ലറസക്യൂ
കസഷനുകേള ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട് 2016-17-ലല ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  ഫയര് കസഷനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഫയര്  കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന്നതനിനഭായനി ഫയര് & ലറസക്യൂ ഡയറകര് ജനറല് ലഭലമഭാക്കനിയ ലപ്രഭാകപഭാസല്
ധനകേഭാരല വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ബതീചട്ട് ഫയര് കസഷന്

143(2758) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ബതീചട്ട്  ഫയര്കസഷന്  ലകേടനിടവലാം  വഭാടര്  ടഭാങ്കുലാം
വളലരയധനികേലാം കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭാലണന്ന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ബതീചട്ട് അഗനിരക്ഷഭാ നനിലയത്തനിലന്റെ ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
അറകുറപണനികേള  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വഭാടര്  ടഭാങ്കട്ട്  പുതുക്കനി  പണനിയന്നതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇനൗരഭാറ്റുകപട, എരുകമലനി ഫയര് കസഷനുകേള

144(2759) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനൗരഭാറ്റുകപടയനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുന്ന  ഫയര്
കസഷന്,  ഇനൗരഭാറ്റുകപട -പൂഞ്ഞെഭാര്  സലാംസഭാന  പഭാതകയഭാടട്ട്  കചേര്ന്നട്ട്  മറയ്ക്കഭാടട്ട്
പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി. പുറലാംകപഭാക്കനികലയ്ക്കട്ട് മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന് നടപടനികേളക്കഭായനി നനിരവധനി
അകപക്ഷകേൾ  നല്കേനിലയങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവലര  സലലാം  വനിട്ടുനല്കേഭാന്  നടപടനി
യഭായനിടനിലഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  പ്രസ്തുത  ഫയര്  കസഷന്
മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന്  എലനലഭാലാം  അനുകൂല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എരുകമലനി ഫയര് കസഷന് നനിലവനിൽ ശബരനിമല സതീസണനില് മഭാതലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ സലാംവനിധഭാനകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതട്ട് ശദയനിൽ
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ശബരനിമലയലട  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കഭാക്കനി  എരുകമലനിയനില്  സനിരലാം
സലാംവനിധഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  അടനിയനരമഭായനി  ഒരു ഫയര് കസഷന് അനുവദനിചട്ട്  നൽകേഭാൻ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇനൗരഭാറ്റുകപട ഫയര് ആന്റെട്ട് ലറസക്യൂ കസഷനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കു
ന്നതനിനുകവണനി  മതീനചനില്  തഭാലൂക്കനില്  പൂഞ്ഞെഭാര്  നടുഭഭാഗലാം  വനികലജനില്  കബഭാക്കട്ട്
നമ്പര്-68-ല്  റതീസര്കവ  നമ്പര്  15-ല്ലപടതുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
ലലകേവശത്തനിലുള്ളതുമഭായ 17.18  ആര് ഭൂമനി റവനക്യൂ വകുപനില് പുനര് നനിക്ഷനിപ്തമഭാക്കനി
ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസക്യൂ  വകുപനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സലലാം  ഏലറടുത്തട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  എരുകമലനിയനില്  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  ലറസക്യൂ  കസഷന്  പ്രവര്ത്തന
മഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി അനുകയഭാജലമഭായ ഭൂമനികയഭാ,  ലകേടനിടകത്തഭാടുകൂടനിയ സലകമഭാ
കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ലകേഭാഴെനിഞ്ഞെഭാമ്പഭാറയനില് ഫയര് കസഷന്

145(2760) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലകേഭാഴെനിഞ്ഞെഭാമ്പഭാറയനില്
ഫയര്  കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  ഏതുവലരയഭായനി  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  തടസ്സങ്ങള ഉള്ളതഭായനി  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് എത തുകേ ലചേലവട്ട് വരുലാം;  അതനിനഭായനി എത തുകേ
പഭാന് - കനഭാണ പഭാന് ഇനത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് നഭാട്ടുകേല് എന്ന
സലത്തഭാണട്ട്  നനിലവനില്  പുതനിയ  ഫയര്  കസഷന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശമുള്ളതട്ട്.  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞെഭാമ്പഭാറയനില് പുതനിയ ഫയര് കസഷന് അനുവദനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല.

ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല മുടലാം ജനിലഭാ ജയനില്

146(2761)  ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആവശലത്തനിനട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല
മുടത്തുളള  ജനിലഭാ  ജയനില്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുടലാം  ജനിലഭാ  ജയനിലനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്
ഇകതവലര പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിടനില.

(ബനി) പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ജയനിലുകേള

147(2762) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  നനിലവനില്  എത  സബട്ട്  ജയനിലുകേളുലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ജനിലഭാ  ജയനില്  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ആയതട്ട് വനിപുലതീകേരനിചട്ട്  കൂടുതല് സനൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  3 സബട്ട്  ജയനിലുകേള (എറണഭാകുളലാം, മടഭാകഞരനി, ആലുവ).

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  ജനിലഭാ  ജയനിലനില്  കൂടുതല്
സനൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേരളത്തനിലല സ്ത്രതീ തടവകേഭാര്

148(2763) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല ജയനിലുകേളനിൽ  എത വനനിതകേള നനിലവനില് തടവശനിക്ഷ
അനുഭവനിച്ചു വരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  പകരഭാള  അനുവദനിക്കുന്നതനിലുലാം  ശനിക്ഷഭാ  കേഭാലഭാവധനി  കുറച്ചു
നല്കുന്നതനിനുലാം പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കുനകണഭാ;

(സനി)  പുരുഷ തടവകേഭാര്ക്കുലാം സ്ത്രതീ തടവകേഭാര്ക്കുലാം പ്രകതലകേലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള
നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  65 വനനിതകേള.
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(ബനി)  വനനിതഭാ  തടവകേഭാര്ക്കട്ട്  പകരഭാള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന നല്കുന്നനില. എന്നഭാല് ശനിക്ഷഭാ കേഭാലഭാവധനി കുറച്ചുനല്കുന്ന കേഭാരലത്തനില്
നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങള പ്രകേഭാരലാം പ്രകതലകേ പരനിഗണന നല്കുനണട്ട്.

(സനി)  പ്രകതലകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിലവനിലുണട്ട്.  2014-ലല  കകേരളഭാ
പ്രനിസണുകേളുലാം  സലാംശുദതീകേരണ  സഭാനഭാര്ഗതീകേരണ  കസവനങ്ങളുലാം  (നനിര്വഹണലാം)
ചേടങ്ങള  464  പ്രകേഭാരലാം  ജതീവപരലനലാം  ശനിക്ഷനിക്കലപടവരുലാം  എന്നഭാല്  കനിമനിനല്
നടപടനികമലാം 433  (A) യലട പരനിധനിയനില് വരഭാത്തവരുമഭായ  വനനിതഭാ തടവകേഭാരുലട
കകേസുകേള ശനിക്ഷഭായനിളവട്ട്  ഉളലപലട  ഏഴുവര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  കമഭാചേനത്തനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. എന്നഭാല് പുരുഷ തടവകേഭാലര ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഇളവളലപലട  10  വര്ഷലാം  ശനിക്ഷ  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുണട്ട്.  ജതീവപരലനലാം  തടവട്ട്
ഒഴെനിലകേയള്ള ഒരു വര്ഷത്തനില് കൂടുതല് കേഭാലയളവനികലക്കട്ട് ശനിക്ഷനിക്കലപട സനിരലാം
കുറവഭാളനികേള അലഭാത്ത വനനിതഭാ തടവകേഭാലര  യഥഭാര്ത്ഥ ശനിക്ഷയലട പകുതനികയഭാ
ഏഴുവര്ഷകമഭാ  ഏതഭാകണഭാ  കുറവട്ട്  എന്ന  വലവസയനില്  കമഭാചേനത്തനിനട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പുരുഷ  തടവകേഭാരുലട
കേഭാരലത്തനില് അവര് ഇളവളലപലട ശനിക്ഷയലട പകുതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരനിക്കണലാം.
കനിമനിനല് നടപടനികമലാം 433 (A)  യലട പരനിധനിയനില് വരഭാത്ത 55 വയസട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെ
സ്ത്രതീകേളഭായ ശനിക്ഷഭാ തടവകേഭാരുലട ശനിക്ഷയലട  1/3  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട്,  ഇളവട്ട്
ഉളലപലട കുറഞ്ഞെതട്ട് ഒരു വര്ഷലാം ജയനിലനില് കേഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കണലമന്ന നനിബന്ധനയലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കമഭാചേനത്തനിനട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   എന്നഭാല്  പുരുഷ
തടവകേഭാലര ഇപ്രകേഭാരലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട് അവര് 65 വയസ്സട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിരനിക്കണലാം.

നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കസഷനറനി സഭാധനങ്ങള

149(2764) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  കസഷനറനി
സഭാധനങ്ങളനില് കേഭാലഹരണലപടവ ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ ഇനങ്ങള
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുമുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലസകകടറനിയറട്ട്  അനകനിലല  നനിലവനിലുള്ള  കസഷനറനി  കസഭാറനില്
സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  അവ  ഏറ്റുവഭാങന്നതനിനുലാം  ബന്ധലപടവര്
കനരനിടുന്ന പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കസഷനറനി  കസഭാര്  കൂടുതല്  സനൗകേരലപ്രദമഭായ  സലകത്തക്കട്ട്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവന്നനിരുന്ന ഇനങ്ങളനില്
അവര്ക്കട്ട് ഉപകയഭാഗമനിലഭാത്തലതനകേണ ചേനില ഇനങ്ങളുലട വനിതരണലാം ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടുതല്  ഇനങ്ങള  ആവശലമഭാലണങ്കനില്  അവ  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

ഉളനഭാടന് ജലഭാശയങ്ങളുലട മലനിനതീകേരണലാം തടയഭാന് നടപടനി

150(*T2765)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  വനികനഭാദ  സഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  ഉളനഭാടന്
ജലഭാശയങ്ങളുലട  മലനിനതീകേരണവലാം  അതുമൂലമുള്ള  ദുര്ഗന്ധവലാം  വനികനഭാദസഞഭാര
കമഖലയനില്  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  ഗനൗരവപൂര്വലാം  വതീക്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്
സലാംബന്ധനിചട്ട് എലനങ്കനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭായലുകേളനില്  സര്വതീസട്ട്  നടത്തുന്ന  ഹനൗസട്ട്
കബഭാട്ടുകേളനിലല  മഭാലനിനലങ്ങള  കേഭായലനില്  നനികക്ഷപനിക്കഭാലത  സലാംസരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കഭാനഭാണട്ട് കബഭാട്ടുടമകേകളഭാടട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ആയതട്ട്  പഭാലനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  എത  കബഭാടട്ട്  സര്വതീസുകേളലക്കതനിലര
നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരനികശഭാധന
എന്നഭാണട്ട് അവസഭാനമഭായനി നടത്തനിയലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട ഏകകേഭാപനവലാം ലപഭാതുജന
പങ്കഭാളനിത്തവലാം  ആവശലമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പ്രധഭാന വനികനഭാദ സഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങളഭായ ജലഭാശയങ്ങളനിലല
മഭാലനിനല  നനിയനണമടക്കമുള്ള സലാംഗതനികേള ഗനൗരവമഭായനി  പരനിഗണനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
ഹനൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  സസതീകവജട്ട്  അടക്കമുള്ള ദവമഭാലനിനലങ്ങള
കേഭായലനികലക്കട്ട്  തുറനവനിടുന്നതട്ട്  കേര്ശനമഭായനി  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഉപഭാധനികേള
കബഭാട്ടുകേളക്കുള്ള  ലലലസന്സനികനഭാലടഭാപലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാ  ഹനൗസട്ട്

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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കബഭാട്ടുകേളനിലുലാം ബകയഭാ കടഭായട്ട് ലറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
കുമരകേത്തുലാം  ആലപ്പുഴെയനിലുലാം  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാനകേള  ജനിലഭാ  ടൂറനിസലാം
ലപ്രഭാകമഭാഷന് കേനൗണസനിലനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കകേരളത്തനിലല
പ്രധഭാന വനികനഭാദസഞഭാര കമഖലയഭായ കവമ്പനഭാടട്ട് തടഭാകേത്തനിലല മലനിനതീകേരണവമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്  CWRDM-ലന ചുമതലലപടുത്തുകേയണഭായനി.  ടനി
സഭാപനലാം സമര്പനിച പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  മൂന്നട്ട്  മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  കേരയനില്  സഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  സസതീകവജട്ട്
ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനില്  ഹനൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനിലല  ബകയഭാകടഭായട്ട് ലറനില്  കശഷനിക്കുന്ന
മഭാലനിനലലാം  എത്തനിചട്ട്  സലാംസരനിക്കണലമന്നട്ട്  കബഭാട്ടുടമകേകളഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില്  ജലയഭാനങ്ങളനില്  നനിനലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  കനരനിടട്ട്  ജലഭാശയങ്ങളനികലക്കട്ട്
പുറനള്ളലപടുന്ന  പ്രവണത  ശദനിക്കലപടതനിനഭാല്  ജലയഭാനങ്ങളുലട  പുതനിയ
രജനികസ്ട്രേഷന്  പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാട്ടുടമകേളുലട  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്
രജനികസ്ട്രേഷകനഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  വലക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുനണട്ട്.  വനിവനിധ
കുറങ്ങളക്കഭായനി  53  കബഭാട്ടുകേളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  38,500  രൂപ
പനിഴെയഭായനി വസൂലഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ടൂറനിസലാം,  തുറമുഖലാം,  കപഭാലതീസട്ട്,  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡട്ട്,
ജനിലഭാ ഭരണകൂടലാം,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള,  ഹനൗസട്ട് കബഭാടട്ട്  ഉടമകേളുലട
പ്രതനിനനിധനികേള തുടങ്ങനിയവരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകൂടനി ഓകരഭാ വകുപ്പുകേളുലാം ലചേകയണ
കേഭാരലങ്ങലളപറനി വനിശദമഭായ ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് സലാംബന്ധനിച തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഇന്ലഭാന്ഡട്ട് നഭാവനികഗഷനു കേതീഴെനിലല പ്രവൃത്തനികേള

151(*T2766) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാലലാം മണ്ഡലത്തനില് ഇന്ലഭാന്ഡട്ട് നഭാവനികഗഷനു കേതീഴെനില് നടനവരുന്നതുലാം
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയലട
ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി എനഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉളനഭാടന്  ജലഗതഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  ലകേഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ജലപഭാതഭാ
വനികേസനവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  നടനവരുന്ന  പ്രവൃത്തനിയലട  വനിശദഭാലാംശലാം  തഭാലഴെ
ലകേഭാടുക്കുന. ഇരവനിപുരലാം കേഭായല് മുതല് അഷ്ടമുടനി കേഭായല് വലര ലകേഭാലലാം കതഭാടനിലന്റെ
വനികേസനലാം  (ലചേ.66.32  കേനി.മതീ.  മുതല്  74.18  കേനി.മതീ.  വലര) 950  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കട്ട്

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ടനി  പ്രവൃത്തനി  കകേരള  കേണസ്ട്രേക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷന്
ഏലറടുത്തട്ട് 42 ശതമഭാനലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പണനി പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ലകേഭാലലാം കേല്ലുപഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  5  കകേഭാടനി രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയലാം ടനി പ്രവൃത്തനിയലട ഇന്ലവസനികഗഷന് പണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി രൂപകരഖയ്ക്കുകവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(2) തൃക്കരുവ  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനിലല  വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  18-ല്  പഭാറകശരനി
കേഭായല്വഭാരത്തട്ട്  കബഭാടട്ട്  ലജടനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  15  ലക്ഷലാം
രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  നടത്തനി
തുടര്നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി കേനിടക്കുന്ന ജലപഭാതകേള

152(2767) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ജലപഭാതകേള  (കേനഭാലുകേള)  പലതുലാം  മഭാലനിനലങ്ങള,
പഭായല്  എന്നനിവ  നനിറഞ്ഞു  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായനി  കേനിടക്കുന്നവയഭാലണന്ന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവ നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ജലഗതഭാഗത മഭാര്ഗലാം ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുമുള്ള
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരലങ്ങള വനിശദമഭായ ഒരു പഠനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.   കകേഭാവളലാം  മുതല്  ലകേഭാലലാം  വലരയലാം  കകേഭാടപ്പുറലാം  മുതല്
നതീകലശസരലാം  വലരയമുള്ള  ജലപഭാത  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടനി
ജലപഭാതകേളനില് ജലഗതഭാഗതത്തനിനട്ട്  തടസ്സമഭായനി  വരുന്ന മഭാലനിനലങ്ങളുലാം  പഭായലുലാം
നതീക്കലാം  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  കൂടഭാലത  ജലപഭാതയലട  വതീതനിയലാം
ആഴെവലാം വര്ദനിപനിച്ചുലാം സലാംരക്ഷണഭനിത്തനികേള നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം ഉപ്പുലവള്ളലാം തടയന്നതനിനട്ട്
കലഭാക്കുകേള സഭാപനിച്ചുലാം ലജടനികേള,  കേഭാര്കഗഭാ ലടര്മനിനലുകേള എന്നനിവ സഭാപനിച്ചുലാം
ജലപഭാതകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടനവരുന.

(സനി)  ജലപഭാതകേളുലട  നവതീകേരണലാം  സലാംബന്ധനിച  പ്രഭാഥമനികേ  പഠനങ്ങള
National Transportation Planning and Research Centre (NATPAC) മുകഖന
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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അപകേടഭാവസയനിലുള്ള തടനി കബഭാട്ടുലജടനികേള

153(*T  2768)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനഭാടനിലല തടനി കബഭാട്ടുലജടനികേളനില് കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല് അപകേടഭാവസയനിലുള്ളവ
മഭാറനി കകേഭാണകതീറട്ട് ലജടനികേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുടനഭാടനിലല  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്  ജതീര്ണനിചട്ട്  അപകേടഭാവസയനിലുള്ള  തടനി
കബഭാട്ടുലജടനികേള മഭാറനി പുതനിയവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
(പടനികേ  അനുബന്ധമഭായനി  കചേര്ക്കുന.*)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയലട  വനിശദമഭായ എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

കക്ഷമലപന്ഷനുകേള സലാംബന്ധനിച കേലഭാബനിനറട്ട് തതീരുമഭാനലാം

154(2769)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കക്ഷമലപന്ഷനുകേള  ആയനിരലാം  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  മുന്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുലാംമുമ്പട്ട് കേലഭാബനിനറട്ട് തതീരുമഭാനലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ആ തതീരുമഭാനലാം നടപഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉത്തരവ  പുറലപടുവനിക്കഭാന്  തടസ്സലാം  കനരനിടതട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

സനിറനി ഗലഭാസട്ട് പദതനി

155(2770) ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  പ്രകൃതനി  വഭാതകേലാം  വതീടുകേളനില്  എത്തനിക്കുന്ന
സനിറനി ഗലഭാസട്ട് പദതനിയലട നനിജസനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

*T  മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
*     ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  വതീടുകേളനില്  പ്രകൃതനി  വഭാതകേ  വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാനുള്ള ചുമതല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലപകടഭാളനിയലാം  &  നഭാചസറല് ഗലഭാസട്ട്
ലറഗുകലററനി കബഭാര്ഡട്ട് ഇനലന് ഓയനില് അദഭാനനി ഗലഭാസട്ട് ലലപ്രവറട്ട് ലനിമനിറഡട്ട് എന്ന
കേമ്പനനിക്കഭാണട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രകൃതനി  വഭാതകേത്തനിലന്റെ  സുരക്ഷനിതതസവലാം
കമനകേളുലാം  ജനങ്ങലള  കബഭാധലലപടുത്തുവഭാനഭായനി  ഒരു  പ്രഭാരലാംഭ  പദതനി  (PILOT
Project)  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.   ഇകപഭാള കേളമകശരനി  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിലല
അഞട്ട്  കഹഭാസല്  കേലഭാന്റെതീനുകേളനിലുലാം  ഒരു  കുടുലാംബശതീ  കേലഭാന്റെതീനനിലുലാം  70-ല്  പരലാം
വതീടുകേളനിലുലാം  ഗലഭാസട്ട്  കേണക്ഷന്  എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.   20  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം  ലലപപട്ട്
ലലലന് ഇടുന്നതനിനഭായള്ള പണനി പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അഞട്ട് മഭാസത്തനിനുള്ളനില്
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് കകേരളത്തനിലല ആദലലത്ത  CNG  കസഷന് പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴെനിയലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) ലപകടഭാളനിയലാം &നഭാചേസറല് ഗലഭാസട്ട് ലറഗുകലററനി കബഭാര്ഡനിലന്റെ കകേഭാമണ
മനിനനിമലാം  കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന  അഞട്ട്  വര്ഷലത്ത സമയപരനിധനിയ്ക്കുള്ളനില്
പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

റബ്ബര് വനില സനിരതഭാ പദതനി

156(2771)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനി നനിയമസഭയനില് പ്രസ്തഭാവനിച പ്രകേഭാരലാം,  റബ്ബര് വനിലസനിരതഭാ
പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ബന്ധലപടവരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുന്ന
നടപടനി ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ''കൃതനിമ  റബ്ബര്  ഉദ്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഏലതങ്കനിലുലാം  കേമ്പനനി  കേര്ഷകേലര
വഞനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചഭാല് കേര്ക്കശ നനിലപഭാടട്ട് സസതീകേരനിക്കുലാം''  എന്നട്ട്
4-10-2016-ല് മുഖലമനനി നനിയമസഭയനില് നടത്തനിയ പ്രസ്തഭാവനയലട ലവളനിചത്തനിൽ
,Royal  Marketing  &  distributors,  DCA For  Reliance  Industrial  Ltd,  Ist
Floor,  Sebastian  Road,  Kalloor,  Ernakulam  -  എന്ന  സഭാപനലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് എങ്ങലനലയന്നട്ട് അകനസഷനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിയലട  ബനിസനിനസ്സട്ട്  റബ്ബര്  ഉലന്നങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധലപടതഭാകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയവഭാന്  ആവശലമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തനി
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കേമ്പനനി കേഴെനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.എഫട്ട്.  മനനിസഭയനിലല ഏലതങ്കനിലുലാം
മനനിയലട  അടുത്ത  ബന്ധുവനികന്റെതഭാലണന്നട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
അകനസഷനിചട്ട് സതലഭാവസ ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

851/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  റബ്ബര്  ലപ്രഭാഡക്ഷന്  ഇന്ലസന്റെതീവട്ട്  സതീമനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഘടലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ധനകേഭാരല  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്  ലസകടറനിയലട
അദലക്ഷതയനില്  ഒരു  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  കചേരുകേയലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗത്തനിലല
തതീരുമഭാനങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് രണഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെ നടത്തനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  12-10-2016-ലല  152/2016/ധന  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തവട്ട്
മുകഖന പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത പദതനിയനിന് കേതീഴെനില് ഇതുവലര
രജനിസര്  ലചേയനിടനിലഭാത്ത  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പുതനിയതഭായനി  രജനിസര്  ലചേയ്യുവഭാന്
2016 ഒകകഭാബര് 15 മുതല് 2016 നവലാംബര് 30 വലര അവസരവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇനൗ പദതനിയലട രണഭാലാംഘടലാം 2016 ജൂലലല 1 മുതല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി) വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

യദക്കപല് രൂപകേലനഭാ കകേന്ദ്രമഭായ നനിര്കദ്ദേശട്ട്

157(2772) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലനിയത്തട്ട്  മുന്  യ.പനി.എ.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച
യദക്കപല് രൂപകേലനഭാ കകേന്ദ്രമഭായ 'നനിര്കദ്ദേശട്ട് 'നനിര്ത്തലഭാക്കുവഭാന് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിച കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത  ഏക്കര്  സലമഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സനൗജനലമഭായനി
പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് നല്കേനിയതട്ട്;

(സനി)  നഭാമമഭാതമഭായ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുളള  മലബഭാറനില്  ഈ
സഭാപനലാം നനിലനനിര്ത്തുന്നതനിനട്ട് അടനിയനരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്നനിനട്ട്  ഒനൗകദലഭാഗനികേമഭായ
അറനിയനിലപഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  40.52  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
സനൗജനലമഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) ഇനൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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എന്കഡഭാസളഫഭാന് പുനരധനിവഭാസ ഗ്രഭാമലാം

158(2773) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല മൂളനിയഭാറനില് എന്കഡഭാസളഫഭാന് പുനരധനിവഭാസ
ഗ്രഭാമലാം സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള പുകരഭാഗതനി എനഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) Habitat  Technology Group  തയഭാറഭാക്കനിയ കപ്രഭാജകട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട്
വലക്തമഭായ  ശനിപഭാര്ശകയഭാലട  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മണപള്ളനി പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല സബട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ അപ്ഗ്രകഡഷന്

159(2774) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല തഴെവഭാ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില്  പ്രസ്തുത പഞഭായത്തനിലല പഭാവമ്പ,  മണപള്ളനി  കമഖലയനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്
എത്തനികചരുന്നതനിനട്ട് ബുദനിമുട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  തഴെവഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല  മണപള്ളനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  സബട്ട്  ലസന്റെറനിലന പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ഒരു പഞഭായത്തനില് ഒരു പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം എന്ന മഭാനദണ്ഡമഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  പ്രഭാബലലത്തനിലുള്ളതട്ട്.   മണപള്ളനി  സബട്ട്  ലസന്റെര്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്നതട്ട്
തഴെവ പഞഭായത്തനിലഭാണട്ട്. കൂടുതല്  സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നതനികനക്കഭാള
വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ഒരു മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
ചേനികേനിത്സഭാ  സനൗകേരലങ്ങള  കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്.
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പഭാലനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

160(*T2775)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉത്സവ ദനിവസങ്ങളനിലല സനിരലാം  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തഭാനഭാകേഭാത്ത
തരത്തനില്  മഭായലാംകേലര്ത്തനിയ  പഭാല്  സലാംസഭാനലത്തത്തഭാന്  സഭാദലതയള്ളതഭായനി
കേരുതുനകണഭാ;

(ബനി)  പഭാല് കവഗത്തനില് കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന് ചേനില ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലാം
ഇഞക്ഷന്  മരുനകേളുലാം  വലര  പഭാലനില്  കേലർത്തുനണട്ട്  എന്ന  വനിവരലാം
ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉത്സവ  സമയത്തട്ട്  മഭാതലാം  പരനികശഭാധനകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭാകുകേയലാം
അലഭാത്തകപഭാൾ  പരനികശഭാധനകേൾ  പ്രഹസനലാം  മഭാതമഭാവകേയലാം  ലചേയ്യുന്ന  രതീതനി
കൃതനിമ പഭാലുകേളുലട വരവനിനട്ട് ആക്കലാം കൂട്ടുന്നതഭായനി കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  പരനികശഭാധന  എകപഭാഴുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിറഴെനിക്കുന്ന എലഭാ ബഭാന്ഡുകേളനിലുലാം ഉള്ള പഭാലുലാം പഭാല്
ഉല്പന്നങ്ങളുലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് കശഖരനിചട്ട് കൃതലമഭായനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്. ഓണലാം കപഭാലുള്ള ആകഘഭാഷകവളകേളനില്
ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്  പഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട് കചേര്ത്ത പഭാല് രഭാജലത്തട്ട് പല സലങ്ങളനിലുലാം
ലഭലമഭാലണനള്ള  പതവഭാര്ത്തകേളുലട  നനിജസനിതനി  പരനികശഭാധനികക്കണതട്ട്  ഫുഡട്ട്
കസഫനി ആന്റെട്ട് സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല ആണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില്
ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട് കചേര്ത്ത പഭാല് പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയതഭായനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല സലാംസഭാനങ്ങലള അറനിയനിചനിടനില.  ഫുഡട്ട് കസഫനി  ആന്റെട്ട്
സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല നഭാഷണല് മനില്ക്കട്ട് കേസഭാളനിറനി സര്ലവ
നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട് വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങലള
8  കസറുകേളഭായനി  തനിരനിചട്ട്  സര്ലവ  നടത്തനി  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനില്  തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,
കേര്ണഭാടകേ,  കപഭാണനികചരനി  എന്നതീ  സലാംസഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ  5-ാം  കസറനിലഭാണട്ട്
കകേരളലത്ത ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. കൂടഭാലത ലസപ്റലാംബര് 29-നട്ട് ഡല്ഹനിയനില്

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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നടന്ന  ലസന്ടല്  അലലഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  മതീറനിലാംഗനില്  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭായലാം  കചേര്ത്തതട്ട്  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
Electronic Milk Adulteration Tester with milk analyser  എന്ന ഉപകേരണലാം 2
എണലാം കകേരളത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  നനിരതീക്ഷനിചതനിനുകശഷലാം  ഇനൗ  ഉപകേരണലാം  ഫലപ്രദമഭാലണന്നട്ട്
കേലണത്തനിയഭാല്  കൂടുതല്  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്
വന്നതനിനുകശഷലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപ്പുലാം ക്ഷതീരവനികേസന വകുപ്പുലാം സലാംസഭാനലത്ത
വനിപണനിയനില് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ലകേഭാണവരുന്നതട്ട്
ഉളലപലടയള്ള വനിവനിധ  ബഭാന്ഡുകേളനിലുള്ള  പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിള  പനിരകശഭാധനയ്ക്കട്ട്
എടുക്കുകേയലാം  അതനില് നനിശനിത ഗുണനനിലവഭാരലാം ഇലഭാലത വനില്പന നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ഗുണനനിലവഭാര നനിയമത്തനിലല
21-ാം വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില് കനരനികടഭാ അലഭാലതകയഭാ ആന്റെനി
ബകയഭാടനികനിലന്റെകയഭാ കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടകയഭാ ലവററനിനറനി ഡ്രഗ്സനികന്റെകയഭാ അലാംശലാം
ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥത്തനില്  അനുവദനതീയമല.   ഇതനുസരനിചട്ട്  അനുവദനതീയമലഭാത്ത
ഇത്തരലാം വസ്തുക്കള പഭാലുളലപലടയള്ള ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് കേലണത്തനിയഭാല് കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇത്തരലാം ഭക്ഷലവസ്തുക്കള നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.

ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേളനിലല തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം

161(2776)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-2011  കേഭാലയളവനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം
പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭാണട്ട്  സനി.  എചട്ട്.  സനി.  കേളഭായനി  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയതട്ട്  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവയനില്  സഭാഫട്ട്  പഭാകറണ  അനുസരനിചട്ട്  ഇതുവലരയലാം  തസ്തനികേ
നനിര്ണയലാം/കപഭാസട്ട് കനികയഷന് നടന്നനിടനിലഭാത്ത സനി.എചട്ട്.സനി.-കേള ഏലതലഭാലാം;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട  കമലടനി,  തനിരുവങ്ങൂര്
സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം  ഇതുവലരയലാം  കപഭാസട്ട്  കനികയഷന്  നടന്നനിടനില  എന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇനൗ  രണട്ട്  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുലട
കേഭാരലത്തനില് മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറുലട ഓഫതീസനികലക്കട്ട്
ഡനി.എലാം.ഒ. സമര്പനിചനിരുന്ന ലപ്രഭാകപഭാസലുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2010  മുതല്  നനിരനരമഭായനി  ആവശലലപടുന്ന  ഇനൗ  കേഭാരലത്തനില്
അടനിയനര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  കുരഭാചുണട്ട്,  കുനകമ്മേല് എന്നതീ പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുലാം ലചേറുവഭാടനി,  കമലടനി,
വളയലാം,  ഒളവണ,  ലചേറുവണ്ണൂര് എന്നതീ കബഭാക്കട്ട് പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുലാം സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളഭായനി
അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്  കമല്  സഭാപനങ്ങളനിലലഭാനലാം  തലന്ന
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല പഭാകറണ അനുസരനിചട്ട് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല കമലടനി,  തനിരുവങ്ങൂര് സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുലട
അപ്ഗ്രകഡഷന് സലാംബന്ധനിച ലപ്രഭാകപഭാസല്  ജനിലഭാ ആഫതീസര്മഭാരനില്നനിനലാം ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറകര്ക്കട്ട്  ലഭനിചനിരുന.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലുള്ള
ലസഷലഭാലനിറനി  യണനികറഭാടുകൂടനിയ  ചേനികേനിത്സഭാ  സനൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്ന  പദതനിയനിലുലാം
സഭാന്കഡര്ലലഡകസഷന് ലപ്രഭാകപഭാസലനിലുലാം കമല് ആശുപതനികേലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

അപ്കഗ്രഡട്ട് ലചേയ ജനറല് ആശുപതനികേള

162(2777)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റ കേഭാലത്തട്ട് ജനറല് ആശുപതനികേളഭായനി അപ്കഗ്രഡട്ട്
ലചേയ  സഭാപനങ്ങലള  തരലാംതഭാഴ്ത്തുന്നതഭായ  വഭാര്ത്ത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം ആശുപതനികേലളയഭാണട്ട് ഇത്തരത്തനില് തരലാംതഭാഴ്ത്തുന്നതട്ട് എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

163(2778)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേള  ഉകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.എചട്ട്.സനി.-കേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്  പനി.എചട്ട്.സനി.
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ആകലഭാചേനയകണഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് 849 പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഒരു ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില് ഒരു പനി.എചട്ട്.സനി.-കയഭാ സനി.എചട്ട്.സനി.-കയഭാ
ഗവണലമന്റെട്ട്  ആശുപതനികയഭാ എങ്കനിലുലാം  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം എന്നതഭാണട്ട്  നനിലവനില്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നയലാം.  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  പനി.എചട്ട്.സനി.-കയഭാ
സനി.എചട്ട്.സനി.-കയഭാ തഭാലൂക്കഭാശുപതനികയഭാ നനിലവനിലുണട്ട്.

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനികലയലാം സനി.എചട്ട്.സനി.- കേളനികലയലാം ഒഴെനിവകേള

164(2779)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലലയലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.കേളനിലലയലാം  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖന  നനികേകത്തണ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം
മറ്റുള്ളവ ഉകദലഭാഗക്കയറലാം മുകഖന നനികേത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട് ലകേഭാണവരുന്ന പഭാടലലത്തരട്ട്

165(2780) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തമനിഴ് നഭാടനില്നനിന്നട്ട് സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട് പഭാടശത്തരുട്ട് ലകേഭാണവരുന്നതട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത ഡ്രമ്മുകേളനിലഭാലണന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് എടുത്ത നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിലകുറഞ്ഞെ  പഭാടശത്തരുട്ട്  ലകേഭാണവരുന്നതട്ട്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള
ലകേഭാണവരഭാനുള്ള നനിലവഭാരമുള്ള ഡ്രമ്മുകേളനിലല എന്നതട്ട് പരസലമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില്
ഇക്കഭാരലത്തനില് സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന മുന്കേരുതല് ന ടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തമനിഴ് നഭാടട്ട്  കൂടഭാലത  മകറലതലഭാലാം  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്
കകേരളത്തനികലക്കട്ട്  പഭാടശത്തരുട്ട്  ലകേഭാണവരുനലണനലാം,  പഭാടശത്തരുട്ട്  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനില്  എത്തുനലണനലാം  ഈ  ജനിലകേളനില്
പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  വകുപ്പുതലത്തനില്  ഒരുക്കനിയ  കമതീകേരണങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  തമനിഴെട്ട് നഭാടനില്  നനിന്നട്ട്  സലാംസഭാനകത്തക്കട്ട്
പഭാടലത്തരട്ട്  നനിലവനില്  ലകേഭാണവരുന്നതട്ട്  ഫുഡട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള
ഡ്രമ്മുകേളനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില് പരഭാതനി  ലഭനിക്കുന്നപക്ഷലാം പ്രകതലകേ സസഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്
കേര്ശന പരനികശഭാധന നടത്തനി ആവശലലമങ്കനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സസഭാഡട്ട്  പരനികശഭാധനകേളനില്  ഇനൗ  വനിഷയത്തനില്  പ്രകതലകേ  ശദ
ലചേലുത്തുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലലയലാം അസനിസന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര് ഓഫട്ട് ഫുഡട്ട് കസഫനിക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനള്ള പഭാലനിലല മഭായലാം

166(2781) ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇതര  സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  സലാംസഭാനകത്തയ്ക്കട്ട്  ലകേഭാണവരുന്ന
പഭാലനില് വലഭാപകേമഭായനി മഭായലാം കചേര്ത്തനിട്ടുലണന്ന വഭാര്ത്തയലട അടനിസഭാനത്തനില്
സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനയലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാല്  എളുപലാം  കകേടഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  മരുനകേളുലാം,  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കുകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതഭായനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ഇതുതടയഭാന് എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആകരഭാഗലത്തനിനട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭായ  ഇത്തരലാം  പഭാല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
വനിതരണത്തനിനഭായനി  എത്തുന്നതട്ട്  തടയന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിറഴെനിക്കുന്ന എലഭാ ബഭാന്ഡുകേളനിലുലാം ഉള്ള പഭാലുലാം,
പഭാല്  ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിന്നട്ട്  കശഖരനിചട്ട്
കൃതലമഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.   ഓണലാം കപഭാലുള്ള
ആകഘഭാഷകവളകേളനില് ക്ഷതീരവനികേസന വകുപനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
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പഭാല് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട്
കചേര്ത്ത പഭാല് രഭാജലത്തട്ട് പല സലങ്ങളനിലുലാം ലഭലമഭാലണനള്ള പതവഭാര്ത്തകേളുലട
നനിജനഃസനിതനി  പരനികശഭാധനികക്കണതട്ട്  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ആന്റെട്ട്  സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട്
അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇനല ആണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ആന്റെനിബകയഭാടനികേട്ട് കചേര്ത്ത പഭാല്
പരനികശഭാധനയനില്  കേലണത്തനിയതഭായനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനല
സലാംസഭാനങ്ങലള അറനിയനിചനിടനില.  ഫുഡട്ട്  കസഫനി  ആന്റെട്ട് സഭാന്കഡര്ഡ്സട്ട് അകതഭാറനിറനി
ഓഫട്ട് ഇനല നഭാഷണല് മനില്ക്കട്ട് കേസഭാളനിറനി സര്ലവ നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനുസരനിചട്ട് വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങലള 8 കസറുകേളഭായനി തനിരനിചട്ട്
സര്കവ നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനില് തമനിഴെട്ട് നഭാടട്ട്,  കേര്ണഭാടകേ,  കപഭാണനികചരനി എന്നതീ
സലാംസഭാനങ്ങളടങ്ങനിയ 5-ാം കസറനിലഭാണട്ട് കകേരളലത്ത ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.
കൂടഭാലത  ലസപ്റലാംബര്  29-നട്ട്  ഡല്ഹനിയനില്  നടന്ന  ലസന്ടല്  അലലഡസസറനി
കേമ്മേനിറനി  മതീറനിലാംഗനില്  പഭാലനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  മഭായലാം
കചേര്ത്തതട്ട്  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  Electronic  Milk  Adulteration
Tester with milk analyser  എന്ന ഉപകേരണലാം  2  എണലാം  കകേരളത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാന്
കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിചതനിനുകശഷലാം
ഇനൗ  ഉപകേരണലാം  ഫലപ്രദമഭാലണന്നട്ട്  കേലണത്തനിയഭാല്  കൂടുതല്  ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ഇനൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപ്പുലാം
ക്ഷതീരവനികേസന  വകുപ്പുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണവരുന്നതുളലപലടയള്ള  വനിവനിധ  ബഭാന്ഡുകേളനിലുള്ള
പഭാലനിലന്റെ  സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനയ്ലക്കടുക്കുകേയലാം  അതനില്  നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഇലഭാലത  വനില്പന  നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുമുണട്ട്.
ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമത്തനിലല  21-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷണ
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില് കനരനികടഭാ  അലഭാലതകയഭാ ആന്റെനി ബകയഭാടനികനിലന്റെകയഭാ  കേതീടനഭാശനി
നനികേളുലടകയഭാ ലവററനിനറനി  ഡ്രഗ്സനികന്റെകയഭാ അലാംശലാം  അനുവദനതീയമല.  ഇതനുസരനിചട്ട്
അനുവദനതീയമലഭാത്ത  ഇത്തരലാം  വസ്തുക്കള  പഭാലുളലപലടയള്ള  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില്
കേലണത്തനിയഭാല് കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇത്തരലാം
ഭക്ഷലവസ്തുക്കള നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

പഴെലാം-പചക്കറനികേളനിലല വനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലഭാബുകേള

167(2782)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഇതര സലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നട്ട്  വരുന്ന  പഴെലാം-പചക്കറനികേളനിലല  വനിഷഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  അതനിര്ത്തനി
ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളക്കട്ട് സമതീപലാം എത ലഭാബുകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ലചേക്കട്ട് കപഭാസ്റ്റുകേളക്കട്ട് സമതീപലാം ലഭാബട്ട്
സഭാപനിചതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഴെലാം-പചക്കറനികേളനിലല വനിഷഭാലാംശലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് മലറലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അതനിര്ത്തനി ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളക്കട്ട് സമതീപലാം ലഭാബുകേള സഭാപനിചനിടനില.

(സനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലകേഭാണവരുന്ന  ഭക്ഷലവനിഭവങ്ങളനിലല
മഭായവലാം  വനിഷഭാലാംശവലാം  കേണപനിടനിക്കുവഭാന്  സലാംസഭാനലത്ത  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില് 4 ലകബഭാറടറനികേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

1. ഗവണലമന്റെട്ട് അനലനിസട്ട് ലകബഭാറടറനി , തനിരുവനനപുരലാം

2. റതീജനിയണല് അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, കേഭാക്കനഭാടട്ട്, എറണഭാകുളലാം.

3. റതീജനിയണല് അനലനിറനിക്കല് ലകബഭാറടറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്.

4. ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് ഫുഡട്ട് ലടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനി, പത്തനലാംതനിട.

തനിരുവനനപുരത്തുലാം എറണഭാകുളത്തുലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടുമുള്ള ലഭാബുകേളനില് ഭക്ഷല
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനിലല  മഭായലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇകപഭാള പചക്കറനികേളനിലലയലാം പഴെങ്ങളനിലലയലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട
സഭാന്നനിധലലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുകവണനി തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം ലഭാബുകേളനില്
ഗലഭാസട്ട്  ലകഭാമഭാകറഭാഗ്രഭാഫട്ട്  മഭാസ്സട്ട്ലപകകഭാ  കഫഭാകടഭാമതീറര്  എന്ന  ഉപകേരണലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപകയഭാഗനിചട്ട് രണമഭാസത്തനിനകേലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട പരനികശഭാധനകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത  തനിരുവനനപുരലാം,  ലവള്ളഭായണനി  കേഭാര്ഷനികേ
കകേഭാകളജനിലുലാം പഴെലാം പചക്കറനികേളനിലല കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട സഭാന്നനിധലലാം സലാംബന്ധനിച
പരനികശഭാധനകേള അടനിയനര ഘടത്തനില് നടത്തഭാറുണട്ട്. കൂടഭാലത അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
നനിന്നട്ട് എത്തുന്ന പചക്കറനികേളുലടയലാം പഴെവര്ഗങ്ങളുലടയലാം സഭാമ്പനിളുകേള ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളനില്
നനിനതലന്ന കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ലമഭാലലബല്
ലകബഭാറടറനികേള സജമഭാക്കനിവരുന.

ബതീഡനി പഭാക്കറനികനല് സചേനിത ആകരഭാഗല മുന്നറനിയനിപട്ട് പരസലലാം

168(2783) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബതീഡനിയലട  ലമഭാത്ത  വനിതരണ  പഭാക്കറനികനൽ  സചേനിത  ആകരഭാഗല
മുന്നറനിയനിപട്ട് പരസലലാം കരഖലപടുത്തണലമന്നട്ട് നനിലവനില് വലവസയകണഭാ;
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(ബനി)  ഉലണങ്കനിൽ,  ബതീഡനി വലവസഭായ പ്രതനിസന്ധനി പരനിഗണനിചട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ
ലലകേകേളനിലലത്തുന്ന  ചേനിലറ  വനിലന  പഭാക്കറനില്  മഭാതലാം  സചേനിത  ആകരഭാഗല
മുന്നറനിയനിപട്ട് പരസലലാം കരഖലപടുത്തനിയഭാല് മതനിലയന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പുകേവലനി  നനിയനണലാം  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  രഭാജലത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ
നനിയമമഭാണട്ട്  COTPA (Cigarettes  and  Other  Tobacco  Product  Act).   ഇനൗ
നനിയമത്തനിലന്റെ  ലസക്ഷന്  7  പ്രകേഭാരലാം  പുകേയനില  ഉല്പന്നങ്ങള  വനില്ക്കുന്നതുലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതുമഭായ  എലഭാ  പഭായ്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  85%  സലത്തട്ട്  സചേനിത
ആകരഭാഗലമുന്നറനിയനിപട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  COTPA  നനിയമലാം,  കകേന്ദ്ര
നനിയമമഭായതനിനഭാല്  അതനിലല  വലവസകേളനില്  മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് അധനികേഭാരമനില.

മഭായലാം കചേര്ത്ത ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള

169(2784) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനില്ക്കലപടുന്ന പഭാക്കറട്ട് പഭാല്, ലവളനിലചണ, കേറനിമസഭാലകേള
ഇവയനില്  പലതനിലുലാം  അപകേടകേരമഭാലാംവനിധലാം  മഭായലാം  കേലര്ന്നതഭാലണന്ന  മഭാധലമ
വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗലാം ഏലതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുളള
അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഏലതഭാലക്ക കേമ്പനനികേളുലട പഭാക്കറട്ട് പഭാല്, ലവളനിലചണ,
കേറനി മസഭാലകേള ഇവയനിലഭാണട്ട് മഭായലാം കേലര്ത്തനിയതഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷല വസ്തുക്കളനില് ശരതീരത്തനിനട്ട് കദഭാഷകേരമഭാലാംവനിധലാം മഭായലാം കേലരുന്നതട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് കേലണത്തനിയഭാല് ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അത്തരലാം  കേമ്പനനികേളുലട  കപരുകേള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേമ്പനനികേള  ഇകത  ലതറട്ട്  ആവര്ത്തനിചഭാല്  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) ഉണട്ട്.
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(ബനി&സനി) അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ നഭാലട്ട് വര്ഷമഭായനി പഭാക്കറട്ട്
പഭാലുകേലളഭാനലാം  നനികരഭാധനിചനിടനില.  26  ബഭാന്ഡുകേളനിലുള്ള  ലവളനിലചണകേളക്കട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരമനിലലന്നട്ട് പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയതനിനഭാല് അവ നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.
നനിറപറ എന്ന കേമ്പനനിയലട കേറനിമസഭാലകേള നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല് പ്രസ്തുത
വനിഷയലാം സലാംബന്ധനിച കകേസട്ട് ഇകപഭാള ലലഹകക്കഭാടതനിയലട പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
ശരതീരത്തനിനട്ട് കദഭാഷകേരമഭാലാംവനിധലാം മഭായലാം കേലരുന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് കേലണത്തനിയഭാല്
ഇത്തരലാം കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
അത്തരലാം കേമ്പനനി ഉടമകേളുലട കപരുകേള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന് കകേസുകേളനില് ഇത്തരലാം  കേമ്പനനികേളലക്കതനിലര  വനിധനി
ഉണഭാകുകേയഭാലണങ്കനില്  അത്തരലാം  കേമ്പനനികേലള  തുടര്ന്നട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന്
അനുവദനിക്കുന്നതല.

ഭൂമനികേ പദതനി

170(2786)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഭൂമനികേ  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലതലഭാലാം  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനില്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭൂമനികേ  പദതനി  തഭാലഴെപറയന്ന  9  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനില്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന:

1. ജനിലഭാ ആശുപതനി, ലനയഭാറനിന്കേര, തനിരുവനനപുരലാം.

2. ജനിലഭാ ആശുപതനി, ലകേഭാലലാം.

3. ജനിലഭാ ആശുപതനി, കകേഭാടയലാം

4. ജനിലഭാ ആശുപതനി, ഇടുക്കനി

5. ജനിലഭാ ആശുപതനി, തൃശ്ശൂര്

6. ജനിലഭാ ആശുപതനി, പഭാലക്കഭാടട്ട്

7. ജനിലഭാ ആശുപതനി, മലപ്പുറലാം

8. ജനിലഭാ ആശുപതനി, വടകേര, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

9. ജനിലഭാ ആശുപതനി, കേണ്ണൂര്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വലഭാജ ചേനികേനിത്സഭാ രതീതനികേള

171(2787)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒറമൂലനി, പ്രകൃതനി ചേനികേനിത്സ, അകേദ്യുപങ്ചേര്, ആയര്കവദലാം
തുടങ്ങനിയ  കമഖലകേളനില്  ശഭാസ്ത്രതീയ  അടനിത്തറയനിലഭാത്ത  വലഭാജചേനികേനിത്സകേള
വര്ദനിച്ചുവരുന്ന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം കപഭാലുമനിലഭാത്ത ഇത്തരലാം വലഭാജ ചേനികേനിത്സകേര്
പനിടനിക്കലപടുകമ്പഭാള  ഇവര്ലക്കതനിലര  നനിസഭാര  വകുപ്പുകേള  മഭാതലാം  കചേര്ത്തട്ട്
കകേലസടുക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇങ്ങലന എളുപത്തനില് ജഭാമലലാം കനടനി വതീണലാം വലഭാജ ചേനികേനിത്സഭാരലാംഗത്തട്ട്
സജതീവമഭാകേഭാന് ഇവര്ക്കട്ട് സനൗകേരലലാം ലഭനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതര  സലാംസഭാനക്കഭാരഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  വലഭാജ  ചേനികേനിത്സകേരനില്
ഭൂരനിപക്ഷലമന്നകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില് ഇത്തരലാം വലഭാജ ചേനികേനിത്സഭാ രതീതനിക്കട്ട്  തടയനിടഭാന് എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള ശകേലകേഭാള്ളുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി) ശദയനില്ലപടഭാല് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  വലഭാജ  ചേനികേനിത്സ  ശദയനില്ലപടഭാല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കേര്ശന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

കപവനിഷ വഭാകനിന്

172(2788) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  എത
കകേഭാടനി രൂപയലട കപവനിഷ വഭാകനിന് വഭാങനണട്ട്;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  10  വര്ഷലാം  കപവനിഷ  വഭാകനിന്  വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ  കേണക്കട്ട്
വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവ  ഏലതലഭാലാം  മരുനനനിർമ്മേഭാണ  കേമ്പനനികേളനില്  നനിന്നഭാണട്ട്
വഭാങ്ങനിയതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  4.82  കകേഭാടനി രൂപയലട കപവനിഷ
വഭാകനിന് കകേഭാര്പകറഷന് വഭാങ്ങനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ഉളലപലടയള്ള സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില്  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപ്പുലാം  കൂടനി  നല്കേനിയ  ഇന്റെന്ഡട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  ആറു  കകേഭാടനികയഭാളലാം  രൂപ  മൂലലമുള്ള  കപവനിഷ  പ്രതനികരഭാധ
മരുനകേള വഭാങ്ങനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.   2008  മുതലഭാണട്ട്.   2008  മുതല് കപവനിഷ വഭാകനിന്
വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:

   വര്ഷലാം  ലചേലവഴെനിച തുകേ  (രൂപയനില് )

2008-09 1,03,48,113.00

2009-10 1,84,96,620.00

2010-11 2,26,25,766.88

2011-12 1,76,49,307.00

2012-13 4,51,12,703.00

2013-14 4,74,09,642.00

2014-15 5,32,29,306.00

2015-16 4,82,37,264.00

2016-17 3,36,39,148.08
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(സനി)  2008-09  മുതല്  2016-17  വലര  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡനിനട്ട്  കപവനിഷ വഭാകനിന് വനിതരണലാം ലചേയ/ലചേയ്യുന്ന മരുന
നനിര്മ്മേഭാണ കേമ്പനനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കദശതീയ നഗരഭാകരഭാഗല ദനൗതലലാം

173(2789) ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  നഗരഭാകരഭാഗല  ദനൗതലത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
നഗരങ്ങലളയലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ഇതനിനുള്ള നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത  ലക്ഷലാം  കപര്ക്കഭാണട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം  ലഭനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുവഴെനി  നഗരവഭാസനികേളക്കട്ട്  എലനലഭാലാം  പ്രകയഭാജനങ്ങളഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ നഗരങ്ങലളയലാം ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി) 2011-ലല കേകനഷുമഭാരനിയനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനലത്ത അര ലക്ഷത്തനില്
കുറയഭാത്ത ജനസലാംഖലയള്ള 43  നഗരങ്ങലളയഭാണട്ട് കദശതീയ നഗരഭാകരഭാഗല ദനൗതലത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ജനസലാംഖല മുഖല മഭാനദണ്ഡമഭായനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
കൂടുതല് നഗരങ്ങലള ഇതനില് ഉളലപടുത്തഭാന് നനിവൃത്തനിയനില.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  അര  ലക്ഷത്തനില്  കുറയഭാത്ത  ജനസലാംഖലയള്ള  43
നഗരങ്ങളനിലല   തഭാമസക്കഭാരഭായ  52.21  ലക്ഷലാം  (5221697)  കപര്ക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന.

(ഡനി) രഭാവനിലല ഒന്പതട്ട് മണനി മുതല് രഭാതനി എടട്ട് മണനി വലര പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
നഗര പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലട കസവനമഭാണട്ട് മുഖലമഭായലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.
43 നഗരങ്ങളനില് കചേരനികേളക്കുലാം മറട്ട് സമതീപത്തഭായനി 83 നഗര പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള  (Urbam  Primary Health Centres)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
തഭാലഴെപറയന്ന കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ഇവ നഗരവഭാസനികേളക്കട്ട് നല്കുന്നതട്ട്:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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1. കേഭാലത്തട്ട് ഒന്പതട്ട് മണനി മുതല് സനൗജനല ലകബഭാറടറനി കസവനങ്ങള.

2. ഉചതനിരനിഞ്ഞു രണമുതല് രഭാതനി എടട്ട് മണനി വലര സനൗജനല ഒനൗടട്ട്
കപഷലന്റെട്ട് കസവനങ്ങള.

3. അവശല മരുനകേള സനൗജനലമഭായനി.

4. റഫറല് കസവനങ്ങള.

5. ഗര്ഭനിണനികേളക്കുള്ള പ്രകതലകേ കസവനങ്ങള.

6. ആഴ്ചകതഭാറുലാം ജതീവനിതലലശലതീകരഭാഗ കനിനനിക്കുകേള.

7. കചേരനികേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  പ്രകതലകേ  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള  (special
outreach camps)

8. ഓകരഭാ  പതനിനഭായനിരലാം  കപര്ക്കട്ട്  ഒന്നട്ട്  എന്ന  കമത്തനില്
നനിയമനിതരഭായനിട്ടുള്ള  ജൂനനിയര്  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  നഴ്സുമഭാര്
(JPHNS) മുകഖനയളള വതീടുവതീടഭാനര ആകരഭാഗല  കസവനങ്ങള.

9. പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിലവയ്പ്പുകേള ഉളലപലടയളള കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
കസവനങ്ങള.

10. എലഭാ  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാടനികേളുലടയലാം  ഭഭാഗമഭായള്ള
കസവനങ്ങള.

കപവനിഷ വഭാകനിന് വനിതരണലാം

174(T*2790)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അവശലമരുനകേളക്കട്ട്  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനികനക്കഭാള
കൂടുതല് തുകേ കപവനിഷ വഭാകനിനനിനഭായനി ലചേലവഴെനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കപവനിഷ വഭാകനിലന്റെ വനിതരണലത്തക്കുറനിചട്ട് ഇകപഭാഴെലത്ത കൃഷനി വകുപട്ട്
ഡയറകര് മുന്പട്ട് ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  എനഭാണട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലല  പ്രസക്തമഭായ  ഭഭാഗങ്ങലളന്നതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി&സനി ) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട് ഇനൗ വകുപനില് ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഓകടഭാ അനലലലസറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

175(2791) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനറല്  ആശുപതനിയനിലല  ഓകടഭാ  അനശലസര്
പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇതട്ട്  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി  ഉപകേരണലാം  പ്രവര്ത്തനസജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കേനിര്കലഭാസര്
ലടകകഭാളജനി  ലലപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  എന്ന  കേമ്പനനിലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അറകുറപണനികേള നടനവരുന.

ജനിലഭാ മകലറനിയ ഓഫതീസര് തസ്തനികേ

176(2792) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ജനിലഭാ  മകലറനിയ  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയ്ക്കട്ട്  എനട്ട്
ലപ്രഭാകമഭാഷന് അവസരമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്  (എന്റെകമഭാളജനി)  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്
(ശഫകലറനിയ)  എന്നതീ  തസ്തനികേകേളുലട  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനി  ആയനി  ജനിലഭാ  മകലറനിയ
ഓഫതീസര്  തസ്തനികേലയ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലാം  അതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കഭാത്തതട്ട്
എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ മകലറനിയ ഓഫതീസര്  (ഹയര് കഗ്രഡട്ട്).

(ബനി)  ജനിലഭാ  മകലറനിയ  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേലയ  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്
(എന്റെകമഭാളജനി),  അസനിസന്റെട്ട്  ഡയറകര്  (ലലഫകലറനിയ)  തസ്തനികേകേളുലട  ഫതീഡര്
കേഭാറഗറനിയഭായനി  ഉളലപടുത്തുന്നതു സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

851/2019
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ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകകററനിലല ഉകദലഭാഗസര്

177(2793) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകകററനിലല ഉകദലഭാഗസരുലട എണലമതലയന്നട്ട്

തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏഴെട്ട്  വര്ഷത്തനില്  കൂടുതലഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനില്

കജഭാലനി ലചേയ്തു വരുന്ന ഉകദലഭാഗസര് എതയഭാണട്ട്; തസ്തനികേ തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അചടക്കനടപടനിക്കട്ട് വനികധയരഭായവരുലാം അചടക്കനടപടനി കനരനിടുന്നവരുമഭായ

എത  ഉകദലഭാഗസര്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകകററനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണട്ട്;

ഇവരുലട കപരട്ട്, തസ്തനികേ എന്നനിവ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ലലവറല് കരഭാഗങ്ങള

178(2794) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് :

ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശവറല്കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധത്തനിനുലാം ശവറല്കരഭാഗങ്ങള തടയന്നതനിനുലാം

എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അനുവദനിച ശവകറഭാളജനി ഇന്സനിറക്യൂടട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട്

എവനിലടയഭാണട്ട് സഭാപനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ശവകറഭാളജനി ഇന്സനിറക്യൂടനിനട്ട് ആവശലമഭായ അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള

ഉറപ്പുവരുത്തുകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേഭാതുകുകേള  വഴെനി  പകേരുന്ന  ലലവറല്  പനനികേളഭായ  ലഡങ്കനിപനനി,
ചേനിക്കുന്ഗുനനിയ, ജപഭാന് ജസരലാം തുടങ്ങനിയവ പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകരഭാഗലവകുപട്ട്
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം മറ്റു വകുപ്പുകേളുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചേതീകേരണലാം,
ലകേഭാതുകേനിലന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  ലലഡ്രകഡ  ആചേരണലാം  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
തുടങ്ങനിയവ നടത്തനിവരുന.  എചട്ട്1 എന്1 തുടങ്ങനിയ വഭായ വഴെനി പകേരുന്ന ലലവറല്
പനനികേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  കരഭാഗപരനികശഭാധന,  ലതഭാണയനിലല
സവപരനികശഭാധന  തുടങ്ങനിയവ  നടത്തുനണട്ട്.   ലഎ.ഡനി.എസട്ട്.പനി.  എചട്ട്1  എന്1
ലസല്,  എന്.വനി.ബനി.ഡനി.സനി.പനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സബ്ലസന്റെര്
മുതല് വനിവനിധ തലങ്ങളനില് ലലവറല്കരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവലര കേണപനിടനിക്കുകേയലാം
കരഭാഗലാം  സനിരതീകേരനിക്കുകേയലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  ശരനിയഭായ  ചേനികേനിത്സ  നല്കുകേയലാം
ലചേയ്തുവരുന.   കരഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ദ്രുതകേര്മ്മേകസന
അകനസഷണലാം നടത്തനി കരഭാഗ നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ശക്തനിലപടുത്തുന.

(ബനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ഗവണലമന്റെട്ട്  റനി.ഡനി.  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്
ആശുപതനിയനില്  നനിനലാം  ഒന്നര  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാറനി  കുറവന്കതഭാടട്ട്  എന്ന
സലത്തഭാണട്ട് ലലവകറഭാളജനി ഇന്സനിറക്യൂടട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആകരഭാഗല വകുപനിലല ഫയല്

179(2795) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി  ബന്ധലപടതുലാം,  ബഹു.  മുഖലമനനിയലട
ഓഫതീസനില് ജനി 160705030 നമ്പര് പ്രകേഭാരമുള്ളതുമഭായ ശതീമതനി രൂപ. എലാം.ലജ. -യലട
നനികവദനത്തനികനല് സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലസകകടറനിയറനിലല ആകരഭാഗല വകുപനിലുള്ള ഫയല് നമ്പര് ഇ-197/16-ല്
സസതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  ഓഫതീസനില്നനിനലാം  7-10-2016-ല്
ലഭനിച  ശതീമതനി  രൂപ.  എലാം.  ലജ-യലട  160800895-ാംനമ്പര്  നനികവദനത്തനിലല
ആവശലലാം സലാംബന്ധനിച ഫയല്  197/ഇ 2/16/ ആകുവ ആകരഭാഗലകുടുലാംബ കക്ഷമ (ഇ)
വകുപനില് നനിലവനിലുണട്ട്. ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകറുലട റനികപഭാര്ടട്ട്
7-10-2016-ല് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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ജനറല് ആശുപതനികേള

180(2796) കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനറല്  ആശുപതനികേള  അതതട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ശകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനികേളുലട  നടത്തനിപട്ട്  ലചേലവകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്
നനിലവനില്  എനട്ട്  സഹഭായമഭാണട്ട്  നല്കുന്നലതനലാം  ഈ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനിലല  15  ജനറല്  ആശുപതനികേളുലട  ഭരണ
നനിയനണലാം അതതു പ്രകദശലത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കു നല്കേനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഉളലപലടയള്ള വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
പദതനി, പദതനികയതര ഫണകേളനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാര് തുകേ ലചേലവഴെനിക്കുനണട്ട്.

ജനറല് ആശുപതനികേള

181(2797) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ജനറല്  ആശുപതനികേലള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
കേതീഴെനില് ലകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലാം  എടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പട്ട്  ബന്ധലപടവരുമഭായനി  ചേര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കഡഭാകര്മഭാരുലട  സലാംഘടന  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എതനിര്പട്ട്
കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ജനറല്  ആശുപതനികേളുലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലട ഫണട്ട് കൂടനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ആകരഭാഗല  വകുപനിനുകേതീഴെനിലല  15  ജനറല്  ആശുപതനികേളുലട  ഭരണ
നനിയനണലാം അതതു പ്രകദശലത്ത തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കേതീഴെനില്  ലകേഭാണവന്നകതഭാലട  തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട ഫണകൂടനി ലഭലമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.

കേനിഡ്നനി മഭാറനിവയ്ക്കല് ശസ്ത്രകനിയ

182(2798)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനിഡ്നനി  മഭാറനിവയ്ക്കല്  ശസ്ത്രകനിയയ്ക്കട്ട്  വനികധയരഭായനി
തുടര്ചേനികേനിത്സക്കട്ട്  പണമനിലഭാലത  കേഷ്ടത  അനുഭവനിക്കുന്നവരുലട  വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇവര്ക്കട്ട്  സനൗജനല  നനിരക്കനില്  മരുന്നട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   കേനിഡ്നനി  മഭാറനിവയ്ക്കല്  ശസ്ത്രകനിയയ്ക്കട്ട്  വനികധയരഭായ  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്
കേഭാരുണല  ബനവലന്റെട്ട്  ഫണനില്നനിനലാം  രണലക്ഷലാം  രൂപയലാം  പ്രധഭാനമനനിയലട
ചേനികേനിത്സഭാ ധനസഹഭായത്തനില്നനിനലാം രണ ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഇന്ഷൂറന്സട്ട് ചേനികേനിത്സഭാ
പദതനികേളഭായ  RSBY   മുകഖന  30,000  രൂപയലാം  CHIS  Plus  മുകഖന  70,000
രൂപയലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

ലതഭാടുപുഴെ ജനിലഭാ ആശുപതനി

183(2799) ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലതഭാടുപുഴെ  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  കഡഭാകര്മഭാര്  അടക്കമുള്ളവരുലട
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ലസഷലഭാലനിറനി തസ്തനികേകേളനിലഭാണട്ട് കഡഭാകര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷന് വഴെനിയലാം  ഓപ്ഷന് മുകഖനയലാം നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖന നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മഭാതൃമരണ നനിരക്കട്ട്

184(2800) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2010-11  കേഭാലയളവനില്  കകേരളത്തനിലല  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കട്ട്
എതയഭായനിരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  2015-16  കേഭാലയളവനില്  കകേരളത്തനിലല  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കട്ട്
എതയഭായനിരുനലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാതൃമരണ നനിരക്കട്ട് കുറച്ചുലകേഭാണവരുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2010-11  കേഭാലയളവനിലല  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കട്ട്  SRS  (Sample
Registration System) പ്രകേഭാരലാം 66 ആണട്ട്.

(ബനി) 2015-16 കേഭാലയളവനിലല Sample Registration System  പ്രകേഭാരമുള്ള
മഭാതൃമരണ നനിരക്കട്ട് ലഭലമഭായനിടനില.  എന്നഭാല് 2014-15 പ്രകേഭാരലാം 61 ആണട്ട്  (1 ലക്ഷലാം
പ്രസവത്തനില് 61 മരണലാം).

(സനി)  കകേരളത്തനിലല  മഭാതൃമരണ  നനിരക്കട്ട്  61  ആണട്ട്.   മഭാതൃമരണ  നനിരക്കട്ട്
കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രധഭാനമഭായലാം  തഭാലഴെപറയന്ന  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്:

1. പ്രസവഭാനനര രക്തസഭാവലാം മൂലമുള്ള മരണലാം കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായള്ള
പദതനികേള.

2. ഗര്ഭകേഭാല രക്തഭാധനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം മൂലമുള്ള മരണങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായള്ള
പദതനികേള.

3. അണുബഭാധമൂലമുള്ള മരണങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനഭായള്ള പദതനികേള

4. മഭാതൃമരണങ്ങളക്കുള്ള മറട്ട് കേഭാരണങ്ങള തടയവഭാനുള്ള പദതനികേള. 
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പഭാടൂര് ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനിലല ഒഴെനിവകേള

185(2801) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവങ്കനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  പഭാടൂര്  ശപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്
അനുവദനിക്കലപട  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  മറ്റു  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  കേണക്കുകേള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ശപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കലപട
കേസഭാര്കടഴനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം നടന്നലതന്നഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കേസഭാര്കടഴനില്  തഭാമസനിക്കുന്നവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉദട്ട് ഘഭാടനലാം കേഴെനിഞ്ഞു ലവറുലതകേനിടക്കുന്ന ശപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര്
കേസഭാര്കടഴനില്  കഡഭാകര്മഭാര്  തഭാമസനിചട്ട്  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ശപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാന്
അടനിയനനിര നടപടനികേള എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാടൂര് പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് അനുവദനിക്കലപട കഡഭാകര്മഭാരുകടയലാം  മറ്റു
ജതീവനക്കഭാരുകടയലാം വനിശദ വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കമ
നമ്പര്

     ഉകദലഭാഗകപരട്ട് അനുവദനിച എണലാം

(1) (2) (3)

1 അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന് 3

2 സഭാഫട്ട് നഴട്ട് 2

3 നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട് 2

4 കഹഭാസനിറല് അറന്ഡന്റെട്ട് 
കഗ്രഡട്ട്-2

2

5 ഫഭാര്മസനിസട്ട് 1

6 പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം കതീനര് 1
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(1) (2) (3)

7 കര്ക്കട്ട് 1

8 ആഫതീസട്ട് അറന്ഡന്റെട്ട് 1

9 ലജ.പനി.എചട്ട്.എന് 6

10 ലജ.എചട്ട്.ലഎ കഗ്രഡട്ട് -1 1

11 ലജ.എചട്ട്.ലഎ. കഗ്രഡട്ട്-2 3

(ബനി) കേസഭാര്കടഴനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം 3-10-2015-ലഭാണട്ട് നടന്നതട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് കേസഭാര്കടഴനില് ആരുലാം തഭാമസനിക്കുന്നനില.

(ഡനി)  കേസഭാര്കടഴനില്  കേറണട്ട്  കേണക്ഷന്,  വഭാടര്  കേണക്ഷന്  എന്നനിവ
ലഭലമഭായനിടനില.   അവ  ലഭലമഭാക്കനി,  തഭാമസസനൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഉടന് സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ആലപ്പുഴെ  വണഭാനലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

186(2802) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പഭാസനികേട്ട് സര്ജറനി,  വഭാസ്കുലര് സര്ജറനി,
കനിടനിക്കല് ലകേയര് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങള ഇലഭാത്തതുമൂലലാം കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടുന്ന
കരഭാഗനികേള അനുഭവനിക്കുന്ന ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങള  പ്രസ്തുത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) വണഭാനലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് സര്ജറനി പനി.ജനി. സതീറ്റുകേളുലട എണലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം
പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടട്ട്  ഉലണങ്കനില്  കനഭാണ  പനി.ജനി.  റസനിഡന്റെട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള
സര്ജറനിയനിലുലാം സര്ജനിക്കല് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനികേളനിലുലാം സൃഷ്ടനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.   അപരലഭാപ്തതകേള  ഉലണങ്കനിലുലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില്ലപടുന്ന
കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ലമചലപട ചേനികേനിത്സ നല്കുനണട്ട്.
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(ബനി)  ആധുനനികേ  സനൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കനിടനിക്കല്  ലകേയര്  യണനിറട്ട്
സജമഭായനി വരുനണട്ട്.  കഡഭാകര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര് അടക്കമുള്ള സഭാഫുകേളുലട തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നമുറയ്ക്കട്ട്  കനിടനിക്കല്  ലകേയര്  യണനിറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴെനിയന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ലമഡനിക്കല്  കേനൗണസനില്  ഓഫട്ട്  ഇനല  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  വണഭാനലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലല  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട്  സര്ജറനി,  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളുലട എണത്തനിലുലാം
വര്ദനവട്ട് ഉണഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കനഭാണ പനി.ജനി.  റസനിഡന്റെട്ട്  കപഭാസ്റ്റുകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പകേരമഭായനി
അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള വര്ദനിപനിചട്ട് പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേള വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലനനഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

187(2803) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ആശുപതനികേളനിലുലാം  നനിലവനില്  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്
ഏലതഭാലക്ക ദനിവസങ്ങളനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ ആശുപതനിയനിലുലാം  ശരഭാശരനി എത കപര് ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്
എത്തുനലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  ആശുപതനികേളുകടയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ജനിലഭാതല പ്രതനിമഭാസ അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള,  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള, കരഭാഗ സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേളുലട അപഗ്രഥനലാം,  കബഭാക്കട്ട് തല
പ്രതനിമഭാസ  അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള,  ജനിലഭാതല  പരനികശഭാധനകേള  മുതലഭായ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  ലനനഭാറ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആശുപതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം വതീഴ്ചകേള ഉലണങ്കനില് ഉടന് പരനിഹരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(ബനി) ലനനഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലനനഭാറ, ലകേഭാടുവഭായര്, ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട്,
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മുതലമട എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് എലഭാ ദനിവസവലാം ഒ.പനി. പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ബഭാക്കനി  സഭാപനങ്ങളനില്  ഞഭായര്,  മറ്റു  ലപഭാതു  അവധനി  ദനിവസങ്ങള
എന്നനിവലയഭാഴെനിലകേയള്ള ദനിവസങ്ങളനില് ഒ.പനി. വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ലനനഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആശുപതനികേളനിലല  ശരഭാശരനി
ഒ.പനി. തഭാഴെപറയലാംപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് :

       സഭാപനലാം ഒ.പനി (ശരഭാശരനി)

സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ലനനഭാറ 600

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, അയനിലൂര് 80

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ലനലനിയഭാമ്പതനി 95

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, എലവകഞരനി 120

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, പലകശന 115

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട് 140

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, മുതലമട 230

പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, പറമ്പനിക്കുളലാം 15

സഭാമൂഹനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ലകേഭാടുവഭായര് 350

(ഡനി)  എലഭാ  ജനിലഭാതല  മഭാസഭാവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  ലനനഭാറ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആശുപതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള (ആശുപതനികേളനിലല
സനൗകേരലങ്ങള,  ജതീവനക്കഭാരുലട ലഭലത,  ഒ.പനി./ലഎ.പനി.  വനിവരങ്ങള,  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കരഭാഗ  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുകേള  തുടങ്ങനിയവ)  വനിലയനിരുത്തനി
തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  എലഭാ  മഭാസങ്ങളനിലുലാം  നടക്കുന്ന  കബഭാക്കുതല
മഭാസഭാവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില് ലനനഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ആശുപതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുത്തനി  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിവരഭാറുണട്ട്.  ഇവ
കൂടഭാലത ആശുപതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനട്ട് ജനിലഭാ ലമഡനിക്കല്
ഓഫതീസറുലട കനതൃതസത്തനില് ജനിലഭാതല പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത
മനിനനിസതീരനിയല് സഭാഫട്ട്,  സൂപര്ലലവസര്,  നഴ്സുമഭാര്,  ഫഭാര്മസനിസട്ട്,  ലഭാബട്ട്  ലടകതീഷലന്സട്ട്
തുടങ്ങനി  മറനിതര  ജതീവനക്കഭാരുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ്യുകേയലാം
കൂടുതല് ലമചലപട കസവനങ്ങള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് നല്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.
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നൂറനഭാടട്ട് ലലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലാം

188(2804) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നൂറനഭാടട്ട്  ലലപ്രസനി  സഭാനനികടഭാറനിയലാം  ലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപതനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആശുപതനിയലട  സലലാം  ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
ബൃഹത്തഭായ പദതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷലാം  സഭാനനികടഭാറനിയലാം
ആശുപതനിയനില് ലചേലവഴെനിച തുകേയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതഭാലക്ക പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് തുകേ ലചേലവഴെനിചതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നൂറനഭാടട്ട്  ലലപ്രസനി സഭാനനികടഭാറനിയലാം ലസഷലഭാലനിറനി  ആശുപതനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേലളഭാനലാം സസതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി) നനിര്കദ്ദേശങ്ങലളഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(സനി&ഡനി)   ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സഭാനനികടഭാറനിയലാം
ആശുപതനിയനില് ലചേലവഴെനിച തുകേയലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. Construction of Pump House - 24409

2. Diet - 1820413

3. Telephone Bill - 7161

4. Retired Patients pension - 127400

നതീണകേര തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലമഷതീനുകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

189(2805)  ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേവറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നതീണകേര തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില്
വഭാങ്ങനി  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  4  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലമഷതീനുകേളനില്  ഒനകപഭാലുലാം  ഒരു
വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത അനഭാസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  നതീണകേര  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനി  അധനികൃതര്  നനിരനരലാം  സഭാകങ്കതനികേ
തടസ്സങ്ങള  ഉന്നയനിചട്ട്  പഭാവലപട  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കേനികടണ  ചേനികേനിത്സഭാ  സനൗകേരലലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതട്ട് പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് കബഭാധപൂര്വമഭായ തടസ്സവഭാദങ്ങള ഉന്നയനിചട്ട് ജനങ്ങലള
ബുദനിമുടനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) നതീണകേര തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില്  KSFE യലട  CSR fund-ഉലാം
ബഹു. എകട്ട്. എലാം.എല് .എ. ശതീ.  ഷനിബു കബബനി കജഭാണനിലന്റെ ഫണലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
5 ഡയലനിസനിസട്ട് ലമഷതീനുകേളുലാം  R.O. Plant-ഉലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല് ആവശലമഭായ
അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളുലടയലാം  സഭാഫനിലന്റെയലാം  അപരലഭാപ്തത  മൂലമഭാണട്ട്  പഭാന്റെട്ട്
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന് കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതട്ട്. അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങന്നതനിനുള്ള
ഫണട്ട് പഞഭായത്തട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് തലത്തനില് അപ്രൂവട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് എതയലാം ലപലടന
തലന്ന വഭാങന്നതഭാണട്ട്.  ഒരു കഡഭാകര്ക്കുലാം സഭാഫട്ട് നഴനിനുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങനിയഭാല് ഉടന് തലന്ന പഭാന്റെട്ട് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷനട്ട് അനുവദനിച സഹഭായലാം

190(2806)  ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷനട്ട് ഈ വര്ഷലാം അനുവദനിച കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
എത കകേഭാടനി രൂപയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനട്ട് സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം എത
കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഈ വര്ഷലാം അനുവദനിചതട്ട്;

(ബനി)  നഭാഷണല്  ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷനട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  നഭാളനിതുവലര  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായലാം ലഭനിച തുകേ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 2006-2011, 2011-2016 കേഭാലയളവനില് നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷനട്ട്
ലഭനിച സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം കകേന്ദ്രവനിഹനിതവലാം എതയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതനില് എലനങ്കനിലുലാം കേഭാലതഭാമസമുലണങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കദശതീയ  ആകരഭാഗല  മനിഷനട്ട്  ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം   (2016-17)
കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിചതട്ട്  506.41  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനില് സലാംസഭാന വനിഹനിതലാം
202.2 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.
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(ബനി)  ഇനൗ വര്ഷലാം നഭാളനിതുവലര കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി  226.04  കകേഭാടനി രൂപ
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേഴെനിഞ്ഞെ വര്ഷങ്ങളനിലല സലാംസഭാന വനിഹനിത കുടനിശനികേയഭായ  140
കകേഭാടനി രൂപ ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2006-2011 കേഭാലയളവനില് നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷലന്റെ സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.  എന്നഭാല് 98.58 കകേഭാടനി രൂപയലട  പഭാന് ഫണകേള
സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാനുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
2011-2016 കേഭാലയളവനില് നഭാഷണല് ലഹല്ത്തട്ട് മനിഷന് സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി
മഭാതലാം 297.41 കകേഭാടനി രൂപ ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 2006-2011 കേഭാലയളവനില് 832.55
കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2011-16  കേഭാലയളവനില്  1224.67  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  നഭാഷണല്
ലഹല്ത്തട്ട്  മനിഷനട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ലഭനികക്കണ  120  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  70  കകേഭാടനി  രൂപ മഭാതകമ ആ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ലഭനിച്ചുള.  ബഭാക്കനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്
ലഭനിചതട്ട്.

കേഭാരുണല ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലസന്റെര്

191(T* 2807)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഗുരുതരമഭായ വൃക്കകരഭാഗലാം ബഭാധനിചവരുലട
എണലാം  വര്ദനിചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്,  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്
കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-17 മഭാനല വനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി വനിവനിധ തലത്തനിലുള്ള 44
ആശുപതനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യണനിറ്റുകേള തുടങ്ങഭാനുള്ള പദതനിയനില് കേരുനഭാഗപള്ളനി
തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡ്കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപതനികയയലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സനൗകേരലലാം

192(2808)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലചേയഭാന്  സനൗകേരലമുളള  എത
സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  ലനടുലാംകേണലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  സനൗകേരലലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  ഇനൗ വര്ഷലാം
തലന്ന ഡയഭാലനിസനിസട്ട് സനൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഒന്നട്ട് .  ലതഭാടുപുഴെ ജനിലഭാ ആശുപതനി.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  കേടപന  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
സനൗകേരലലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പഭാവറടനി പനി.എചട്ട്.സനി.

193(2809)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പഭാവറടനി ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിലല പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്
അനുവദനിക്കലപട  കഡഭാകര്മഭാര്,  മറ്റു  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നനിവരുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  ഈ  വനിഭഭാഗങ്ങളനി ല്  കജഭാലനിലചേയ്യുന്നവരുലട  എണലാം
എതയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനിലല  കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സക്കഭാവശലമഭായ  സനൗകേരലങ്ങള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സനിതനിക്കട്ട് കേഭാരണലാം എനഭാലണന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തതീരകദശ കമഖല ഉളലക്കഭാളളുന്ന ഈ പ്രകദശലത്ത ജനങ്ങളക്കട്ട് ഏകേ
ആശയമഭായ ഈ പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില് നനിലവനിലുളള  ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുലാം
കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുമുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുകേയലാം ആവശലമഭായ അധനികേ
തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ലചേയഭാല്  മഭാതകമ  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി
ചേനികേനിത്സനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയള.

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട് ഡയറകറനില്നനിന്നട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പരനിയഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ആയര്കവദ കകേഭാകളജട്ട്

194(2810) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രജത  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷനിക്കുന്ന  മലബഭാറനിലല  ഏകേ  സര്ക്കഭാര്
ആയര്കവദ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജഭായ പരനിയഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ആയര്കവദ കകേഭാകളജനിലന്റെ
അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസനത്തനിനുലാം അക്കഭാദമനികേട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനുലാം ബഹു.
മനനിയലട  സഭാന്നനിദലത്തനില്  നടന്ന  കയഭാഗത്തനില്  ലലകേലക്കഭാണ  തതീരുമഭാനങ്ങള
നടപനില്  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഇതനിനകേലാം  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യ.ജനി.  കകേഭാഴനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  എണത്തനില്  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ ഫഭാക്കല്റനികേളുലട അഭഭാവലാംമൂലലാം ആയര്കവദ ലമഡനിക്കല് രലാംഗലാം
കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്  പരനിയഭാരത്തട്ട്  കൂടുതല്  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം,  നനിലവനിലുളള  നനിയമനലാം  തസരനിതലപടുത്തുവഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനിയഭാരലാം  ആയര്കവദ  കകേഭാകളജനിനട്ട്  അനുവദനിച  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം
കുടനികേളുലടയലാം  ആയര്കവദ  ആശുപതനിക്കട്ട്  ഇതുവലരയഭായനി  എത  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവനിലട  കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം  ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പരനിയഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ആയര്കവദ കകേഭാകളജനിലന്റെ അടനിസഭാന സനൗകേരല
വനികേസനത്തനിനുലാം അക്കഭാദമനികേട്ട് നവതീകേരണത്തനിനുലാംകവണനി അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള
ഉളലപലട വനിവനിധ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായലാം പുതനിയ പനി.ജനി. കകേഭാഴ്സുകേള
തുടങന്നതനികലയ്ക്കഭായലാം  യ.ജനി.  കകേഭാഴനിലന്റെ  സതീറട്ട്  വര്ദനയനികലയ്ക്കഭായലാം  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയര്കവദ ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറകര് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  യ.ജനി.  കകേഭാഴനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  എണത്തനില്  വര്ദനവട്ട്
വരുത്തുവഭാനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  കൂടുതല്  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. നനിയമനലാം തസരനിതലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി) കേണ്ണൂര് ഗവ. ആയര്കവദ കകേഭാകളജനിനുകവണനി അനുവദനിച സ്ത്രതീകേളുലടയലാം
കുടനികേളുലടയലാം  ആശുപതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി  2.60  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത 2014-15, 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില്
ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതമഭായനി മൂലധന ശതീര്ഷകേത്തനില് അനുവദനിച 8.6 കകേഭാടനി രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനിയലാം ടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  സ്ത്രതീകേളുലടയലാം കുടനികേളുലടയലാം ആശുപതനിയലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  മുറയ്ക്കട്ട്  ആശുപതനിയനികലയ്ക്കഭാവശലമഭായ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മകഞരനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

195(2811) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഏലതലഭാലാം  ലമഡനിക്കല്കകേഭാകളജകേളനിലഭാണട്ട്  കേഭാത്തട്ട്
ലഭാബട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  കഡഭാകര്-കരഭാഗനി  അനുപഭാതലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
മകഞരനി ലമഡനിക്കല്കകേഭാകളജനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് ആരലാംഭനികക്കണതനിലന്റെ ആവശലകേത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  മകഞരനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്
സഭാപനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപട  ഇ-174341/ലകേ3/2015  നമ്പര്  ഫയലനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മകഞരനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  കേഭാത്തട്ട്  ലഭാബട്ട്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗവണലമന്റെട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്,  എറണഭാകുളലാം,  ഗവണലമന്റെട്ട്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, പഭാരനിപള്ളനി, ഗവണലമന്റെട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്, തൃശ്ശൂര്.

(ബനി)  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിരനിക്കണലാം.
അടനിസഭാനസനൗകേരലലാം ലഭലമഭായനിരനിക്കണലാം, കരഭാഗനികേള കൂടുതലഭായനി എത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ആവശലകേത ഉണഭാവകേയലാം കവണലാം.

(സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി&ഇ) മകഞരനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് കേഭാത്തട്ട് ലഭാബട്ട് സഭാപനിക്കുന്നതട്ട്
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.
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സഭാഫട്ട് നഴ ട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന്

196(2812) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനില് സഭാഫട്ട്  നഴട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  II  ആയനി കനരനിടട്ട്  നനിയമനലാം
ലഭനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  അടുത്തട്ട്  നല്കുന്ന  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  തസ്തനികേ  ഏതഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തനത തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്ന വലക്തനിക്കട്ട് കഗ്രഡട്ട് I ആയനി
കജഭാലനിക്കയറലാം ലഭനിചഭാല് ജനില വനിടട്ട്  സലലാം മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട് നനിലവനില് എലനങ്കനിലുലാം
തടസ്സങ്ങളുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എന് ടനി  തസ്തനികേയനില്  നനിനലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കുകേയലാം  തുടര്ന്നട്ട്  അകത
ഓഫതീസനില്ത്തലന്ന  പലരുലാം  തുടരുന്നതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട് II തസ്തനികേയനില് (ജനിലഭാ ശവസട്ട്)
നനിയമനലാം ലഭനിചവര്ക്കട്ട് കഗ്രഡട്ട്  I  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് ഉകദലഭാഗക്കയറലാം ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
ഒഴെനിവള്ള മറട്ട് ജനിലകേളനികലക്കട്ട് മഭാറലാം നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) എല്.ഡനി. കഭാര്ക്കനിനട്ട് യ.ഡനി. കഭാര്ക്കട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന് ലഭനിക്കുകമ്പഭാള ജനില
മഭാറനി നനിയമനിക്കുന്നതുകപഭാലല സഭാഫട്ട് നഴനിലന്റെ കേഭാരലത്തനില് കഗ്രഡട്ട്  I  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
ലഭനിക്കുകമ്പഭാള സതീനനികയഭാരനിറനി നഷ്ടമഭാകേഭാലത ജനില മഭാറനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സഭാഫട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട് I.

(ബനി-ഇ)  സഭാഫട്ട് നഴട്ട്  കഗ്രഡട്ട്-I  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് കജഭാലനിക്കയറലാം ലഭനിക്കുകമ്പഭാള
ഒഴെനിവകേള ഉള്ള ജനിലയനികലയ്ക്കട്ട് സലലാംമഭാറലാം നല്കേനിയനിരുന.  എന്നഭാല് സ.ഉ. (പനി)
നമ്പര്  1/91/ഉ.ഭ.പ.വ.  തതീയതനി  7-1-1991  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാതല  നനിയമനലാം  ലഭനിച
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  ലഭനിക്കുകമ്പഭാള  അവര്ക്കട്ട്  വലതലസ്ത
കഗ്രഡുകേളനില്  കജഭാലനി  സസഭഭാവലാം  ഒന്നഭാലണങ്കനിലുലാം  അവലര  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകശഷവലാം
അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനില്  തലന്ന  നനിലനനിര്ത്തണലമനലാം  അവരുലട  കഗ്രഡനിലന്റെ
അനുപഭാതലാം  ജനിലഭാതലത്തനില്  പരനിഗണനിക്കഭാലത  വകുപനിലന  ഒറ  യണനിറഭായനി
കേണക്കഭാക്കനി സലാംസഭാനതലത്തനില് അനുപഭാതലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കണലമനലാം
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വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിലഭാണട്ട് സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 3844/2010/ആ.കു.വ. തതീയതനി
27-9-2010  പ്രകേഭാരലാം   കഗ്രഡട്ട്-I   തസ്തനികേകേള  സലാംസഭാനതല  തസ്തനികേകേളഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന്നതട്ട്.  2-3-2016-ലല  സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 741/16/ആ.കു.വ.
നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം  27-9-2010 ലല ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2-3-2016-നട്ട് കശഷലാം
സഭാഫട്ട് നഴട്ട്,  ജൂനനിയര് ലഹല്ത്തട്ട് ഇന്ലസകര്,  ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട്
എന്നതീ തസ്തനികേകേളനിലല കഗ്രഡട്ട് -I  നനിയമനലാം സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 1/91/ഉ.ഭ.പ.വ. തതീയതനി
7-1-1991-ലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് മഭാതലാം നടകത്തണതഭാലണനലാം അനര്ജനിലഭാ സലലാം
മഭാറത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 36/1991/ഉ.ഭ.പ.വ തതീയതനി
2-12-1991, സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 37/1996/ഉ.ഭ.പ.വ. തതീയതനി 7-11-1996, സ.ഉ. (പനി)
നമ്പര്  42/2012/ഉ.ഭ.പ.വ.  തതീയതനി  23-8-2012  എന്നതീ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് തതീര്പഭാകക്കണതഭാലണനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപതനിയനില് ലനഞ്ചുകരഭാഗ വനിഭഭാഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

197(2813) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  ലനഞ്ചുകരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം
നനിലവനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ഒകടലറ  പ്രയഭാസങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  അനുഭവലപടുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എറണഭാകുളലത്ത പ്രധഭാന ആശുപതനിയഭായ ജനറല് ആശുപതനിയനില്
ലനഞ്ചുകരഭാഗ  വനിഭഭാഗലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇതു സലാംബന്ധനിചട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കജഭാലനി  കമതീകേരണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഒരു  കഡഭാകര്,  ലനഞ്ചുകരഭാഗ

വനിഭഭാഗത്തനില് ആഴ്ചയനില് രണട്ട് ദനിവസലാം കജഭാലനി ലചേയ്യുന.

(സനി) ലഭനിചനിടനില.
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പൂജപ്പുര നൃത്തഭാലയ കഹഭാസനിറല്

198(2814) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനനപുരലത്ത പൂജപ്പുരയനിലുള്ള നൃത്തഭാലയ കഹഭാസനിറലനിലന്റെ പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷവലാം  ആയതട്ട്  കവണവനിധത്തനില്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലട  കനതൃതസത്തനില്  പ്രസ്തനത  കഹഭാസനിറല്
സനര്ശനിചട്ട്  അവനിടുലത്ത  സനിതനിഗതനികേള  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.  തനിരുവനനപുരലത്ത പൂജപ്പുരയനിലുള്ള നൃത്തഭാലയ കഹഭാസനിറലനിലന്റെ
പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്. പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുലട
കുറവലണങ്കനിലുലാം നനിലവനില് ഇനൗ ആശുപതനിയനിലുള്ള പഭാരഭാലമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുലട
കസവനലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സസകേഭാരല ലഭാബുകേളനിലല പരനികശഭാധനഭാ നനിരക്കട്ട്

199(2815) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സസകേഭാരല ലഭാബുകേളനില് ഒകര പരനികശഭാധനക്കട്ട്
വലതലസ്ത നനിരക്കട്ട് ഈടഭാക്കുന എന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  കൂടുതല്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല ലഭാബുകേളനിലല പരനികശഭാധനഭാ നനിരക്കട്ട്  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) ഉണട്ട്.  നനിലവനില് സസകേഭാരല ചേനികേനിത്സഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല് സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല ആശുപതനികേള,
ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിത്സഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
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പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് (രജനി. & റഗു.) ബനില് 2016-നട്ട്
രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട് ബനില് നനിയമമഭാകുന്നകതഭാലട
മഭാതകമ സസകേഭാരല ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങളുലട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയകേയള.

വര്ക്കല പള്ളനിക്കല് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

200(2816) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല പള്ളനിക്കല് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലത്ത സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആശുപതനിയനില്  ഐ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം  തുടങന്നതനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  ആശുപതനിയനില്  കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വര്ക്കല  പള്ളനിക്കല്  PHC-ലയ  CHC-  ആയനി  ഉയര്ത്തനിയതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  GO(MS)260/12/H&FWD  തതീയതനി  4-8-2012  പ്രകേഭാരലാം  12  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ജനി.ഒ.  (Ms)  731/12/H&FWD  തതീയതനി  5-3-2013  പ്രകേഭാരലാം  20
കേനിടക്കകേള അനുവദനിചട്ട് കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സയ്ക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

സസകേഭാരല ആശുപതനികേലള നനിയനനിക്കഭാന് നടപടനി

201(2817) ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസകേഭാരല ആശുപതനികേള കരഭാഗനികേളക്കട്ട് ആവശലമനിലഭാത്ത ചേനികേനിത്സയലാം
ശസ്ത്രകനിയയലാം നനിര്കദ്ദേശനിചട്ട് ലഭാഭലാം ലകേഭായ്യുന എന്ന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  തടയവഭാന്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;
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(ബനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേലള  നനിയനനിക്കഭാന്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  സസകേഭാരല  സൂപര്  ലസഷലഭാലനിറനി  അശുപതനികേള  അമനിത  ചേഭാര്ജട്ട്

ഈടഭാക്കുന  എന്ന  പരഭാതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേളനില്  നടക്കുന്ന  ലതഭാഴെനിലഭാളനി  വനിരുദ

നടപടനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം  മനുഷലഭാവകേഭാശ  വനിരുദ  സമതീപനങ്ങളക്കുലമതനിലര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  നനിലവനില്  സസകേഭാരല  ചേനികേനിത്സഭാലയങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല് സലാംസഭാനലത്ത സസകേഭാരല ആശുപതനികേള,

ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ എലഭാ ചേനികേനിത്സഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം

പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന

ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനി. & റഗു.) ബനില് 2016-നട്ട്

രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്  ബനില് നനിയമമഭാകുന്നകതഭാലട

മഭാതകമ സസകേഭാരല ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ

സഭാപനങ്ങളുലട കമല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നനിയനണലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയകേയള.

സസകേഭാരല ആശുപതനികേളനിലല സഭാമ്പത്തനികേ ചൂഷണലാം

202(2818) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള  കരഭാഗനികേലള  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ചൂഷണലാം

ലചേയ്യുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിലനതനിലര  എനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ആശുപതനികേളനിലല ചേനികേനിത്സഭാ നനിരക്കുകേൾ ഏകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

മഭാനവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തനത ആശുപതനികേളക്കട്ട്  സമൂഹകത്തഭാടുള്ള ഉത്തരവഭാദനിതസലാം  ഉറപട്ട്

വരുത്തുന്നതനിനഭായനി നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നനിലവനില് സസകേഭാരല ചേനികേനിത്സഭാലയങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലല.  എന്നഭാല്  സലാംസഭാനലത്ത  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,
ലഭാബുകേള, സഭാനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള തുടങ്ങനിയ  എലഭാ ചേനികേനിത്സഭാ സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
പ്രവര്ത്തന  നനിലവഭാരലാം  ആവശലമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന  നനിയനനിക്കുകേ  എന്ന
ലക്ഷലകത്തഭാലട കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനി. & റഗു.) ബനില് 2016-നട്ട്
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്   ബനില്
നനിയമമഭാകുന്നകതഭാലട  മഭാതകമ  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുലട  കമല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയകേയള.

സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുലട അനധനികൃത കകേഭാഴ്സുകേള

203(2819) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തു പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേള എത എനലാം
ഇവയനില്  എത  സഭാപനങ്ങളുലട  ലഭാബട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരമുണട്ട്  എനലാം
ജനിലതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല  ലഭാബുകേളുലാം  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തനി
പഠനിതഭാക്കളഭായ കുടനികേലള കേബളനിപനിചട്ട് പണലാം തട്ടുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇവലയ  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  കകേഭാഴ്സുകേള
നടത്തുന്ന സഭാപനങ്ങളുലട രജനികസ്ട്രേഷന്/ലലലസന്സട്ട്  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം എന്തു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  'കസഫട്ട്  കകേരള'  യലട ഭഭാഗമഭായനി  ഇത്തരലാം ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയണഭാകയഭാ;  പ്രസ്തുത പരനികശഭാധനയനില് അനധനികൃത കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്ന
എത സഭാപനങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളവയനില്  കയഭാഗലരഭായ  അദലഭാപകേരുലട  കുറവട്ട്,
അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളതുലാം ഇലഭാത്തതുമഭായ ഓകരഭാ കകേഭാഴ്സുനിനുലാം ഇനൗടഭാക്കുന്ന ഫതീസട്ട് എന്നനിവ
സലാംബന്ധനിച കേലണത്തലുകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സസകേഭാരല ലകബഭാറടറനികേളുലട എണവലാം
ലഭാബട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങളുലാം ആകരഭാഗല  വകുപനില്
ലഭലമല.
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(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  സസകേഭാരല  ലഭാബുകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമുള്ള കകേരള കനിനനിക്കല് എസഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട്  (രജനി. &  റഗു.)  ബനില്
2016-നട്ട് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്   ബനില്
നനിയമമഭാകുന്നകതഭാലട  മഭാതകമ  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  സഭാപനങ്ങളുലട  കമല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തഭാന് കേഴെനിയകേയള.

(ഡനി&ഇ)  ആകരഭാഗല വകുപട്ട്  'കസഫട്ട് കകേരള' പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
ലകബഭാറടറനികേളനില്  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള  ടതീമുകേള
ചേനില അവസരങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിരുന.  കമകക്കടുകേള കേലണത്തനിയ
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത പരനികശഭാധനയനില്
അനധനികൃത കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തുന്ന സഭാപനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമല.

വഭാഴെയര് പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

204(2820) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  വഭാഴെയര്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രലാം  24  മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന്നതഭാകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് ഉളലപടുന്നതഭാലണങ്കനില് ഇവനിലട കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ലചേയ കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാഴെയര്  പനി.എചട്ട്.സനി.  24x7  പനി.എചട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളലപടുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വഭാഴെയര് പനി.എചട്ട്.സനി.യനിലല കേനിടക്കകേളുലട എണലാം  10  ആണട്ട്.  10
കേനിടക്കകേളക്കനുസരനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്  ഇകപഭാള  അവനിലട  നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇനൗ
പനി.എചട്ട്.സനി.-ലയ  24x7  ആക്കനിലയങ്കനിലുലാം  അതനിനനുസരനിചട്ട്  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിചനിടനില.  കഡഭാകര്മഭാലരയലാം സഭാഫട്ട് നഴ്സുമഭാലരയലാം മറട്ട് അനുബന്ധ ആശുപതനി
ജതീവനക്കഭാലരയലാം  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കേനിടക്കകേളുലടയലാം  ലഭലമഭായ
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കസവന സനൗകേരലങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭായനിരനിക്കുലാം.   24x7  പനി.എചട്ട്.സനി.
ആയനി പ്രവര്ത്തനിപനിക്കണലമങ്കനില് മനിനനിമലാം  5  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  അതനികനഭാടനുബന്ധ
ജതീവനക്കഭാരുലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.  കൂടുതല്  സഭാപനങ്ങളുലട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ
എന്നതനിലനക്കഭാള വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ഒരു മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ചേനികേനിത്സഭാ  സനൗകേരലങ്ങള കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

സസതീകവജട്ട് ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പഭാന്റെട്ട്

205(2821) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയലട  സസതീകവജട്ട്  ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട്  പഭാന്റെനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം തടസ്സലപടതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തനത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ
എതയഭാലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  സഭാകങ്കതനികേ  തടസ്സലമഭാഴെനിവഭാക്കനി  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)   ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  പഭാന്  ഫണനില്നനിന്നട്ട്  50  ലക്ഷലാം
രൂപയലാം  കസറട്ട്  ലപഭാലക്യൂഷന്  കേണകടഭാള കബഭാര്ഡനില്നനിന്നട്ട്  50  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് ശമനിക്കുനണട്ട്.

കേണ്ണൂര് വന്കുളത്തുവയല് നഴനിലാംഗട്ട് കഹഭാസലനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം

206(2822) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്,  വന്കുളത്തുവയല്  നഴനിലാംഗട്ട്  കഹഭാസലനിനട്ട്  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  4456/എലാം1/
2016/ആകരഭാഗലലാം നമ്പറഭായനി ലസകകടറനിയറനിലല ആകരഭാഗലവകുപനിലുള്ള ഫയലനില്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നതനിനട്ട് കനരനിടുന്ന കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഈ വനിഷയത്തനില് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിക്കട്ട്  എന്നകത്തക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
കേഴെനിയലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

അവയവദഭാനലാം നടത്തുന്നവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

207(2823) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   കജഭാണ ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അവയവദഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം  സലാംബന്ധനിചട്ട്
കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം,  അവയവദഭാനലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വൃക്ക,  കേരള  തുടങ്ങനിയ  അവയവങ്ങള  ദഭാനലാം  ലചേയവര്  വനിവനിധ
കരഭാഗങ്ങളക്കുളള  ചേനികേനില്സയ്ക്കട്ട്  പണമനിലഭാലത  ബുദനിമുടട്ട്  അനുഭവനിക്കുന്നതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  അവയവദഭാനലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഇത്തരലാം  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  സനൗജനലമഭായനി  മരുനകേള  നല്കുന്നതനിനുലാം,  ഒരു
സമഭാശസഭാസലമന്ന  നനിലയനില്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നതനിനുമുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനനര  അവയവദഭാന  പദതനി  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
കകഭാഡതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  2012-ല്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് കകേരള ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് കഫഭാര് ഓര്ഗന് ലഷയറനിലാംഗട്ട്/മൃതസഞ്ജതീവനനി
പദതനിക്കട്ട് രൂപലാംലകേഭാടുത്തു.  ഇതനിലന്റെ സലാംസഭാനതല ഓഫതീസട്ട് തനിരുവനനപുരലാം
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.  ഭരണ നനിര്വഹണലാം സുഗമമഭാക്കുവഭാന്
സലാംസഭാനലത്ത  മൂന്നട്ട്  കസഭാണുകേളഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയലാം  കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കസഭാണല്
ഓഫതീസുകേള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനനര
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അവയവദഭാന പദതനികേളഭായ മൃതസഞ്ജതീവനനിയലട ആഭനിമുഖലത്തനില് കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം
കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ലസമനിനഭാറുകേളുലാം ശനില്പശഭാലകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.
അവയവദഭാനത്തനിനട്ട്  തഭാല്പരലമുള്ളവര്ക്കഭായനി  കഡഭാണര്  കേഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകേയലാം  ദൃശല-ശവല  അചടനി  മഭാധലമങ്ങളവഴെനി  വനിവനിധ  സഭാലാംസഭാരനികേ
കമളകേളനില്വചട്ട് അവയവദഭാന സമ്മേതപത കശഖരണവലാം നടത്തനിവരുന.  പ്രശസ്ത
മലയഭാള  ചേലചനിതതഭാരലാം  പതശതീ  കമഭാഹന്ലഭാലനിലന  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനനര
അവയവദഭാന  പദതനിയഭായ  മൃതസഞ്ജതീവനനിയലട  ഗുഡട്ട് വനില്  അലാംബഭാസനിഡറഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  മസ്തനിഷ്ക  മരണഭാനനരലാം  അവയവദഭാനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളവരുലട
കുടുലാംബസലാംഗമലാം വര്ഷലാംകതഭാറുലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത ലമഡനിക്കല് പഭാരഭാലമഡനിക്കല്
സഭാഫട്ട് അലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ലടയനിനനിലാംഗട്ട് പരനിപഭാടനികേളുലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ഇല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് സര്ജലന്റെ കപഭാസട്ട്
പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

208(2824) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  സര്ജലന്റെ
കപഭാസട്ട് മലറഭാരു ആശുപതനിയനികലക്കട്ട് ഷനിഫട്ട് ലചേയതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്,  നനിരവധനി  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  നടക്കുന്ന  കദശതീയ
പഭാതകയഭാരത്തട്ട്  സനിതനി  ലചേയ്യുന്ന  ഈ  ആശുപതനിയനില്  സര്ജലന്റെ  കപഭാസട്ട്
പുനനഃസഭാപനിചട്ട് സര്ജലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)   ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകകററനില്നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

സനിക്കനിള ലസല് അനതീമനിയ

209(2825) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സനിക്കനിള ലസല് അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് പ്രഖലഭാപനിച ലപന്ഷന് എത
കപര്ക്കട്ട് ലകേഭാടുക്കുനണട്ട്;
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(ബനി)  കരഭാഗനികേളഭായ  പടനികേ  വര്ഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന്ന  ലപന്ഷന്  തുകേയഭായ
രണഭായനിരലാം  രൂപ  മറട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനിക്കനിള  ലസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗനികേലള  കേഭാരുണല  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സനിക്കനിള  ലസല്  അനതീമനിയ  ബഭാധനിതരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  കസഭാടട്ട്  അഡനിഷന്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സനിക്കനിള ലസല് അനതീമനിയ കരഭാഗനികേളക്കുള്ള ലപന്ഷന് നനിലവനില് 47
കപര്ക്കട്ട് ലകേഭാടുക്കുന.

(ബനി)  സനിക്കനിള  ലസല്  അനതീമനിയ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  കനഭാണശടബല്
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനനില്നനിനലാം പ്രതനിമഭാസലാം  1000
രൂപ നനിരക്കനില് അനുവദനിച്ചുവരുന്ന ധനസഹഭായലാം  2000  രൂപയഭാക്കനി വര്ദനിപനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആയര്കവദ ആശുപതനി

210(2826) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആയര്കവദ  ആശുപതനിയനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സഭാ
സനൗകേരലലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണ  പുതനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; എങ്കനിൽ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആയര്കവദ  ആശുപതനികയഭാടനുബന്ധനിചട്ട്  പഴെയതുലാം
ഉപകയഭാഗശൂനലവമഭായ  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ലപഭാളനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  സലത്തട്ട്  കപവഭാര്ഡട്ട്
പണനിയന്നതനിനുകവണനിയള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കഹഭാമനികയഭാ-ആയര്കവദ-സനിദ
കഹഭാസനിറലുകേള

211(2827) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേഭാഴെനിഞ്ഞെഭാമ്പഭാറ  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
കരഭാഗനികേലള  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സനിക്കുന്ന  കഹഭാമനികയഭാ-ആയര്കവദ  കഹഭാസനിറലുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  എലനങ്കനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട  ജനിലഭാ
അധനികേഭാരനികേള സര്ക്കഭാരനില് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ആയര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ,  സനിദ കഹഭാസനിറലുകേള കദശതീയ ആകരഭാഗല
മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  ഉളലപടുത്തനി  സഭാപനിക്കഭാന്  എലനങ്കനിലുലാം  തടസ്സങ്ങള
ഉകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കമല്  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  എലനഭാലക്ക  സലാംസഭാന  -
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുളളതട്ട്;

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കഹഭാമനികയഭാ,
ആയര്കവദലാം,  തമനിഴെട്ട്  നക്യൂനപക്ഷങ്ങള ഏറവലാം അധനികേലാം ആശയനിക്കുന്ന സനിദ എന്നതീ
കഹഭാസനിറലുകേള ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേള ഏലതഭാലക്ക  എന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
കഹഭാമനികയഭാ,  ആയര്കവദലാം,  സനിദ  കഹഭാസനിറലുകേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില്
ഇവ തുടങ്ങഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട് ലചേകയണലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള പഞഭായത്തട്ട് അധനികേഭാരനികേള ഒരുക്കനിയഭാല്
പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് പദതനികേള ഇല.

(ഡനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് (ഗവണലമന്റെട്ട്
ആയര്കവദ  ഡനിലസന്സറനികേള/എന്.ആര്.എചട്ട്.എലാം.  തഭാത്കേഭാലനികേ  ആയര്കവദ
ഡനിലസന്സറനികേള)  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ചേനിറ്റൂര്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കഹഭാമനികയഭാ സഭാപനങ്ങള  (എന്.എചട്ട്.എലാം.  അടക്കലാം)
ഇലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേള  -  പടലഞരനി,  ലപരുമഭാടനി,  വടകേരപതനി എന്നനിവയഭാണട്ട്.
പുതുതഭായനി  ആയര്കവദ/കഹഭാമനികയഭാ  സഭാപനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭനൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങള  (ലവള്ളലാം,  ലവളനിചലാം,  ശനൗചേഭാലയലാം  എന്നനിവ)  ഒരുക്കനിത്തരഭാലമന്ന
പഞഭായത്തട്ട് തതീരുമഭാനലാം/പ്രകമയലാം അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് ബന്ധലപട
വകുപ്പുകേളക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള വകുപട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

ഹരനിപഭാടട്ട് ജനിലഭാ ആശുപതനിക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിച പുതനിയ ലകേടനിടലാം

212(2828) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തനിയ ഹരനിപഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില്
എന്.ആര്.എചട്ട്.എലാം.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിച  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം
കേരഭാറുകേഭാരന് ആശുപതനിക്കട്ട് ശകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് പ്രസ്തനത ലകേടനിടലാം ഏലറടുത്തട്ട് ആശുപതനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം
അടനിയനരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശകേമഭാറനിയനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടലാം ആശുപതനിക്കട്ട് ശകേമഭാറുവഭാനുളള നടപടനികേള നടന
വരനികേയഭാണട്ട്.

ജനിലഭാ ആശുപതനിയനിലല കഡഭാകര്മഭാരുലട കുറവട്ട്

213(2829) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ ആശുപതനിയനിലല കഡഭാകര്മഭാരുലട കുറവട്ട് നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  ഒഴെനിഞ്ഞെട്ട്  കേനിടക്കുന്ന,  ലസഷലലനിസട്ട്
കഡഭാകര്മഭാരുലട  മൂന്നട്ട്  തസ്തനികേകേളനില്,  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വലവസയനില്  മൂനകപര്
കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന.  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരനില്നനിനലാം
ഓപ്ഷന്  സസതീകേരനിച്ചുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  മുകഖനയലാം  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനിലല കഡഭാകര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

214(2830) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്  ആലകേ  എത  കഡഭാകര്
തസ്തനികേയഭാണുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ഈ ആശുപതനിയനില്  എത കഡഭാകര്മഭാര്  കസവനമനുഷനി
ക്കുനലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ ആശുപതനിയനില് കഡഭാകര് തസ്തനികേ ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലണങ്കനില്
ആ ഒഴെനിവനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 16 എണലാം.

(ബനി)  14 കപര്.

(സനി)  നനിലവനില് ഒഴെനിവള്ള തസ്തനികേകേളനില് അഡ്കഹഭാക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഹതീകമഭാഫതീലനിയ ബഭാധനിതരുലട ലപന്ഷന് കുടനിശനികേ

215(2831) ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹതീകമഭാഫതീലനിയ  ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  കസഭാഷലല്  ലസകേക്യൂരനിറനി  മനിഷന്  വഴെനി
പ്രതനിമഭാസലാം  നല്കേനിവരുന്ന  ലപന്ഷന്  തുകേ  കേഴെനിഞ്ഞെ  കുറചട്ട്  മഭാസങ്ങളഭായനി
ലഭനിക്കുന്നനില എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഈ തുകേ കുടനിശനികേ തതീര്ത്തട്ട് എതയലാം കവഗലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   ഹതീകമഭാഫതീലനിയ കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ
മനിഷന്  മുകഖന  നല്കേനിവരുന്ന  പ്രതനിമഭാസ  ധനസഹഭായലാം  2016  ജൂണ  മഭാസലാം
വലരയള്ളതട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ശലഫട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  തുടര്നള്ള  ധനസഹഭായലാം  കുടനിശനികേ  ഉളലപലട
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാന്സര് ചേനികേനിത്സയലാം ആയര്കവദ മരുനകേളുലാം

216(2832) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാന്സര് ചേനികേനിത്സയനില് ആയര്കവദ മരുനകേളക്കുള്ള പ്രഭാധഭാനലലത്തയലാം,
ഉപകയഭാഗലത്തയലാം കുറനിചട്ട് ആര്.സനി.സനി.-യനില് പഠനലാം നടക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  സലാംസഭാന  ഗവണലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  ഏലതഭാലക്ക
വനിഭഭാഗങ്ങള ഈ പഠനവമഭായനി സഹകേരനിക്കുനലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകതഭാലടഭാപലാം  പഭാരമ്പരലമഭായ  അറനിവകേളുലാം,  ചേനികേനിത്സഭാ  വനിധനികേളുലാം
ഗകവഷണ വനിഷയമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആര്.സനി.സനി.-യനില് ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പഠനങ്ങള ഒനലാം നടക്കുന്നനില.

(ബനി&സനി)  ബഭാധകേമല.
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ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യണനിറ്റുകേള

217(2833) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഏലതഭാലക്ക  ആശുപതനികേളനിലഭാണട്ട്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യണനിറ്റുകേള ഉള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യണനിറ്റുകേളുലട കുറവമൂലലാം പഭാവലപട കരഭാഗനികേള കേഷ്ടത
അനുഭവനിക്കുന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലയനില്  കൂടുതല്  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യണനിറ്റുകേള  അനുവദനിക്കുന്ന
വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനറല് ആശുപതനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇവനിലട  10  ലമഷതീനുകേള ഉണട്ട്.
രണട്ട് ഷനിഫകേളഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  മഭാനല-വനിരുദ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആകരഭാഗല
വകുപട്ട്  ഡയറകറുലട  കേതീഴെനില്  വനിവനിധ  തലത്തനിലുള്ള  44  ആശുപതനികേളനില്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങഭാനുള്ള  പദതനിയനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല
നതീകലശസരലാം, തൃക്കരനിപ്പൂര് എന്നതീ തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേലള ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഒഭാപകറഷന് മുക്തനി

218(2834) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  'ഓപകറഷന്
മുക്തനി'യലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവലര  ഇനൗ  പദതനിയലട  കേതീഴെനില്  എത  കപര്ക്കട്ട്  വഭാകനികനഷന്
നല്കേനിയനിട്ടുലണന്ന കേണലക്കടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വഭാകനികനഷനട്ട് എതനിലര പ്രചേരണങ്ങള നനിലനനില്ക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
ജനങ്ങലള കബഭാധവല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  വളവന്നൂര്,  തനിപഭാനഭാചനി,  കേവറ്റൂര്,  പൂരൂര്,  കേറുവഭാരക്കുണട്ട്  എന്നതീ
പഞഭായത്തട്ട് പ്രകദശങ്ങളനില് ഓപകറഷന് മുക്തനിവഴെനി പൂര്ണമഭാകയഭാ,  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ
കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  എടുക്കഭാന്  സഭാധനിച്ചു.   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്
ഓപകറഷന്  മുക്തനി  എന്ന  പരനിപഭാടനി  ജനകേതീയഭാടനിസഭാനത്തനില്  കുത്തനിവയട്ട്
വര്ദനിപനിക്കഭാന്  ആരലാംഭനിച  പദതനിയഭാണട്ട്.   കഡഭാ.  വനി.  ഉമ്മേന്  ഫഭാറൂഖട്ട്,  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്  (ആകരഭാഗലലാം)  ലചേയര്മഭാനുലാം,  കഡഭാ.  ബനിനൂപട്ട്,  അസനിസന്റെട്ട്
ലപ്രഭാഫസര് എലാം.ഇ.എസട്ട്. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്,  ലപരനിനല്മണ കേണവതീനറഭായലാം
ഒരു  കേമ്മേനിറനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ആകരഭാഗലകകേരളലാം  ജനിലഭാ  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  മഭാകനജര്
ഇവര്ക്കുകവണനി സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം ഒഴെനിലകേ എലഭാ സഹഭായ സഹകേരണവലാം
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഓപകറഷന് മുക്തനി എന്ന പരനിപഭാടനിക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി)  പൂര്ണമഭായലാം  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  എടുക്കഭാത്ത  35  കപര്ക്കുലാം
ഭഭാഗനികേമഭായ  പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയട്ട്  എടുക്കഭാത്ത  650  കപര്ക്കുലാം  ഇനൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം കുത്തനിവയട്ട് നല്കേഭാന് സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് വനിവനിധ തരലാം കബഭാധവത്കേരണ
പ്രചേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പതമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട വഭാര്ത്തകേള,
കറഡനികയഭാ  ടനി.വനി.  ചേഭാനലുകേള,  കകേബനിള  ടനി.വനി.  മുതലഭായവയനിലൂലട  വഭാര്ത്തകേള,
അറനിയനിപ്പുകേള,  പരസലങ്ങള എന്നനിവയലാം ഫതീല്ഡ്തല ഉകദലഭാഗസരനിലൂലട  ആശ,
അലാംഗന്വഭാടനി,  സന്നദ സലാംഘടനകേള,  സബട്ട് ലസന്റെറുകേള,  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള,
സ്കൂള,  കകേഭാകളജകേളവഴെനി  ചേര്ചഭാകഭാസ്സുകേള,  മതീറനിലാംഗുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള  എന്നതീ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനി.   കൂടഭാലത,  കഡഭാകര്മഭാരുലട  സലാംഘടനകേള,  സസകേഭാരല
ആശുപതനികേള, സഭാമൂഹനികേ സന്നദ സലാംഘടനകേള, എന്നനിവയനിലൂലടയലാം വഭാകനികനഷന്
നടത്തഭാത്തതനിനുലാം  അതനിലന്റെ  ആവശലകേത  കബഭാധനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മതീറനിലാംഗുകേള,
കഭാസ്സുകേള എന്നതീ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി.  കൂടഭാലത, കപഭാസറുകേള, കനഭാടതീസുകേള
ലചേറനിയ  കഹഭാര്ഡനിലാംഗുകേള  എന്നനിവയലാം  കബഭാധവത്കേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണതലത്തനില്  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാ
കബഭാക്കട്ട്തലത്തനിലുലാം വനിവനിധ തയഭാലറടുപ്പുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാനതലത്തനില്
റനിവക്യൂ  മതീറനിലാംഗുകേള  നടത്തനി.  വഭാകനികനഷന്  സലാംബന്ധമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുത്തുകേയലാം  വഭാകനികനഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനതലത്തനില് അശഡസസറനി ഗ്രൂപട്ട്
രൂപതീകേരനിചട്ട്  ഇമ്മേക്യൂശണകസഷന്  സലാംബന്ധനിച  തനലാം  രൂപലാംലകേഭാടുക്കുകേയലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ജനിലഭാതലത്തനില്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടവലാം
ജനിലയനിലല  ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  വഭാകനികനഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയലാം  വഭാകനികനഷന്  ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുകവണ
പ്രവര്ത്തന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  തഭാലഴെത്തടനില്
വഭാര്ഡട്ട്,  ആശ  അലാംഗന്വഭാടനി  തലങ്ങളനില്  വഭാകനികനഷന്  ഫലവത്തഭായനി
നടത്തുന്നതനിനുലാം  ഉനൗര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, ഫതീല്ഡട്ട് സഭാഫട്ട്,  സൂപര്ശവസര്മഭാര്
എന്നനിവരുലട കനതൃതസത്തനില് പ്രവര്ത്തന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ലഎ.എലാം.എ.,
ലഎ.എ.പനി.,  കേസഭാളനിശഫഡട്ട് ശപ്രവറട്ട്  ലമഡനിക്കല് പ്രഭാകതീഷകനഴട്ട്  അകസഭാസനികയഷന്
തുടങ്ങനിയ  കഡഭാകര്മഭാരുലട  സലാംഘടനകേലളയഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം  ഇതനിനുകവണനി
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മതസഭാമൂഹനികേ  സന്നദ  സലാംഘടനകേലളയലാം  വഭാകനികനഷന്
കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാകവലനിക്കര ജനിലഭാ ആശുപതനിക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിട സമുചയലാം

219(2835) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയ്ക്കട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിട  സമുചയലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  33  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി  പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തനത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നബഭാര്ഡട്ട്  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭാവശലമഭായ തുകേ ലഭലമഭാക്കുന്നനിലലങ്കനില്
കേനിഫ്ബനിയനില് ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) മഭാകവലനിക്കര  ജനിലഭാ  ആശുപതനിക്കട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിട  സമുചയലാം
നബഭാര്ഡട്ട് സതീമനില് ഉളലപടുത്തനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതുസലാംബന്ധനിചട്ട് 33 കകേഭാടനി രൂപയലട
എസനികമറട്ട് ഉളലക്കഭാള്ളുന്ന ഒരു നനിര്കദ്ദേശലാം ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറകര് സര്ക്കഭാരനില്
സമര്പനിചനിരുന.   എന്നഭാല്  നബഭാര്ഡട്ട്  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  ഓകരഭാ
ആശുപതനിയ്ക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എസനികമറട്ട് ആകരഭാഗലവകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് തനിരനിചയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

851/2019
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ലനടുകങ്ങഭാലലാം രഭാമറഭാവ ലമകമ്മേഭാറനിയല് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി

220(2836) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുകങ്ങഭാലലാം  രഭാമറഭാവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്
ശഗനകക്കഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള എലഭാ ആധുനനികേ സനൗകേരലങ്ങളുലാം
പരവര് നഗരസഭ ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  ആശുപതനിയനില്  ശഗനകക്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗലാം  കഡഭാകര്മഭാരുലട
തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചട്ട് നനിയമനലാം നടത്തഭാന് നനിരവധനി നനികവദനങ്ങള നല്കേനിലയങ്കനിലുലാം
(ഫയല്  നമ്പര്  6115/MZ/15)  നഭാളനിതുവലര  അവ  അനുവദനിക്കഭാത്തതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് തടസ്സമഭായനി  നനില്ക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള എലനലഭാമഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനി ചട്ട്,  നഗരസഭലയഭാരുക്കനിയ  സനൗകേരലങ്ങള
ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭാക്കുവഭാന്  അടനിയനരമഭായനി  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലനടുകങ്ങഭാലലാം  ഗവണലമന്റെട്ട്  രഭാമറഭാവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപതനിയനില്  18  (പതനിലനടട്ട്)  അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
18-1-2016-ല് ആകരഭാഗല വകുപട്ട് ഡയറകര് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് പുതനിയ ശമ്പള
ലസയനിലുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് വതീണലാം തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന് ആവശല
ലപടനിരുന എങ്കനിലുലാം ഇതുവലര ലഭനിചനിടനില.

ലനടുകങ്ങഭാലലാം രഭാമറഭാവ ലമകമ്മേഭാറനിയല് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി

221(2837) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുകങ്ങഭാലലാം  രഭാമറഭാവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനിൽ
മുൻസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം തസ്തനികേകേള അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലസഷലഭാലനിറനി  കകേഡറനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  കുറവമൂലലാം  പ്രസ്തുത
ആശുപതനിയലട പ്രവര്ത്തനലാം സുഗമമഭായനി നടത്തുവഭാന് കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്,
പുതനിയ  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കണലമന്നട്ട്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണള്ള  നനികവദനലാം
പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന നടപടനികേള എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ലനടുകങ്ങഭാലലാം  രഭാമറഭാവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്
ആശുപതനിയനില് ഒരു ദനല് അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജലന്റെയലാം ഒരു ദനല് ശഹജതീനനിസനിലന്റെയലാം
തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലനടുകങ്ങഭാലലാം  ഗവണലമന്റെട്ട്  രഭാമറഭാവ  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  തഭാലൂക്കഭാ
ശുപതനിയനില് 18 (പതനിലനടട്ട്)  അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്  18-1-2016-ല്
ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പുതനിയ  ശമ്പള  ലസയനിലുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനില് വതീണലാം തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുവഭാന് ആവശലലപടനിരുന എങ്കനിലുലാം
ഇതുവലര ലഭനിചനിടനില.

ലകേഭാതുകുജനല കരഭാഗങ്ങള

222(2838) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാതുകുജനല കരഭാഗങ്ങള ഏറനിവരുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രകതലകേനിച്ചുലാം  ലതക്കന്  ജനിലകേളനില്  ലഡങ്കനിപനനി
ബഭാധനിതരുലട  എണലാം  കൂടനിവരുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ജനിലകേളനില്
ലകേഭാതുകേനിലന്റെ സഭാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാതുകേട്ട്  നനിവഭാരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ലകേഭാതുകുജനല  കരഭാഗങ്ങള  2014-15-ലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  ഇനൗ
വര്ഷലാം  കൂടുതലഭാലണങ്കനിലുലാം  2013-കനക്കഭാള  കുറവഭാണട്ട്.  പ്രതനിവഭാര  പ്രതനിമഭാസ
വഭാര്ഷനികേ കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  അടനിയനര കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില് ഇതട്ട്
വനിലയനിരുത്തനി കവണ നനിയനണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രകതലകേനിച്ചുലാം ലതക്കന് ജനിലകേളനില് ലഡങ്കനിപനനി
2014-15-ലന അകപക്ഷനിചട്ട് കൂടുതലഭാണട്ട്.  എങ്കനിലുലാം  2013-കനക്കഭാള വളലര കുറവഭാണട്ട്.
ലകേഭാതുകുകേളുലട  സഭാന്ദ്രത  കുറയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്  ജൂനനിയര്  ലഹല്ത്തട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാരുലാം
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ജനിലഭാ  ലവകര്  കേണകടഭാള  യണനിറനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലാം  സര്ലവ  നടത്തനി
ലകേഭാതുകുസഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുള്ള  സലങ്ങള  കേണപനിടനിചട്ട്  അവനിലട  ഉനൗര്ജനിതമഭായ
ലകേഭാതുകു നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന. ഇതുകൂടഭാലത ലകേഭാതുകുകേളുലട
ഉറവനിടനശതീകേരണ  കേഭാലമ്പയനിനുകേള,  ശഡ്രകഡ  ആചേരണലാം,  കൂത്തഭാടനി  നഭാശനിനനി
കസ്പ്രേയനിലാംഗട്ട്,  കഫഭാഗനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയവ  നടത്തനിയലാം  ലകേഭാതുകുനനിയനണലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിവരുന.

(സനി) വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലഭാവസയനില് ഉണഭാകുന്ന വലതനിയഭാനങ്ങള,
കവനല്മഴെ, ഒറലപട മഴെ, മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജനത്തനിലല അപരലഭാപ്തത, വര്ദനിച്ചു വരുന്ന
നഗരവത്കേരണവലാം  ഗതഭാഗതസനൗകേരലവലാം  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ജല
ദനൗര്ലഭലലാംമൂലലാം  ജലലാം  കശഖരനിച്ചുവയ്കക്കണനിവരുന്നതട്ട്,  ലകേഭാതുകുകേള  കേതീടനഭാശനിനനിലക്കതനിലര
പ്രതനികരഭാധകശഷനി  ആര്ജനിക്കുന്നതട്ട്,  ജനലപരുപവലാം  ജതീവനിതശശലനിയലാം  തുടങ്ങനിയവ
ലകേഭാതുകുനനിവഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഫലപ്രദമഭാകേഭാത്തതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല കേഭാന്സര് കരഭാഗവര്ദന

223(2839) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേളുലട എണലാം കമഭാതതീതമഭായനി
വര്ദനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില് എത കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേള ഉലണനള്ളതു
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ലഭലമഭാകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  മലബഭാര് കേഭാന്സര് ലകേയര് ലസഭാശസറനി പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില് ജനിലയനിലല കേഭാന്സര് കരഭാഗനികേളുലട വര്ദന സലാംബന്ധനിചട്ട്
പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  പ്രകതലകേ  കമഖലയനില്  അര്ബുദ  കരഭാഗലാം  കൂടനിവരുനകണഭാ
എന്നതനിലന  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നഭാളനിതുവലര  പഠനങ്ങലളഭാനലാംതലന്ന  നടത്തനിയനിടനില.
എന്നഭാല് വനിവനിധ ആശുപതനികേളനില് ചേനികേനിത്സയ്ലക്കത്തനിയ കരഭാഗനികേളുലടയലാം തുടര്
ചേനികേനിത്സയ്ലക്കത്തനിയവരുലടയലാം  കേണക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിചഭാല്  കേഭാന്സര്  കരഭാഗലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായനി കേഭാണുന.
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(ബനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം കേഭാന്സര് ചേനികേനിത്സയ്ക്കഭായനി  വനിവനിധ
ആശുപതനികേളനില് എത്തനിയവരുലട കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസറുലട  കേഭാന്സര്
രജനിസര്  പ്രകേഭാരലാം  664  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേള  പ്രസ്തുത
ജനിലയനില്നനിനലാം ചേനികേനിത്സ കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം  മലബഭാര്  കേഭാന്സര്
ലസന്റെറനില്  2011  മുതല്  2014 വലര ആലകേ  1757  കേഭാന്സര്
കരഭാഗനികേള ചേനികേനിത്സ കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. തനിരുവനനപുരലാം റതീജനിയണല് കേഭാന്സര് ലസന്റെറനില് കേഴെനിഞ്ഞെ
14 വര്ഷലത്ത കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം ആലകേ 1936 കരഭാഗനികേള
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്നനിനലാം ചേനികേനിത്സ കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട് പ്രകതലകേ പഠനങ്ങലളഭാനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മഭാകവലനിക്കര ഗവണലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ആശുപതനി

224(2840) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ഗവണലമന്റെട്ട്  ആയര്കവദ ആശുപതനിയനില് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
തസ്തനികേകേളഭായ  വനിഷ  ചേനികേനിത്സഭാ  കഡഭാകര്,  ഫനിസനികയഭാലതറഭാപനിസട്ട്,  കഭാര്ക്കട്ട്
എന്നനിവ നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തനത  തസ്തനികേകേള  പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനിലല ചേനികേനിത്സഭാ സനൗകേരലങ്ങള അപരലഭാപ്തമഭാലണന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അപരലഭാപ്തകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ആശുപതനി  പൂര്ണ  പ്രവര്ത്തന
സജമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദവനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; ഇതുവലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ഗവണലമന്റെട്ട്  ആയര്കവദ  ആശുപതനിയനില്  നനിലവനില്
ഫനിസനികയഭാ ലതറഭാപനിസട്ട്, കഭാര്ക്കട്ട് എന്നതീ തസ്തനികേകേള നനിലവനിലനില.  നനിലവനിലുണഭാ
യനിരുന്ന വനിഷ ചേനികേനിത്സഭാ കഡഭാകറുലട തസ്തനികേ 28-2-2011-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവ
പ്രകേഭാരലാം  മര്മ്മേ  തസ്തനികേയഭാക്കനി  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്  ആയര്കവദ  ആശുപതനിയനികലക്കട്ട്
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വനിഷ ചേനികേനിത്സഭാ കഡഭാകറുലട തസ്തനികേ പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി&ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില്  20  കേനിടക്കകേളുള്ള  ടനി
ആശുപതനി  30  കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

വലനിയകുന്നട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിലല ശഗനകക്കഭാളജനി വനിഭഭാഗലാം

225(2841) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല് വലനിയകുന്നട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് ശഗനകക്കഭാളജനി  വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചു  തുടങ്ങനിലയങ്കനിലുലാം  നഴ്സുമഭാരനിലഭാത്തതട്ട്  ഏലറ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട  എന്.എചട്ട്.എലാം.  മുകഖനലയങ്കനിലുലാം  നഴ്സുമഭാലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.   അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുളള  തസ്തനികേകേളനില് എലഭാലാം
നഴ്സുമഭാര് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  എന്.എചട്ട്.എലാം. വഴെനി 4 സഭാഫട്ട് നഴ്സുമഭാര് ഇവനിലട കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.

നനിലമ്പൂര് ജനിലഭാശുപതനിയനില് ബഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട്

226(2842) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാശുപതനിയനില്  ബഡട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷയനിന്കമലുള്ള നടപടനി എനഭാലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലമ്പൂര് ജനിലഭാശുപതനിയലട സമഗ്രവനികേസനത്തനിനഭായനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
കേഭാരലങ്ങള എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; ആദനിവഭാസനികമഖലയഭായതനിനഭാല് സൂപര് ലസഷലഭാലനിറനി
ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലമ്പൂര്  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയനില്  ബഡട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  തുടങന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷ നനിലവനിലനില.   എന്നഭാല് ബഡട്ട്  കസഭാകറജട്ട്  ലപര്മനിറട്ട്  10-7-2017  വലര
പുതുക്കനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ഡയറകര്
ലഭലമഭാക്കനിയനിടനില.  ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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തളനിപറമ്പട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി

227(2843) ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തളനിപറമ്പട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി ജനിലഭാ ആശുപതനിയഭാക്കഭാനുലാം ഇരനികര്
കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെര്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയഭാക്കഭാനുലാം  മനനിസഭ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഏതു തതീയതനികേളനിലഭാണട്ട് ഈ തതീരുമഭാനങ്ങലളടുത്തതട്ട്;

(സനി) ഇതനിലന്റെ ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനികചഭാ; എങ്കനില് പകേര്പട്ട് നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭാവശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തളനിപറമ്പട്ട്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിലയ  ജനിലഭാ  ആശുപതനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേലളഭാനലാം  പുറലപടുവനിചനിടനില.  16-11-2015-ലല  സ.ഉ.(കേലയഴുത്തട്ട്)
നമ്പര് 261/2015/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം ഇരനികര് കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനിലന
കേഭാഷസഭാലനിറനി  യണനികറഭാടുകൂടനിയ  തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  23-9-2015-ലല മനനിസഭഭാ കയഭാഗ തതീരുമഭാനലാം.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.*

(ഡനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള  ആശുപതനികേളനില്  അധനികേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുവഭായ  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനുകശഷലാം
സമര്പനിക്കുന്ന സമഭാഹൃത ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ഇരനികര് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിലയയലാം
ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.

മലപ്പുറത്തട്ട് അനുവദനിച പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് ലഭാബട്ട്

228(2844) ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറത്തട്ട്  അനുവദനിച  പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  ലഭാബനിലന്റെ  തസ്തനികേ
നനിര്ണയലാം ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ  ലഭാബനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  മനിനനിമലാം  കവണന്ന
ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം, തസ്തനികേകേളുലടയലാം എണലാം എതലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  എതയലാം  കവഗലാം  ലഭാബനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നക്യൂ  സര്വതീസട്ട്  ലപ്രഭാസതീജനിയര്  പ്രകേഭാരലാം  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് - 1

ജൂനനിയര് സയന്റെനിഫനികേട്ട് ഓഫതീസര് - 2

ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന് കഗ്രഡട്ട്-2 - 4

കഹഭാസനിറല് അറന്ഡന്റെട്ട് കഗ്രഡട്ട്-2 - 2

ജൂനനിയര് ലഭാബട്ട് അസനിസന്റെട്ട് - 2

എല്. ഡനി. കഭാര്ക്കട്ട് - 1

പക്യൂണ - 1

(സനി) തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഗവണലമന്റെട്ട് ആയര്കവദ ഡനിലസന്സറനികേള/എന്.എചട്ട്.എലാം.
ഡനിലസന്സറനികേള

229(2845) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എത  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഗവണലമന്റെട്ട്
ആയര്കവദഡനിലസന്സറനികേള/എന്.എചട്ട്.എലാം.ഡനിലസന്സറനികേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്;
എത പഞഭായത്തുകേളനില് ആയര്കവദ ഡനിലസന്സറനികേള സഭാപനിക്കഭാനുണട്ട്;

(ബനി)  ബഭാക്കനി ആയര്കവദ  ഡനിലസന്സറനികേള എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  77  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഗവണലമന്റെട്ട്
ആയര്കവദ ഡനിലസന്സറനികേളുലാം  16  എന്.എചട്ട്.എലാം.  ആയര്കവദ ഡനിലസന്സറനികേളുലാം
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഗവണലമന്റെട്ട്  ആയര്കവദ  ഡനിലസന്സറനികേള/എന്.എചട്ട്.എലാം.
ഡനിലസന്സറനികേള  ഇലഭാത്ത  നഭാലട്ട്  പഞഭായത്തുകേളനില്  ഇനനി  ആയര്കവദ
ഡനിലസന്സറനികേള സഭാപനിക്കഭാനുണട്ട്.

(ബനി)   ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംതലന്ന  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 233

പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്

230(2846) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് സലാംബന്ധമഭായനി  26-9-2016-ലല  231-ാം
നമ്പര് കചേഭാദലത്തനിലന്റെ ഉത്തരത്തനില് ലകേടനിടങ്ങളുലട തഭാകക്കഭാലുകേളുലാം യകനഭാപകേരണങ്ങളുലട
വനിവരങ്ങളുലാം  ഇ.എസട്ട്.ഐ.  കകേഭാര്പകറഷന്  ശകേമഭാറനിയനിടനിലലനലാം  ഡല്ഹനി
ശഹകക്കഭാടതനിയലട  ഒരു  കസ  ഉത്തരവള്ളതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ലമഡനിക്കല്കകേഭാകളജട്ട്
ശകേമഭാറല്  പ്രകനിയ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതനിനഭാല്  പ്രസ്തനത  കസ  അടനിയനരമഭായനി  നതീക്കനിക്കനിടഭാനുലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  ശകേമഭാറ  പ്രകനിയ  അടനിയനരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഡല്ഹനി  ശഹകക്കഭാടതനിയലട  ഒരു  കസ  ഉത്തരവട്ട്  ചൂണനിക്കഭാണനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ശകേമഭാറല് പ്രകനിയ തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവയ്ക്കഭാനുള്ള
ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന്  ആസഭാനത്തുനനിനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാരനിപള്ളനി
ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന്  ആശുപതനി  സൂപ്രണനിലന  ലസപ്റലാംബറനില്
അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ഇനൗ  കകേസനില്  കേക്ഷനിയലഭാത്തതനിനഭാല്
കസ  ഉത്തരവട്ട്  പനിന്വലനിക്കുവഭാനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല്  ചേതീഫട്ട്
ലസകടറനിതലത്തനില് ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന് ആസഭാനവമഭായനി  നനിരനരലാം
ബന്ധലപടുകേയണഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  മൂന്നഭാലാം  തതീയതനി  ഇനൗ  കകേസട്ട്
ഡല്ഹനി ശഹകക്കഭാടതനി പരനിഗണനിക്കുകേയലാം ഇ.എസട്ട്.ലഎ. കകേഭാര്പകറഷനുലാം കകേരള
സര്ക്കഭാരുലാം തമ്മേനിലുള്ള കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് ശകേമഭാറല് പ്രകനിയ
തുടരുവഭാന്  യഭാലതഭാരു  തടസ്സവമനില  എന്നട്ട്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയ  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ശകേമഭാറല്
പ്രകനിയ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭായനി  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന്  ആസഭാനത്തു
നനിനലാം  പഭാരനിപള്ളനി  ഇ.എസട്ട്.ലഎ.  കകേഭാര്പകറഷന്  ആശുപതനി  സൂപ്രണനിനട്ട്
ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  14-ാം  തതീയതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുകേയലാം  അതനികലയ്ക്കഭായനി  ഒരു
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   തുടര്നള്ള  പ്രകനിയകേള  തസരനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിച്ചുലകേഭാള്ളുന.

ആറനിങ്ങല് വലനിയകുന്നട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനി

231(2847) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് വലനിയകുന്നട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് ലകേടനിട സനൗകേരലമനിലഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  പഭാന് ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില്
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  ബനി
ലസക്ഷനനില്  837336-ാം  നമ്പര്  ഫയലനികനല്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലകേടനിടവലാം മറട്ട് അടനിസഭാന സനൗകേരലവമനിലഭാലത ബുദനിമുട്ടുന്ന ആറനിങ്ങല്
വലനിയകുന്നട്ട് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എതയലാം ലപലടന്നട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ആറനിങ്ങല് തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഉളലപലടയള്ള ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴെനിലുള്ള പ്രധഭാന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ(പനി)
വകുപനിലന്റെ  837336/പനി3/2016/ആ.കു.വ.  നമ്പര്  ഫയലനില്  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.

കേഭാന്സര് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്

232(2848) ശതീ  .   ശഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനിയനിലല നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട കേഭാന്സര് റനിസര്ചട്ട് ഇന്സനിറക്യൂടനിലന്റെ നനിലവനിലല
അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാസനിറല്  സര്വതീസസട്ട്  കേണസളടന്സനി  കകേഭാര്പകറഷന്
തയഭാറഭാക്കനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് എന്നഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചതട്ട്; പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട്
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എത  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുളളതട്ട്;
കേനിഫ്ബനിയനില് നനിന്നട്ട് പദതനിക്കട്ട് പണലാം അനുവദനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കുറഞ്ഞെ  ലചേലവനില്  വനിദഗട്ട് ദ  ചേനികേനിത്സ
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുവഭാന്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇനൗ  സഭാപനലാം  മൂനഘടങ്ങളനിലഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ആദലഘടത്തനില്  ലകേഭാചനി  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  കേഭാമ്പസ്സനിലല  സനൗകേരലങ്ങള
പരമഭാവധനി ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം സജമഭാക്കഭാനുലാം കേഭാമ്പസ്സനികനഭാടട്ട് കചേര്ന്നട്ട്
12.12  ഏക്കര്  ഏലറടുത്തു.  അവനിലട  188  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആശുപതനി  രണഭാലാം
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ഘടത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുലാം  വതീണലാം  184  കേനിടക്കകേള  കൂടനികചര്ത്ത  മൂന്നഭാലാം  ഘടലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒന്നഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായള്ള മരഭാമത്തട്ട് പണനികേള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഒ.പനി. വനിഭഭാഗലാം പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  മരുനകേളുലാം ലകേ.എലാം.എസട്ട്.  സനി.എല്.
മുകഖന സമഭാഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആശുപതനിക്കഭാവശലമഭായ
കഡഭാകര്മഭാരുലടയലാം മറ്റു ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുന്ന വനിഷയത്തനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  കഹഭാസനിറല്  സര്വതീസസട്ട്  കേണസളടന്സനി  കകേഭാര്പകറഷന്
തയഭാറഭാക്കനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില.  2014  ആഗസനില് കഹഭാസനിറല്
സര്വതീസസട്ട് കേണസളടന്സനി കകേഭാര്പകറഷന് ഒരു വനിശദമഭായ കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ ആശുപതനി സമുചയലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  482  കകേഭാടനി
രൂപ ലചേലവഴെനിചട്ട് ഒറഘടമഭായനി പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള കപ്രഭാജകട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ആണട്ട്  2014-ല്  കഹഭാസനിറല്  സര്വതീസസട്ട്  കേണസളടന്സനി  കകേഭാര്പകറഷന്
(എചട്ട്.എസട്ട്.സനി.സനി.എല്.)  സമര്പനിചനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല്  ഡനി.പനി.ആര്.
അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ആര്.സനി.സനി.,  എലാം.സനി.സനി.  എന്നതീ സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുലട
കമധഭാവനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കഭാന്
ലസഷലല് ഓഫതീസര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനി.പനി.ആര്.  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അതട്ട് കേനിഫ്ബനിയലട മഭാനദണ്ഡങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമങ്കനില് പ്രസ്തുത ഏജന്സനിക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ലകേഭാചനില്  കേഭാന്സര്  ലസന്റെര്  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ലവങ്കനിടങ്ങട്ട് പഞഭായത്തനിലല പഭാടൂര് പനി.എചട്ട്.സനി.യനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ

233(2849) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവങ്കനിടങ്ങട്ട്  പഞഭായത്തനിലല  പഭാടൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  കേനിടത്തനി
ചേനികേനിത്സക്കഭായനി പത്തട്ട് കേനിടക്കകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുലാം കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ നടക്കുന്നനിലലന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാടൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സ  അടനിയനരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള എടുക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സയ്ക്കഭായള്ള  പത്തട്ട്  കേനിടക്കകേളുലട  ഉദ്ഘഭാടനലാം
നടന്നലതന്നഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  മനിനനി  പനി.എചട്ട്.സനി.  ആയ  പഭാടൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്
അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടുത്തുകേയലാം അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം
ലചേയഭാല്  മഭാതലമ  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിത്സ  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയകേയള.  വനിവനിധ
വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് വകുപനിലന്റെ മുന്ഗണനഭാ വനിഷയലാം.

(സനി) 2004-ലഭാണട്ട് ഉദ്ഘഭാടനലാം കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കഭാശുപതനിയനില് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കല്

234(2850) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയനില് ലകബഭാറടറനി ലടകതീഷലലന്റെ ഒരു
തസ്തനികേ  കൂടനിയലാം  ഫഭാര്മസനി  കസഭാര്  സൂപ്രണട്ട്  തസ്തനികേയലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  7-10-2016-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  192/2016  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിക്കലപട  204  ലഭാബട്ട്  ലടകതീഷലന്  തസ്തനികേയനില്  ഒലരണലാം
ലകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കഭാശുപതനിക്കട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഫഭാര്മസനി കസഭാര് സൂപ്രണട്ട്
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

വഭാകനികനഷന് കബഭാധവത്കേരണലാം

235(2851) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാകനികനഷന്  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുന്ന  കരഭാഗനികേലള  കബഭാധവത്ക്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  എലനലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തനിയലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  ഇതനിനുകവണനി  എലനലഭാലാം  തയഭാലറടുപ്പുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം സലാംഘടനകേലളയഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വഭാകനികനഷന് വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുന്ന കരഭാഗനികേലള കബഭാധവത്കേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വലഭാപകേമഭായ കബഭാധവത്കേരണ പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ
കനതൃതസത്തനില്  നടത്തുന്നതട്ട്.  ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  ഫലപ്രദവലാം
കമപ്രകേഭാരവമുള്ള  പ്രചേരണങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  ആകരഭാഗല
കകേരളവലാം  സലാംയക്തമഭായഭാണട്ട്  കബഭാധവത്കേരണ  പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുന്നതട്ട്.
സലാംസഭാന-ജനില-കബഭാക്കട്ട്-പഞഭായത്തട്ട്  തലങ്ങളനില്  പതമഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയലാം
ടനി.വനി.-കകേബനിള ടനി.വനി.  വഴെനിയലാം പ്രചേരണങ്ങള നടത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത കപഭാസര്,
കനഭാടതീസുകേള  തുടങ്ങനിയവയലാം  അചടനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ജൂനനിയര്
എചട്ട്.ലഎ./ജൂനനിയര്  പനി.എചട്ട്.എന്/ആശ  പ്രവര്ത്തകേര്വഴെനി  മതീറനിലാംഗുകേള,  പഠന
കഭാസ്സുകേള, പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള എന്നനിവയലാം ഇതനിനഭായനി നടത്തുന. കദശതീയ
ആകരഭാഗല ദനൗതലത്തനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

മലപ്പുറലാം  ,   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലകേള :

• പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലന സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള നല്കുന്ന
കപഭാസറുകേള,  ബനിറട്ട്  കനഭാടതീസുകേള,  പ്രതനികരഭാധ  പടനികേ  എന്നനിവ
മലയഭാളലാം, കേന്നട എന്നതീ ഭഭാഷകേളനില് പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

• ആകേഭാശവഭാണനിയലട എഫട്ട്.എലാം.,  എ.എലാം.  കസഷനുകേളനിലൂലട 4 മഭാസലാം
നതീണനനിന്ന വഭാകനികനഷന് കേഭാമ്പയനിനുകേള.

• ആശഭാ  പ്രവര്ത്തകേരനിലൂലട  വഭാകനികനഷലന്റെ  ആവശലകേതലയ
കുറനിച്ചുള്ള കനഭാടതീസുകേള വതീടുവതീടഭാനരലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

• പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പുകേളുലട  ആവശലകേതലയപറനി  ലറയനില്ലവ
കസഷനുകേളനിലൂലട 4 മഭാസലാം നതീണനനിന്ന അനനൗണസട്ട് ലമന്റെട്ട്.

• പ്രതനികരഭാധ  വഭാകനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  പതപരസലലാം,  ആശുപതനി
കകേഭാമ്പനൗണനിനുള്ളനില്  പരസല  കബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവ  സഭാപനിചട്ട്
കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി. ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
കൂടഭായ കമല്കനഭാടവലാം, വനിശകേലനവലാം, അവകലഭാകേനവലാം നടത്തുകേയണഭായനി.
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• ജനിലഭാതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഭവന  സനര്ശനലാം,
കബഭാധവത്കേരണ കേലഭാമ്പുകേള പ്രകതലകേനിച്ചുലാം വഭാകനിന് പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്ന
കമഖലകേളനില് നടത്തനി.

• മത  സഭാമൂഹല  കമലധലക്ഷനഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ
വഭാകനിന്  നല്കുന്നതനിലന്റെ  ആവശലകേതലയപറനി  അവകബഭാധ  കഭാസ്സുകേള
നല്കുകേയലാം  ലടലനിവനിഷന്  മതീഡനിയയനിലൂലട  പ്രതനികരഭാധ  വഭാകനിന്
സകനശങ്ങള നല്കുകേയലാം ലചേയ്തു.

ലകേഭാലലാം  ,    കകേഭാടയലാം  ,    എറണഭാകുളലാം  ,    തൃശ്ശൂര്  ,    പഭാലക്കഭാടട്ട്  ,    കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ,
കേണ്ണൂര് ജനിലകേളനില് നടത്തനിയ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള:

• സനിനനിമഭാശഭാലകേളവഴെനി പ്രതനികരഭാധ വഭാകനിനുകേലളക്കുറനിച്ചുള്ള സകനശലാം
പ്രദര്ശനിപനിച്ചു.  ആകേഭാശവഭാണനിയലട എഫട്ട്.എലാം.,  എ.എലാം.  കസഷനുകേളനിലൂലട
3 മഭാസലാം നതീണനനിന്ന വഭാകനികനഷന് കേലഭാമ്പയനിനുകേള നടത്തുകേയണഭായനി.

• പ്രതനികരഭാധ  കുത്തനിവയ്പ്പുകേളുലട  ആവശലകേതലയപറനി  ലറയനില്ലവ
കസഷനുകേളനിലൂലട 3 മഭാസലാം നതീണനനിന്ന അനനൗണസട്ട് ലമന്റെട്ട്.

• കകേബനിള  ടനി.വനി.  ശലാംഖലയനിലൂലട  കസഭാള  സകനശങ്ങള  3  മഭാസലാം
നല്കേനി.

• ആശുപതനി കകേഭാമ്പനൗണനിനുള്ളനില് പ്രതനികരഭാധ വഭാകനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള പരസല
കബഭാര്ഡുകേള സഭാപനിചട്ട് കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി.

• കബഭാക്കുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയട്ട് നല്കുന്നതനിനഭായള്ള
ശമക്കട്ട് അനനൗണസട്ട് ലമന്റെട്ട് നല്കുകേയണഭായനി.

• ബഭാനറുകേള, കപഭാസറുകേള എന്നനിവ പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് പ്രദര്ശനിപനിച്ചു.

• കക്ഷതങ്ങളുലാം,  പള്ളനികേളുലാം കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലന്റെ
പ്രഭാധഭാനലലത്തക്കുറനിച്ചുലാം  സര്ക്കഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്ന  സനൗജനല
കസവനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തനി.

• സന്നദ  സലാംഘടനകേളുലടയലാം  ശട ബല്  സലാംഘടനകേളുലടയലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട നനിരവധനി മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തുകേയണഭായനി.

• ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  നല്കുന്ന  ആകരഭാഗല  കസവനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം
പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുലാം  ജനിലഭാതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുകേയണഭായനി.
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എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടത്തനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള   :

• കലഭാകേ  ഇമ്മേക്യൂശണകസഷന്  വഭാരലാം  ആചേരനിച്ചു.  ഇനൗ  ദനിവസലാം
കബഭാക്കുകേളനില്  ഫതീല്ഡട്ട്  സഭാഫനിനട്ട്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു. വഭാര്ഡുകേളനില് കകേഭാര്ണര് മതീറനിലാംഗുകേള, ആശുപതനികേളനില്
പ്രദര്ശനലാം എന്നനിവ എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം ഇമ്മേക്യൂശണകസഷന് കേഭാര്ഡുലാം കനഭാടതീസുലാം പ്രനിന്റെട്ട്
ലചേയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

• ലഎ.പനി.വനി.  (പുതനിയ  കപഭാളനികയഭാ  കുത്തനിവയട്ട്)-ലയക്കുറനിചട്ട്  പത
പരസലലാം  നല്കേനി.  കപഭാളനികയഭാ  തുള്ളനി  മരുന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസകേഭാരല
കമഖലയനിലല  ആശുപതനികേളനില്നനിന്നട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  നല്കുന്ന എലഭാ
മഭാതഭാപനിതഭാക്കലളയലാം ലഎ.പനി.വനി.-യ്ക്കുകവണനി സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില്
എത്തനിക്കുകേ എന്നതഭായനിരുന ഉകദ്ദേശലലാം.

• ആകേഭാശവഭാണനിയനിലല എഫട്ട്.എലാം.,  എ.എലാം. കസഷനുകേളനില് കറഡനികയഭാ
വഴെനി  ലസഷലല്  ഇമ്മേക്യൂശണകസഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി.

ഡനിഫതീരനിയ  നനിയനണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  നടത്തനിയ
ബനി  .  സനി  .  സനി  .-  ലഎ  .  ഇ  .  സനി  .   പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

സലാംസഭാനതല പ്രവര്ത്തനങ്ങള   :

• ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിലയ  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  വഭാകനികനഷന്
പ്രതനികരഭാധകത്തയലാം  ഡനിഫതീരനിയയലട  തനിരനിച്ചുവരവലാം  എന്ന വനിഷയലത്ത
സലാംബന്ധനിചട്ട് ടനി.വനി. ചേഭാനല് ചേര്ച നടത്തനി.

• ഡനിഫതീരനിയലയക്കുറനിച്ചുള്ള സലാംശയനനിവഭാരണത്തനിനുലാം അവകബഭാധത്തനിനുലാം
പതപരസലങ്ങളുലാം വഭാര്ത്തകേളുലാം നല്കേനി.

• ഡനിഫതീരനിയ  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധലാം  ജനങ്ങളനില്  എത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി
പ്രശസ്ത  നടന്  ശതീ.  കമഭാഹന്ലഭാല്  അഭനിനയനിക്കുന്ന  പരസലചേനിതലാം
നനിര്മ്മേനിച്ചു. പ്രദര്ശനത്തനിനഭായള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  ലഎ  .  ഇ  .  സനി  .    ബനി  .  സനി  .  സനി  .    ഡനിഫതീരനിയ
നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

• പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലന സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള നല്കുന്ന
കപഭാസറുകേള, ബതീറട്ട് കനഭാടതീസുകേള പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തു.
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• ഡനിഫതീരനിയ  നനിയനണലത്തക്കുറനിച്ചുള്ള  ആര്ടനിക്കനിളുകേള  പതത്തനിലൂലട
നല്കേനി.

• സ്കൂളുകേളനില്  പനി.ടനി.എ.-യലട  കനതൃതസത്തനില്  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി,  കൂടഭാലത  മദസകേളനിലുലാം  വതീടുകേളനിലുലാം
വതീഡനികയഭാ പ്രദര്ശനലാം, കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

• ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരുലട കനതൃതസത്തനില് ഭവന സനര്ശനലാം

• വനിവനിധ  കബ്ബുകേളുലട  കനതൃതസത്തനില്  പ്രതനികരഭാധ  വഭാരഭാചേരണലാം,
കറഭാഡ്കഷഭാകേള എന്നനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• ഉന്നതതല  അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയലട
സഭാന്നനിദലത്തനില് സലാംഘടനിപനിച്ചു.

എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലഎ  .  ഇ  .  സനി  .-  ബനി  .  സനി  .  സനി  .    ഡനിഫതീരനിയ
നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

• ജനിലഭാ  കേളകറുലട  കനതൃതസത്തനില്  ജനിലയനിലല  ഡനിഫതീരനിയ  കരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  നനിയനണത്തനിനുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
കവണനിയള്ള അവകലഭാകേനകയഭാഗങ്ങള

• നഗരപ്രഭാന  പ്രകദശങ്ങളനില്  ആശഭാ  പ്രവര്ത്തകേര്,  ലജ.പനി.എചട്ട്.എന്.
എന്നനിവരുലട സഹഭായകത്തഭാലട ഭവന സനര്ശനങ്ങള

• പതപരസലങ്ങളുലാം അറനിയനിപ്പുകേളുലാം

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലഎ  .  ഇ  .  സനി  .-  ബനി  .  സനി  .  സനി  .    ഡനിഫതീരനിയ നനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

• ആകരഭാഗലകേനിരണലാം  ലമഗഭാ  കമളയലട  ഭഭാഗമഭായനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ
ആശുപതനിയനില്  ഡനിഫതീരനിയ  കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
കുറനിച്ചുള്ള  പ്രദര്ശനലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  മുന്നൂറനികലലറ  കുടനികേളുലാം
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലാം പ്രദര്ശനത്തനില് പലങ്കടുത്തു.

• വഭാര്ഡട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  സഭാനനികടഷന്  ആന്റെട്ട്  നക്യൂടതീഷലന്  കഡയലട
ഭഭാഗമഭായനി കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലഎ  .  ഇ  .  സനി  .-  ബനി  .  സനി  .  സനി  .    ഡനിഫതീരനിയ
നനിയനണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

• കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഡനിഫതീരനിയ കബഭാധവത്കേരണ
പ്രദര്ശനലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു.
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• ഡനിഫതീരനിയ ബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് കൂടഭായ ചേര്ചകേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• എന്.എസട്ട്.എസട്ട്.  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാരുലട  സഹയകത്തഭാലട  ഭവന
സനര്ശനലാം നടത്തനി.

• വഭാര്ഡട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  സഭാനനികടഷന്  കേമ്മേനിറനിയലട  കനതൃതസത്തനില്
വഭാര്ഡ്തല ഡനിഫതീരനിയ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള മതീറനിലാംഗട്ട്

• മദസകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഡനിഫതീരനിയ കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
മത കമലധലക്ഷനഭാര്ക്കട്ട് കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേള

• പൂര്ണമഭായലാം  വഭാകനികനഷന്  നല്കേഭാത്ത  117  കുടനികേളക്കട്ട്  പൂര്ണ
വഭാകനികനഷന് നല്കേനി.

• സ്കൂളുകേളനില്  പനി.ടനി.എ.-യലട  കനതൃതസത്തനില്  കബഭാധവത്കേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി,  കൂടഭാലത മദസകേളനിലുലാം വതീടുകേളനിലുലാം വതീഡനികയഭാ
പ്രദര്ശനലാം, കബഭാധവത്കേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

• വനിദഗ്ധരുലടയലാം പ്രശസ്തരുലടയലാം കനതൃതസത്തനില് സ്കൂള അസലാംബനികേളനില്
കബഭാധവത്കേരണ ചേര്ചകേളുലാം പ്രഭഭാഷണങ്ങളുലാം

• ഡനിഫതീരനിയ ബഭാധനിത പ്രകദശങ്ങളനില് വനിദലഭാലയ കേനൗണസനിലര്മഭാരുലടയലാം
ലഹഡട്ട് മഭാസര്മഭാരുലടയലാം കനതൃതസത്തനില് റഭാലനികേള

• പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലന സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള നല്കുന്ന
കപഭാസ്റ്റുകേള, ബതീറട്ട് കനഭാടതീസുകേള പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല ലഎ  .  ഇ  .  സനി  .-  ബനി  .  സനി  .  സനി  .    ഡനിഫതീരനിയ നനിയനണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള :

• ഡനിഫതീരനിയ  നനിയനണ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുള്ള
നക്യൂസട്ട് കപപര് ആര്ടനിക്കനിളുകേള

• സര്ക്കഭാര്-സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സ്കൂളുകേളനില്  സ്കൂള  ലഹല്ത്തട്ട്
നഴ്സുമഭാരുലട സഹഭായകത്തഭാലട ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണ കഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിച്ചു.

• പ്രതനികരഭാധ കുത്തനിവയനിലന സലാംബന്ധനിക്കുന്ന വനിവരങ്ങള നല്കുന്ന
കപഭാസ്റ്റുകേള, ബതീറട്ട് കനഭാടതീസുകേള പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്തു.

• ഡനിഫതീരനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് കബഭാധവല്ക്കരണ റഭാലനികേള

851/2019
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(ബനി)  ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ കനതൃതസത്തനില് വനിവനിധതരലാം കബഭാധവല്ക്കരണ
പ്രചേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പതമഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  വഭാര്ത്തകേള
കറഡനികയഭാ,  ടനി.വനി.  ചേഭാനലുകേള,  കകേബനിള ടനി.വനി.  മുതലഭായവയനിലൂലട വഭാര്ത്തകേള,
അറനിയനിപ്പുകേള,  പരസലങ്ങള  എന്നനിവയലാം  ഫതീല്ഡ്തല  ഉകദലഭാഗസരനിലൂലടയലാം
ആശ  വര്ക്കര്,  അലാംഗന്വഭാടനി,  സന്നദ  സലാംഘടനകേള,  സബട്ട്  ലസന്റെറുകേള,
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള,  സ്കൂള,  കകേഭാകളജകേള  വഴെനി  ചേര്ചഭാകഭാസ്സുകേള,
മതീറനിലാംഗുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനി.  കൂടഭാലത
കഡഭാകര്മഭാരുലട  സലാംഘടനകേള,  സസകേഭാരല  ആശുപതനികേള,  സഭാമൂഹല-സന്നദ
സലാംഘടനകേള  എന്നനിവയനിലൂലടയലാം  വഭാകനികനഷന്  നടത്തുന്നതനിനുലാം  അതനിലന്റെ
ആവശലകേത  കബഭാധനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  മതീറനിലാംഗുകേള,  കഭാസ്സുകേള  എന്നതീ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തനി.  കൂടഭാലത  കപഭാസറുകേള,  കനഭാടതീസുകേള,  ലചേറനിയ  കഹഭാര്ഡനിലാംഗുകേള
എന്നനിവയലാം കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഭരണതലത്തനില്  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാ-കബഭാക്കട്ട്-പഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം വനിവനിധ തയഭാലറടുപ്പുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനതലത്തനില് റനിവക്യൂ
മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തനി വഭാകനികനഷന് സലാംബന്ധമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുകേയലാം
വഭാകനികനഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനതലത്തനില് അശഡസസറനി ഗ്രൂപട്ട് രൂപതീകേരനിചട്ട് ഇമ്മേക്യൂശണകസഷന്
സലാംബന്ധനിച തനലാം രൂപലാം  ലകേഭാടുക്കുകേയലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുകേയലാം ലചേയ്തു.
ജനിലഭാതലത്തനില് ജനിലഭാഭരണകൂടവലാം ജനിലയനിലല ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം സലാംയക്തമഭായനി
വഭാകനികനഷന്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയലാം  വഭാകനികനഷന്
ഊര്ജനിതമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണ പ്രവര്ത്തന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുന.  തഭാലഴെത്തടനില് വഭാര്ഡട്ട്-ആശ-അലാംഗന്വഭാടനി  തലങ്ങളനില് വഭാകനികനഷന്
ഫലവത്തഭായനി  നടത്തുന്നതനിനുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്,  ഫതീല്ഡട്ട്  സഭാഫട്ട്,  സൂപര്ശവസര്മഭാര്  എന്നനിവരുലട
കനതൃതസത്തനിലുലാം പ്രവര്ത്തന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഐ.എലാം.എ.,  ഐ.എ.പനി.  കേസഭാളനിശഫഡട്ട് ലമഡനിക്കല് പ്രഭാകതീഷകനഴട്ട്
അകസഭാസനികയഷന് തുടങ്ങനിയ കഡഭാകര്മഭാരുലട സലാംഘടനകേലളയഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായലാം
ഇതനിനുകവണനി  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്
പ്രഭാകദശനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മത-സഭാമൂഹല സന്നദ സലാംഘടനകേലളയലാം വഭാകനികനഷന്
കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ജനങ്ങലള അറനിയനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം

236(2852) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുശസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാളറുലട ചുമതലകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഇലഭാത്ത  മരുനകേള  കേലണത്തനിയഭാല്  ആ  വനിവരലാം
ഉടന്തലന്ന  ജനങ്ങലള  അറനിയനിക്കുവഭാനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉകണഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  കരഭാഗനികേള  ഉപകയഭാഗനിചതനിനട്ട്
കശഷകമ ഗുണനനിലവഭാരലാം സലാംബന്ധനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള പലകപഭാഴുലാം പുറത്തുവരുനള്ളു
എന്ന കേഭാരലലാം ആകരഭാഗലവകുപനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതനിലനതനിലര
ആകരഭാഗലവകുപട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇകപഭാള വനിറഴെനിക്കുന്ന മരുനകേളുലടയലാം വഭാകനിനുകേളുലടയലാം
എണലാം എതലയനലാം ഇവയനില് എത എണലാം ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാളര് പരനികശഭാധനിച്ചുലവനലാം
പരനികശഭാധനിചതനില് എത എണലാം ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത മരുനകേലളന്നട്ട്  കേലണത്തനിലയനലാം
ഈ  കേഭാരലലാം  എകപഭാള  ജനങ്ങലള  അറനിയനിച്ചുലവനമുളള  വനിശദമഭായ  വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാളറുലട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എടുത്ത
നടപടനികേളുലട വനിശദമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനിലുളള കപഭാരഭായ്മകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  നനിയമങ്ങളഭായ  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  ആകട്ട്  1940  &
റൂളസട്ട്  1945,  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  മഭാജനിക്കല്  ലറമഡതീസട്ട്  ആകട്ട്,  എസന്ഷലല്
കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്  ആകനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുന്ന  ഡ്രഗ്സട്ട്  ശപ്രസട്ട്  കേണകടഭാള
ഓര്ഡര്, കപഭായനിസണസട്ട് റൂളസട്ട് എന്നനിവയലാം കകേരളഭാ കസറട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് അദര്
കസഭാര്സട്ട് (അണകലഭാഫുള ലപഭാസഷണല് ആകട്ട്) എന്നതീ നനിയമങ്ങള സമഗ്രമഭായലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാളറുലട
കേര്ത്തവലലാം.  പ്രസ്തനത നനിയമങ്ങളുലട പരനിധനിയനില് നനിനലകേഭാണട്ട് ശലസന്സനിങ്ങട്ട്
ആന്റെട്ട്  കേണകടഭാളനിങട്ട്  അകതഭാറനിടനിയഭായ  സലാംസഭാന  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാളര്
വഹനിക്കുന്ന ചുമതലകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അകലഭാപതനി/കഹഭാമനികയഭാപതനി  ഔഷധങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
വനിതരണലാം, വനില്പന എന്നനിവയലട നനിയനണലാം.

2. സനൗനരലവര്ദകേ  വസ്തുക്കളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ശലസന്സനിങ്ങനിലൂലട
നനിയനനിക്കുകേ.

3. സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഔഷധങ്ങള/കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്
റഭാന്ഡലാം സഭാലാംപനിങ്ങട്ട് നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപട്ട് വരുത്തുകേ.
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4. ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മരുനകേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനിശയനിച്ചുറപനിചനിട്ടുള്ള
മനിതമഭായ വനിലയ്ക്കട്ട് വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാകുന്നതട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

5. അവശലമരുനകേളുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

6. ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞെതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടുന്ന മരുനകേളുലട
വനിപണനലാം തടഞ്ഞെട്ട് നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര നനിയമ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

7. നനികരഭാധനിക്കലപട  മരുനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/വനിതരണലാം/
വനില്പന തടയകേ.

8. ലപഭാതുജനങ്ങലള ലതറനിദരനിപനിക്കുന്നതുലാം ലതറനിദഭാരണഭാജനകേവമഭായതുലാം
അശഭാസ്ത്രതീയവമഭായ  മരുനപകയഭാഗലാം  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്ന
രതീതനിയനിലുള്ള പരസലങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

9. കപഭായനിസണസട്ട് ലപര്മനിറട്ട് അനുവദനിക്കുകേ.

10. കകേന്ദ്രസലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വനിഭഭാഗലാം സലാംയക്തമഭായനി
ബഡട്ട് ബഭാങ്കട്ട് ശലസന്സട്ട് അനുവദനിക്കുകേ.

11. സര്ക്കഭാര്  മരുന്നട്ട്  സസകേഭാരല  കമഖലയനികലക്കട്ട്  കേടത്തുന്നതട്ട്
തടയകേ.

12. കമല് വനിവരനിചനിട്ടുള്ള നനിയമങ്ങളക്കുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം വനിരുദമഭായനി
നനിയമലലാംഘനങ്ങള നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര വകുപ്പുതല നടപടനികേള/
നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേ.

(ബനി)  കേര്ശനമഭായ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലാം  അവയലട  കേഭാലഭാവധനിയനിലുടനതീളലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപട്ട്  റഭാന്ഡലാം
സഭാലാംപനിങ്ങനിലൂലട  ഉറപഭാക്കുന.   കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാംമൂലലാം  മരുനകേളക്കട്ട്
സലാംഭവനിക്കുന്ന  രഭാസ-ഭനൗതനികേ  ഘടനയനിലുണഭാകുന്ന  വലതലഭാസലാംമൂലലാം  നനിശനിത
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടുന്ന മരുനകേളുലട പരനികശഭാധനഭാ
ഫലലാം ലഭലമഭായ ഉടന്തലന്ന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വകുപനില് നനിന്നട്ട് എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.
സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  ടനി  മരുനകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ആകരഭാഗല  കമഖലയനിലല
കഡഭാകര്മഭാര്,  കനഴ്സുകേള,  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള,  കസഭാക്കനിസ്റ്റുകേള,  ലചേറുകേനിട/ലമഭാത്ത
ഔഷധ വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള എന്നനിവര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ആയതട്ട് വനിപണനിയനില്
നനിനലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതനിനുള്ള സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 245

(സനി) സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളനില്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  എത്തുന്ന  എലഭാ  മരുനകേളുലാം  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറുണട്ട്.  ചേനില സഭാകങ്കതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല് അതഭായതട്ട്
റഫറന്സട്ട് സഭാന്കഡര്ഡനിലന്റെ ദനൗര്ലഭലലാം കപഭാലുള്ള ചേനില അപൂര്വ സനര്ഭങ്ങളനില്
മഭാതമഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  ബുദനിമുടട്ട്  കനരനിടുന്നതട്ട്.  ഒരു  മരുന്നട്ട്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കുന്നതട്ട്  അതഭാതട്ട്  ഫഭാര്മകകേഭാപനിയ
പ്രകേഭാരമുള്ള വനിവനിധ പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ഒരു മരുന്നനിനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള 10 മുതല് 15 വലരയള്ള വനിവനിധ പരനികശഭാധനകേളക്കട്ട് കശഷമഭാണട്ട്
ആയതട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉള്ളതഭാകണഭാ  അലകയഭാ  എന്നട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.
ഇത്തരലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സഭാധഭാരണനനിലയനില് രണട്ട് മഭാസലത്ത
സമയലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.   ചേനില  മരുനകേളുലട  സസഭഭാവ  സങ്കതീര്ണത  അനുസരനിചട്ട്
പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  കൂടുതല്  സമയലാം  കവണനിവരഭാറുണട്ട്.   ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിചട്ട് വരുന്ന മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളനില്
കേഴെനിവതുലാം ലപലടനതലന്ന മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി കസഭാഫനിസനികക്കറഡട്ട്
ഇന്സ്ട്രുലമന്റെട്ട്സട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല്
മതനിയഭായ കേഭാരണങ്ങളനിലഭാലത പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി കശഖരനിക്കുന്ന മരുന്നട്ട് സഭാമ്പനിളുകേള
യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി&ഇ) കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിറഴെനിക്കലപടുന്ന  98%  മരുനകേളുലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നവയഭാണട്ട്.   ഏകേകദശലാം
6000  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  മരുനകേളുലട  വനിറ്റുവരവട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടക്കുനണട്ട്.  ഒരു  മരുന്നനിനുതലന്ന  വനിവനിധ  ബഭാന്ഡുകേളുലാം  ഓകരഭാ  ബഭാന്ഡനിനുലാം
വനിവനിധ ബഭാച്ചുകേളുലാം നനിലവനിലുണട്ട്. ആയതുലകേഭാണതലന്ന സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിറഴെനിക്കലപടുന്ന
മരുനകേളുലടയലാം വഭാകനിനുകേളുലടയലാം കൃതലമഭായ കേണക്കുകേള ലഭലമല.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
നനിലവനില് സലാംസഭാന വനിപണനിയനിലുള്ള മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
റഭാന്ഡലാം  സഭാലാംപനിങ്ങട്ട്  നടത്തനിവരുന.  വനിപണനിയനില്  വനിറഴെനിക്കലപടുന്ന  മരുന്നട്ട്
ബഭാച്ചുകേലളലഭാലാം  പരനികശഭാധനികക്കണ  സലാംവനിധഭാനലാം  രഭാജലലത്തങലാം  നനിലവനിലനില.
നനിലവനില്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  തനിരുവനനപുരത്തുലാം
എറണഭാകുളത്തുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളനില് പ്രതനിവര്ഷലാം
8000 കത്തഭാളലാം  മരുന്നട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.
മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനില്  രഭാജലത്തട്ട്  നമ്മുലട  സലാംസഭാനലാം
ഏറവലാം  മുന്പനനിയനിലഭാണട്ട്.   കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ
മരുന്നട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേളുലട  എണവലാം  അതനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞെതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിച മരുനകേളുലട കേണക്കുകേളുലാം തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:
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വര്ഷലാം പരനികശഭാധനിച
സഭാമ്പനിളുകേളുലട എണലാം

ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചവ 

       2012-13 4080 215

2013-14 4580 235

2014-15 4964 190

2015-16 5637 198

ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കമഖലയ്ക്കട്ട് പ്രകതലകേ വകുപട്ട്

237(2853) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല കമഖലയനില്, മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉറപഭാക്കഭാന് കേഴെനിയന്നനിലലന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല കമഖലയ്ക്കട്ട് പ്രകതലകേലാം വകുപട്ട് കവണലമന്ന 2002-ലല
കദശതീയ  ആകരഭാഗലനയത്തനിലല  ശനിപഭാര്ശ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേ തടസ്സങ്ങളുലണങ്കനില് അതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള  അശുപതനികേളനില്  അധനികേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ലപഭാതുവഭായ  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിനുകശഷലാം
സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  2-2-2015-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  58/15/ധന  നമ്പര്
ഉത്തരവനികനഭാലടഭാപമുള്ള  ലപ്രഭാകഫഭാര്മയനില്  സമര്പനിക്കഭാന്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.    ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ജൂനനിയര്
പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട്  നഴ്സുമഭാരുലട  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനികക്കണതട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.
ഇതുസലാംബന്ധനിച്ചുലാം നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗലവലാം  ചേനികേനിത്സയലാം അകനലഭാനലലാം  ബന്ധലപടനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല്
ഈ  രണട്ട്  കമഖലകേളുലാം  ഒകര  വകുപട്ട്  ശകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുന്നതഭാണട്ട്  അഭനികേഭാമലലാം.
ലപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  കമഖലയനില്  ഒരു  അര്പണ  മകനഭാഭഭാവകത്തഭാലടയള്ള  ഭരണ
സലാംവനിധഭാനലാം ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട് മണനികറുലാം കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം നടത്തുന്ന ആശുപതനികേള

238(2854) ശതീ  .    എന്  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില് ഏലതങ്കനിലുലാം ആശുപതനിയനില് ഇകപഭാള ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്
മണനികറുലാം  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  നടക്കുനകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുലാം എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട് ശവകുകന്നരലാം നഭാലു മണനി കേഴെനിഞ്ഞെഭാല് കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം
നടക്കഭാത്തലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനികര്  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഇറക്കനിയ ഉത്തരവനിലനതനിലര ആലരങ്കനിലുലാം ശഹകക്കഭാടതനിയനില് ഹര്ജനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ആരഭാണട്ട് ഹര്ജനി നല്കേനിയതട്ട്; ഈ ഹര്ജനിലക്കതനിലര സര്ക്കഭാര് ശഹകക്കഭാടതനിലയ
സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് അതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇരുപത്തനിനഭാലു മണനികര് കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന്
എലനങ്കനിലുലാം തടസ്സമുലണങ്കനില് പ്രസ്തനത തടസ്സങ്ങള നതീക്കഭാന് എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല ആശുപതനികേളനിലലഭാനലാം തലന്ന നനിലവനില് ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്
മണനികറുലാം കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം നടക്കുന്നനില. എന്നഭാല് അവയവദഭാനവമഭായനി ബന്ധലപട
കകേസുകേളനിലുലാം  ലമഡനിക്കല്  ലതീഗല്  കകേഭാഡട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കലഭാ  ആന്റെട്ട്  ഓര്ഡര്
സനിതനിഗതനികേളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കകേസുകേളനിലുലാം  സമയകമലാം  കനഭാക്കഭാലത  തലന്ന
ഇകപഭാഴുലാം കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം നടത്തുനണട്ട്.  രഭാതനികേഭാല കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം നടത്തഭാനഭാവശലമഭായ
ജതീവനക്കഭാര്,  മറട്ട്  അടനിസഭാനസനൗകേരലങ്ങള,  കൃതനിമലവളനിചലാം  എന്നനിവയലട
അപരലഭാപ്തതയഭാണട്ട്  രഭാതനികേഭാല  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  പ്രധഭാനമഭായ
തടസ്സമഭായനി നനിലലകേഭാള്ളുന്നതട്ട്.

(ബനി)   ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്  മണനികര്  കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം  അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഇറക്കനിയ  ഉത്തരവനിലനതനിലര  ലമഡനികക്കഭാ  ലതീഗല്  ലസഭാശസറനി  ഓഫട്ട്  കകേരള
ഹര്ജനി നല്കേനിയനിരുന. ആയതനില് ശവകുകന്നരലാം 5 മണനിക്കുകശഷലാം കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം
ലചേകയണതനിലഭാലയന്നട്ട് കകേഭാടതനി ഉത്തരവനിടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലമകറണനിറനി യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കഭാന് നടപടനി

239(2855) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് ലഹഡട്ട് കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപതനികേളനിലുലാം
ലമകറണനിറനി യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില്  എത  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  ആശുപതനികേളനില്
ലമകറണനിറനി യണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലമകറണനിറനി  യണനിറ്റുകേള  നനിലവനിലനിലഭാത്ത  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില്
അവ സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഈ  ലക്ഷലത്തനിനഭായനി
നതീക്കനിലവചനിട്ടുള്ള തുകേലയതയഭാണട്ട് ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലമകറണനിറനി  യണനിറനിനട്ട്  ആവശലമഭായ ലകേടനിട സനൗകേരലലാം നനിലവനിലനിലഭാത്ത
തഭാലൂക്കഭാസഭാന  ആശുപതനികേളനില്  ടനി  സനൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പ്രവൃത്തനി
ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ശഗനകക്കഭാളജനിസനിലന്റെ  കസവനകത്തഭാലട  36  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഹഡട്ട്
കേസഭാര്കടഴട്ട് ആശുപതനികേളനില് പ്രസവചേനികേനിത്സ നടനവരുന.

(സനി)  ലമകറണനിറനി  യണനിറ്റുകേളക്കട്ട് അടനിസഭാന സനൗകേരലക്കുറവള്ള തഭാലൂക്കട്ട്
ആശുപതനികേളനില്  ഘടലാംഘട മഭായനി  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  16
കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേളുലട അപ്ഗ്രകഡഷന്

240(2856)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനിലുള്ള  കേമ്മേക്യൂണനിറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറുകേലള
തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേളഭായനി  ഉയര്ത്തഭാന്  പറ്റുന്ന  എത
കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറുകേള കേലണത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കുന്ന
ആശുപതനികേളുലട ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള വനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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(എ)  നനിലവനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേള  ഇലഭാത്ത  തഭാലൂക്കുകേളനിലല
നനിലവനിലുള്ള  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേലളയഭാണട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനി  പദവനിയനികലയ്ക്കട്ട്
ഉയര്ത്തഭാറുള്ളതട്ട്.  കൂടുതല് സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നതനികനക്കഭാള
വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനില് ഒരു മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് വകുപനിലന്റെ മുന്ഗണനഭാ വനിഷയലാം.

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളഭായനി ഉയര്ത്തഭാന് പറ്റുന്ന  5  സനി.എചട്ട്.സനി.-കേളുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല് മഭാതമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) കൂടുതല് സഭാപനങ്ങളുലട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നതനികനക്കഭാള വനിവനിധ
വനിഭഭാഗലാം  ആകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനില്  ഒരു  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
സനൗകേരലങ്ങള ഒരുക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് വകുപനിലന്റെ മുന്ഗണനഭാ വനിഷയലാം.

(ഡനി)  നനിലവനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുഡയറകര്  സമര്പനിച  ആശുപതനികേളുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  ലനിസട്ട്  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ജനില ആശുപതനി

ആലപ്പുഴെ മുഹമ്മേ സനി.എചട്ട്.സനി.

പഭാലക്കഭാടട്ട് വടക്കന്കചേരനി സനി.എചട്ട്.സനി.

ഇടുക്കനി സനി.എചട്ട്.സനി. കേടപന

തനിരുവനനപുരലാം സനി.എചട്ട്.സനി. കേഭാടഭാക്കട

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് സനി.എചട്ട്.സനി. പരപ പൂടലാംകേലട്ട്ല

വനികദശങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന സര്ക്കഭാര് കഡഭാകര്മഭാര്

241(2857) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനിലുള്ള  എത  കഡഭാകര്മഭാര്  ലതീവട്ട്  എടുത്തട്ട്
വനികദശങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനണട്ട് എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത  വര്ഷകത്തക്കഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ലതീവട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്വതീസനില് കേയറുന്ന കഡഭാകര്മഭാരുലട കസവനലാം സലാംസഭാനത്തു തലന്ന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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(എ)  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഡയറകകററനിനു  കേതീഴെനില്  ഒരു  കഡഭാകര്  മഭാതമഭാണട്ട്
ശൂനലകവതനഭാവധനിലയടുത്തട്ട് വനികദശത്തട്ട് കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന്നതട്ട്.

(ബനി)  അഞ്ചുവര്ഷലാം.

(സനി)  കഡഭാകര്മഭാരുലട കസവനലാം സലാംസഭാനത്തുതലന്ന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്
22-7-2003-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)2190/2003/ആകുവ.  പ്രകേഭാരവലാം  1-8-2011-ലല
സര്ക്കുലര് നമ്പര് 29953/ഇ 1/2011/ആകുവ. പ്രകേഭാരവലാം കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് ശൂനലകവതനഭാവധനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിയനണങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കുടനഭാടനിലല ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള

242(2858) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജലമലനിനതീകേരണലാംമൂലലാം  കുടനഭാടനില് ഗുരുതരമഭായ ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള
ഉണഭാകുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കുടനഭാടനില്  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുലട  എണലാം  വര്ദനിക്കുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയങ്ങളനില്  ആകരഭാഗലവകുപട്ട്  ഒരു  സമഗ്ര  പഠനലാം
നടത്തുകമഭാ?
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(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.   എങ്കനിലുലാം  കുടനഭാടന് ജലഭാശയങ്ങളുലട  സമതീപലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഹനൗസട്ട്  കബഭാട്ടുകേളനിലല  കേകസട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  ടനി  ജല
കസഭാതസ്സുകേളനികലക്കട്ട്  ഒഴുക്കനിവനിടുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഭഭാവനിയനില്
ആകരഭാഗല പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാക്കഭാന് സഭാധലതയണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശലലമങ്കനില് പഠനലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ആശുപതനികേളുലട അടനിസഭാന സനൗകേരല വനികേസനലാം

243(2859) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നകശഷലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളുലട
അടനിസഭാനസനൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് എത തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ശവപനിന് മണ്ഡലത്തനില് ഏലതഭാലക്ക ആശുപതനികേളനില്
എത തുകേ വതീതലാം അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  2016-17  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
കേഭാരലഭാലയത്തനിനുകേതീഴെനിലുള്ള  ആശുപതനികേളുലട  നവതീകേരണ  അറകുറപണനികേള,
അടനിസഭാന  സനൗകേരലവനികേസനലാം,  ലമഡനിക്കല്,  സര്ജനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങള,
കരഭാഗനനിര്ണയ ഉപകേരണങ്ങള വഭാങകേ തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 2210-
01-110-35 എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് 2375 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വനിവനിധ ആശുപതനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി 4210-01-110-74 എന്ന ശതീര്ഷകേത്തനില് 4826
ലക്ഷലാം രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഈ പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി ശവപനിന് മണ്ഡലത്തനിലല ആശുപതനികേളക്കട്ട്
തുകേ അനുവദനിചനിടനില.

ആശുപതനികേളനിലല രഭാതനികേഭാല ഫഭാര്മസനി പ്രവര്ത്തനലാം

244(2860) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കരഭാഗനികേള  ഏലറലയത്തുന്ന  പഭാറശഭാല,  ലനയഭാറനിന്കേര,  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്,
ശതക്കഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില് രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് ഫഭാര്മസനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില
എന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഴെക്കഭാല  കരഭാഗ  നനിയനണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനില് കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിച നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട് ഇതുവലര കവതനലാം
ലഭനിചനിടനില  എന്ന കേഭാരലലാം  അറനിയഭാകമഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്തു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പഭാറശഭാല  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയനില്  മഭാതലാം
രഭാതനി 8 മണനിവലര ഫഭാര്മസനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  മഴെക്കഭാല കരഭാഗ നനിയനണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനിച നഴ്സുമഭാര്ക്കട്ട് കവതനലാം നല്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനനപുരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ലപറട്ട് സഭാനര്

245(2861) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2014-15  മുതലുള്ള  എലഭാ  സലാംസഭാന  ബജറനിലുലാം  തനിരുവനനപുരലാം
ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ലപറട്ട് സഭാനര് സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചതഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നതനുസരനിചട്ട് അവനിലട ലപറട്ട് സഭാനര് പ്രവര്ത്തനസജമഭാകയഭാ;
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(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ബന്ധലപട  വകുപട്ട്  ലപറട്ട്  സഭാനറനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
അയച്ചു ലകേഭാടുത്തനിരുകന്നഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  ലപറട്ട്  സഭാനര്  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ഭരണഭാനുമതനിക്കുമഭായനി  ഡനി.എലാം.ഇ.യലാം ഗവണലമനലാം  എനട്ട് നടപടനിയഭാലണടുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രവര്ത്തനസജമഭായനിടനില.

(ബനി&സനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  തനിരുവനനപുരലാം
ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  ലപറട്ട്  സഭാനര്  വഭാങന്ന  കേഭാരലലാം  സലാംസഭാന  ബജറനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം ബജറ്റുവനിഹനിതലാം ഉളലപടുത്തനിയനിരുന്നനില.  2014-15-ല്
ഭരണഭാനുമതനി  അനുവദനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയനിലൂലടയലാം
അഡതീഷണല്  ഓതശറകസഷനനിലൂലടയലാം  ഫണനിനുകവണനി  ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള
സമര്പനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷങ്ങളനില്  ഒനലാംതലന്ന  ഇതനിനഭായനി  തുകേ
ലഭലമഭായനിടനില.

ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട് വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന പരനിഷ്കഭാരങ്ങള

246(2862) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട്  വരുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എല്.-കേഭാര്ക്കട്ട്  ചേനികേനില്സ പൂര്ണമഭായലാം സനൗജനലമഭാക്കുന്നതനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഐകേലരഭാഷസഭയലട  സുസനിര  വനികേസന  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
ആകരഭാഗലരലാംഗത്തട്ട് കേഭാതലഭായ മഭാറങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന. പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണലാം, ജതീവനിതശശലനി കരഭാഗ നനിയനണലാം, സഭാനസന
ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനി,  അര്ബുദ  കരഭാഗ  ചേനികേനിത്സ,  കടഭാമഭാലകേയര്,  മഭാതൃ-ശനിശു
സലാംരക്ഷണ പദതനി തുടങ്ങനി ആകരഭാഗലവമഭായനി  ബന്ധലപട എലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  മഭാറങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.   ഓകരഭാ കമഖലയനിലുലാം  അവലലാംബനികക്കണ ലക്ഷലങ്ങള
കേലണത്തുകേയലാം  വരുലാം  വര്ഷങ്ങളനില്  ഇതട്ട്  ശകേവരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനിലല  ചേനികേനിത്സഭാ  സനൗകേരലലാം
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സഭാന്കഡശഡസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങലള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സുസനിരവനികേസന  ലക്ഷലങ്ങള
ശകേവരനിക്കഭാനുലാം മറ്റുമുള്ള മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കഭായനി വനിദഗ്ദ്ധസലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ജനിലഭാതലത്തനില് ഒരു ആശുപതനിയനില് സൂപര്ലസഷലഭാലനിറനി ചേനികേനിത്സഭാ സനൗകേരലങ്ങളുലാം
തഭാലൂക്കുതലത്തനില്  ഒരു  ആശുപതനിയനില്  കമജര്  ലസഷലഭാലനിറനി  സനൗകേരലങ്ങളുലാം
ഘടലാംഘടമഭായനി ഏര്ലപടുത്തഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേളനിലുലാം ദഭാരനിദലകരഖയ്ക്കട്ട് തഭാലഴെ ഉള്ളവര്ക്കട്ട് ചേനികേനിത്സ സനൗജനലമഭായഭാണട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്.   ഇതനിനുലാംപുറകമ ആര്.എസട്ട്.ബനി.ശവ.,  ചേനിസട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്,  ചേനിസട്ട്  പസട്ട്
കേഭാര്ഡട്ട് പദതനികേളുലട കസവനവലാം ദഭാരനിദലകരഖയ്ക്കട്ട് തഭാലഴെ ഉള്ളവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കുനണട്ട്.

കേഭാലഹരണലപട മരുനകേള

247(2863) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എത  തുകേക്കട്ട്  മരുനകേള,  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ
വഭാങ്ങനിലയനലാം  ഇവയനില്  എത  തുകേ  ആര്ലക്കലഭാലാം  നലനിലയനലാം  എത  തുകേ
നല്കേഭാന് ബഭാക്കനിയലണനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന്  അധനികേഭാരനികേള  ഉയര്ന്ന
കേമ്മേതീഷന് വഭാങ്ങനി ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞെതുലാം ആവശലത്തനിലധനികേവലാം മരുനകേള
മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് വഭാങ്ങനിയതു സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള ശദയനില്ലപകടഭാ
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില്  എനട്ട്  നടപടനി  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിച്ചു  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് വഭാങ്ങനികടനിയ മരുനകേള,  ഉപകേരണങ്ങള തുടങ്ങനിയവയനില്
തനിരുവനനപുരലാം ലവയര് ഹനൗസട്ട്,  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനി,  മരുന സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം
തുടങ്ങനി മറ്റു സലാംഭരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത തുകേയലട മരുനകേളുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം
പഭാഴെഭായതഭായലാം കുഴെനിച്ചുമൂടലപടതഭായലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തനത ഇനങ്ങളനില് നഷ്ടമഭായ തുകേ കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസരനില്
നനിനലാം പനിടനിലചടുക്കഭാന് എനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  മരുനകേളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാങ്ങനിയതനിലന്റെ  വര്ഷലാം
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:
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വര്ഷലാം മരുന്നട്ട് 
(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

ഉപകേരണലാം
(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

ആലകേ
(തുകേ കകേഭാടനിയനില്)

2011 177.35 37.11 214.46

2012 308.41 34.33 342.74

2013 268.44 71.75 340.19

2014 246.95 27.32 274.27

2015 292.09 65.10 357.19

ഓകരഭാ വര്ഷവലാം നല്കേനിയ തുകേയലാം കേമ്പനനികേളുലട കപരുലാം അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 31-3-2016  വലര  മരുനകേള  വഭാങ്ങനിയ  ഇനത്തനില്  97.48
കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനിയ  ഇനത്തനില്  19.10  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
വനിവനിധ കേമ്പനനികേളക്കട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് നല്കേഭാനുണട്ട്.

(ബനി)   ഇല.   സലാംസഭാന ആകരഭാഗല  വകുപനിലന്റെയലാം ആകരഭാഗലവനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിലന്റെയലാം കേതീഴെനില് വരുന്ന സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളക്കഭാവശലമഭായ മരുനകേളുലാം
അനുബന്ധ ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  പ്രസ്തുത വകുപട്ട്  കമധഭാവനികേള അലാംഗതീകേരനിച്ചു  നല്കുന്ന
വഭാര്ഷനികേ ഇന്റെന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ അടനിസഭാനത്തനില് ക്ഷണനിക്കുന്ന മത്സര ഇ-
ലടണറുകേളനിലൂലട  സലാംഭരനിചട്ട്  ആശുപതനികേളക്കട്ട്  സനൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം
നടത്തുന്നതട്ട് കകേരള ലമഡനിക്കല് സര്വതീസസട്ട് കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട്.  ഓകരഭാ മരുനലാം
വഭാങന്നതട്ട്  ഇന്റെന്റെട്ട്  അനുസരനിചഭായതനിനഭാല്  ആവശലത്തനിലധനികേലാം  വഭാങ്ങഭാറനില.
കകേഭാര്പകറഷന് വഴെനി മരുന വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന കേമ്പനനികേള ഓകരഭാ ബഭാചനിലന്റെയലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം  കദശതീയ  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  ലകബഭാറടറനികേളനില്  (National
Accreditation Board for Testing  and Calibration Laboratories)  അലലങ്കനില്
കകേന്ദ്ര  മരുന  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനിയനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനിയ  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.
കൂടഭാലത  കകേഭാര്പകറഷന്  10%  ത്തനില്  കുറയഭാലത  സഭാമ്പനിളുകേള  കമരഹനിതമഭായനി
(Random) പരനികശഭാധന നടത്തുകേയമഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.   ഒരു ഉലഭാദകേന് വനിതരണലാം
ലചേയ  ഏലതങ്കനിലുലാം  രണട്ട്  ഇനലാം  മരുനകേളുലട  ഒന്നനിലധനികേലാം  ബഭാച്ചുകേള
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭായനി പരനികശഭാധനഭാകകേന്ദ്രലാം അറനിയനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില് ആ
മരുന്നനിലന  കേരനിമ്പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഒരു ഉലഭാദകേന് വനിതരണലാം ലചേയ ഏലതങ്കനിലുലാം  രണട്ട്  ഇനലാം മരുനകേള ഇങ്ങലന
കേരനിമ്പടനികേയനില്ലപടഭാല്  പ്രസ്തനത  മരുന്നട്ട്  കേമ്പനനിലയ  തലന്ന  കേരനിമ്പടനികേയനില്
ഉളലപടുത്തുകേയലാം  മൂനവര്ഷകത്തയ്ക്കട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  തുടര്നള്ള  ദര്ഘഭാസട്ട്
നടപടനിയനില് നനിനലാം വനിലക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  മരുനസലാംഭരണശഭാലയളലപലട  കകേരളത്തനിലല  14
ലവയര്ഹനൗസുകേളനിലുമഭായനി  2008  മുതല് 2011  വലര കേഭാലയളവനില് വനിതരണത്തനിനഭായനി
സൂക്ഷനിചനിരുന്ന  2.91  കകേഭാടനി രൂപയലട മരുനകേള ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാലത ബഭാക്കട്ട്
ലനിസട്ട്  പ്രകനിയയനില്  ഉളലപടട്ട്  ആശുപതനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയഭാന്  സഭാധനിക്കഭാലത
സൂക്ഷനിചനിരുന.  ഈ  മരുനകേള  ഇന്ഡലന്  ലമഡനിക്കല്  അകസഭാസനികയഷലന്റെ
'ഇകമജട്ട്  '-ലന്റെ  (ബകയഭാലമഡനിക്കല്  കവസട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്)  സഹഭായകത്തഭാലട
നശനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  മരുനകേള  വനിതരണലാം  ലചേയ
കേമ്പനനികേളനില് നനിനമഭായനി  ദര്ഘഭാസട്ട്  ഉപഘടകേങ്ങളുലട  വലവസ പ്രകേഭാരലാം  4.28
കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രസ്തനത  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനലാം  ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്
കകേഭാര്പകറഷന് ഉകദലഭാഗസരുലട ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള വതീഴ്ചമൂലലാം 5.35 ലക്ഷലാം രൂപയലട
മരുന്നഭാണട്ട് പഭാഴെഭായനികപഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്. കേഭാരുണല കേമ്മേക്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനി 2012 ജനുവരനി
മുതല്  2016  ലസപ്തലാംബര്  വലര  501.48  കകേഭാടനി  രൂപയലട  മരുനകേളഭാണട്ട്
വഭാങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില് 13.59 കകേഭാടനി രൂപയലട മരുനകേള കേഭാലഹരണലപടഭാന്
സഭാധലതയള്ള മരുനകേള, വനില്പന കുറവള്ള മരുനകേള, കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിച
മരുനകേള,  ലവയര്ഹനൗസനില്  എലനിയലാം  മറ്റു  പ്രഭാണനികേളുലാം  നശനിപനിച  മരുനകേള
എന്നനിവ  കേമ്പനനികേളനികലയ്ക്കട്ട്  തനിരനിലകേ  നല്കുകേയണഭായനി.  ഇതനില്  നനിനലാം  11.39
കകേഭാടനി രൂപയലട മരുനകേളുലട വനില വനിതരണക്കഭാരനില് നനിനലാം ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
കശഷനിക്കുന്ന  തുകേ  കേമ്പനനികേളനില്  നനിനലാം  വസൂലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു  കേഴെനിഞ്ഞു.  ഇപ്രകേഭാരലാം  മരുനകേള  സലാംഭരനിച്ചുലാം  കമല്പറഞ്ഞെ  ഇനലാം
മരുനകേള  തനിരനിലകേ  നല്കേനിയലാം  ഈ  പ്രകനിയ  തുടര്നലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല കയവനികയങ്ങളനില് ലകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്.-ഉലാം കേമ്പനനികേളുമഭായനിട്ടുള്ള
ഉടമ്പടനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാലഹരണലപടതുലാം  വനില്പനക്കുറവള്ളതുലാം
കകേടുപഭാടുള്ളതുമഭായ മരുനകേള തനിരനിലകേ നല്കുകമ്പഭാള തത്തുലലമഭായ തുകേയ്ക്കുള്ള മറട്ട്
മരുനകേകളഭാ ലകഡനിറട്ട് കനഭാട്ടുകേകളഭാ (കേമ്പനനികേളനില് നല്കേഭാനനിരനിക്കുന്ന പണത്തനില്
നനിന്നട്ട് ടനി മരുനകേളുലട തുകേ കേനിഴെനിക്കുകേ)  എന്ന രതീതനിയനില് കകേഭാര്പകറഷന് പണലാം
ഈടഭാക്കനിവരുന.  കകേഭാര്പകറഷനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത വരുത്തുന്ന രതീതനിയനില്
ഉപകയഭാഗരഹനിതമഭായ മരുനകേളുലട ലമഭാത്തലാം തുകേ 52,671 രൂപ ആണട്ട്. കകേഭാര്പകറഷന്
വഭാങ്ങനി നല്കേനിയ യഭാലതഭാരു ഉപകേരണങ്ങളുലാം ഒരനിടത്തുലാം നശനിപനിക്കലപടനിടനില.

(ഡനി) വതീഴ്ച വരുത്തനിയ ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം തുകേ തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാടയ്ക്കല് മണ്ഡ ലത്തനിലല പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല ഒഴെനിവകേള

248(2864) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുശസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയ്ക്കല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വളഭാകഞരനി,  ലപഭാന്വള,  ഇരനിമ്പനിളനിയലാം,
കകേഭാടയ്ക്കല്,  മഭാറക്കര  പനി.എചട്ട്.സനി.കേളനില്  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന്
ന ടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനില്നനിന്നട്ട്  ഉകദലഭാഗസലര സനിരമഭായനി  സലലാം
മഭാറ്റുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉകദലഭാഗസലര  സനിരമഭായനി  മഭാറ്റുന്ന
നടപടനികേള  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുവഭാന്  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഡനി.എചട്ട്.എസനിനട്ട്
നല്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനിലല വനിവനിധ പനി.എചട്ട്.സനി.-കേളനിലല നനിലവനിലല
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

(1) ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട് കഗ്രഡട്ട്   - II:

പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്നനിനലാം അശഡസസട്ട് 29-9-2016-നട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനില് നനിയമന നടപടനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(2) പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട്:

ടനി ഒഴെനിവട്ട് ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിലൂലട നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(3) ആശുപതനി അറന്ഡര് കഗ്രഡട്ട്  -II:

ഈ തസ്തനികേയനിലല  50%  ഒഴെനിവട്ട്  ഈ വകുപനിലല പഭാര്ടട്ട്  ശടലാം
തസ്തനികേയനില് നനിന്നട്ട്  സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയലാം  ബഭാക്കനി  50%
ജനിലഭാ  കേളകര് അനുവദനിക്കുന്ന ഇതര വകുപനിലല  പഭാര്ടട്ട്  ശടലാം
കേണനിജന്റെട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  ജനിലഭാതല  ലപഭാതുസതീനനികയഭാറനിടനി
ലനിസനില്നനിനലാം  സഭാനക്കയറലാം  നല്കുന്നതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(4) ഫഭാര്മസനിസട്ട്:

കമല് ഒഴെനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല്
ലനിസട്ട് നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് മുകഖന ഒരഭാള
കജഭാലനി ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  സനിരമഭായനി സലലാംമഭാറലാം നല്കുന്നനില.
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കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനി പദവനി

249(2865) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലത്ത  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനി
പദവനിയനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തണലമന്ന ആവശലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
അതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ബഭാധകേമല.

ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമമനുസരനിചട്ട് ലഭാബുകേളനില് ഭക്ഷണ പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട
പരനികശഭാധന

250(2866) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ലഭാബുകേളനില്  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന്  എന്.എ.ബനി.എല്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നനിര്ബന്ധമഭാകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ലഭാബുകേളക്കട്ട് എന്.എ.ബനി.എല്.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനില് ലഡപക്യൂടനി ഗവണലമന്റെട്ട് അനലനിസനിലന്റെ എത
ഒഴെനിവകേളുലണനലാം  ഈ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുവഭാന്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് എത ലമഭാശബല് ഭക്ഷല പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളുണട്ട് ; ഈ
ലഭാബുകേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഫുഡ്കസഫനി  ആന്റെട്ട്  സഭാന്കഡര്ഡട്ട്  ആകട്ട്  2006-ലന്റെ  ലസക്ഷന്  43
പ്രകേഭാരലാം  ലകബഭാറടറനികേള  എന്.എ.ബനി.എല്.  അകഡ നികറഷന്  അലലങ്കനില്
ഇനലഭാഗവണലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഏലതങ്കനിലുലാം  ഏജന്സനികയഭാ  അകഡനിറട്ട്
ലചേയനിരനിക്കണലമന്നട്ട്  നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.  നനിലവനില്  ഫുഡ്കസഫനി  ആന്റെട്ട്  സഭാന്കഡര്ഡട്ട്
അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട് ഇനലയലട അലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംസഭാനലത്ത ലഭാബുകേളക്കട്ട് ഉണട്ട്.
സലാംസഭാനലത്ത  ഫുഡ്കസഫനി  ലഭാബുകേളുലട  എന്.എ.ബനി.എല്.  അകഡനികറഷന്
പ്രകനിയ അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

851/2019
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(ബനി)  മൂന്നട്ട് ഒഴെനിവകേള, നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  നനിയനണത്തനില്  ഇതനിനകേലാം  ഒരു
ലമഭാശബല്  ഫുഡട്ട്  ലടസനിലാംഗട്ട്  ലകബഭാറടറനിയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഒലരണത്തനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ഈ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം തലന്ന ആരലാംഭനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
പഭാലനിലന്റെയലാം  ലവള്ളത്തനിലന്റെയലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കേണപനിടനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളനിലല  കൃതനിമ  നനിറങ്ങള  കേണപനിടനിചട്ട്  റനിസളടട്ട്  അകപഭാളതലന്ന
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ആദലഘടത്തനില് ഈ ലഭാബുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന.

മത്സലങ്ങളനിലല രഭാസവസ്തു ഉപകയഭാഗലാം

251(2867) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില് വനിലനയ്ക്കട്ട്  എത്തുന്ന മത്സലലാം കകേടഭാകേഭാലത സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കഫഭാര്മഭാലനിന് എന്ന രഭാസവസ്തു വലഭാപകേമഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതു ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇതനിലനതനിലര എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കളനിലല  മഭായലാം  കചേര്ക്കലുലാം  മത്സലങ്ങളനിലല  അമനിത  രഭാസവസ്തുക്കളുലട
പ്രകയഭാഗവലാം  തടയന്നതനിനുലാം  പരഭാതനികേളുലടയലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കുകേയലാം
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃത  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
മത്സലത്തനില്  കഫഭാര്മഭാലനിന്  കേലര്ന്നതട്ട്  അവയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  ഐസനില്
നനിന്നഭാലണനള്ള  പരഭാതനികേലളത്തുടര്ന്നട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത
വനിവനിധ  ഐസട്ട്  പഭാനകേളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്
പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  അയയ്ക്കുകേയലാം  കഫഭാര്മഭാലനിലന്റെ  സഭാന്നനിധലലാം  കേലണത്തനിയ  ഐസട്ട്
പഭാനകേള അടച്ചുപൂട്ടുകേയലാം ലചേയ്തു. അവയ്ലക്കതനിലര നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതുമഭാണട്ട്.

കഡഭാകര്മഭാരുലട സസകേഭാരല ചേനികേനിത്സ

252(2868) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗലവകുപനിനു കേതീഴെനിലുള്ള ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് സസകേഭാരല ചേനികേനിത്സ നടത്തുന്നതനിനട്ട് അനുവഭാദമുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമലാം  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആകരഭാഗല വകുപനിലല കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിബന്ധനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായഭാലല
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  270/2005/ആകുവ.  തതീയതനി  (25-10-2005)
പ്രകേഭാരലാം സസകേഭാരല ചേനികേനിത്സ നടത്തുന്നതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  നനിബന്ധനകേള  ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര
അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനലാം

253(2869) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 20-6-2012-ലല
187/12 ആ.കു.വ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ എത
ആകരഭാഗല പ്രവര്ത്തകേലരയഭാണട്ട് നനിയമനിചനിരുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില്  എത  കപര്  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയള്ള നനിയമനത്തനിനട്ട് പ്രഭായപരനിധനി കേഴെനിഞ്ഞെ ഇവര്ക്കട്ട്
ഇനനിയലാം  അവസരമനിലഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇവലര  പുനര്നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 20-6-2012-ലല
തതീയതനിയനിലല  സ.ഉ.(ശകേ)  187/12/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
വനിവനിധ  തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  ആലകേ  1902  ആകരഭാഗല  പ്രവര്ത്തകേലരയഭാണട്ട്
നനിയമനിചനിരുന്നതട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  നനിലവനില് ഇവരനില് ആരുലാംതലന്ന കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നനില.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

വൃക്കസലാംബന്ധമഭായ കരഭാഗങ്ങള

254(2870) ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വൃക്കസലാംബന്ധമഭായ  കരഭാഗങ്ങള  കൂടനി  വരുന്നതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) വൃക്കകരഭാഗലാം ബഭാധനിചട്ട് ഡയഭാലനിസനിസനിനട്ട് വനികധയരഭാകുന്ന കരഭാഗനികേളുലട
എണലാം വര്ദനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത മുഴുവന്  സര്ക്കഭാര്  തഭാലൂക്കട്ട്,
ജനിലഭാ  കഹഭാസനിറലുകേളനിലുലാം  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്  യണനിറ്റുകേള തുടങ്ങണലമന്ന ആവശലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഡയഭാലനിസനിസട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് പരനിമനിതമഭായ സനൗകേരലങ്ങള മഭാതമഭാണട്ട്
എലഭാ ജനിലകേളനിലുമുള്ളതട്ട്  എന്നനിരനിലക്ക,  സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കട്ട് ഉപകേഭാരലപടുന്ന
രതീതനിയനില് മുഴുവന്  സര്ക്കഭാര്  കഹഭാസനിറലുകേളക്കട്ട്  കേതീഴെനിലുലാം  സനൗജനല  ഡയഭാലനിസനിസട്ട്
യണനിറ്റുകേള തുടങന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മഭാനലവനിരുദ പഭാകക്കജനില് ഉളലപടുത്തനി 44  ആശുപതനികേളനില് 2016-17-ല്
ഡയഭാലനിസനിസട്ട് യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപതനി

255(2871) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് എത്തുന്ന
കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  കേഭാഷസഭാലനിറനിയനില്  ലചേസട്ട്,  ഓര്കത്തഭാ,  സര്ജറനി,  പതീഡനിയഭാടനികട്ട്
എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് 
എന മുതലഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  ഇകപഭാള  ലഭനിക്കുന്ന  34  കഡഭാകര്മഭാരുലട
കസവനലാം ഒരു തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനിയലട നനിലവഭാരത്തനിനനുസരനിച്ചുള്ളതഭാകണഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  G.O(MS)  No.357/09/H&FW,  Date  15-10-2009  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
ജനിലഭാ  ആശുപതനിയ്ക്കഭാവശലമഭായ  കഡഭാകര്മഭാലരകയഭാ,  മറട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളള
ജതീവനക്കഭാലരകയഭാ പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില് നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് നനിലവനില് തനിരുവനനപുരലാം
ജനറല്  ആശുപതനിയനില്  ഉള്ള  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  രഭാതനികേഭാലങ്ങളനില് അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന് നനിലവഭാരത്തനില് ഉള്ള
കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവനമഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായലാം  കേഭാഷസഭാലനിറനി  കസവനലാം  നല്കുന്ന
ആശുപതനികേളനില് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.
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(ബനി)  34  കഡഭാകര്മഭാരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാകുന്ന  ആശുപതനി  തഭാലൂക്കട്ട്
നനിലവഭാരത്തനിനട്ട് അനുസരനിച്ചുള്ള ആശുപതനിയഭാണട്ട്.

(സനി) ലനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് ടനി ആശുപതനിയലട പദവനിക്കട്ട്
അനുസരനിച്ചുള്ള  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല
വകുപ്പു ഡയറകര് ലഭലമഭാക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ലനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് കഡഭാകര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി

256(2872) ശതീ  .    ലകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപതനിയനില് മകനഭാകരഭാഗലാം,  ലചേസട്ട് എന്നതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളനിൽ കഡഭാകര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് തടസ്സങ്ങളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപരുമ്പഴുതൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.യനില്  ലഎ.പനി.  യണനിറട്ട്  ഇതുവലരയലാം
തുടങ്ങഭാന് കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില എന്ന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ആയതട്ട്
തുടങന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് പണനിപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത ലവണപകേല് ആശുപതനി ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില് ടനി തസ്തനികേകേള നനിലവനിലനില.

(ബനി)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ലപരുമ്പഴുതൂര്  പനി.എചട്ട്.സനി.-യനില്  കേനിടത്തനി
ചേനികേനിത്സ  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിസഭാന  സനൗകേരലങ്ങള  ലഭലമല.   ടനി
പനി.എചട്ട്.സനി.യനില്  ഒരു  കഡഭാകറുലട  തസ്തനികേയഭാണുള്ളതട്ട്.   അധനികേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിലചങ്കനില് മഭാതകമ കേനിടത്തനി ചേനികേനിത്സ ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴെനിയകേയള.

(സനി)  Major  Construction  under  DHS  എന്ന  പദതനിയനില്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  പഭാന്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കഡഭാകര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള

257(2873) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപതനികേളനിലഭായനി
കഡഭാകര്മഭാരുലട എത ഒഴെനിവകേളുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?



262       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) 30 ഒഴെനിവകേള.

അസനിസന്റെട്ട് ഡയറകര് - 1

ജൂനനിയര് അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് എലാം./ഒ. - 3

ലമഡനിക്കല് കേണസളടന്റെട്ട് - 8

ജൂനനിയര് ലമഡനിക്കല് കേണസളടന്റെട്ട് - 12

കേഭാഷസഭാലനിറനി ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് - 2

അസനിസന്റെട്ട് സര്ജന് - 2

സനിവനില് സര്ജന് - 1

ലഡന്റെല് ലമഡനിക്കല് കേണസളടന്റെട്ട് - 1

(ബനി)   അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജന്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് നനിനലാം
അശഡസസട്ട്  ലഭലമഭാകുന്ന  മുറയ്ക്കട്ട്  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കൂടഭാലത  ലസഷലഭാലനിറനി  കയഭാഗലതയള്ള  കഡഭാകര്മഭാരനില്  നനിനലാം  ഓപ്ഷന്
സസതീകേരനിച്ചുലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  മുകഖനയലാം  മറട്ട്  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് ലമഡനിക്കല് ലചേക്കപട്ട്

258(2874) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  മഭാസലാം  കതഭാറുമുള്ള  ലമഡനിക്കല്  ലചേക്കപട്ട്
തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില് നടത്തഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില്  കമല്പറഞ്ഞെ  സലാംവനിധഭാനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അത്തരലാം ഒരു സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില.  എന്നഭാല് അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്
കവണനി  വനികേലഭാലാംഗ  സര്ടനിഫനികക്കഷന്  കബഭാര്ഡുകേള  ജനിലഭാ  ആശുപതനികേളനിലുലാം
ജനറല് ആശുപതനികേളനിലുലാം നനിലവനിലുണട്ട്. മഭാസത്തനില് ഒരനിക്കലലങ്കനിലുലാം ലമഡനിക്കല്
കബഭാര്ഡുകേള നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഈ കബഭാര്ഡനില് എലഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കഡഭാകര്മഭാരുലാം
ഉളലപടുന.

(ബനി) തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനില് കമല്പറഞ്ഞെ സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനിലല മഭായലാം

259(2875) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനങ്ങള  ആഹഭാരത്തനിനഭായനി  ആശയനിക്കുന്നതുലാം  മറ്റു
സലാംസഭാനങ്ങളനി ല്  നനിലന്നത്തുന്നതുലാം  സലാംസഭാനത്തുള്ളവയമഭായ  പഴെലാം,  പചക്കറനി,
പലവലഞ്ജനലാം,  മത്സലലാം,  മഭാലാംസലാം,  പഭാല്,  വനിവനിധയനിനലാം  എണകേള  എന്നനിവയനില്
മഭായവലാം  വനിഷവസ്തുക്കളുലാം  കചേര്ത്തട്ട്  വനില്ക്കുന്നതുലാം  അമനിതവനില  ഈടഭാക്കുന്നതുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവകേളനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  മഭായലാം/വനിഷവസ്തുക്കള  എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഏതു സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് ഇവ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതട്ട്
എനലാം  കേലണത്തനിയ  വനിഷവസ്തുക്കളുലാം  മഭായലാം  കചേര്ക്കലുകേളുലാം  എനഭാണട്ട്  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവ നനിയനനിക്കഭാന് എന്തു നടപടനികേള നഭാളനിതു വലര സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്
ഉളലപലട  ലഭലമഭായ  വനിവനിധ  പചക്കറനികേളനില്  നനിന്നട്ട്  188  സഭാമ്പനിളുകേള  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചട്ട് ലവള്ളഭായണനി കേഭാര്ഷനികേ സര്വകേലഭാശഭാലയലട
ലപസനിശസഡട്ട് ലറസനിഡക്യൂ ലടസനിലാംഗട്ട് ലഭാബനില് പരനികശഭാധനിചതനില്  8.5 ശതമഭാനലാം
സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാഗുണ നനിലവഭാര ചേടങ്ങളനില് അനുവദനിചനിരുന്ന പരനിധനിക്കട്ട്
മുകേളനില്  കേതീടനഭാശനിനനിയലട  സഭാന്നനിദലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനില്  അനല
സലാംസഭാന  പചക്കറനികേളഭായ  ബതീന്സട്ട്,  കേറനികവപനില,  പചമുളകേട്ട്,  പുതനിനയനില,
മലനിയനില,  പഭാലചതീര,  ബതീറട്ട്റൂടട്ട്,  കകേഭാവയ്ക്ക എന്നനിവയനില് കേതീടനഭാശനിനനി സഭാന്നനിദലലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ബതീന്സനില് നനികരഭാധനിച കേതീടനഭാശനിനനിയഭായ കപ്രഭാലഫകനഭാഫഭാസട്ട്
അടക്കലാം 4 കേതീട നഭാശനിനനിയലട സഭാന്നനിദലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  കേറനികവപനിലയനിലുലാം
മലനിയനിലയനിലുലാം ഒന്നനില് കൂടുതല് കേതീടനഭാശനിനനിയലട സഭാന്നനിദലലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം ലകേഭാണവരുന്ന പഭാലനികന്റെതട്ട് ഉളലപലടയള്ള സഭാമ്പനിളുകേള
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിചട്ട് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനിലുള്ള
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നനിവനിടങ്ങളനിലല അനലനിറനിക്കല്
ലഭാബനില് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട നനിയനണത്തനില്
പുതുതഭായനി തുടങ്ങനിയ ലമഭാശബല് ഫുഡട്ട് ലടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയലട കസവനലാം കൂടനി
പഭാലനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള ഉളലപലട പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി നനിരത്തനിലനിറക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിലവഭാര  നനിയമത്തനിലല  21-ാം  വകുപ്പുപ്രകേഭാരലാം  ഭക്ഷണ
പദഭാര്ത്ഥങ്ങളനില്  കനരനികടഭാ  അലഭാലതകയഭാ  ആന്റെനിബകയഭാടനിക്കട്ട്സനിലന്റെകയഭാ,
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കേതീടനഭാശനിനനികേളുലടകയഭാ  ലവറനിനറനി  ഡ്രഗ്സനിലന്റെകയഭാ അലാംശലാം അനുവദനതീയമല.  ഇതനുസരനിചട്ട്
ഇത്തരലാം  വസ്തുക്കള  പഭാലുളലപലടയള്ള  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളനില് കേലണത്തനിയഭാല്
കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  ഭക്ഷല
വസ്തുക്കള നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

രഭാസമത്സലത്തനികന്റെതടക്കമുള്ള പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് കശഖരനിച സഭാമ്പനിളുകേള പരനികശഭാധനിചതനില് കഫഭാര്മഭാലനിലന്റെ
സഭാന്നനിദലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ബന്ധലപടവര്ലക്കതനിലര  കപ്രഭാസനികേക്യൂഷന്
ഉളലപലടയള്ള  നടപടനികേള  ഇതനിനകേലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  രഭാസമത്സലലാം
സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന
വലഭാപകേമഭായനി ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഉകദലഭാഗസര് മത്സലത്തനിലന്റെ സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചട്ട്
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  ലസന്ടല്  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്
ഫനിഷറതീസട്ട്  ലടകകഭാളജനിയനില്  പരനികശഭാധനിചതനില്  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  സഭാന്നനിദലലാം
കേലണത്തനിയനിരുന്നനില.  എന്നഭാല്  മത്സലലാം  സൂക്ഷനിക്കുവഭാനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന്ന
ഐസനില്  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  സഭാന്നനിദലലാം  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
നടത്തനിയ  പരനികശഭാധനലയ  തുടര്ന്നട്ട്  നഭാലട്ട്  ഐസട്ട്  ഫഭാകറനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിവയ്പനിചനിരുന.

(ബനി)  പഴെലാം, പചക്കറനികേള എന്നനിവ കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയകപഭാള
ചേനില  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  കേതീടനഭാശനിനനികേളുലട  അലാംശലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
സഭാമ്പനിളുകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാകേമ്മേതീഷണറുലട കേതീഴെനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം
എന്നതീ  ജനിലകേളനിലുള്ള  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബുകേളനിലുലാം  കകേരള  അഗ്രനിക്കളചര്
യണനികവഴനിറനിയലട  കേതീഴെനിലുള്ള  ലപസനിശസഡട്ട്  റസനിഡക്യൂ  ലടസനിലാംഗട്ട്  ലഭാബനിലുലാം
അയചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.  ചേനില  മത്സല  സഭാമ്പനിളുകേളനില്  കഫഭാര്മഭാലനിന്,
അകമഭാണനിയ  തുടങ്ങനിയ  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങള  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  ലകേഭാചനിയനിലുള്ള
ലസന്ടല്  ഇന്സനിറക്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ലടകകഭാളജനിയനിലഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതട്ട്.
പഭാലനില് കഫഭാര്മഭാലനിന്,  കസഭാഡനിയലാം ശബകേഭാര്ബകണറട്ട്  തുടങ്ങനിയ മഭായങ്ങളഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണയഭായനി  കേണവരുന്നതട്ട്.   ഇവ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാകേമ്മേതീഷണറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള
തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലുള്ള  അനലനിറനിക്കല്
ലഭാബുകേളനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ലവളനിലചണയനില് സഭാധഭാരണയഭായനി പഭാലാം കകേര്ണല്
ഓയനില്,  പഭാലാം  ഓയനില്  തുടങ്ങനിയ  വനിലകുറഞ്ഞെ  എണകേള  കചേര്ക്കുന്നതഭായനി
പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള സനൗകേരലലാം ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാകേമ്മേതീഷണറുലട  കേതീഴെനിലുള്ള ലഭാബുകേളനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  പലവലഞ്ജനങ്ങളനില്
സഭാധഭാരണയഭായനി കൃതനിമ നനിറങ്ങള, സഭാര്ചട്ട് എന്നനിവ മഭായങ്ങളഭായനി കചേര്ക്കഭാറുണട്ട്.
ഇവ പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുളള സനൗകേരലലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണറുലട കേതീഴെനിലുള്ള
ലഭാബുകേളനില് ലഭലമഭാണട്ട്.
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(സനി)  ഇവ  നനിയനനിക്കഭാന്  ഫുഡ്കസഫനി  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  കസവനലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിന്നട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത ലചേക്കട്ട് കപഭാസട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
ഉത്സവകേഭാലയളവകേളനില്  ലസഷലല്  സസഭാഡുകേലള  നനികയഭാഗനിചട്ട്  പഴെലാം,  പചക്കറനി,
പലവലഞ്ജനലാം,  മത്സലലാം,  പഭാല്,  വനിവനിധയനിനലാം എണകേള ലകേഭാണവരുന്ന വഭാഹനങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  അയയ്ക്കുകേയലാം
ലചേയഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലങ്ങളനില്  അതനിര്ത്തനി  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേളുള്ള
ജനിലയനില് പ്രകതലകേ ജഭാഗ്രത നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാറുള്ളതുലാം അതനിര്ത്തനി കേടന്നട്ട് വരുന്ന
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട  സഭാമ്പനിളുകേള  കൂടുതലഭായനി  സസതീകേരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കഭാറുമുണട്ട്.  എലഭാ മഭാസവലാം ലചേക്കട്ട്കപഭാസട്ട് കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള പരനികശഭാധനയ്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപട്ട്  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്
നനിശനിത ഇടകവളകേളനില്  ലചേക്കട്ട്കപഭാസ്റ്റുകേള,  ലമഭാത്തചേനിലറ  വലഭാപഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങള
തുടങ്ങനിയ സലങ്ങളനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിക്കുകേയലാം ഈ
സലങ്ങളനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ലസഷലല്  സസഭാഡുകേലളയലാം
നനിയമനിചട്ട്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമലാം  2006,  അനുബന്ധ  ചേടങ്ങളുലാം
അനുസരനിചട്ട് നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയ ആശുപതനികേളനിലല അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള

260(2877) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തലപട  ആശുപതനികേളനിലല  അടനിസഭാന
സനൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുലാം
എലനഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(ബനി) കമല്പറഞ്ഞെ കേഭാരലങ്ങള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലഭാ  തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേളനിലുലാം  ജന്  ഔഷധനി  കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തഭാലൂക്കട്ട് ആശുപതനികേളഭായനി ഉയര്ത്തലപട ആശുപതനികേളുലട അടനിസഭാന
സനൗകേരല വനികേസനങ്ങളക്കഭായനി ബന്ധലപട ജനിലഭാ  ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാരനില്
നനിനലാം ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് അതതട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലല പഭാന്,
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കനഭാണ  പഭാന്  ഫണകേളനില്  ഉളലക്കഭാള്ളനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  നല്കേഭാറുണട്ട്.   തഭാലൂക്കട്ട്  ആശുപതനികേളനില്
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമഭാഹൃത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  വകുപട്ട്
ഡയറകര് സമര്പനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേള ഉളലപലടയള്ള സര്ക്കഭാര്
ആശുപതനികേകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം സലാംസഭാനലത്ത ഫഭാര്മസനി കകേഭാകളജകേകളഭാടനുബന്ധനിച്ചുലാം
300 “ജന് ഔഷധനി കസഭാറുകേള”തുടങന്നതനിനുകവണനി കകേന്ദ്ര ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ബക്യൂകറഭാ  ഓഫട്ട്  ഫഭാര്മ  പബനികേട്ട്  ലസകര്  അണര്
കടക്കനിലാംഗ്സട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇനല  (BPPI)  യലാം  സലാംസഭാന  ഫഭാര്മസനി  കേനൗണസനിലനിലന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള്ള  "ഫഭാര്മസക്യൂടനിക്കല്  ലസഭാശസറനി  ഓഫട്ട്  കകേരള”-യമഭായനി
ധഭാരണഭാപതലാം ശകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016,  2017,  2018  വര്ഷങ്ങളനില്  100  വതീതലാം
ജന്ഔഷധനി കസഭാറുകേള തുടങലമന്നഭാണട്ട് ധഭാരണയനിലലത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

ലമഡനിക്കല് റതീ-ഇലാംകബഴ ട്ട്ലമന്റെനിലല അപഭാകേതകേള

261(2878) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  നല്കുന്ന  ഔഷധങ്ങളുലട  കപരട്ട്  നനിലവനിലല  ലനിസനില്
ഇലഭാത്തതനിനഭാല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലടയലാം മുന് സഭാമഭാജനികേരുലടയലാം
ചേനികേനില്സഭാ ലചേലവകേള (ലമഡനിക്കൽ റതീ-ഇലാംകബഴട്ട്ലമന്റെട്ട്) തനിരനിലകേ നല്കുന്നതനിലല
അപഭാകേതകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗ  നനിവഭാരണ  ഔഷധങ്ങളക്കട്ട്  മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  നനിശയനിച
വനിലയഭാണട്ട് ഇകപഭാഴുലാം മടക്കനി നല്കുന്നതട്ട് എന്നതനിനഭാല് ലചേലവഭായ തുകേയലട പഭാതനി
കപഭാലുലാം കരഭാഗനിക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്നനിലലന്നതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേലഭാന്സര്  അടക്കമുളള  മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  ഏറവലാം  പുതുതഭായനി
നല്കുന്ന ഔഷധങ്ങളുലട കപരട്ട്  നനിലവനിലല ലനിസനില് ഇലഭാത്തതനിനഭാല് എലാം.ആര്.-ല്
ഉളലപടുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതു സലാംബന്ധമഭായനി നൽകേനിയ  888809/16/M (PWD and R)  എന്ന
അകപക്ഷയനിന്കമല് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിലചന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനിലല  ലനിസട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എലാം.ആര്.-ലല
അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങല് സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ലകേ.ജനി.എസട്ട്.എലാം. റൂള 1960 പ്രകേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരവലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  മരുനകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നനിരക്കട്ട്  നനിശയനിചനിടനില.  ആ
ഇനത്തനില് ബനിലനുസരനിചട്ട് മുഴുവന് തുകേയലാം നല്കേഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ലഭനിച  പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കേഭാന്സര്
ചേനികേനിത്സയ്ക്കുപകയഭാഗനിക്കുന്ന ചേനില മരുനകേള റതീ-ഇലാംകബഴട്ട് ലചേയഭാവന്ന മരുനകേളുലട
പടനികേയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാന്സര് ചേനികേനിത്സഭാ ലപ്രഭാസതീജറുകേള ലനിസനില്
ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  14-10-2016-ല്  ആകരഭാഗല  വകുപനില്  ലഭനിച്ചു.   പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലമഡനിക്കല്  റതീ-ഇലാംകബഴ്സുലമനമഭായനി  ബന്ധലപട  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങള  സമനിതനി
പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

ജൂനനിയര് പബനികേട്ട് ലഹല്ത്തട്ട് നഴ ട്ട് കഗ്രഡട്ട് II തസ്തനികേയനിലല  നനിയമനലാം

262(2879) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ആകരഭാഗല  വകുപനിലുലാം  മുന്സനിപല്  കകേഭാമണ
സര്വതീസനിലുലാം ജൂനനിയര് പബനികേട്ട്  ലഹല്ത്തട്ട് നഴട്ട്  കഗ്രഡട്ട്  II  തസ്തനികേയനില്  150-ല്
അധനികേലാം  ഒഴെനിവകേളുലണനലാം  ഈ  തസ്തനികേകേളനില്  4  വര്ഷമഭായനി  തഭാത്കേഭാലനികേ
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതുലകേഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സനിരലാം നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  തടസ്സമഭാകുന എനള്ള
പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതനികനല്  എലനലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  കചേഭാദലലാം ഉദനിക്കുന്നനില.
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സ്ത്രതീസുരക്ഷ-അഭയ കകേന്ദ്രങ്ങള

263(2880) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുശസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനില് സ്ത്രതീസുരക്ഷ അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള
നനിലവനിലുണട്ട്;  ഇകപഭാള  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ഏലതഭാലക്ക;  ജനില  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി  കേനിടക്കുന്ന  ഇത്തരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങള  തുറന്നട്ട്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇവ  പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനി
കേനിടക്കഭാനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനില്  ലഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേ 42 സ്ത്രതീസുരക്ഷ അഭയകകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ലകേടനിടപണനി  നടക്കുന്നതനിനഭാല്  വയനഭാടട്ട്  മഹനിളഭാ  മനനിരത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന.

(സനി)  നനിര്ഭയ  ലഷല്ടര്  കഹഭാമുകേള  എലഭാ  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനിലുലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

പരനിയഭാരലാം ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. അഡനിഷന്

264(2881) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  2011  മുതല്  2015  വലരയള്ള
വര്ഷങ്ങളനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.  അഡനിഷനട്ട്  ലമറനിറട്ട്,  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്,
എന്.ആര്.ഐ. സതീറ്റുകേളക്കട്ട് ഈടഭാക്കനിയ ഫതീസട്ട് എതയഭായനിരുന;

(ബനി)  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ലതഭാട്ടു മുമ്പലത്ത ഫതീസനില് നനിനലാം എത ശതമഭാനലാം
വര്ദനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) 2016-ലല എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്. അഡനിഷനട്ട് ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം
ഈടഭാക്കുന്ന ഫതീസട്ട് എതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2015-ലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  ഫതീസട്ട്  നനിരക്കനില്  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  വരുത്തനിയ  വര്ദനവട്ട്  എതയഭാണട്ട്;  അമനിതമഭായ  ഈ  വര്ദനവട്ട്
അനുവദനിചതനിനുള്ള സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില് നനിനലാം ഈടഭാക്കനിയ അമനിത ഫതീസട്ട് കുറയ്ക്കഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 

Year Merit Management NRI SEBC BPL

2011 1,00,000 4,50,000 10,00,000 44000 23000

2012 1,50,000 5,50,000 10,00,000 25000 25000

2013 1,50,000 6,00,000 11,00,000 45000 25000

2014 1,50,000 6,00,000 11,00,000 45000 25000

2015 1,50,000 6,50,000 12,00,000 45000 25000

ലമറനിറട്ട്  ഫതീസട്ട്  എലഭായനിടത്തുലാം  1,85,000  ആയനിരുന്നകപഭാള  പരനിയഭാരത്തട്ട്
1,50,000 ആയനിരുന.  ഇതട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കുകേ മഭാതമഭാണട്ട് ലചേയതട്ട്.

(ബനി)  2012-ല്,  ലതഭാടട്ട് മുന് വര്ഷലത്ത അകപക്ഷനിചട്ട് ലമറനിറട്ട് സതീറനില് 50%-വലാം
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സതീറനില്  22%-വലാം  ഫതീസട്ട്  വര്ദന വരുത്തുകേയണഭായനി.   എന്നഭാല്
എന്.ആര്.ഐ.  സതീറനില് ലതഭാടട്ട്  മുന് വര്ഷലത്ത ഫതീസട്ട് നനിലനനിര്ത്തുകേയണഭായനി.
2013-ല്,  ലമറനിറട്ട് സതീറനില് ലതഭാടട്ട് മുന് വര്ഷലത്ത ഫതീസട്ട് നനിലനനിര്ത്തുകേയണഭായനി.
എന്നഭാല്  ലതഭാടട്ട്  മുന്  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സതീറനില്  9%-വലാം
എന്.ആര്.ഐ.സതീറനില്  10%-വലാം  ഫതീസട്ട്  വര്ദന വരുത്തുകേയണഭായനി.  2014-ല്,
ലമറനിറട്ട്  സതീറനിലുലാം  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സതീറനിലുലാം  എന്.ആര്.ഐ.സതീറനിലുലാം  ലതഭാടട്ട്  മുന്
വര്ഷലത്ത ഫതീസട്ട് നനിലനനിര്ത്തുകേയണഭായനി. 2015-ല്,  ലമറനിറട്ട് സതീറനില് ലതഭാടട്ട് മുന്
വര്ഷലത്ത  ഫതീസട്ട്  നനിലനനിര്ത്തുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല്  ലതഭാടട്ട്  മുന്വര്ഷലത്ത
അകപക്ഷനിചട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സതീറനില് 8.3%-വലാം എന്.ആര്.ഐ. സതീറനില് 8.3%-വലാം
ഫതീസട്ട് വര്ദന വരുത്തുകേയണഭായനി.
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(സനി) ഗവണലമന്റെട്ട് ലമരനിറട്ട് സതീറട്ട് - 2,50,000 രൂപ

മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സതീറട്ട് - 10,00,000 രൂപ

എന്.ആര്.ഐ. സതീറട്ട് - 14,00,000 രൂപ

എസട്ട്.ഇ.ബനി.സനി. സതീറട്ട് - 45,000 രൂപ

ബനി.പനി.എല്. സതീറട്ട് - 25,000 രൂപ

(ഡനി)  2016-ല്  ലതഭാടട്ട്  മുന്  വര്ഷലത്ത  അകപക്ഷനിചട്ട്  ലമറനിറട്ട്  സതീറനില്
66.67%-വലാം  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  സതീറനില്  53.85%-വലാം  എന്.ആര്.ഐ.  സതീറനില്
16.67%-വലാം ഫതീസട്ട് വര്ദന വരുത്തുകേയണഭായനി. ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്/ആശുപതനി
നടത്തനിപനിനട്ട്  ഉണഭായ  ലചേലവട്ട്  കമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  ഈ  വനിഷയലാം  വനിവനിധ  മഭാകനജലമനകേകളഭാലടഭാപലാം
പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  മഭാകനജലമനകേളുമഭായലാം  ചേര്ച  നടത്തുകേയലാം
തുടര്ന്നട്ട് പുതുക്കനിയ നനിരക്കട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വരുകേയമുണഭായനി.  മുന് വര്ഷങ്ങളനില്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് സതീറനിനട്ട് (ലമഡനിക്കല്) 6,50,000 രൂപയഭാണട്ട്. എന്നഭാല് മഭാകനജട്ട് ലമനകേളുലട
ലചേലവട്ട്  കമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിച്ചുലവന്നട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കബഭാദലലപട സഭാഹചേരലത്തനില്
സര്ക്കഭാര്  കമല്  പറഞ്ഞെ  പുതുക്കനിയ നനിരക്കട്ട്  1-9-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്
2463/2016/ആ.കു.വ. പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി. (അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഇ) അമനിത ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കനിയനിടനില.

ഹരനിപഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

265(2882) ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനട്ട്  കവണനി സര്ക്കഭാര് എത ഏക്കര്
ഭൂമനിയഭാണട്ട്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം  എത  തുകേ  അതനിനഭായനി  ലചേലവഴെനിലചനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  കവണനി  എത  കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട്  ഭൂമനി  വനിടട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം ഭൂമനി ഏലറടുത്തതുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  ഇനനിയലാം എതകപര്ക്കട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാനുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഹരനിപഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
ലടണര്  നടപടനികമങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  പനി.ഡബക്യൂ.ഡനി  വനിജനിലന്സട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, തനിരുവനനപുരലാം ദനല് കകേഭാകളജകേളനില് അനുവദനിച
ഡനി.ഒ.ആര്.എ. കകേഭാഴ ട്ട്

266 (2883) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തനിരുവനനപുരലാം  എന്നതീ  ദനല്  കകേഭാകളജകേളനില്
അനുവദനിച ഡനി.ഒ.ആര്.എ. (ഡനികപഭാമ ഇന് ലഡന്റെല് ഓപകററനിലാംഗട്ട് റൂലാം അസനിസന്റെട്ട്)
കകേഭാഴനിനട്ട്  ഇനലന്  ലഡന്റെല്  കേനൗണസനിലനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളതഭായനി സര്ക്കഭാര് നല്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറനില്
കേഭാണനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  കകേഭാഴട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചവര്ക്കട്ട്  കകേരള  ദനല്  കേനൗണസനിലനില്
രജനിസര് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് എലനങ്കനിലുലാം തടസ്സലാം നനിലവനിലുകണഭാ;വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രജനിസര് ലചേയഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
എനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഡനികപഭാമ ഇന് ലഡന്റെല് ഓപകററനിലാംഗട്ട് റൂലാം അസനിസന്റെട്ട് കകേഭാഴനിനട്ട് ഇനലന്
ലഡന്റെല് കേനൗണസനിലനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)   ഡനികപഭാമ  ഇന്  ലഡന്റെല്  ഓപകററനിലാംഗട്ട്  റൂലാം  അസനിസന്റെട്ട്  കകേഭാഴട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ലഡന്റെല് കേനൗണസനില് ഓഫട്ട് ഇനല അനുമതനി നല്കേനിയതഭായനി
സര്ടനിഫനിക്കറനില് കേഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നനിലവനില് ചേനില കഭദഗതനികേള വരുത്തനിയഭാല് മഭാതകമ ഡനികപഭാമ ഇന്
ലഡന്റെല് ഓപകററനിലാംഗട്ട് റൂലാം അസനിസന്റെട്ട് കകേഭാഴട്ട് രജനിസര് ലചേയഭാന് സഭാദലമഭാവകേയള
എന്നട്ട് ലഡന്റെല് കേനൗണസനില് ഓഫട്ട് ഇനല അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ആവശലലാം  ഉന്നയനിചട്ട്  ലഡന്റെല്
കേനൗണസനില്  ഓഫട്ട്  ഇനലലയ  സമതീപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഡന്റെല്
കേനൗണസനില് ഓഫട്ട്  ഇനല  ലറഗുകലഷനനില്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനി
രജനികസ്ട്രേഷന് നല്കേഭാന് കവണ സതസര നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്നതഭായനി  ലഡന്റെല്
കേനൗണസനില് ഓഫട്ട് ഇനലയനില് നനിനലാം അറനിയനിപട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് പ്രകവശനലാം

267(2884) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില് ഈ വര്ഷലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസട്ട്.
പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കലഭാധ  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  എന്നഭാണട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനിചതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കേനൗണസനിലനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് എന്നഭാണട്ട് ലഭനിചതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  എത  അദലഭാപകേരുലടയലാം  പഭാരഭാ
ലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെയലാം തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  കകേഭാകളജനില്  ഈ  വര്ഷലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കുറഞ്ഞെ  ഫതീസനില്
പഠനിക്കഭാനുള്ള  അവസരലാം  ഇലഭാതഭാക്കനിയതനിനുള്ള  കേഭാരണക്കഭാര്  ആരഭാലണന്നട്ട്
അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ  വര്ഷലാം  ഈ  കകേഭാകളജനില്  കഭാസ്സട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലനതനിലര
എലനങ്കനിലുലാം കകേഭാടതനി വനിധനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  ഉലണങ്കനില് ഈ ഉത്തരവട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകേകയഭാ നനിയമവനിദഗ്ദ്ധരുലട
അഭനിപ്രഭായലാം കതടുകേകയഭാ ലചേയകശഷമഭാകണഭാ പഭാരനിപള്ളനി ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനില്
ഈ വര്ഷലാം പ്രകവശനലാം കവലണന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 22-7-2016-ല്.

(ബനി)  ഇല.
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(സനി)  അദലഭാപകേരുലടയലാം പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫനിലന്റെയലാം ഉളലപലട  390

തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ലമഡനിക്കല് കേനൗണസനിലനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനില് കേലണത്തനിയ നക്യൂനതകേള

പരനിഹരനിചട്ട് കലഭാധ കേമ്മേനിറനിക്കട്ട് അപതീല് 22-7-2016-ല് നല്കുകേയണഭായനി.  എന്നഭാല്

കലഭാധ കേമ്മേനിറനിയനില് നനിനലാം അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം ഒനലാംതലന്ന ഉണഭായനില.

(ഇ) ഇല.

(എഫട്ട്) ബഭാധകേമല.

ആയര്കവദ ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജകേളനിലല അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേള

268(2885) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്  ആയര്കവദ  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജകേളനില്

നനിലവനില് അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേളുകണഭാ; കകേഭാകളജകേള തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  അദലഭാപകേരുലട  കുറവമൂലലാം  ഉണഭാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്

കൂടുതല്  അദലഭാപകേരുള്ള  കകേഭാകളജകേളനില്  നനിനലാം  പുനര്വനിനലഭാസലാം  നടത്തഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേണ്ണൂര് ആയര്കവദ കകേഭാകളജനില് നനിലവനില് അവധനിയനില് പ്രകവശനിച

എത അദലഭാപകേര് ഉണട്ട്; അനധനികൃതമഭായനി ലതീവനില് തുടരുന്ന അദലഭാപകേരുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് അവര്ലക്കതനിലര എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം

നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അദലഭാപകേ  ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  സതസര  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആയര്കവദ ലമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിന്കേതീഴെനിലല മൂന്നട്ട് സര്ക്കഭാര്

ആയര്കവദ കകേഭാകളജകേളനില് അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

851/2019
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തനിരുവനനപുരലാം ഗവ  .   ആയര്കവദ കകേഭാകളജട്ട്  :

അഗദതന വനിഭഭാഗലാം - 3

കനിയഭാശരതീര വനിഭഭാഗലാം - 1

പഞകേര്മ്മേ വനിഭഭാഗലാം - 3

പ്രസൂതനി-സ്ത്രതീകരഭാഗ വനിഭഭാഗലാം - 1

സലാംസ്കൃത, സനിദഭാന, സലാംഹനിത വനിഭഭാഗലാം - 2

ദവലഗുണ വനിഭഭാഗലാം - 1

കേഭായചേനികേനിത്സ വനിഭഭാഗലാം - 1

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഗവ  .   ആയര്കവദ കകേഭാകളജട്ട്  :

സലാംസ്കൃത, സനിദഭാന, സലാംഹനിത വനിഭഭാഗലാം - 1

രചേനഭാശരതീര വനിഭഭാഗലാം - 1

കേനൗമഭാരഭൃതലവകുപട്ട് - 1

കരഭാഗനനിദഭാന വനിഭഭാഗലാം - 1

കനിയഭാശരതീര വനിഭഭാഗലാം - 2

പഞകേര്മ്മേ വനിഭഭാഗലാം - 1

ശഭാലഭാകേലതന വനിഭഭാഗലാം - 1

ദവലഗുണ വനിഭഭാഗലാം - 2

കേണ്ണൂര് ഗവ  .   ആയര്കവദ കകേഭാകളജട്ട്  :

സസസവൃത്ത വകുപട്ട് - 1

സലാംഹനിത സലാംസ്കൃത സനിദഭാന വകുപട്ട് - 3

കേനൗമഭാരഭൃതല വകുപട്ട് - 1

രചേനഭാശരതീര വകുപട്ട് - 1

പഞകേര്മ്മേ വകുപട്ട് - 1

അഗദതന വകുപട്ട് - 2

ശഭാലഭാകേലതന വകുപട്ട് - 2

ദവലഗുണ വകുപട്ട് - 1

രചേനഭാശരതീര വകുപട്ട് - 1
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(ബനി)  പ്രകവശന തസ്തനികേയനിലല അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപ്രഭാഫസര്,  അകസഭാസനികയറട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്  തുടങ്ങനിയ
ഉയര്ന്ന  തസ്തനികേകേളനിലല  ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന്  നടത്തുന്നതനിനഭായനി
ഡനി.പനി.സനി. (ഹയര്) കൂടുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനില്  2  അദലഭാപകേര്  അര്ഹതലപട  അവധനിയനിലഭാണട്ട്.
അനധനികൃതമഭായനി ആരുലാം അവധനിയനിലനില.

(ഡനി) അദലഭാപകേ ക്ഷഭാമത്തനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇതനിനകേലാം
9 തസ്തനികേകേളനില് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് അദലഭാപകേലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ആയര്കവദ, കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനികേള

269(2886) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് ആയര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിലസന്സറനികേളനിലഭാത്ത
എത പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാമനികയഭാ,  ആയര്കവദ  ഡനിലസന്സറനികേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ആയര്കവദ ഡനിലസന്സറനികേളനിലഭാത്ത പഞഭായത്തുകേള
നനിലവനിലനില. എന്നഭാല് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിലസന്സറനികേള (സര്ക്കഭാര്/എന്.എചട്ട്.എലാം.)
ഇലഭാത്ത 17 പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  പുതുതഭായനി ആയര്കവദ/കഹഭാമനികയഭാ സഭാപനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഭനൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള (ലവള്ളലാം, ലവളനിചലാം,  ശനൗചേഭാലയലാം എന്നനിവ) ഒരുക്കനിത്തരഭാലമന്ന
പഞഭായത്തട്ട്  തതീരുമഭാനലാം/പ്രകമയലാം  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  അതതട്ട്
വകുപനില് സമര്പനിക്കുകമ്പഭാള വകുപട്ട് സര്ക്കഭാരനികലയ്ക്കട്ട് ശനിപഭാര്ശ ലചേയ്യുന.

സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വനിഭഭാഗലാം

270(2887) ശതീ  .    പനി  .    ഉശബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ചുമതലലപട  സലാംസഭാന
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വനിഭഭാഗത്തനില്  മതനിയഭായ  സനൗകേരലങ്ങളനിലഭാത്തതനിനഭാല്
ഫഭാര്മസനികേളനിലലത്തുന്ന മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടക്കുന്നനിലലന്ന
കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എലനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ലഭാബുകേളനില്  സനൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  പുതനിയ  ലഭാബുകേള
ആരലാംഭനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വനിഭഭാഗത്തനില് ജതീവനക്കഭാരുലട കുറവട്ട്
പരനിഹരനിച്ചുലാം  ആവശലമഭായ  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയലാം  മരുന്നട്ട്  പരനികശഭാധന
കനിയഭാതകേമഭായനി നടത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പരനികശഭാധന ശക്തനിലപടുത്തഭാന് ഡ്രഗട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാരുലട ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; അവ നനികേത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളനില്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  എത്തുന്ന  എലഭാ  മരുനകേളുലാം  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാറുണട്ട്. ചേനില സഭാകങ്കതനികേ കേഭാരണങ്ങളഭാല്, അതഭായതട്ട്
റഫറന്സട്ട് സഭാന്കഡര്ഡ്സനിലന്റെ ദനൗര്ലഭലലാം കപഭാലുള്ള ചേനില അപൂര്വ സനര്ഭങ്ങളനില്
മഭാതമഭാണട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന്  ബുദനിമുടട്ട്  കനരനിടുന്നതട്ട്.  ഒരു  മരുന്നട്ട്
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കുന്നതട്ട്  അതതട്ട്  ഫഭാര്മകകേഭാപനിയ
പ്രകേഭാരമുള്ള വനിവനിധ പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിയഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ഒരു മരുന്നനിനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള 10 മുതല് 15 വലരയള്ള വനിവനിധ പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷമഭാണട്ട്
ആയതട്ട് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളതഭാകണഭാ അലകയഭാ എന്നട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്തരലാം
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സഭാധഭാരണനനിലയനില്  രണട്ട്  മഭാസലത്ത  സമയലാം
ആവശലമഭാണട്ട്. ചേനില മരുനകേളുലട സസഭഭാവ സങ്കതീര്ണത അനുസരനിചട്ട് പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
കൂടുതല്  സമയലാം  കവണനിവരഭാറുണട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
പ്രവര്ത്തനിചട്ട് വരുന്ന മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളനില് കേഴെനിവതുലാം ലപലടന്നട്ട്
തലന്ന മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി കസഭാഫനിസനികക്കറഡ ട്ട് ഇന്സ്ട്രുലമന്റെട്ട്സട്ട്
ഉളലപലടയള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  മതനിയഭായ
കേഭാരണങ്ങളനിലഭാലത  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി  കശഖരനിക്കുന്ന  മരുന്നട്ട്  സഭാമ്പനിളുകേള
യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധന പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത വരുന്നതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി) മരുനകേളുലട ലഷല്ഫട്ട് ശലഫട്ട് കേഭാലഭാവധനിയനില് ഉടനതീളലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി മരുനകേളുലട റഭാന്റെലാം സഭാലാംപനിങ്ങട്ട് നടത്തനി
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാന ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള
വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനസജമഭായനിട്ടുള്ള  തനിരുവനനപുരലാം  ഡ്രഗ്സട്ട്
ലടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയനില് പ്രതനിവര്ഷലാം 4000 മരുന്നട്ട് സഭാമ്പനിളുകേളുലാം എറണഭാകുളലാം
റതീജനിയണല് ഡ്രഗ്സട്ട് ലടസനിലാംഗട്ട് ലകബഭാറടറനിയനില് നനിലവനില്  4000  സഭാമ്പനിളുകേളുലാം
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പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനവമുണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കകേരള  ലമഡനിക്കല്  സര്വതീസസ്സട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന് ലനിമനിറഡട്ട്  (ലകേ.എലാം.എസട്ട്.സനി.എല്.)  സര്ക്കഭാര് ആശുപതനികേളനില്
വനിതരണത്തനിലനത്തനിക്കുന്ന ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലാം  എന്.എ.ബനി.എല്.
ലകബഭാറടറനികേളനില്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയണലമന്നട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാടട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനമുണട്ട്.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഡ്രഗട്ട് ഇന്ലസകര്മഭാരുലട റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപനില്  നനിന്നട്ട്  ഡ്രഗട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

അകലഭാപതനി മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

271(2888) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഇനലയനില്  ഉലഭാദനിപനിക്കുന്ന  അകലഭാപതനി  മരുനകേളനില്  നലലഭാരു  പങ്കട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനിറഴെനിക്കുന്ന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആകരഭാഗലവകുപനില്  നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലത്ത
കുറനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലടയലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാലസ്മെറനികട്ട് റൂളസട്ട് 1945-ലല ലഷഡക്യൂള
(എലാം)  പ്രകേഭാരമുള്ള അടനിസഭാന സനൗകേരലങ്ങളുലാം പ്രസ്തുത ലഷഡക്യൂള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
വലവസകേളുലാം പഭാലനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് കേണകടഭാള വകുപട്ട് ഉകദലഭാഗസര്
നനിരനരലാം  നനിര്മ്മേഭാണശഭാലകേള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളഭായനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.
അതനിനുകശഷമഭാണട്ട് മരുനനനിര്മ്മേഭാണ ശലസന്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലടയലാം  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന
ഉറപഭാക്കനിയകശഷമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള  അവ  വനിപണനിയനില്  എത്തനിക്കുന്നതട്ട്.
കകേരളത്തനില്  വനിറഴെനിക്കലപടുന്ന  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരപരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമുള്ള  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള,  ആശുപതനികേള  (ഗവണലമന്റെട്ട്/ശപ്രവറട്ട്)എന്നനിവനിടങ്ങളനില് നനിനലാം
റഭാന്ഡലാം സഭാമ്പനിളുകേള ചേടപ്രകേഭാരലാം  കശഖരനിചട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കഭായനി
ഡ്രഗ്സട്ട് ലടസനിലാംഗട്ട്  ലഭാബുകേളനികലയ്ക്കട്ട്  അയയ്ക്കുനണട്ട്.  നനിലവനില് വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
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തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം എന്നനിവനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന രണട്ട് മരുന
പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനികേളഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.   ഇവനിലട  പ്രതനിവര്ഷലാം  8000-ഓളലാം
മരുന സഭാമ്പനിളുകേള ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കുനണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ 5
വര്ഷങ്ങളനിലല ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത
മരുനകേള 4%-ത്തനില് തഭാലഴെ മഭാതമഭാണട്ട് വരുന്നതട്ട്.  മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപട്ട് വരുത്തുന്നതനില് രഭാജലത്തട്ട് നമ്മുലട സലാംസഭാനലാം മുന്പനനിയനിലഭാണട്ട്.  മരുന്നട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ സലാംവനിധഭാനലാം വനിപുലലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാന്നനി,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  പുതനിയ  ലകബഭാറടറനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഈ ലഭാബുകേള കൂടനി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാകുന്നകതഭാലട കകേരള
വനിപണനിയനില് വനിറഴെനിക്കുന്ന ആലകേ മരുനകേളുലട ഏകേകദശലാം  10%  സഭാമ്പനിളുകേളുലടലയങ്കനിലുലാം
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് കേഴെനിയലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞെ മരുനകേള

272(2889) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞെ മരുനകേള വനിറ എത സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര  എലനഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേര്ശനമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന്ന  ഓകരഭാ  ബഭാചട്ട്  മരുനകേളുലാം  കേഭാലഭാവധനിയനിലുടനതീളലാം
നനിശനിത  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തുനകണഭാ  എന്നട്ട്  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി
റഭാന്ഡലാം  സഭാലാംപനിങ്ങട്ട്  നടത്തുകേയലാം  ആയതനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞെതഭായനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്ന  മരുനകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലമഭാത്ത/ചേനിലറ  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  മറട്ട്  ആകരഭാഗലകമഖലയനിലുള്ളവര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ഇവയലട
തുടര്വനിപണനലാം  തടയന്നതനിനുള്ള  സതസരനടപടനി  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഇത്തരത്തനില്  2016-ല് ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞെ മരുനകേള
നനിര്മ്മേനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ  46  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര വകുപ്പുതല നടപടനിയലാം
23 നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളലക്കതനിലര നനിയമ നടപടനിയലാം സസതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞു.

(ബനി)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞെ  മരുനകേലള  major/minor  defects
കേഭാറഗറനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  major  defects  ആയനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയലപടുന്ന  മരുനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളക്കട്ട്  എതനിലര  സമയബന്ധനിതമഭായനി
അകനസഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  Minor  defects
ആയനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയലപടുന്ന നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കകളഭാടട്ട് വനിശദതീകേരണലാം ആവശലലപടുകേയലാം
തുടര്  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  ഇവര്ക്കട്ട്  എതനിലര  ശലസന്സട്ട്  സലസന്ഷന്,
കേഭാന്സകലഷന് ഉളലപലടയള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞെ ആയര്കവദ മരുനകേളുലാം സനൗനരലവര്ദകേ
സഭാധനങ്ങളുലാം

273(2890) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞെ  ആയര്കവദ  മരുനകേളുലാം
സനൗനരലവര്ദകേ സഭാധനങ്ങളുലാം പരസലങ്ങളുലട പനിന്ബലകത്തഭാലട വലനിയകതഭാതനില്
വനിറഴെനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് നനിയമപരമഭായനി നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴെനിയകമഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഇകപഭാള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന്ന  നടപടനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇതട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് നനിയമപരമഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴെനിയലാം.  ഗുണനനിലവഭാരലാം കുറഞ്ഞെ ആയര്കവദ മരുനകേളുലാം
സനൗനരലവര്ദകേ സഭാധനങ്ങളുലാം  വനിപണനലാം ലചേയ്യുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്  ഉടന്
തലന്ന  ഡ്രഗ്സട്ട്  ഇന്ലസകര്മഭാര്  സഭാപനലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സഭാമ്പനിള  കശഖരനിക്കുകേയലാം
പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  അയയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  പരനികശഭാധനയനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നനിലലങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഔഷധലാം  പൂര്ണമഭായലാം  വനിപണനിയനില്  നനിനലാം
പനിന്വലനിക്കുകേയലാം  നനിര്മ്മേഭാതഭാവനിലനതനിലര  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  ആകട്ട്
ആന്റെട്ട് റൂളസട്ട് അനുസരനിചട്ട് നനിയമനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

നനികരഭാധനിച മരുനകേളുലട വനില്പന

274(2891) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികരഭാധനിച പല മരുനകേളുലാം ഇകപഭാഴുലാം  വനിപണനിയനില് ലഭലമഭാലണന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതനിലനതനിലര എനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  മരുനകേളുലട  വനിലന  തടയന്നതനിനട്ട്  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  നതീണകേഭാലലത്ത  പരതീക്ഷണ  നനിരതീക്ഷണ  അടനിസഭാനത്തനില്
വനികേസനിപനിലചടുക്കുന്ന പുതനിയ മരുന്നട്ട് തനഭാതകേളുലട  Safety, Efficiency studies,
Clinical/Non  Clinical  trials  എന്നനിവ  നടത്തനി  clinical  trials-ലന്റെ  അനനിമ
ഘടമഭായ  Post  marketing  surveillance  study  കേഴെനിഞ്ഞെഭാണട്ട്  മനുഷലര്ക്കട്ട്
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ഉപയക്തമഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെട്ട് പുതനിയ മരുനകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന്നതട്ട്.  ടനി മരുനകേള കേഭാലകകമണ മനുഷലരനില് പഭാര്ശസഫലങ്ങള കൂടുതല്
ഉളവഭാക്കുന്നതഭായനി  കേഭാണുകേകയഭാ  ആയതനിലന്റെ  പഭാര്ശസഫലലാം  കുറഞ്ഞെ  പുതനിയ
തനഭാതകേള  വനികേസനിപനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്നപക്ഷലാം  പഭാര്ശസഫലലാം  കൂടുതലഭായനി
കേഭാണുന്ന മരുനകേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നനികരഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ള
മരുനകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണവലാം വനിതരണലാം ലചേയ്തുകേഴെനിഞ്ഞെ മരുനകേളുലട Supply chain
track  ലചേയട്ട്  അവയലട  വനിതരണവലാം  വനിലനയലാം  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപട്ട്
ഫലപ്രദമഭായനി  തടയനണട്ട്.   ആയതനിനഭാല് നനികരഭാധനിച  മരുനകേള  ഒനലാംതലന്ന
വനിപണനിയനില്  ലഭലമല  എന്നട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  കേണകടഭാള  വകുപട്ട്  കേര്ശന
പരനികശഭാധനകേളനിലൂലട  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ഇലഭാലത വനിവനിധ സലാംസഭാനങ്ങളനില് ശലസന്സട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ള Fixed
Dose  Combination  മരുനകേളുലട  Safety  efficiency  data  വനിശകേലനലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത സമനിതനിയലട ശനിപഭാര്ശ പ്രകേഭാരലാം Irrational ആയനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള 344
ഇനലാം  Fixed Dose Combination  മരുനകേള വനിവനിധ ഗസറട്ട് വനിജഭാപനലാം വഴെനി
10-3-2016-ല്  നനികരഭാധനിച്ചു.  പ്രസ്തനത  നതീക്കത്തനിലനതനിലര  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കള
കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുകേയലാം  ബഹു.  ശഹകക്കഭാടതനി  ടനി  നനികരഭാധന  ഉത്തരവനിനട്ട്
തഭാലഭാലനികേ  കസ  അനുവദനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ആയതനിനഭാല്  ടനി  മരുനകേള
വനിപണനിയനില് നനിനലാം പനിന്വലനിക്കുന്നതട്ട് ബഹു.  കകേഭാടതനിയലട അനനിമതതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭാണട്ട്.

ആയര്കവദ മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

275(2892) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആയര്കവദ  മരുനകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
വനിതരണത്തനിനുമഭായനി എലനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയര്കവദ  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിയ്ക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആയര്കവദ മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന
കേഭാരലക്ഷമമലലന്ന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന;
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(ഡനി)  ആയര്കവദ മരുനകേളക്കട്ട്  'സഭാന്കഡര്ശഡകസഷന്'  ഏര്ലപടുത്തഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ആയര്കവദ മരുന്നട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ ഔഷധ
സസലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഔഷധ  സസലകത്തഭാടങ്ങള  വലഭാപകേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആയര്കവദ മരുനകേളുലട വനിപണനത്തനിനുകവണനിയളള
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  കകേഭാലസ്മെറനികട്ട്  ആകട്ട്  ആന്റെട്ട്  റൂളസനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  ഡ്രഗ്സട്ട്  ശലസന്സുലാം  ലഷഡക്യൂള  ടനി-യനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന സനൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ ജനി.എലാം.പനി.  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നനിര്ബന്ധമഭാണട്ട്.
എന്നഭാല് അലാംഗതീകൃത ആയര്കവദ കഡഭാകര്മഭാര്ക്കട്ട് തലന്റെ കരഭാഗനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാന്
കവണനി ഔഷധ നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് ഡ്രഗ്സട്ട് ശലസന്സട്ട് ആവശലമനില.
ഔഷധ നനിര്മ്മേഭാണ ശലസന്സട്ട് നല്കുന്നതനിനട്ട് മുമ്പഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന
മരുനകേളുലട ആയഷട്ട് അലാംഗതീകൃത ലഭാബട്ട് ലടസട്ട് റനികപഭാര്ട്ടുലാം കഫഭാര്മുലയലാം ഡ്രഗ്സട്ട്
കേണകടഭാളര്(ആയര്കവദ)യലട  കേഭാരലഭാലയത്തനില്  സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.  ടനി
കഫഭാര്മുല,  ലടസട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്,  നനിശനിത  ഫതീസട്ട്,  ലഷഡക്യൂള  ടനി  പ്രകേഭാരമുള്ള
കമതീകേരണങ്ങള  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നറനിയന്നതനിനുള്ള  സഭാപനപരനികശഭാധനയലാം
നടത്തനിയകശഷമഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഔഷധ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ശലസന്സട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്.  കപറന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് ലപ്രഭാശപ്രററനി ഔഷധങ്ങളക്കട്ട് ഫലപ്രഭാപ്തനി ലതളനിയനിച
കരഖകേള കൂടനി സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.

(ബനി)   ആയര്കവദ  മരുനകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡ്രഗ്സട്ട് ഇന്ലസകര്മഭാര് വനിപണനിയനില് നനിനലാം നനിര്മ്മേഭാതഭാവനിലന്റെ പക്കല് നനിനലാം
റഭാന്ഡലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  ഡ്രഗ്സട്ട്  ലടസനിലാംഗട്ട്
ലകബഭാറടറനിയനില് ആയര്കവദ വനിഭഭാഗത്തനില് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന.  കൂടഭാലത സലാംസഭാനത്തുള്ള 7 ആയഷട്ട് അപ്രൂവ്ഡട്ട് ലകബഭാറടറനികേളനിലുലാം
ആയര്കവദ മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ശലസന്സട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള എലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുലാം ഗുഡട്ട്  മഭാനുഫഭാക്ചറനിലാംഗട്ട്
പ്രഭാകതീസട്ട്  (ജനി.എലാം.പനി.)  അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇന്ഹനൗസട്ട് ലകബഭാറടറനി
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിര്ബന്ധമഭാക്കുകേയലാം  അവരവര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  ഔഷധങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  അവരവര്തലന്ന  നടത്തനി  പരനികശഭാധനഭാ  ഫലങ്ങള
രജനിസറനില് കരഖലപടുത്തനി സൂക്ഷനിക്കണലമന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ഉണട്ട്.  മുഴുവന്  മരുനകേളുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സനൗകേരലലാം

നനിലവനിലനില.  എറണഭാകുളലാം റതീജനിയണല് ലകബഭാറടറനിയനില് 5000 sq.ft.  ഉള്ള ഒരു

നനില ആയര്കവദത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാലത  തൃശ്ശൂരനില്  പണനി

പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന  ലകബഭാറടറനിയനിലുലാം  ആയര്കവദ  സനിദ  യനഭാനനി

ഔഷധങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന തുടങ്ങഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഔഷധസസല  കൃഷനി  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

ഔഷധ  സസലങ്ങളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാംകവണനി  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാരുകേളുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട സലാംസഭാന ഔഷധസസല കബഭാര്ഡട്ട്

'ഗൃഹഭാങ്കണത്തനില് ഔഷകധഭാദലഭാനലാം',  'കേഭാവകേളനിലല ഔഷധസസല സലാംരക്ഷണലാം',

'സ്കൂളനിലലഭാരു ഔഷധകത്തഭാടലാം', 'ഗൃഹഭാങ്കണത്തനില് അകശഭാകേവലാം ചേനനവലാം' തുടങ്ങനിയ

ജനപ്രനിയ  പദതനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   തനതട്ട്  ആവഭാസ

വലവസയനിലലയലാം ആവഭാസവലവസയ്ക്കട്ട് പുറലമയമുള്ള ഔഷധസസല സലാംരക്ഷണലാം,

ജനിലഭാതല ഔഷധസസല ഉദലഭാനങ്ങള, സര്ക്കഭാര് സര്ക്കഭാരനിതര സഭാപനങ്ങളനിലല

ഔഷധ  സസലഉദലഭാനങ്ങള,  ഗുണകമനയള്ള  ഔഷധ  സസലങ്ങളുലട  ഉലഭാദനലാം,

തരനിശുഭൂമനിയനിലല ഔഷധ സസലകേ കൃഷനി,  വനലാംവകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുള്ള ഔഷധ

സസലകേ കൃഷനി  തുടങ്ങനി  ഔഷധസസലകമഖലലയ  പരനികപഭാഷനിപനിക്കഭാന്  ഉതകുന്ന

വനിവനിധ  പദതനികേള  സലാംസഭാന  ഔഷധസസല  കബഭാര്ഡട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഔഷധസസലകൃഷനി  കൂടുതല്  ജനകേതീയമഭാക്കുന്നതനിനുലാം

പഞഭായത്തട്ട് തലത്തനില് ഔഷധ സസലസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം കകേരളത്തനിലല

ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണലാം കേര്ഷകേസലാംഘങ്ങളുലട

സഹഭായസഹകേരണകത്തഭാടുലാം  കദശതീയ  ഔഷധ  സസലകബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായകത്തഭാടുലാം  കൂടനി  'ഗ്രഭാമതീണലാം'എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   ഔഷധ

സസലങ്ങളുലട  ഉലഭാദന  വര്ദനവട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  'ഔഷധനി'യലട  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല

പരനിയഭാരത്തുള്ള  നഴറനികേളനിലൂലട  എലഭാ  വര്ഷവലാം  ഔഷധ  ശതകേള  ഉലഭാദനിപനിചട്ട്

സനൗജനലനനിരക്കനില്  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  വലഭാപകേമഭായനി

ലപഭാതുജനകബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേളുലാം വൃക്ഷശത്ത വനിതരണവലാം വതീട്ടുമുറത്തട്ട്

ഒരു  ഔഷധകത്തഭാടലാം,  സ്കൂളനില്  ഒരു  ഔഷധകത്തഭാടലാം  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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മരുനകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം

276(2893) ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്ലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനില്ക്കുന്ന മരുനകേളനില് എത ശതമഭാനലാം മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണട്ട്;

(ബനി)  ഇന്സുലനിനനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഉറപഭാക്കുന്നലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മരുനകേള പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് എടുത്ത വകേയനില് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളക്കുലാം
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശനികേ എതയഭാണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിപണനിയനില് ലഭലമഭായ ഏകേകദശലാം  4  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം മരുനകേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാന്നനി, തൃശ്ശൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില് സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്ന മരുന്നട്ട് പരനികശഭാധനഭാ
ലകബഭാറടറനികേള  പ്രവര്ത്തനസജമഭാകുന്നകതഭാടുകൂടനി  സലാംസഭാന  വനിപണനിയനില്
വനിറഴെനിക്കുന്ന മരുനകേളുലട ഏകേകദശലാം 10% സഭാമ്പനിളുകേളുലട എങ്കനിലുലാം ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന നടത്തഭാലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി) സങ്കതീര്ണമഭായ നനിര്മ്മേഭാണപ്രകനിയയനിലൂലട ആണട്ട് (റതീകകേഭാലാംപനിനന്റെട്ട് ഡനി.എന്.എ.
ലടകകഭാളജനി)  ഇന്സുലനിന്  വനികേസനിപനിലചടുക്കുന്നതട്ട്.   നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ
അസലാംസ്കൃത  വസ്തുക്കളുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായള്ള  റഫറന്സട്ട്
സഭാന്കഡര്ഡുലാം  വളലര  തഭാഴ്ന്ന  ഊഷ്മെഭാവഭായ  ശമനസട്ട്  40  ഡനിഗ്രനി  ലസല്ഷലസനില്
സൂക്ഷനികക്കണതനിനഭാല് ഇതനിനഭായനി  സജതീകേരനിചനിട്ടുള്ള പ്രകതലകേ ഡതീപട്ട്  ഫതീസറുലാം
ശവദദ്യുതനി മുടങ്ങഭാതനിരനിക്കഭാന് തക്കതഭായ ജനകറററുലാം അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ഉലഭാദനിപനിച
ഇന്സുലനിന്  മരുനകേള  2-80  C-ല്  സൂക്ഷനികക്കണതഭാണട്ട്.   അതനിനഭാല്  ഇത്തരലാം
മരുനകേള  ഉലഭാദനലാം  തുടങ്ങനി  കരഭാഗനികേളക്കട്ട്  എത്തനിക്കുന്നതുവലര  Cold  Storage
Chain  Maintain  ലചേകയണതഭാണട്ട്.   രഭാജലത്തട്ട് ഇന്സുലനിന് പരനികശഭാധനിക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  കനഭായനിഡയനിലല  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെട്ട്  സഭാപനമഭായ  National
institute  of Biologicals-ല് ഉണട്ട്.   രഭാജലലത്ത മലറഭാരു സലാംസഭാനത്തനിലുലാം ഇവ
ലടസട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനഭായള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഇല.

(സനി)  മരുനകേള പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട് എടുത്ത വകേയനില് ലമഡനിക്കല് കസഭാറുകേളക്കുലാം
സഭാപനങ്ങളക്കുലാം നല്കേഭാനുള്ള കുടനിശനികേ ഏകേകദശലാം ആറര ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.
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ഏറനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല അങ്കണവഭാടനികേള

277(*T2894)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏറനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനിവനിധ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
ആലകേ  എത  അങ്കണവഭാടനികേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നട്ട്  അവയലട  കപരുലാം
നമ്പരുലാം ഉളലപലട അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)പ്രസ്തനത അലാംങ്കണവഭാടനികേളനില് സസനമഭായനി ഭൂമനിയലാം ലകേടനിടവലാം ഇലഭാത്തവ
ഉകണഭാ; എങ്കനില് അവ ഏലതഭാലക്കലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി  പുതുതഭായനി  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം
അങ്കണവഭാടനികേലളയഭാണട്ട് തനിരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഏറനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് വനിവനിധ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി
ആലകേ  236  അങ്കണവഭാടനികേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.  അവയലട കപരുലാം നമ്പരുലാം
അനുബന്ധലാം 1 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  20  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  സസനമഭായനി  ഭൂമനിയലാം  ലകേടനിടവലാം  ഇല.
അവയലട ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം 2 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പുതുതഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  എന്നഭാല് നനിലവനിലുള്ള പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  ഏറനഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  14  അലാംഗന്വഭാടനികേളക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   അവയലട  ലനിസട്ട്
അനുബന്ധലാം 3 ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വനിധവകേളുലട കക്ഷമലാം

278(2895) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേയള്ള  വനിധവകേളുലട  എണലാം  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇലലങ്കനില് ഭര്ത്തഭാവട്ട് മരണലപടവര്, 40 വയസ്സനിനുമുകേളനില് പ്രഭായമുള്ള
വനിവഭാഹലാം കേഴെനിക്കഭാത്ത സ്ത്രതീകേള,  ഭര്ത്തഭാവട്ട് ഉകപക്ഷനിച സ്ത്രതീകേള,  വനിവഭാഹകമഭാചേനലാം
കനടനിയ  സ്ത്രതീകേള  എന്നനിവരുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കശഖരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിധവകേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) വനിധവഭാകക്ഷമത്തനിനഭായനി പുതനിയ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

അലാംഗപരനിമനിതരുലട പുനര്നനിയമനലാം

279(2896) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  കസവനലാം  അനുഷനിച,  അലാംഗപരനിമനിതരഭായനിട്ടുള്ള  എത
കപര്ക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാരനില് പുനര്നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏതു കേഭാലയളവട്ട്  വലര  കസവനലാം അനുഷനിച  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭാണട്ട്
പുനര്നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2008-ല് കജഭാലനി  ലചേയനിരുന്ന അലാംഗപരനിമനിതലര പുനര് നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തഭാല്ക്കഭാലനികേ കസവനലാം അനുഷനിച സര്ക്കഭാരനില് പുനര്നനിയമനലാം ലഭനിച
അലാംഗപരനിമനിതരുലട എണലാം ഈ വകുപനില് കശഖരനിചനിടനില.

(ബനി)   എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്  എകട്ട്കചേഞട്ട് മുകഖന  1-1-1993  മുതല്  31-12-2003
വലര കേഭാലയളവനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേ കസവനമനുഷനിച  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  വനിവനിധ
ഉത്തരവകേളനിലൂലട പുനര്/സനിരനനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനയനിലനില.
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റതീ-ഹഭാബനിലനികറഷന് ലസന്റെറുകേള

280(2898) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള  എത  റതീ-
ഹഭാബനിലനികറഷന്  ലസന്റെറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
സഭാപനങ്ങളുലട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ഏതട്ട് വര്ഷലാം വലരയള്ള ഗ്രഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട്
സഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ഗ്രഭാന്റെട്ട്-ഇന്-എയ്ഡട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി ഏലതങ്കനിലുലാം സഭാപനങ്ങളുലട
അകപക്ഷ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് ഓര്ഫകനജട്ട് കേണകടഭാള കബഭാര്ഡനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  21  സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  അവയലട കപരുവനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)   ഗ്രഭാന്റെട്ട്  ഇന് എയ്ഡനിനട്ട്  അര്ഹതയള്ള സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  2014-15
വലരയള്ള ഗ്രഭാന്റെട്ട് ഇന് എയ്ഡട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അകപക്ഷ ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്ക്കട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ഗ്രഭാന്റെട്ട് ഇന്
എയ്ഡനിനട്ട്  അനുമതനിയള്ള  സഭാപനങ്ങളുലട  അകപക്ഷയനിന്കമല്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  2015-16  വര്ഷലത്ത  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ജനിലഭാ
സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര് സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്. സൂപര്ലലവസര്മഭാരുലട നനിയമനലാം

281(2899) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ശവസര്മഭാരുലട  എത
തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലവനലാം അവ ഏലതഭാലക്ക വനിഭഭാഗത്തനിലഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ജനറല്  വനിഭഭാഗത്തനിലലഭാലത  മറട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  (10  വര്ഷലാം
കസവന പരനിചേയമുളള വര്ക്കര്മഭാര്,  ബനിരുദവലാം  10  വര്ഷലാം കസവന പരനിചേയവമുള്ള
വര്ക്കര്മഭാര്,  ഫതീഡര് കേഭാറഗറനി  ലപ്രഭാകമഭാഷന്)  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന തസ്തനികേകേളനില്
വര്ഷങ്ങളഭായനി  നനിശനിത  കയഭാഗലതയളളവര്  ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  തസ്തനികേകേള
ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളുലട  എണലാം,  വനിഭഭാഗലാം
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കയഭാഗലതയളളവരനിലലങ്കനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസനില്നനിനലാം
പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ICDS  സൂപര്ലലവസര്മഭാരുലട  ഒഴെനിവള്ള  തസ്തനികേകേള  സലാംബന്ധനിച
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനറല് വനിഭഭാഗലാം(പനി.എസട്ട്.സനി. മുകഖന) 43 ഒഴെനിവകേള

എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  കയഭാഗലതയലാം  10  വര്ഷലത്ത
കസവന  പരനിചേയവമുള്ള  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരനില്
നനിനള്ള നനിയമനലാം (പനി.എസട്ട്.സനി മുകഖന)

13 ഒഴെനിവകേള

ബനിരുദകയഭാഗലതയലാം  10  വര്ഷലത്ത  കസവന
പരനിചേയവമുള്ള  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരനില്നനിനള്ള
നനിയമനലാം  (പനി.എസട്ട്.സനി മുകഖന)

146 ഒഴെനിവകേള

ഫതീഡര് കേഭാറഗറനിയനില്നനിനള്ള ഉകദലഭാഗക്കയറലാം ഒഴെനിവകേള ഇല

(ബനി)  ജനറല് വനിഭഭാഗത്തനിലലഭാലത മറട്ട്  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖന നനിയമനത്തനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന്ന തസ്തനികേകേളനില്  നനിശനിത കയഭാഗലതയള്ളവര്
ഇലഭാത്തതതഭായനി പനി.എസട്ട്.സനി-യനില്നനിന്നട്ട് അറനിയനിപട്ട് ഉണഭായനിടനില.

(സനി)  കമല് പ്രസ്തഭാവനിച ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യ്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കയഭാഗലതയള്ളവര്  ഇലഭാത്ത  വനിവരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.
അറനിയനിക്കുന്നപക്ഷലാം മഭാതലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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തതീജനി അങ്കണവഭാടനികേള

282(2900) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ' തതീ ജനി 'അങ്കണവഭാടനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത തനി ജനി അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് ഇതനിനകേലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;
ഇനൗ പദതനിക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റ സഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനികേലള  തതീജനി  അങ്കണവഭാടനികേളഭായനി
ഉയര്ത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ടനി  പദതനി  ലലപലറട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിലല വടനിയര്ക്കഭാവട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലയലാം കേഭാടഭാക്കട
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലയലാം മഭാതൃകേഭാ അങ്കണവഭാടനികേലള തനിരലഞ്ഞെടുത്തട്ട് തതീ ജനി
അങ്കണവഭാടനികേളഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തനി  ജനി  അങ്കണവഭാടനിയഭായനി
ഉയര്ത്തുകേ  എന്നതു  ലകേഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്  0-6  പ്രഭായക്കഭാരഭായ  കുടനികേള,
കേനൗമഭാരക്കഭാരഭായ  ലപണകുടനികേള,  സ്ത്രതീ  വകയഭാജനങ്ങള  എന്നനിങ്ങലനയള്ള  മൂന
തലമുറകേളുലട സലാംഗമ സഭാനമഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ എന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  118  അങ്കണവഭാടനികേള  മഭാതൃകേഭാ  അങ്കണവഭാടനിയഭായനി
ഉയര്ത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തനി ജനി അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് മറട്ട്
അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് ലഭനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം മഭാതമഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.

 കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷലന്റെ സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണ പദതനികേള

283(2901) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന് കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ
മനിഷലന  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഏതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  ഏലതലഭാലാം  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന്  ഇതുവലര  സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
ആസൂതണലാം ലചേയ പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര് 38/2016/റനി.ഡനി. തതീയതനി 19-2-2016.

(ബനി) സ്ത്രതീശക്തനി പദതനി പ്രകേഭാരലാം സ്ത്രതീകേളുലട ഉന്നമനത്തനിനുലാം വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുലാം
ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുലാം  കവണനി  തഭാലഴെപറയന്ന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ടനി ഉത്തരവനില് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്:

1. ലതഭാഴെനില് പങ്കഭാളനിത്തലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

2. അതനികമത്തനിനുലാം ചൂഷണത്തനിനുലാം വനികധയരഭാകുന്ന സ്ത്രതീകേളുലടയലാം
ലപണകുടനികേളുലടയലാം പുനരധനിവഭാസത്തനിനുള്ള പദതനികേള

3. സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനികന്നഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്ന  എന്നഭാല്
പഠനത്തനില്  മനികേച  വനിജയലാം  കനടനിയ  ലപണകുടനികേളക്കട്ട്
ഉന്നത വനിദലഭാഭലഭാസലാം ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള പദതനികേള

4. ശഭാരതീരനികേ/മഭാനസനികേ  ലവല്ലുവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന
ലപണകുടനികേളക്കുലാം സ്ത്രതീകേളക്കുമഭായള്ള  പുനരധനിവഭാസ  
പദതനികേള

5. സ്ത്രതീകേള  ഗൃഹനഭാഥരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  കുടനികേളുലട  
പുനരധനിവഭാസത്തനിനുള്ള പദതനികേള

6. 60  വയസ്സനിനട്ട്  മുകേളനില്  പ്രഭായമുള്ള  വകയഭാജനങ്ങളഭായ  
സ്ത്രതീകേളക്കട്ട് കവണനിയള്ള പദതനികേള

7. ലപണകുടനികേളക്കട്ട്  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്ന  
പദതനികേള

8. വനിധവകേളഭായ സ്ത്രതീകേളക്കട്ട് പുരധനിവഭാസത്തനിനുള്ള പദതനികേള.

(സനി)  സലാംസഭാന കലഭാടറനി  വകുപട്ട് സ്ത്രതീശക്തനി കലഭാടറനിയലട  17  നറുലക്കടുപട്ട്
ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  നടത്തനി.   ഇതനില്നനിനലാം  കേനിട്ടുന്ന ലഭാഭലാം  'പഭാന്  ഫണട്ട്'
മുകഖന  നനിരവധനി  പദതനികേളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  ഇതുമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ലപട  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  വനിദഗ് ദരഭായവലര  പലങ്കടുപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കകേരള  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാമനിഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ശനില്പശഭാലകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

851/2019
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വനനിതഭാ ലപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫതീസര്

284(2902) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലല വനനിത ലപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫതീസര് തസ്തനികേയലട
നനിയമന രതീതനി എങ്ങലനയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട് സലാംബന്ധനിച സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനിലല  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വനനിത  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ഓഫതീസര്
തസ്തനികേയനിലല നനിയമനത്തനിനട്ട് മുന്ഗണന ഉകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  നനിലവനിലുള്ള  വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില്  10  വര്ഷലാം കസവനകേഭാലഭാവധനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ലലസകക്കഭാളജനി,  കസഭാഷലല്  വര്ക്കട്ട്  അലലങ്കനില്  കസഭാകഷലഭാളജനിയനിലുള്ള
ബനിരുദഭാനനരബനിരുദലാം  അലലങ്കനില്  അലാംഗതീകൃത  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്നനിനള്ള
നനിയമബനിരുദലാം ഉള്ള ഫതീഡര് കേഭാറഗറനിയനില് ഉളലപട അലാംഗതീകൃത കപ്രഭാകബഷണര്മഭാരഭായ
ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംയക്ത  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസനില്നനിനലാം  വനനിതഭാ  ലപ്രഭാടക്ഷന്
ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  വനികശഷഭാല്  ചേടത്തനില്  വലവസ
ലചേയ്യുനണട്ട്.   അര്ഹരഭായ  ജതീവനക്കഭാരുലട  അഭഭാവത്തനില്  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനലാം
നല്കേഭാനുലാം  വനികശഷഭാല്  ചേടപ്രകേഭാരലാം  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  ഇതട്ട്  സലാംബന്ധനിച
വകുപനിലല  വനികശഷഭാല്  ചേട  കഭദഗതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബന്ധമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)   ടനി  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കഭാന്  അര്ഹതയള്ള  ഏലതഭാലക്ക
വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാലരയഭാണട്ട്  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനിയനില്  ഉളലപടുകത്തണലതന്നതട്ട്
സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം  വനികശഷഭാല്  ചേടത്തനില് ഉളലപടഭാതനിരുന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്  ഒഴെനിവള്ള
തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയഭാതനിരുന്നതട്ട്.   ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനിയനില്
ഏലതഭാലക്ക  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാലര  ഉളലപടുത്തണലമന്ന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
വനികശഷഭാല് ചേടലാം കഭദഗതനി ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 291

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാമനിഷന്

285(2903) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ
മനിഷലന്റെ കനതൃതസത്തനില് ഭനിന്നകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി നടത്തഭാറുള്ള ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  നടത്തനിയ  കേലഭാമ്പുകേളുലട  വനിവരങ്ങള
തതീയതനി തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ലമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള  നടന്നനിടനിലലങ്കനില്  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)   മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില്  9-8-2016,  12-8-2016,  25-8-2016  3-9-2016
എന്നതീ തതീയതനികേളനിലഭായനി 4 ലലവകേലലനനിര്ണയ ലമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ബഭാധകേമല.

സ്കൂള കേനൗണസനിലര്മഭാരുലട കവതനലാം

286(2904) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ലഎ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  കബഭാക്കുകേളനിലുലാം
കസവനലാം  അനുഷനിച്ചു  വരുന്ന  സ്കൂള  കേനൗണസനിലര്മഭാരുലട  കവതനലാം  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം സനിര നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലഎ.ഇ.ഡനി.  കേനൗണസനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്  തുലലമഭായ  കവതനലാം  സ്കൂള
കേനൗണസനിലര്മഭാര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയനര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സ്കൂള കേനൗണസനിലര്മഭാരുലട
കവതനലാം  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  വരുന.  കേനൗണസനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്  സനിര
നനിയമനലാം നല്കുന്നകേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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(ബനി)  സ്കൂള കേനൗണസനിലനിലാംഗുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ള കേണലസപ്റട്ട്
കനഭാടനില് അവരുലട കവതനലാം വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല ലഎ.ഇ.ഡനി. കേനൗണസനിലര്മഭാര്ക്കട്ട്
തുലലമഭാക്കണലമന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്. എന്നഭാല് ഇങ്ങലന ഒരു തസ്തനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനില് ഇല.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം സ്കൂള കേനൗണസനിലര്മഭാരുലട കവതനലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
പരനിഷ്കരനിചട്ട് വരുന.

അനഭാഥരുലാം നനിരഭാലലാംബരുമഭായവര്ക്കുള്ള ഭവന പദതനി

287(2905) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അനഭാഥരുലാം നനിരഭാലലാംബരുമഭായ ആളുകേളക്കട്ട് ഒരുമനിചട്ട് തഭാമസനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനിലുളള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  അവര്ക്കട്ട്  കവണനി
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  പദതനികേളുലാം  എലനലഭാലമന്നട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അച്ഛനുലാം  അമ്മേയലാം  മരണലപടതുലാം  പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ
കുടനിളക്കട്ട് വതീടുലാം സലവലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുളള പദതനികേള ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനഭാഥരുലാം നനിരഭാലലാംബരുമഭായ ആളുകേളക്കട്ട് ഒരുമനിചട്ട് തഭാമസനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനില.   സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില് വൃദര്ക്കഭായനി  വൃദസദനലാം,
വനികേലഭാലാംഗരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി  വനികേലഭാലാംഗ  വനനിതഭാസദനലാം,  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
നഗരത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  നനിരഭാലലാംബരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കുമഭായനി  മഹനിളഭാമനനിരലാം
തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കനര്വഴെനി പദതനി

288(2906) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപ്രഭാകബഷന്  സമ്പ്രദഭായലാം  ആധുനനികേവത്ക്കരനിചട്ട്
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കനര്വഴെനി പദതനിയലട തുടര്ഘടത്തനില് പദതനിപ്രകേഭാരലാം
നടപഭാകക്കണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലനലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  എത  തുകേ  വകേയനിരുത്തുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) നടപ്പു വര്ഷലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് ലസകടറനിയലട അദലക്ഷതയനില്
കചേര്ന്ന  കനര്വഴെനി  പദതനി  അവകലഭാകേനകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആയതനില് എലനലഭാലാം തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  ലപ്രഭാകബഷന്  സമ്പ്രദഭായലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരനിചട്ട്
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കനിവരുന്ന
പദതനിയഭാണട്ട്  'കനര്വഴെനി'  ആറുമഭാസലാം  വതീതമുള്ള  5  ഘടങ്ങളഭായനിടഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.   ഇതനില്  ലലപലറട്ട്  ലഫയ്സട്ട്  കേണ്ണൂര്,  പത്തനലാംതനിട,  ലകേഭാലലാം
വയനഭാടട്ട്,  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   തുടര്ന്നട്ട്  ഒന്നഭാലാംഘട
പദതനി  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  നടപനിലഭാകക്കണതുണട്ട്.  ഒന്നഭാലാംഘടത്തനില് നടപനിലഭാകക്കണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ലടയനിനനിലാംഗട്ട് ഓഫട്ട് കപ്രഭാജകട്ട് സഭാഫട്ട്

2. അടനിസഭാന സനൗകേരലലാം വനികേസനിപനിക്കല്

3. ലഎ.ഇ.സനി. കപ്രഭാഗ്രഭാലാംസട്ട്

4. എലാം.ലഎ.എസട്ട്. സനിസത്തനിലന്റെ കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന് 

5. എലാം.ലഎ.എസട്ട്. ലടയനിനനിലാംഗട്ട്

6. ലതീഗല് കേനൗണസനികലഴനിലന്റെ നനിയമനലാം

7. പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം കനിനനിക്കല് ലലസകക്കഭാളജനിസനിലന്റെ നനിയമനലാം

8. ലപ്രഭാകബഷന് അസനിസനമഭാരുലട നനിയമനലാം

(ബനി)   കനര്വഴെനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ആലകേ  2,50,17,700
രൂപയഭാണട്ട്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  ഒന്നഭാലാംഘട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
61,44,583 രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.

(സനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് ലസകടറനിയലട അദലക്ഷതയനില് 16-12-2015
ലഭാണട്ട് അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം കചേര്ന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  ഒന്നഭാലാംഘട പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
6-7-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  317/2016/സഭാനതീവ  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  അവകലഭാകേന  കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കസഭാഷലല് ലസകേക്യൂരനിറനി മനിഷന് മുകഖനയള്ള കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

289(2907) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാഷലല്  ലസകേക്യൂരനിറനി  മനിഷന്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  കക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട് കമഭാകടഭാര് ഘടനിപനിച മുചകവഭാഹനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഏലതങ്കനിലുലാം പദതനി സര്ക്കഭാര് രൂപലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കസഭാഷലല്  ലസകേക്യൂരനിറനി  മനിഷന് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന കക്ഷമ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട്  കമഭാകടഭാര് ഘടനിപനിച മുചകവഭാഹനങ്ങള വനിതരണലാം
നടത്തുന്ന പദതനി വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷനനില് നനിലവനിലുണട്ട്.  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിച്ചുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനിട്ടുമഭാണട്ട്  വനിതരണലാം  നടത്തനി
വരുന്നതട്ട്.

റനിടയര് ലചേയവരുലട പുനര് നനിയമനലാം

290(2908) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്ലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബഭാര്ഡുകേള,  ലസഭാശസറനികേള  എന്നനിവ  ഉളലപലട  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  വനിരമനിച  എത  കപര്  ഇകപഭാഴുലാം
അവനിടങ്ങളനില് കസവനമനുഷനിക്കുനലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  വനിരമനിച  ജതീവനക്കഭാരുലട  കസവനലാം  ആ  തസ്തനികേകേളനില്
ആവശലമഭാകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന്
തസ്തനികേകേളഭാക്കനി മഭാറഭാത്തതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപന്ഷന്  വഭാങന്നയഭാളക്കട്ട്  വതീണലാം  കവതനലാം  നല്കുന്നതട്ട്  അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലതയണഭാക്കുലമന്ന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുന്നതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല അങ്കണവഭാടനികേള

291(2909) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സസനമഭായനി  സലമനിലഭാലത  മറട്ട്
ലകേടനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എത അങ്കണവഭാടനികേളുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനില് സസനലാം ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എത
അങ്കണവഭാടനികേളുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സസനലാം  ലകേടനിടമനിലഭാത്ത
അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  അടനിയനരമഭായനി  അവ  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സസനമഭായനി സലമനിലഭാലത മറട്ട്
ലകേടനിടങ്ങളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 42 അങ്കണവഭാടനികേളുണട്ട്.

(ബനി)  ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനില് സസനലാം ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 147
അങ്കണവഭാടനികേളുണട്ട്.

(സനി)  ആലത്തൂര് ഉളലപലട എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം സസനമഭായനി
സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  വനിവനിധ പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി
അങ്കണവഭാടനി ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലപ്രഭാകബഷന് ഓഫട്ട് ഒഫകന്റെഴ ട്ട് ആകട്ട്

292(2910) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപ്രഭാകബഷന്  ഓഫട്ട്  ഒഫകന്റെഴട്ട്  ആകട്ട്,  കകേരള  കബഭാര്സല്  സ്കൂള  ആകട്ട്
എന്നനിവയലട  നനിര്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്
എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപ്രഭാകബഷന് ഓഫട്ട് ഒഫലന്റെഴട്ട്  ആകട്ട് മഭാതമഭാണട്ട്  നനിലവനില് സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.   കകേരള കബഭാര്സല്  സ്കൂള ആകട്ട് ജയനില് വകുപട്ട്
മുഖഭാനരമഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ലപ്രഭാകബഷന് ഓഫട്ട് ഒഫകന്റെഴട്ട്  ആകട്ട് കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനികലയ്ക്കഭായനി  'കനര്വഴെനി'  എന്ന  കപരനില്  ഒരു  പുതനിയ  പദതനി
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.
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മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല അങ്കണവഭാടനികേള

293(2911) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ആലകേ എത അങ്കണവഭാടനികേള
ഉലണന്നട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില്  സസനമഭായനി  ലകേടനിടമുള്ള  അങ്കണവഭാടനികേള
എതലയണലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സസനമഭായനി സലമുണഭായനിട്ടുലാം
ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  അങ്കണവഭാടനികേള  എതലയണമുലണനലാം  അവ  ഏലതഭാലക്ക
എനമുള്ളതനിലന്റെ പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  നനിലവനില്
ഏലതങ്കനിലുലാം  പദതനിയകണഭാലയന്നട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ആലകേ 233 അങ്കണവഭാടനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇതനില സസനമഭായനി ലകേടനിടമുള്ള അങ്കണവഭാടനികേളുലട എണലാം
97 ആണട്ട്.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് സസനമഭായനി സലമുണഭായനിട്ടുലാം
ലകേടനിടമനിലഭാത്ത  7  അങ്കണവഭാടനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  അവയലട പഞഭായത്തു
തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി അങ്കണവഭാടനികേളുലട
എണലാം

അങ്കണവഭാടനി
നമ്പര്

മഭാകവലനിക്കര 1 106

ചുനക്കര 1 33

നൂറനഭാടട്ട് 1 59

തഭാമരക്കുളലാം 1 66

വള്ളനിക്കുന്നട്ട് 3 131, 136,146

     ആലകേ 7

(സനി)  സസനമഭായനി സലലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള അങ്കണവഭാടനികേളക്കട്ട് നനിലവനിലുള്ള
വനിവനിധ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  അങ്കണവഭാടനികേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിചട്ട് വരുന.
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കസറട്ട് ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാലലസറനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള

294(2912) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലനങ്കനിലുലാം കേര്മ്മേപദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  നനിനലാം
ജനിലഭാതലത്തനികലക്കട്ട്  തുകേ  ശകേമഭാറത്തനിനഭായനി  കസറട്ട്  ശചേല്ഡട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന്
ലസഭാശസറനി സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുടനികേളുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള  മുകഖന  നടപഭാക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ബന്ധലപട  വകുപട്ട്  അദലക്ഷനഭാരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കസറട്ട്
ശചേല്ഡട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ലസഭാശസറനി  എനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ജനിലഭാകേളകര്മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  എത
തവണ വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  ജനിലഭാതലത്തനില്  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.പദതനി  നനിര്വഹണലാം  കേഭാരലക്ഷമ
മഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കസറട്ട് ശചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാശസറനി എലനഭാലക്ക നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ശരഭാശരനി  55:45  എന്ന  അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ലഭലമഭാകുന്ന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം ആനുപഭാതനികേ സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം
കസറട്ട്  ലലചേല്ഡട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ലസഭാലലസറനിയലട  കദശഭാല്കൃത  ബഭാങ്കനിലുള്ള
അക്കനൗണനികലയ്ക്കട്ട്  മഭാറനി  നനികക്ഷപനികക്കണതുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയനില്നനിനലാം  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ വനിനനികയഭാഗനികക്കണതുമഭാലണന്നട്ട് മഭാര്ഗകരഖ
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംവലര  എസട്ട്.സനി.പനി.എസട്ട്.  ലന്റെ
STSB അക്കനൗണനില് നനികക്ഷപനിചനിരുന്ന തുകേയനില്നനിനലാം ബന്ധലപട ജനിലഭാ ശനിശു
സലാംരക്ഷണ  ഓഫതീസറുലട  TSB  അക്കനൗണനികലക്കട്ട്  ലചേക്കട്ട്  മുകഖന  തുകേ
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അനുവദനിച്ചുവരനികേയഭായനിരുന.   എന്നഭാല്  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2016-17)
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  BAMS  (Budget  Allocation  and  Management
System)നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിവകുപനില്  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി
ഓഫതീസര്മഭാലര സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  കേണകടഭാളനിലാംങട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയലാം
ലചേയ സഭാഹചേരലത്തനില് തുകേ ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  -ലന്റെ ശതീര്ഷകേമഭായ  2235-02-
102-61(P)-ല്നനിനലാം ബന്ധലപട ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്ക്കട്ട് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയലാം ഡനി.എസട്ട്.ലജ.ഒ.  ജനിലഭാ  ശനിശുസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസറുലട  ബഭാങ്കട്ട്
അക്കനൗണനികലയ്ക്കട്ട് ഫണട്ട് ലകഡനിറട്ട് ടഭാന്സര് ലചേയട്ട് നല്കുകേയമഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

(സനി)  സലാംകയഭാജനിത  ശനിശുസലാംരക്ഷണ  പദതനി  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭാകകേണതട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം  ഉണഭാകകേണതുണട്ട്.
ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  ലലഗഡട്ട് ലലലനുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായള്ള  ഏകകേഭാപനലാം
ഉറപഭാക്കണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.   വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  പടനികേജഭാതനി
വനികേസനലാം,  പടനികേവര്ഗ വനികേസനലാം,  പഞഭായത്തട്ട്,  അര്ബന് അഫകയഴട്ട്,  ലതഭാഴെനില്
മുതലഭായ  വകുപ്പുകേളുമഭായഭാണട്ട്  ഏകകേഭാപനലാം  ഉണഭാകകേണതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പൂര്ണമഭായലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായള്ള ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)   ലജ.ലജ.  ആകട്ട്,  ലജ.ലജ.  റൂളസട്ട്  എന്നനിവയലട  ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗട്ട്
ഏജന്സനിയഭായനി ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്. സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  2000-ലല ലജ.ജ.
ആകനില്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി
കനരനിടട്ട്  ബന്ധമുണഭായനിരുന്നനില.  ആയതനിനഭാല് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചു
കചേര്കക്കണ ആവശലകേത ഉണഭായനിരുന്നനില.  എന്നഭാല്  2015-ലല പുതുക്കനിയ ജവലലനല്
ജസനിസട്ട് (ലകേയര് ആന്റെട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫട്ട് ചേനില്ഡ്രന്)  ആക്ടുലാം 2016-ലല കമഭാഡല് റൂളുലാം
പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് ചേനില ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങള നനിര്വഹനികക്കണതുള്ളതനിനഭാല്
ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരുലട മതീറനിലാംഗട്ട് വനിളനിച്ചു കചേര്ക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) 1. ശദയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമഭായ  കുടനികേലള  കേണ
പനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  സര്കവ  (Vulnerability
mapping)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയലട
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

2.  കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  CWC/JJB-കേളനില്  ലമമ്പര്മഭാലര
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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3.  ഓകരഭാ ജനിലയനികലയലാം ജനിലഭാ ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് യണനിറ്റുകേള
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  (ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
അവകശഷനിക്കുന്ന  5  മഭാസ കേഭാലയളവനികലയ്ക്കുള്ളതട്ട്.)  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട
അനുവഭാദകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

കസറട്ട് ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാലലസറനി

295(2913) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനികേളുലട അവകേഭാശസലാംരക്ഷണവമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് വനിവനിധ വകുപ്പുകേള
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ബന്ധലപട
വകുപട്ട്  അദലക്ഷന്മഭാരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുന്നതനിനട്ട്  കസറട്ട്  ലലചേല്ഡട്ട്
ലപ്രഭാടക്ഷന്  ലസഭാലലസറനി  എലനലഭാലാം  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനിയലട  ജനിലഭാതല നനിര്വഹണ  സലാംവനിധഭാനമഭായ
ജനിലഭാ ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് യണനിറ്റുകേള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ബന്ധലപട
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷലാം  എത  തവണ  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചു
കചേര്ത്തനിട്ടുലണന്നട്ട് ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാതലത്തനില്  ഐ.സനി..പനി.എസട്ട്.  പദതനി  നനിര്വഹണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കസറട്ട് ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാലലസറനി എലനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംകയഭാജനിത ശനിശുസലാംരക്ഷണപദതനി ഫലപ്രദമഭായനി നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമഭായനി ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭാകകേണതട്ട് അതലഭാവശലമഭാണട്ട്.  വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഭാപനലാം  സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  ഉണഭാകകേണതുണട്ട്.
ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  ലലഗഡട്ട് ലലലനുലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായള്ള  ഏകകേഭാപനലാം
ഉറപഭാക്കണലമന്നട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  പടനികേജഭാതനി
വനികേസനലാം,  പടനികേവര്ഗ വനികേസനലാം,  പഞഭായത്തട്ട്,  അര്ബന് അഫകയഴട്ട്,  ലതഭാഴെനില്
മുതലഭായ  വകുപ്പുകേളുമഭായഭാണട്ട്  ഏകകേഭാപനലാം  ഉണഭാകകേണതട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പൂര്ണമഭായലാം  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായള്ള  ഏകകേഭാപനലാം  ഉണഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  അടനിയനരമഭായനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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(ബനി)   പതനിനഭാലട്ട്  ജനിലകേളനിലുമഭായനി  നഭാല്പതട്ട്  കയഭാഗങ്ങള  കൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.
കുടനികേളുലട  അവകേഭാശസലാംരക്ഷണവമഭായനി  ബന്ധലപടട്ട്  ജനിലഭാതല പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  ലലചേല്ഡട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന്  കേമ്മേനിറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനിയനില്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്
ലചേയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ കേളകര് ലലവസട്ട് ലചേയര്മഭാനുലാം ജനിലഭാ  ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന്
ഓഫതീസര്  കേണവതീനറുമഭാണട്ട്.   കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷലാം  പ്രസ്തുത  കയഭാഗലാം  വനിളനിചതനിലന്റെ
ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം - 2

ലകേഭാലലാം - 3

പത്തനലാംതനിട - 5

ആലപ്പുഴെ - 6

കകേഭാടയലാം - 3

ഇടുക്കനി - 2

എറണഭാകുളലാം - 2

തൃശ്ശൂര് - 3

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 3

മലപ്പുറലാം - 2

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 3

വയനഭാടട്ട് - 1

കേണ്ണൂര് - 3

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 2

ആലകേ 40

(സനി) (i) ശദയലാം  സലാംരക്ഷണവലാം  ആവശലമഭായ  കുടനികേലള  കേണ

പനിടനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സമഗ്രമഭായ  ഒരു  സര്കവ  (vulnerability

Mapping) സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയലട

പ്രഭാരലാംഭ നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 
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(ii) കേഭാലഭാവധനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  CWC/JJB-കേളനില് ലമമ്പര്മഭാലര
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(iii) ഒഭാകരഭാ ജനിലകേളനികലയലാം ജനിലഭാ ലലചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് യണനിറ്റുകേള
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന  (ഇനൗ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
അവകശഷനിക്കുന്ന  5  മഭാസ കേഭാലയളവനികലയ്ക്കുള്ളതട്ട്)  പദതനികേള
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  എകനികേക്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട
അനുവഭാദകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാരുലട സര്വതീസട്ട് കേഭാലയളവട്ട്

296(2914) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അങ്കണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളവര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള സര്വതീസട്ട്
കേഭാലയളവട്ട് പ്രകതലകേമഭായനി പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലടയലാം  ലഹല്പര്മഭാരുകടയലാം  ഓണകററനിയലാം
വര്ദനിപനിചകപഭാള അവരുലട സര്വതീസുലാം കേഭാലയളവലാം പരനിഗണനിചനിരുന്നനില.

കസറട്ട് ഇനനികഷലറതീവട്ട് ഓണ ഡനിലസബനിലനിറനി

297(2915) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കസറട്ട്  ഇനനികഷലറതീവട്ട്
ഒഭാണ ഡനിലസബനിലനിറതീസട്ട് (SID)- ലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില് ശവകേലലങ്ങള ഉള്ള എത കപരുലണനലാം
അവരനില്  എതകപര്ക്കട്ട്  ശവകേലല  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ശവകേലല സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചനിടട്ട്  അതട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത
എത കപരുണട്ട്;  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര്ക്കട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട്
തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നല്കേഭാനഭാവലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കസറട്ട്  ഇനനികഷലറതീവട്ട്  ഓണ ഡനിലസബനിലനിറതീസട്ട്  (SID)-യലട പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  ലസകടറനി  അദലക്ഷനഭായനി
എസട്ട്.ലഎ.ഡനി. ഇലാംപനിലമകന്റെഷന് ആന്റെട്ട് കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇനൗ
കേമ്മേനിറനിയനില് സഭാമൂഹലനതീതനി,  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്  അദലക്ഷന്മഭാരുലാം
ധന വകുപനിലന്റെ പ്രതനിനനിധനിയലാം അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.  എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.-യലട പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനി  ആവശലമഭായ  മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേലയനള്ളതഭാണട്ട്
കേമ്മേനിറനിയലട  ചുമതല.  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  ഇനൗ  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗലാം  കചേര്ന്നട്ട്
എസട്ട്.ലഎ.ഡനി.-യലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.

(ബനി)   സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  2014-15-ല്  നടത്തനിയ  അലാംഗപരനിമനിത
ലസന്സസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  793937  അലാംഗപരനിമനിതരുണട്ട്.   ഇവരനില്
464777  കപര്ക്കട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുലാം  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  മനിഷനുലാം  കചേര്ന്നട്ട്
ലമഡനിക്കല് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം തനിരനിചറനിയല് കേഭാര്ഡുകേളുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില് ലലവകേലല സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട് അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളവര്  37165
ആണട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം - 1590

ലകേഭാലലാം - 1478

പത്തനലാംതനിട - 361

ആലപ്പുഴെ - 1935

കകേഭാടയലാം - 913

ഇടുക്കനി - 1200

എറണഭാകുളലാം - 1007

തൃശ്ശൂര് - 9558

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 2950

മലപ്പുറലാം - 5001

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 3001

വയനഭാടട്ട് - 1385

കേണ്ണൂര് - 5040

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 1746
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ലതരലഞ്ഞെടുപട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതനിനഭാല് മഭാര്ചട്ട്,  ഏപ്രനില്,
കമയട്ട് മഭാസങ്ങളനില് കേലഭാമ്പുകേള നടത്തനിയനിരുന്നനില.  2016  ജൂലലല മുതലഭാണട്ട് ഇനൗ
വര്ഷലത്ത കേലഭാമ്പുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുതുടങ്ങനിയതട്ട്. 2017 മഭാര്ചട്ട് മഭാസത്തനിനുമുമ്പഭായനി
മുഴുവന് അകപക്ഷകേളുലാം തതീര്പഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വര്ദനിപനിച ശമ്പളലാം

298(2916) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വര്ദനിപനിച  ശമ്പളലാം  കൃതലമഭായനി
ലഭനിക്കുനണട്ട് എന്നട്ട് ഉറപ്പു വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പല  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  (പഞഭായത്തട്ട്)  അങ്കണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുള്ള  ശമ്പള  വനിഹനിതലാം  നല്കേനിയനിടനിലലന്നതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വര്ദനിപനിച ശമ്പളലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പഭാന്
ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി നല്കുന്ന കേഭാരലലാം ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അങ്കണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വര്ദനിപനിച ഓണകററനിയലാം  കൃതലമഭായനി
ലഭനിക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   അങ്കണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാരുലട  ഓണകററനിയലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
25-2-2016-ലല സ.ഉ. (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  21/2016/സഭാനതീവ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. അതുപ്രകേഭാരലാം വര്ദനിപനിച മുഴുവന് ഓണകററനിയവലാം തകദ്ദേശ ഭരണ
സഭാപനങ്ങള  വഹനിക്കണലമന്നട്ട്  വലവസ  ലചേയനിരുനലവങ്കനിലുലാം  പല
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  വഹനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
വര്ദനിപനിച  ഓണകററനിയത്തനിലന്റെ  50%  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പഭാന്  ഫണനില്നനിനലാം
വഹനിക്കഭാന്  വലവസ  ലചേയട്ട്  30-8-2016-യനിലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  409/16/
സഭാനതീവ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

കുടനികേളുലട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണ പദതനി

299(2917) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളുലട  അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിയഭായ  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
കേര്മ്മേ പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന തലത്തനില്
നനിന്നട്ട്  ജനിലഭാതലത്തനികലക്കട്ട്  ഫണട്ട്  ശകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.
മഭാര്ഗനനിര്കദ്ദേശകേ കരഖ നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി  കരഖയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  സമയപരനിധനി  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  നനിനലാം
ജനിലഭാ തലത്തനികലയ്ക്കുട്ട് ഐ.സനി.പനി.എസട്ട്. പദതനി തുകേ ശകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി
കസറട്ട് ശചേല്ഡട്ട് ലപ്രഭാടക്ഷന് ലസഭാശസറനി സസതീകേരനിച നടപടനി എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  മഭാര്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് പദതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)   സലാംസഭാനത്തട്ട് ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
ശരഭാശരനി  55:45  എന്ന  അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  വനിഹനിതങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ലഭലമഭാകുന്ന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം ആനുപഭാതനികേ സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം
കസറട്ട്  ലലചേല്ഡട്ട്  ലപ്രഭാടക്ഷന്  ലസഭാലലസറനിയലട  കദശഭാല്കൃത  ബഭാങ്കനിലുള്ള
അക്കനൗണനികലയ്ക്കട്ട്  മഭാറനി  നനികക്ഷപനികക്കണതുലാം  പ്രസ്തുത  തുകേയനില്നനിനലാം  പദതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ വനിനനികയഭാഗനികക്കണതുമഭാലണന്നട്ട് മഭാര്ഗകരഖ
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന. 

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാംവലര എസട്ട്.സനി.പനി.എസട്ട്.-ലന്റെ  STSB
അക്കനൗണനില്  നനികക്ഷപനിചനിരുന്ന  തുകേയനില്നനിനലാം  ബന്ധലപട  ജനിലഭാ  ശനിശു  സലാംരക്ഷണ
ഓഫതീസറുലട  TSB  അക്കനൗണനികലക്കട്ട്  ലചേക്കട്ട്  മുകഖന  തുകേ  അനുവദനിച്ചു
വരനികേയഭായനിരുന.  എന്നഭാല്  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  (2016-17)  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  BAMS  (Budget  Allocation  and  Management  System)
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില് ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്മഭാലര
സകബഭാര്ഡനികനറട്ട്  കേണകടഭാളനിലാംങട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുകേയലാം  ലചേയ
സഭാഹചേരലത്തനില്  തുകേ  ലഎ.സനി.പനി.എസട്ട്.  -ലന്റെ  ശതീര്ഷകേമഭായ  2235-02-102-
61(P)-ല് നനിനലാം ബന്ധലപട ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്ക്കട്ട് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെഭായനി
അനുവദനിക്കുകേയലാം  (Distric  Social  Justice  Officer)  ജനിലഭാ സഭാമൂഹലനതീതനി ഓഫതീസര്
ഡനി.എസട്ട്.ലജ.ഒ.  ജനിലഭാ  ശനിശുസലാംരക്ഷണ ഓഫതീസറുലട  ബഭാങ്കട്ട്  അക്കനൗണനികലയ്ക്കട്ട്
ഫണട്ട് ലകഡനിറട്ട് ടഭാന്സര് ലചേയട്ട് നല്കുകേയമഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

ആശസഭാസ കേനിരണലാം പദതനി

300(2918) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആശസഭാസകേനിരണലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിചതട്ട്  എന്നഭാലണനലാം  ഇതനിലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഏതു വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നവരഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 305

(ബനി)  ഈ  പദതനിയലട  ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗട്ട്  ഏജന്സനി  ഏതഭാണട്ട്;  പദതനി
ആരലാംഭനിചകശഷലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  പദതനിക്കട്ട്  നതീക്കനിലവച  തുകേയലാം  ലചേലവഴെനിച
തുകേയലാം ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട എണവലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്ന
സഹഭായധനലാം  എതയഭായനിരുന  എനലാം  ഇതട്ട്  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നതുലാം
സലാംബന്ധനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2013-14 മുതല്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  അകപക്ഷനിചവരുലട  എണലാം,
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിചവരുലട  എണലാം,  ഏതു  വര്ഷലാംവലര  ധനസഹഭായലാം  നലനി,
കുടനിശനികേ എത, ഇതട്ട്എന വനിതരണലാം ലചേയ്യുലാം എന്നതീ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2010-ലഭാണട്ട്  ആശസഭാസകേനിരണലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിചതട്ട്.   ഗുരുതര
കരഭാഗങ്ങളഭാല് ശയഭാവലലാംബരഭായവര്, ബുദനിപരവലാം മഭാനസനികേവമഭായ ലവല്ലുവനിളനികേള
കനരനിടുന്നവര്,  100%  അന്ധര്  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന്നവരഭാണട്ട്  ഇനൗ
പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള,  കമല്പറഞ്ഞെ അവശതയള്ളവലര പരനിചേരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്
പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാമനിഷനഭാണട്ട് ഇനൗ പദതനിയലട ഇലാംപനിലമന്റെനിലാംഗട്ട്
ഏജന്സനി.

വര്ഷലാം ബഡ്ജറട്ട് 

വനിഹനിതലാം

അനുവദനിച തുകേ ലചേലവഴെനിച തുകേ ഗുണകഭഭാ
ക്തഭാക്കളുലട
എണലാം

2010-11 4.61 കകേഭാടനി 4.61 കകേഭാടനി 43,84,900 386

2011-12 9 കകേഭാടനി 9 കകേഭാടനി 8,03,96,864 16048

2012-13 15 കകേഭാടനി 15 കകേഭാടനി 23, 10,05,545 38743

2013-14 20 കകേഭാടനി 20 കകേഭാടനി 37,61,47,384 57570

2014-15 23 കകേഭാടനി 23 കകേഭാടനി 46,45,41,000 64570

2015-16 45 കകേഭാടനി 45 കകേഭാടനി 45,08,33,000 73570

ആലകേ 116.61 കകേഭാടനി 116.61 കകേഭാടനി 160.73 കകേഭാടനി 250887

851/2019
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(സനി)   പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്ന
ധനസഹഭായലാം  250  രൂപ ആയനിരുന.  നനിലവനില്  525  രൂപ  നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുന.  ഇനൗ  ധനസഹഭായലാം  600  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മനിശവനിവഭാഹലാം കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

301(2919) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ജഭാതനി-മത ചേനിനകേള വര്ദനിച്ചു വരുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്
മനിശവനിവഭാഹലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  മനിശ  വനിവഭാഹനിതരഭായ  ദമ്പതനിമഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  എലനഭാലക്ക
സഹഭായമഭാണട്ട് നലനി  വരുന്നതട്ട്;  ഇകപഭാള ഇവര്ക്കട്ട് നല്കേനി വരുന്ന ധനസഹഭായലാം
എതയഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണലതവനിലടലയനലാം അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം
സമര്പനികക്കണ കരഖകേലളലനലഭാലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള വരുമഭാന പരനിധനിയലാം മറ്റു
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മനിശ  വനിവഭാഹലാം  കപ്രഭാത്സഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  SC/ST
ഒഴെനിലകേയള്ള  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  മനിശ  വനിവഭാഹനിതര്ക്കട്ട്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്
മുഖഭാനരലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി) SC/ST ഒഴെനിലകേയള്ള മനിശവനിവഭാഹനിതര്ക്കട്ട് 30,000 രൂപ ധനസഹഭായലാം
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപട്ട് വഴെനി നല്കേനിവരുന.

(സനി)  മനിശ വനിവഭാഹലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന
പരനിധനി  50,000  രൂപയഭാണട്ട്.  മനിശ വനിവഭാഹനിതര് വനിവഭാഹലാം കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് ഒരു വര്ഷലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  തുടര്നള്ള  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനകേലാം  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹല
നതീതനി  ഓഫതീസര്  മുമ്പഭാലകേ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നതനിനുള്ള  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കണലാം. അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം ഹഭാജരഭാകക്കണ കരഖകേള.
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1. ദമ്പതനിമഭാരുലട  ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്
സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയതട്ട്.

2. വനികലജട്ട് ഓഫതീസര് സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

3. മനിശവനിവഭാഹലാം രജനിസര് ലചേയ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (കകേഭാര്പകറഷന്,
പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി)

4. ദമ്പതനിമഭാര്  ഒരുമനിചട്ട്  തഭാമസനിക്കുനലവന്നട്ട്  സഭാക്ഷലലപടുത്തനിയ
ഗസറഡട്ട്  ഓഫതീസറുലടകയഭാ/എലാം.പനി./എലാം.എല്.എ.-യകടകയഭാ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

(ഡനി)  അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം വരുമഭാന പരനിധനിയലാം
കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  20-9-2015  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
63/2015/സഭാനതീവ ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം മനിശവനിവഭാഹ ധനസഹഭായത്തനിനുള്ള അകപക്ഷ
നല്കുന്നതനിലന്റെ  വരുമഭാനപരനിധനി  22,000  രൂപയനില്നനിനലാം  50,000  രൂപയഭായനി
വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലജറനിയഭാടനികേട്ട് നയലാം

302(2920) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  14  ശതമഭാനത്തനികലലറ  വരുന്ന വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി
ഒരു ലജറനിയഭാടനികേട്ട് നയലാം സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  ജനില  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനലാം
രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് സഭാമൂഹല നതീതനി വകുപ്പു മുകഖന എലനലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണട്ട്
വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  6-5-2013 -ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.) 37/2013/സഭാനതീവ നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം മുതനിര്ന്ന പനൗരനഭാര്ക്കട്ട് കവണനിയള്ള സലാംസഭാനനയലാം 2013-ല് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി)   സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി  16  ഗവണലമന്റെട്ട്
വൃദസദനങ്ങളുലാം  വകുപട്ട്  ഗ്രഭാന്റെട്ട്  നല്കുന്ന  ഓര്ഫകനജട്ട്  കേണകടഭാള  കബഭാര്ഡനിനു
കേതീഴെനിലുള്ള  566  സന്നദ  സലാംഘടനകേള  നടത്തുന്ന  വൃദസദനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
(ലനിസട്ട് അനുബന്ധലാം I &II  ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്)* ഗവണലമന്റെട്ട് വൃദസദനങ്ങളനില്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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നനിന്നട്ട്  വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട്  തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം  മരുന്നട്ട്,  വസ്ത്രലാം  എന്നനിവ  സനൗജനലമഭായനി
നല്കുനണട്ട്.  കകേരള  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  മനിഷന്  വഴെനി  65  വയസ്സനിനുമുകേളനില്
പ്രഭായമുള്ള  വകയഭാജനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
വകയഭാമനിതലാം എന്ന പദതനി  38  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  6  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ടനി പദതനിയനിലൂലട സനൗജനലമഭായനി മരുനകേള, പഭാലനികയറതീവട്ട്
ലകേയര്,  കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട്  കസവനലാം,  4  ലഹല്പട്ട്  ലഡസനിലന്റെ  കസവനലാം  എന്നനിവ
നല്കേനിവരുനണട്ട്. എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്. വലതലഭാസമനിലഭാലത പദതനിയനില് രജനിസര്
ലചേയ്യുന്നവര്ക്കട്ട്  പദതനിയലട കസവനലാംലഭനിക്കുലാം.  പദതനി  നടപഭാക്കുന്ന  നഗര
പ്രകദശങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധലാം 3 ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* കൂടഭാലത സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപനിലല ഗവണലമന്റെട്ട് വൃദസദനങ്ങളനിലല തഭാമസക്കഭാരുലട ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണ
ത്തനിനഭായനി  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  വകയഭാ  അമൃതലാം  എന്ന
കപരനില് ഒരു ആയര്കവദ ചേനികേനിത്സഭാ പദതനി 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

വകയഭാജനങ്ങളുലട ആകരഭാഗല പരനിപഭാലനലാം

303(2921) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ :
ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകയഭാജനങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകയഭാജനങ്ങളുലട  ശഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി എലനലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങലള  ലമചലപടുത്തനി  അവനിലട
വകയഭാജന കനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വകയഭാജനങ്ങൾക്കട്ട്  പകേല്  സമയലാം  ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പകേല്
വതീടുകേളുലട അടനിസഭാനസനൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരലാം പകേല് വതീടുകേള എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  സഭാപനിക്കുന്ന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എലഭാ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപനിലന്റെ
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വകയഭാജന  ആകരഭാഗല  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലലയലാം

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഒരു പ്രധഭാന ആശുപതനിയനില് വകയഭാജന സനൗഹൃദ വഭാര്ഡുകേള പണനിയന്നതനിനുലാം
എലഭാ തഭാലൂക്കഭാശുപതനികേളനിലുലാം വകയഭാജന സനൗഹൃദ ശനൗചേഭാലയങ്ങള പണനിയന്നതനിനുലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.  വകയഭാജന കക്ഷമത്തനിനഭായനി ലജറനിയഭാടനികേട്ട്  കനിനനിക്കുകേളുലാം
കേലഭാമ്പുകേളുലാം പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രതലലാം വലര നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൃതനിമ
ശവണസഹഭായനി,  കൃതനിമ  ദനങ്ങള,  ലലവകേലല  പരനിമനിതനിക്കുതകുന്ന  ഉപകേരണങ്ങള
എന്നനിവ  സലാംഭരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  എന്.പനി.എചട്ട്.സനി.ഇ.  പ്രകേഭാരലാം  ഇടുക്കനി,  ആലപ്പുഴെ,
പത്തനലാംതനിട,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  ലജറനിയഭാടനികേട്ട്  ലകേയര്  വഭാര്ഡുലാം
ലജറനിയഭാടനികേട്ട്  ഒ.പനി.യലാം  ഫനിസനികയഭാലതഭാറഭാപനി  യണനിറ്റുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഇവനികടക്കുകവണനി  കഡഭാകര്മഭാലരയലാം  മറട്ട്  അനുബന്ധ  ജതീവനക്കഭാലരയലാം  കേരഭാര്
അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല പരനിചേരണത്തനിനഭായനി എലഭാ
ജനിലയനിലുലാം  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കരഭാഗനനിര്ണയലാം,
മരുന്നട്ട് വനിതരണലാം,  കേനൗണസനിലനിലാംഗട്ട്,  പകേല്വതീടട്ട്,  തുടങ്ങനി നനിരവധനി കസവനങ്ങള
ഇനൗ  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വകയഭാജനങ്ങളുലട
കക്ഷമത്തനിനഭായനി  16  ഗവണലമന്റെട്ട്  വൃദസദനങ്ങളുലാം  സന്നദ  സലാംഘടനകേള
നടത്തുന്ന  566  വൃദസദനങ്ങളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  വൃദസദനങ്ങളനിലൂലട
നനിര്ദനരുലാം അനഭാഥരുമഭായ വൃദജനങ്ങളക്കട്ട് തഭാമസലാം,  ഭക്ഷണലാം,  മരുന്നട്ട്,  വസ്ത്രലാം,
എന്നനിവ  സനൗജനലമഭായനി  നല്കേനിവരുനണട്ട്.   വകയഭാജനങ്ങളുലട  ശഭാരതീരനികേവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ ആകരഭാഗലപരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി  കകേരള സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാമനിഷന്
വഴെനി  വകയഭാമനിതലാം  എന്ന  പദതനി  65  വയനസ്സനിനു  മുകേളനില്  പ്രഭായമുള്ള
വകയഭാജനങ്ങളുലട  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  കൂടഭാലത സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലല  ഗവണലമന്റെട്ട്  വൃദസദനങ്ങളനിലല
തഭാമസക്കഭാരുലട ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി വകയഭാഅമൃതലാം എന്ന ആയര്കവദലാം
ചേനികേനിത്സഭാ  പദതനി  ഭഭാരതതീയ  ചേനികേനിത്സഭാ  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.

(സനി) പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് എത്തുന്ന കരഭാഗനികേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
വകയഭാജനങ്ങളഭാലണന്നനിരനിലക്ക  ഒരു പ്രകതലകേ വകയഭാജന കനിനനിക്കനിലന്റെ പ്രസക്തനി
ഇകപഭാഴെനില.   എന്നനിരുന്നഭാലുലാം  വകയഭാജന ആകരഭാഗല  പദതനിയലട  കേതീഴെനില് എലഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രതലലാം  വലര  വകയഭാജനകക്ഷമ
പരനിപഭാടനികേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി ഫണട്ട് അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ഡനി)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനില്  വകയഭാജനങ്ങളക്കട്ട്  പകേല്  സമയലാം
ലചേലവഴെനിക്കുന്നതനിനുള്ള പകേല് വതീടുകേള നനിലവനില് ആരലാംഭനിചനിടനില. ചേനില സതീനനിയര്
സനിറനിസണ  സലാംഘടനകേളുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  കമല്കനഭാടത്തനിലുലാം ചേനില
പകേല് വതീടുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ഇ)  എലഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുമുള്ള കമഭാഡല് അങ്കണവഭാടനികേകളഭാടനുബന്ധനിചട്ട്
പകേല്  വതീടുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുവരുന.
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അലാംഗപരനിമനിതരഭായ കുടനികേളക്കട്ട് സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ മനിഷന് വഴെനി ലപന്ഷന്

304(2922) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  മനിഷന്  വഴെനി
ലപന്ഷന് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലപന്ഷന്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കൃതലമഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  സഭാമൂഹലസുരക്ഷ  മനിഷന്  വഴെനി
ലപന്ഷന് നല്കുന്നനില.

(ബനി)   ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പദതനികേള

305(2923) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട്  കേബതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ആകരഭാഗലവലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  എലനലഭാലാം
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കഭായള്ള മുചകവഭാഹന വനിതരണലാം നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനിനഭായനി ഏതട്ട് രതീതനിയനിലഭാണട്ട് അകപക്ഷകേള സമര്പനികക്കണതട്ട്;

(സനി)  നനിലവനില് അകപക്ഷ നല്കേനിയ മുഴുവന് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം മുചക
വഭാഹനലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണനലാം ഈ വനിഷയലാം
ഏതട്ട് തരത്തനില് പരനിഹരനിക്കുലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന്
വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള അനുബന്ധലാം (1)  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്  വഴെനി  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്

മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സനൗജനലമഭായനി മുചകവഭാഹനലാം വനിതരണലാം നടത്തനി

വരുന.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  മുചകവഭാഹനത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷഭാകഫഭാറത്തനിലഭാണട്ട്

അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്. മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുബന്ധലാം (2) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  നനിലവനില് അകപക്ഷ നല്കേനിയ മുഴുവന് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുലാം മുചക

വഭാഹനലാം  വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയ്ക്കനുസരനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്

വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട് വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര്

306(2924) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ആകരഭാഗലവലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്ററനില് സനിവനില് സര്ജലന്റ

കസവനലാം ലഭലമല എന്ന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേടമ്പഴെനിപ്പുറലാം കേമ്മേക്യൂണനിറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്ററനില് നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം

തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് ഒഴെനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന്ന പഭാരഭാലമഡനിക്കല് സഭാഫട്ട്  തസ്തനികേകേള

ഉളലപലടയള്ള  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനഭാവശലമഭായ  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  അസനിസന്റെട്ട്  സര്ജലന്റെ  ഒഴെനിവനില്  അഡ്കഹഭാക്കട്ട്  വലവസയനില്

കഡഭാകലറ നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. നഴനിലാംഗട്ട് അസനിസന്റെട്ട്, ലഭാബട്ട് ലടകതീഷലന് കഗ്രഡട്ട്-1, പഭാര്ടട്ട്

ലലടലാം സസതീപര് എന്നതീ തസ്തനികേകേളനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മുചകവഭാഹനലാം വനിതരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

307(2925) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപട്ട്  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട്  മുചക  വഭാഹനങ്ങള
നല്കുന്നതനിനഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിലചങ്കനിലുലാം,  വഭാഹനങ്ങള ഇനനിയലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിടനിലലന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുചകവഭാഹന  വനിതരണത്തനിനട്ട്  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന്
ചുമതലലപടുത്തനിയ കകേരള ഓകടഭാലമഭാശബല്സട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്  ആയതനിനട്ട്  തയഭാറഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കട്ട്  മുചകവഭാഹനലാം  വനിതരണലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട്  മുചകവഭാഹനലാം  വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  വനികേലഭാലാംഗ
കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷന് കകേരള ഓകടഭാ ലമഭാലലബല്സുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനട്ട് ലഭനിച സ്ത്രതീശക്തനി കലഭാടറനി ലഭാഭവനിഹനിതലാം

308(2926) കഡഭാ  .    എലാം  .    ലകേ  .    മുനതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണ  പദതനികേളക്കഭായനി  കലഭാടറനി  വകുപനില്നനിനലാം  സ്ത്രതീ
ശക്തനി കലഭാടറനിയലട ലഭാഭവനിഹനിതയനിനത്തനില് എത തുകേ സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷനട്ട്
ലഭനിച്ചു;

(ബനി)  തുകേലയഭാനലാം ലഭനിചനിടനിലലങ്കനില് അതട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരള സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ മനിഷന് എലനലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തുകേലയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  19-2-2016-ലല സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
38/2016/നനിവ-ല്  പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നതനികലക്കട്ട്  ഫണനിലന്റെ
ലഭലത  അറനിയന്നതനിനുലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഇതുസലാംബന്ധനിച വനിശദമഭായ ആക്ഷന് പഭാന് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം 'സ്ത്രതീസനൗഹൃദ കകേരളലാം'
എന്ന വനിഷയലാം മുന്നനിര്ത്തനി ഒരു ശനില്പശഭാല നടത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സൂപര്ലലവസറഭായനി നനിയമനലാം

309(2927) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹനികേകക്ഷമ  വകുപനില്  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരനില്നനിനലാം
ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.  സൂപര്ലലവസറഭായനി  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന്
6-4-2016-ല് IRIC(1) 20348/10/GW പ്രകേഭാരലാം അലലഡസസട്ട് നല്കേനിയ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)   എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  കയഭാഗലതയലാം  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കറഭായനി  10
വര്ഷലത്ത കസവനപരനിചേയവമുള്ള അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരനില്നനിന്നട്ട് സൂപര്ലലവസര്
തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്നനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തണലമന്നട്ട്
ആവശലലപടട്ട് ശതീമതനി സനി.  സുമതനിയലാം കൂടരുലാം ബഹു.ലകേ.എ.റനി.  മുമ്പഭാലകേ ഫയല്
ലചേയനിരുന്ന ഒ.എ. നമ്പര് 2431/2014-കനല്19-12-2014-ല് പുറലപടുവനിച ഇടക്കഭാല
വനിധനിനലഭായത്തനികനല്   ''അനനിമ  ഉത്തരവനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മഭാതലാം  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയഭാല് മതനി'' എന്ന വലവസ പ്രകേഭാരലാം 58 ഒഴെനിവകേള 23-12-2014-നുള്ളനില്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി  23-12-2014-ല് അവസഭാനനിച്ചു.  കമല് വനിവരനിച തരത്തനില്
ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ടനിബക്യൂണലനിലന്റെ  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  58  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിരുന.
ബഹമഭാനലപട കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ടനിബക്യൂണല് പുറലപടുവനിച 3-2-2016-ലല
അനനിമ  വനിധനിനലഭായത്തനില്  ''27-12-2012-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  78/2012-
എസട്ട്.ഡബക്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരമുള്ള വനികശഷഭാല് ചേട കഭദഗതനി ഉത്തരവനില് കേഭാറഗറനി  13-ലന്റെ
കുറനിപട്ട് 6-ല് പരഭാമര്ശനിക്കുന്ന വലവസ അതഭായതട്ട് ഏലതങ്കനിലുലാം ഒരു വര്ഷലാം, ബനിരുദ
കയഭാഗലതയള്ള  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരുലട  അഭഭാവത്തനില്  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.-യലാം
10  വര്ഷലത്ത  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയവമുള്ള  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്മഭാരനില്നനിനലാം
ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാലാം''  എന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്   ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്
ശരനിവചട്ട് അനനിമ വനിധനിനലഭായലാം പുറലപടുവനിക്കുകേയണഭായനി. 3-2-2016-ലല അനനിമ
വനിധനിനലഭായത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കനരലത്ത  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസനില് നനിന്നട്ട്  55  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  6-4-2016-ല് ലകേ.പനി.എസട്ട്.സനി.  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 1-4-2014 മുതല് വനികശഷഭാല് ചേടങ്ങളനില് വന്ന കഭദഗതനി
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പ്രകേഭാരലാം  സൂപര്ലലവസര്  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  നനിയമന  രതീതനി  58:29:11:2  എന്ന
കറകഷലഭാ പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്. ഇതനില് 29% തസ്തനികേകേള മഭാതമഭാണട്ട് എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.-യലാം
അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കറഭായനി  10  വര്ഷലത്ത  കസവന  പരനിചേയമുള്ള  അങ്കണവഭാടനി
വര്ക്കര്  കേസഭാടയനികലക്കട്ട്  മഭാറനിവയ്കക്കണതട്ട്.  അതഭായതട്ട്  ആലകേയള്ള  1327
തസ്തനികേയനില്  385  തസ്തനികേകേള മഭാതമഭാണട്ട്  ഇനൗ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയള്ളതട്ട്.
എന്നഭാല്  ഇടക്കഭാല  ഉത്തരവട്ട്  തതീയതനിയഭായ  19-12-2014-കലഭാ  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  23-12-2014-കലഭാ,  ഇനൗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഒഴെനിവകേള
ഇലഭാതനിരുന്നതനിനഭാല്  55  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമന  ഉത്തരവട്ട്  നല്കേഭാന്
നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭായ സഭാമൂഹലനതീതനി ഡയറകര്ക്കട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  പനി.എസട്ട്.സനി.
മുകഖന  നനികേത്തലപകടണ  മറട്ട്  ഫതീഡര്  കേഭാറഗറനികേളനില്ലപട  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അലലഡസസട്ട്  ലഭനിച  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
എപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന്  കേഴെനിയലാം  എന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള

310(2928) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ ആനുകൂലലവലാം അവസരങ്ങളുലാം അവരനില്
എത്തനികചരഭാത്തതഭായലാം അവ കമവനിരുദമഭായനി തടനിലയടുക്കുന്നതഭായമുള്ള ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പഭാസ്സഭായകശഷലാം  25  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി
ലതഭാഴെനിലനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന  അലാംഗപരനിമനിതരനില്  ആലരങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
കജഭാലനിയ്ക്കഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനഭായനി  എലനങ്കനിലുലാം
പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഇതു സലാംബന്ധമഭായനി 1284/SJ/N/M/(H1 FW4 SJ)2016 എന്ന ഫയല്
നമ്പരനിലല അകപക്ഷയലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തനത  അകപക്ഷയനികനല്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പഭാസ്സഭായ കശഷലാം  25  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി
ലതഭാഴെനിലനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  ഇനൗ  വകുപനില്
നനിലവനില് പദതനി ഇല. ആയതനികലക്കട്ട് പുതനിയ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി&ഇ) പ്രസ്തനത അകപക്ഷ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് അയചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

1958-ലല കകേരള ലപ്രഭാകബഷന് ഓഫട്ട് ഒഫന്കഡഴ ട്ട് ആകട്ട്

311(2929) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ആകരഭാഗലവലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) യവകുറവഭാളനികേളക്കുലാം, കയഭാഗലരഭായ മറട്ട് കുറവഭാളനികേളക്കുലാം ജയനില് ശനിക്ഷ
ലഭനിക്കഭാലത പരനിവര്ത്തനലാം ലചേയലപടുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
1958  ലല  കകേരളഭാ  ലപ്രഭാകബഷന്  ഓഫട്ട്  ഒഫന്കഡഴട്ട്  ആകട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  2014-15,
2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത  കുറവഭാളനികേലള  ലപ്രഭാകബഷന്
ആഫതീസര്മഭാരുലട നനിരതീക്ഷണത്തനിന് കേതീഴെനില് നല നടപനിനട്ട് വനിടനിട്ടുലണന്ന വനിവരലാം
കപരുവനിവരലാം സഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  1960-ലല  കകേരളഭാ  ലപ്രഭാകബഷന്  ഓഫട്ട്  ഒഫന്കഡഴട്ട്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള സലാംസഭാനതല അ ശഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷവലാം
ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തുലാം  എത  തവണ  കൂടനിയനിട്ടുലണനള്ള  വനിവരലാം
വഭാര്ഷനികേഭാടനിസഭാനത്തനില് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാതല അശഡസസറനി കേമ്മേനിറനികേളുലാം സലാംസഭാനതല അശഡസസറനി
കേമ്മേനിറനികേളുലാം  കൃതലമഭായനി  കൂടനി  ലപ്രഭാകബഷന്  നനിയമത്തനിലന്റെ  നനിര്വഹണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   2014-15,  2015-16  വര്ഷങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപ്രഭാകബഷന്
ആഫതീസര്മഭാരുലട നനിരതീക്ഷണത്തനിന്കേതീഴെനില് നല നടപനിനട്ട് വനിടനിട്ടുള്ള ലപ്രഭാകബഷണര്മഭാരുലട
ലനിസട്ട് അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)   1960-ലല കകേരളഭാ  ലപ്രഭാകബഷന് ഓഫട്ട്  ഒഫന്കഡഴട്ട്  റൂള പ്രകേഭാരലാം
രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള സലാംസഭാനതല അലലഡസസറനി കേമ്മേനിറനി കേഴെനിഞ്ഞെ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
ഒറത്തവണ മഭാതമഭാണട്ട് കൂടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട്  2014-15  വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇനൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സലാംസഭാനതല അലലഡസസറനി കേമ്മേനിറനി കൂടനിയനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനതല  അലലഡസസറനി  കേമ്മേനിറനി  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കചേരുന്നതനിനുലാം  ജനിലഭാതല  അലലഡസസറനി  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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എ.പനി.എല്.-ബനി.പനി.എല് കേഭാര്ഡുകേളുലട അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കല്

312(2930) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത എ.പനി.എല്. - ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡുകേളുലട അപഭാകേത
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന്നതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ നടപടനി എന്നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  നനിലവനില്  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലനലഭാമഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത  ബനി.പനി.എല്.  -  എ.പനി.എല്.
കേഭാര് ഡുകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി സലാംസഭാനതല
റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി ഓണലലലനഭായനി കേരടട്ട്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
പകേര്പ്പുകേള  തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ  ആഫതീസട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട്  ആഫതീസട്ട്,  വനികലജട്ട്
ആഫതീസട്ട്,  കറഷന് കേടകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാം കൂടനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  കേരടട്ട് പടനികേയനികനലുള്ള പരഭാതനി തകദ്ദേശസസയലാംഭരണതല
ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീര്പഭാക്കനി  അതനികനല്  വതീണലാം
പരഭാതനിയലണങ്കനില്  ജനിലഭാ  കേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  അപതീല്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  കൂടനി
പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീര്പഭാക്കനി അനനിമ പടനികേ തയഭാറഭാക്കനി കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള അചടനിചട്ട്
2017  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാടുകൂടനി  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  25-4-1997-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  12/97/
എഫട്ട്&സനി.എസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ,
മുന്പട്ട്  നനിലനനിന്നനിരുന്ന,  42%  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേലള  അകതകപഭാലല
നനിലനനിര്ത്തനിയലാം  27-4-2012-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ആര്റനി.)നമ്പര്  112/12/
തസസഭവ  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിച്ചുമഭാണട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡുകേള
നല്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  30-8-2016  പ്രകേഭാരലാം  1478944  ബനി.പനി.എല്.
കേഭാര്ഡുകേളുലാം 6261459 എ.പനി.എല്. കേഭാര്ഡുകേളുമഭാണുള്ളതട്ട്.
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എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല് കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളനിലല നക്യൂനതകേള

313(T*2931) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളനിലല  നക്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2013-ലല  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  എ.പനി.എല്/
ബനി.പനി.എല്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  മുന്ഗണനഭാ/മുന്ഗണനഭാ  ഇതര
കേഭാര്ഡുകേളഭാണട്ട്  അചടനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  നനിലവനിലല  എ.പനി.എല്./
ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയ്ക്കട്ട് പകേരലാം കറഷന് കേഭാര്ഡുടമകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിച വനിവരങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സലാംസഭാനതല റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നടത്തനി മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട കേരടട്ട്
പടനികേ  ലവബ്ലലസറനിലൂലട  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  112/2012/
തസസഭവ  എന്ന  ഉത്തരവനിലല  എകട്ട്ക്ലൂഷന്/ഇന്ക്ലൂഷന്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  സ.ഉ.
(ലലകേ)നമ്പര്  16/2011/തസസഭവ  എന്ന  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാര്ക്കനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുപകയഭാഗനിചട്ട്  എന്.ലഎ.സനി.  വനികേസനിപനിചനിട്ടുള്ള  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫറട്ട്
ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കേരടട്ട്  പടനികേയനികനലുള്ള
പരഭാതനികേളുലാം  ആകക്ഷപങ്ങളുലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  ആധഭാര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഡതീ-ഡക്യൂപനികക്കഷനുലാം
നടത്തനി അനനിമ പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.   പ്രസ്തുത നടപടനികമങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  കറഷന്  കേഭാര്ഡനിലല  നക്യൂനതകേളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ലകേ.എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.സനി-യലട കേമകലശസരത്തുള്ള റതീലടയനില് ഒനൗടട്ട് ലലറട്ട്

314(2932) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലത്ത ലകേ.എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  റതീലടയനില്  ഔടട്ട്
ലലറ്റുകേളനില് നനിരവധനി  തവണ പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുലാം  കേമകലശസരത്തുള്ള ഒരു
ഔടട്ട് ലലറനിലന  മഭാതലാം  മനിന്നല്  പരനികശഭാധനയനില്  നനിനലാം  പൂര്ണമഭായലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തനത ഔടട്ട് ലലറനിലന പരനികശഭാധനയനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
കമകക്കടുകേള  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിരവധനി  പരഭാതനികേളുള്ള  ഈ സഭാപനലത്ത മഭാതലാം
ഒഴെനിവഭാക്കനിയതനിലനതനിലര എലനലഭാലാം നടപടനി ആര്ലക്കഭാലക്ക എതനിലര സസതീകേരനിച്ചു;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

*T   മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.സനി-യലട ഒരു റതീലടയനില് ഒനൗടട്ട് ലലറനികനയലാം മനിന്നല്
പരനികശഭാധനയനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില.  സലലപകകേഭായലട  തനിരുവനനപുരലാം
ഫയനിലാംഗട്ട് സസഭാഡട്ട് ഓഫതീസര് 7-9-2016-നട്ട് കേമകലശസരലാം സൂപര്മഭാര്ക്കറട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തനത  ഒനൗടട്ട്  ലലറനിലന  പരനികശഭാധനയനില്നനിന്നട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന്
യഭാലതഭാരു  നനിര്കദ്ദേശവലാം  നല്കേനിയനിടനില.  പ്രസ്തുത  ഒനൗടട്ട് ലലറനിലന  സലാംബന്ധനിചട്ട്
പരഭാതനികേള ഒനലാം നനിലവനിലനില,  ആയതനിനഭാല് ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനില.

ലപഭാതുവനിതരണ കമഖല

315(2933) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആവശലഭാനുസരണലാം മനിതമഭായ നനിരക്കനില് നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലട  ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന് എലനഭാലക്ക നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാള്ളുലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലലപകകേഭാ,  മഭാകവലനികസഭാര് എന്നനിവ വഴെനി ലപഭാതു വനിതരണ കമഖല
ശക്തനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇതനിനകേലാം  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുളളതുലാം  ഭഭാവനിയനില്  നടപഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതുമഭായ നടപടനികേള എലനഭാലക്കലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  സലലപകകേഭാ ലപഭാതുവനിപണനിയനില്നനിനലാം  ശരഭാശരനി  50%  വലര
കുറഞ്ഞെ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങള വനില്പനശഭാലകേള
വഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള  വനില്പനക്കുപുറലമ
അവശല ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാം വലര
വനിലക്കുറചട്ട് ഫതീലസയനില് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ആവശലമഭായ
അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാലത  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട്  നല  ഗുണകമന്മയള്ള
കഗഭാതമ്പട്ട് ലപഭാടനി ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട് 15 രൂപ നനിരക്കനില് കഫഭാര്ടനിലലഫഡട്ട്
ആട  14,000  കറഷന് കേടകേള  വഴെനിയലാം  സലലപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേള  വഴെനിയലാം
വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.  ഇതട്ട്  കൂടഭാലത ചേഭായലപഭാടനി,  മലനിലപഭാടനി,  മുളകേട്ട്  ലപഭാടനി,
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ലവളനിലചണ, പുളനി,  ഏലലാം,  മഞ്ഞെളലപഭാടനി,  ഉപട്ട് എന്നതീ ഉല്പന്നങ്ങള സലലപകകേഭായലട
സസനലാം  ബഭാന്റെഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്റെനില്  കേര്ശന  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്
കശഷലാം ലപഭാതുവനിപണനി വനിലകയക്കഭാള ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം വലര
വനിലക്കുറവനില്  വനിറ്റുവരുന.  ഇതനിനുപുറലമ  മറട്ട്  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം,  FMCG
ഉല്പന്നങ്ങളുലാം  MRP  കയക്കഭാല്/മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വലര
വനിലക്കുറവനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.  ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനിലല വനില
വര്ദന  നനിയനനിക്കഭാന്  ഓണലാം,  റലാംസഭാന്,  കനിസ്മെസട്ട്,  വനിഷു  തുടങ്ങനിയ
ഉത്സവകേഭാലങ്ങളനില് പ്രകതലകേ ഉത്സവകേഭാല ചേനകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത
എലഭാ അദലഭായനവര്ഷഭാരലാംഭങ്ങളനിലുലാം വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായ കനഭാടട്ട്ബുക്കട്ട്,
ലപന്സനില്,  കപന,  ഇന്സ്ട്രുലമന്റെട്ട്  കബഭാകട്ട്,  ബഭാഗുകേള,  കുടകേള,  തുടങ്ങനിയ എലഭാ
പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം  ശരഭാശരനി  20%  വലര  വനിലക്കുറവനില്  ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
സബ്സനിഡനി സഭാധനങ്ങളുലട കസഭാക്കട്ട് ആവശലത്തനിനട്ട് എലഭാ വനില്പന ശഭാലകേളനിലുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം  അവയലട  ദുരുപകയഭാഗലാം  തടയന്നതനിനുലാം  വനിജനിലന്സട്ട്
സസഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനകേളുലാം
നടത്തനിവരുനണട്ട്.  ഇങ്ങലന  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  സലലപകകേഭാ  സജതീവമഭായനി
ഇടലപടട്ട്  ലപഭാതുവനിപണനിയനിലല  അവശലസഭാധനങ്ങളുലട  വനിക്കയറലാം  ഫലപ്രദമഭായ
രതീതനിയനില് നനിയനനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേലളടുത്തുവരുന.

(ബനി&സനി)  സലലപകകേഭായലട  മഭാര്ക്കറനിടലപടല്  പദതനി  കൂടുതല്
ശക്തനിലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനില്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇലഭാത്ത  32
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് മുന്ഗണന നല്കേനി നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി
പുതനിയ സലലപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുവനിപണന  ശലാംഖല  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രതനിമഭാസലാം  10  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  കൂടുതല്  വനിറ്റുവരവള്ള  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള
ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനട്ട് കൂടുതല് സനൗകേരലപ്രദമഭായനി സഭാധനങ്ങള വഭാങന്നതനിനട്ട് സനൗകേരലമുള്ള
സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭായനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം നടനവരുന. 2013-ലല
കദശതീയ ഭക്ഷല ദഭ്രതഭാ നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള  എന്ഡട്ട്  ടു
എന്ഡട്ട്  കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന്  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖല
അഴെനിമതനി രഹനിതവലാം കൂടുതല് സുതഭാരലവമഭായനി തതീരുന്നതഭാണട്ട്.

കദശതീയ ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാനനിയമലാം സലാംബന്ധനിച ആശങ്കകേള

316(2934) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ശടസണ മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ലഭനിക്കുന്ന അരനിവനിഹനിതത്തനില് കുറവട്ട് വരഭാന് സഭാധലതയകണഭാ;
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(ബനി) മുന്ഗണന ലനിസനില് നനിനലാം പുറത്തു കപഭാകുന്ന കേഭാര്ഡുടമകേളുലട എണലാം
നനിരവധനിയഭാലണനള്ള ആശങ്ക സമൂഹത്തനില് ഉയര്ന്നട്ട് വന്നനിരനിക്കുന്ന സഭാഹചേരലത്തനില്,
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന്  പ്രതനിജഭാബദമഭായ  സര്ക്കഭാര്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള എലനലഭാലാം പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട് കേലണത്തനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ദഭ്രതഭാ നനിയമത്തനിലല ലഷഡക്യൂള 4 പ്രകേഭാരലാം 14.25
ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രതനിവര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
അകലഭാടട്ട്ലമ ന്റെഭായനി ലഭലമഭാകുന്നതട്ട്. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 20-3-2015-ലല പനി.ഡനി.എസട്ട്.
കേണകടഭാള ഓര്ഡര് പ്രകേഭാരലാം  1,54,80,040  കപരഭാണട്ട് മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില്
ഉളലപടുന്നതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട് മഭാതമഭായനി 10.25 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
പ്രതനിവര്ഷലാം  കവണനിവരുലാം.   അവകശഷനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ  മഭാതമഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമഭായനി കൂടുതല് ഭക്ഷലധഭാനലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

വനിപണനി ഇടലപടലനിനഭായനി സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ നടപടനികേള

317(2935) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സശപകകേഭായ്ക്കട്ട്  വനിപണനിയനില്  ഇടലപടുന്നതനിനഭായനി  ഈ  ഓണലാം-ബകതീദട്ട്
കേഭാലത്തട്ട്  എത  തുകേ  അനുവദനിച്ചുലവനലാം  ഇതനിലന്റെ  വനിറ്റുവരവട്ട്  എതലയനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇനൗ ഓണലാം-ബകതീദട്ട് കേഭാലത്തട്ട് വനിപണനിയനില് ഇടലപടുന്നതനിനഭായനി സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട്
81.42  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇലക്കഭാലലാം  ഓണത്തനിനുമുന്പുള്ള  13
ദനിവസങ്ങളനിലഭായനി  സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട്  ആലകേ  176.86  കകേഭാടനി  രൂപയലട  വനിറ്റുവരവട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം

318(2936) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന്  കേടകേള  വഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  കമല്കനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്ന  ഉകദലഭാഗസര്  ആലരലഭാമഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)   സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലവഴെനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  കനിയഭാതകേവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭായ
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുകപഭാരുന.  ടനി  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  സലാംഭരണവലാം  വനിതരണവലാം
മുഖലമഭായലാം  വഹനിക്കുന്നതട്ട്  എഫട്ട്.സനി.ലഎ.  കഗഭാഡനൗണുകേളനിലഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്
വനിലടടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പഭായനി  ജനിലഭാ  സലലപ ഓഫതീസര്മഭാര് ബന്ധലപട എഫട്ട്.സനി.ലഎ.
കഗഭാഡനൗണുകേളനില്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്  എന്നനിവയലട  കലഭാടട്ട്
മുന്കൂറഭായനി മഭാര്ക്കട്ട് ലചേയ്യുകേയലാം ആയതനില് നനിന്നട്ട് കറഷന് ലമഭാത്ത വലഭാപഭാരനികേള
വനിലടടുക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  എഫട്ട്.സനി.ലഎ-  യനില്  നനിനലാം  വനിലടടുക്കുന്നതനിലന്റെ
സഭാമ്പനിളുകേളുലട എലഭാ വനിവരങ്ങളുലാം പ്രകതലകേലാം കരഖലപടുത്തനി സതീല് ലചേയട്ട് സൂക്ഷനിക്കുന.
കൂടഭാലത  കറഷന്  ലമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളനില്  നനിനലാം  കറഷന്  ഡനികപഭാകേളക്കട്ട്
ലഭലമഭാകുന്ന ഭക്ഷല വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് വനിതരണ
സമയത്തുലാം  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ലസകര്  പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  സഭാമ്പനിള
പഭായ്ക്കറ്റുകേള  നല്കുന.  മഭാതമല  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  പരഭാതനി
ലഭലമഭായഭാല് കനരനിടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് അടനിയനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുന.

(ബനി)  വകുപനിലല  കറഷനനിലാംഗട്ട്  ഇന്ലസകര്  മുതല്  മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള
ഉകദലഭാഗസരഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നതട്ട്.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

319(2937) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   സനി  .  ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീമതനി യ  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം  കകേരളത്തനില് നടപനിലഭാക്കഭാന് ശവകേനിയതനിലന്റെ
കേഭാരണങ്ങള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതു  ലപഭാതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലത്ത  ഏതു
രതീതനിയനില് ബഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന്  സലാംവനിധഭാനലാം  കേമ്പക്യൂടര്  വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനഭാവശലമഭായ
എലനങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനങ്ങള സര്ക്കഭാര് ശകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലമഭാത്ത  വനില്പന
സലാംവനിധഭാനത്തനിലുലാം,  ചേനിലറ  വനില്പന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലുലാം  വരുത്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്ന
മഭാറങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  5-7-2013  മുതല് പ്രഭാബലലലാം നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  10-7-2013-ലല  29-ാം
നമ്പര് ഗവണലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഇനല അസഭാധഭാരണ ഗസറനിലൂലട വനിജഭാപനലാം ലചേയലപട
കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം 2013 കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് 2-
12-2013-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 53/2013/ഭ.സനി.സ.വ പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
തഭാലൂക്കട്ട് തല റഭാങ്കനിലാംഗനിലല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചട്ട് എന്.ലഎ.സനി. വനികേസനിപനിച
റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലൂലട  സലാംസഭാനതല  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കേരടട്ട്  ലനിസട്ട്
5-10-2016  മുതല് സനിവനില് സലലപസട്ട് വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിക്കുന്ന  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതവലാം  അധനികേ  വനിഹനിതവലാം
(അഡ്കഹഭാകേട്ട്)  ഉളലപലടയള്ള മുഴുവന് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലാം പൂര്ണമഭായലാം വനിലടടുത്തട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന സലാംസഭാനലാം  എന്ന നനിലയനില്   കദശതീയഭാ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാനനിയമലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ലമഭാത്തലാം ഉപകഭഭാഗത്തനിലന്റെ
ശരഭാശരനിക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  ലലടഡട്ട്  ഓവര്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേണക്കഭാക്കഭാതനിരനിക്കുന്നതട്ട്
ലപഭാതു  വനിതരണ  രലാംഗത്തട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  തഭാല്പരലങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കഭാനനിടയലണനലാം ആയതനിനഭാല് അഡ്കഹഭാകേട്ട് ഉളലപലട സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ലഭലമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായനി ഭക്ഷല ദഭ്രതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയതനിനുകശഷവലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കറഷന്  കേടകേള  പൂര്ണമഭായലാം  കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   കറഷന്  കേടകേളനിലലലഭാലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്
ലസയനില്  (ഇ-കപഭാസട്ട്)  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം  കറഷന്  കേടകേളനില്
നടക്കുന്ന എലഭാ ഇടപഭാടുകേളുലാം കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഷന് കേടകേളനിലലത്തുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  തനിരനിചറനിയന്നതനിനട്ട്  ആധഭാര്  അലലങ്കനില്  ബഭാര്  കകേഭാഡട്ട്
കപഭാലലയള്ള ബദല് മഭാര്ഗങ്ങള ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം കറഷന് കേടകേളനില് കഡഭാര്
ലഡലനിവറനി  മുകഖന  കനരനിടട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഓകരഭാ
ടഭാന്സഭാക്ഷനുലാം  തത്സമയലാം  ബന്ധലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
കേഭാണഭാനഭാകുന്ന വനിധത്തനില് ഒരു ടഭാന്സരന്സനി കപഭാര്ടല് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത സുതഭാരലമഭായ ഒരു പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനവലാം
കേമ്പക്യൂടലലറകസഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  സസകേഭാരല  ലമഭാത്ത  വനിതരണക്കഭാലര  വനിതരണ  രലാംഗത്തു
നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സലാംഭരണശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നതനിലൂലട കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് സുതഭാരലമഭായ രതീതനിയനില് ഭക്ഷല
ധഭാനലലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

സനൗജനല കറഷന് പദതനി
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320(2938) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  സനൗജനല  കറഷന്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനൗ പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആലരഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനി വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇനൗ പദതനിയനില് ആലരലയഭാലക്കയഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  എത  കകേഭാടനി  രൂപ  ബജറനില്  വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്
എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  7-4-2016  മുതല്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സനൗജനല  കറഷന് പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   ബനി.പനി.എല്.  എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡുടമകേളഭാണട്ട്  നനിലവനില്  ഇനൗ
പദതനിയലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ഇനൗ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള പ്രതനിമഭാസ അരനി വനിഹനിതലാം
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  ലതഭാഴെനിലുറപട്ട് പദതനിയനില് ഉളലപട കേഭാര്ഡുടമകേലള കൂടനി
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി 300 രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനിയലട പ്രതനിസന്ധനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

321(2939) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ പദതനി നടപഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം ഉളവഭായനിട്ടുള്ള പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനില്  എനട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തനത പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷല ഭദതഭാ കേമ്മേതീഷനുലാം ജനിലഭാ
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പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫതീസുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
മുന്ഗണനഭാപടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  13-10-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  16/2016/എഫട്ട്&സനി.എസട്ട്.ഡനി.
നമ്പര് ഉത്തരവനിലൂലട മുന്ഗണനഭാ ലനിസട്ട് പ്രസനിദതീകേരണലാം മുതല് കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്
വനിതരണലാം വലരയള്ള പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനട്ട്  സമയകമലാം  നനിശയനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇനൗ  സമയകമലാം  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിചട്ട്  31-3-2017-നകേലാം   എന്.എഫട്ട്.എസട്ട്.എ.
പൂര്ണമഭായ  കതഭാതനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  13-10-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 16/2016/എഫട്ട്&സനി.എസട്ട്.ഡനി.
നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാതല  പരഭാതനിപരനിഹഭാര  ഓഫതീസറുലട  ചേഭാര്ജട്ട്
അഡതീഷണല്  ഡനിസ്ട്രേനികേട്ട്  മജനികസ്ട്രേടട്ട്/ലഡപക്യൂടനി  കേളകര്  (ജനറല്)  നല്കേനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കസറട്ട്  ഫുഡട്ട്  കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്   വലര  ഉപകഭഭാക്തൃ
തര്ക്ക  പരനിഹഭാര   കേമ്മേതീഷനഭായനിരനിക്കുലാം  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
ചുമതല.

(സനി)  ഉണട്ട്.  മുന്ഗണന/മുന്ഗണകനതര പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്  5-10-2016
മുതല്  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഒനൗകദലഭാഗനികേ   ലവബ്ലലസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാലലാം തഭാലൂക്കട്ട് സലലപ ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനലാം

322(2940) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മറട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  സശപ  ഓഫതീസുകേലള  അകപക്ഷനിചട്ട്
ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  സശപ  ഓഫതീസനില്  കറഷന്  കേടകേളുലാം  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേളുലാം
ഇരടനിയനിലധനികേമഭാലണന്നതട്ട് ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമൂലമുളള  പ്രയഭാസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  ആഫതീസട്ട്
സനൗകേരലലമഭാരുക്കനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സമയബന്ധനിതമഭായ  കസവനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്
കവണനി  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  സശപ  ആഫതീസട്ട്  വനിഭജനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചട്ട്  വകുപട്ട്
ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാനനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനി  കേമ്പക്യൂടര്
ശലാംഖല വഴെനി  എലഭാ  ഓഫതീസുകേകളയലാം  ബന്ധനിപനിക്കുവഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.   ഇനൗ
നടപടനി  കേഴെനിയകമ്പഭാഴെലത്ത  സനിതനിവനികശഷലാം  കേണക്കനിലലടുത്തുലകേഭാണട്ട്  മഭാതലമ
ഇനൗ വനിഷയത്തനില് അനനര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനള.

കറഷന് സമ്പ്രദഭായലാം

323(2941) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന് സമ്പ്രദഭായലാം കുറമറ രതീതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബന്ധനിചട്ട്
എലനങ്കനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന് വലഭാപഭാരനികേളക്കട്ട് നല്കുന്ന നഭാമമഭാതമഭായ കേമ്മേതീഷന് ആണട്ട്
കറഷന് വലഭാപഭാര രലാംഗലത്ത അഴെനിമതനിക്കട്ട് കേഭാരണലമന്നട്ട് പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനില്
സൂചേനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കറഷന് വലഭാപരനികേളക്കട്ട് കേമ്മേതീഷന് കൂടനി നല്കേനിയലാം,  പ്രതനിമഭാസലാം ഒരു
നനിശനിത കവതനലാം നല്കേനിയലാം ഇനൗ രലാംഗലത്ത അഴെനിമതനി ഇലഭാതഭാക്കഭാന് ആവശലമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഷന് സമ്പ്രദഭായലത്തക്കുറനിചട്ട് പഠനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര്  ശതീമതനി
നനികവദനിതഭാ  പനി.  ഹരന്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  18-12-2012-ലല  സ.ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്
39/12/ഭ.സനി.സ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കേമ്മേതീഷന്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  ടനി
കേമ്മേതീഷന്  പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ഇനൗ  റനികപഭാര്ടട്ട്
18-4-2015-ലല  സ.ഉ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  16/15/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒരു കറഷന് വലഭാപഭാരനിക്കട്ട് മഭാസലാം  6000  രൂപ മഭാതമഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷന്
തുകേയഭായനി  ലഭനിക്കുന്നലതനലാം  ആയതനിനഭാല്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
കറഷന് വലഭാപഭാരനികേള കറഷന് സഭാധനങ്ങള തനിരനിമറനി നടത്തുന്നതഭായലാം കേമ്മേതീഷന്
റനികപഭാര്ടനില് പറയന.

(സനി)   കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി  കറഷന്
വനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  കേമ്പക്യൂടര്  ശലാംഖലവഴെനി  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  അഴെനിമതനി
പൂര്ണമഭായനിത്തലന്ന ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം കേഴെനിയലാം.
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കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട കേരനിഞന

324(2942) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    എലാം  .    നനൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലട  പൂഴനിലവയ്പുലാം
കേരനിഞനയലാം  വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം
അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട കേരനിഞനയലാം പുഴനിലവയ്പുലാം മഭായലാം കചേര്ക്കലുലാം
തടയന്നതനിനഭായനി എലനലഭാലാം മുന്കേരുതലുലാം ഇടലപടലുമഭാണട്ട് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാകേളക്കട്ട് നനിശനിത അളവനിലുലാം വനിലയനിലുലാം ഗുണകമനയനിലുലാം
കൃതലമഭായലാം  കറഷന്  വനിതരണലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള  നടപടനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട കേരനിഞന,  പൂഴനിവയട്ട്  തനിരനിമറനി  എന്നനിവ
തടയന്നതനിനട്ട്  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധനഭാസലാംവനിധഭാനലാം  വകുപ്പുതലത്തനില്  നടത്തനി
വരനികേയലാം  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  പനിഴെ  ഉളലപലടയള്ള  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനമുണട്ട്.  2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാനനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  ദ്രുതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.    ആയതട്ട്
അനുസരനിച്ചുള്ള  'എന്ഡട്ട് ടു എന്ഡട്ട് കേമ്പക്യൂടലലറകസഷന്'  നടപനിലഭാക്കുന്നകതഭാടുകൂടനി
ലപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖല  അഴെനിമതനിരഹനിതവലാം  കൂടുതല്  സുതഭാരലവമഭായനി
തതീരുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതു വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  വനിലവനിവരപടനികേ വനിതരണ കതഭാതട്ട്,
കസഭാക്കനിലന്റെ  നനില  എന്നനിവ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണുന്ന വനിധലാം  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര 1966- ലല ലകേ.ആര്.ഒ.
പ്രകേഭാരവലാം  1968-ലല  ലകേ.ലകേ.സനി.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരവലാം  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.   എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില്  നനിനലാം വനിലടടുക്കുന്ന അരനി/കഗഭാതമ്പട്ട്
എന്നനിവയലട കലഭാടട്ട്  മുന്കൂറഭായനി മഭാര്ക്കട്ട് ലചേയ്യുകേയലാം ആയതനില് നനിന്നട്ട് എ.ഡബക്യൂ.ഡനി.-കേള
വനിലടടുക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  എലഭാ  വനിവരങ്ങളുലാം  പ്രകതലകേലാം
കരഖലപടുത്തനി സതീല് ലചേയ്തു സൂക്ഷനിക്കുന.  സഭാമ്പനിള പഭാക്കറട്ട് പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാറുമുണട്ട്.
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കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള സ്മെഭാര്ടട്ട് കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കുന്ന പദതനി

325(2943) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സശപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  സ്മെഭാര്ടട്ട്  കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കുന്ന  പദതനി  എകപഭാള

നടപനിലഭാക്കഭാനഭാകുലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഷന് കേടകേള കേമ്പക്യൂടര്വത്ക്കരനിക്കുന്ന പദതനി ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനലാം

എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)   എലഭാ  കേടകേളനിലുലാം  ഇ-കപഭാസട്ട്  (ഇനിലകകഭാണനികേട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്

ലസയനില്)  ലമഷതീനുകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനുലാം ഇതനിലൂലട കറഷന് വനിതരണലാം പൂര്ണമഭായലാം

ആധഭാര്  അധനിഷനിത  ബകയഭാലമടനികേട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള

തനിരനിചറനിഞ്ഞെട്ട് നടത്തുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില് നടനവരുന.

കറഷന് കേഭാര്ഡുകേളുലട വനിതരണലാം

326(2944) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന് കേഭാര് ഡുകേള ഡനിസലാംബര് മഭാസത്തനില് ലഭലമഭാക്കഭാന് എലനലഭാലാം

നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  തരലാംതനിരനിവനില്  കകേന്ദ്രമഭാനദണ്ഡത്തനിനട്ട്

എലനങ്കനിലുലാം മഭാറലാം വന്നനിട്ടുകണഭാ എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാനതല

റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി ഓണലലലനഭായനി കേരടട്ട്  പടനികേ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ

പകേര്പ്പുകേള  തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ  ആഫതീസട്ട്,  പഞഭായത്തട്ട്  ആഫതീസട്ട്,  വനികലജട്ട്

ആഫതീസട്ട്,  കറഷന് കേടകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനിലുലാംകൂടനി  ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

സസതീകേരനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  കേരടട്ട് പടനികേയനികനലുള്ള പരഭാതനി തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണതല
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ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീര്പഭാക്കനി  അതനികനല്  വതീണലാം

പരഭാതനിയലണങ്കനില്  ജനിലഭാകേളകര്  ലചേയര്മഭാനഭായ  അപതീല്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം  കൂടനി

പരനികശഭാധനിചട്ട്  തതീര്പഭാക്കനി  അനനിമ  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനി  കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള

എതയലാം കവഗലാം അചടനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   മഭാറലാം  വരുത്തനിയനിടനില.   2013-ലല കദശതീയ ഭക്ഷല  ദഭ്രതഭാ നനിയമലാം,
വകുപട്ട്  10  പ്രകേഭാരലാം മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗക്കഭാലര കേലണത്തുന്നതനിനട്ട് സലാംസഭാനതല
റഭാങ്കനിലാംഗട്ട് നടത്തനി കേരടട്ട് പടനികേ സനിവനില് സലലപസട്ട് വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനിലൂലട
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കറഷന് കേടയടമകേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

327(2945) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കറഷന് കേടകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റു പലചേരക്കുകേള
കൂടനി വനില്ക്കുന്ന കേടകേളഭായനി അവലയ രൂപഭാനരലപടുത്തുന്നതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  കറഷൻ  കേടയടമകേളക്കട്ട്  ഇതനിനുകവണനി  ധനസഹഭായലാം
നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വനിവരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറനില്  കറഷന് കേടകേലള  നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം  അവ
പലചേരക്കട്ട്  സഭാധനങ്ങളകൂടനി  നലഭായവനിലയ്ക്കട്ട്  വനില്ക്കഭാനുള്ള കേടകേളഭായനി  രൂപമഭാറലാം
നടത്തുന്നതനിനുലാം  പലനിശരഹനിത  വഭായ  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെനി  നല്കുന്നതട്ട്
പരനിഗണനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

ലമഭാലലബല് മഭാകവലനി യണനിറ്റുകേള

328(2946) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കഗഭാത  ആദനിവഭാസനികേള  കൂടുതലഭായനി  വസനിക്കുന്ന  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനില്,
ലമഭാശബല്  മഭാകവലനി  യണനിറ്റുകേളുലാം  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സശപസുലാം  വകുപനിനു
കേതീഴെനിലുള്ള മറട്ട് സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം അനുവദനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

നനിലവനില് നനിലമ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല മൂകത്തടലാം, കേരുളഭായനി പഞഭായത്തുകേളനിലല

തതീക്കടനി കകേഭാളനനി,  കേലക്കുളലാം കകേഭാളനനി,  മുണക്കടവട്ട് കകേഭാളനനി,  ലനടുങ്കയലാം കകേഭാളനനി

എന്നതീ  കഗഭാതവര്ഗ  കമഖലയനില്  സലലപകകേഭാ  ലമഭാലലബല്  മഭാകവലനി  കസഭാറനിലന്റെ

കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  നനിലമ്പൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  എലഭാ

പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം സലലപകകേഭായലട വനില്പനശഭാലകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. ഇനൗ

കമഖലയനില്  പുതനിയ  ലമഭാലലബല്  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള/സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള

അനുവദനിക്കുന്നതട്ട് ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട

ഗുണകമന

329(2948) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട് സനിവനില് സശപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷന് വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന

സഭാധനങ്ങളുലട  ഗുണകമന  ഉറപഭാക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  എലനഭാലക്ക  നടപടനി

സസതീകേരനിലചന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലലപകകേഭായലട ഒനൗടട്ട് ലലറ്റുകേളനിലൂലട വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട

ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ  ഒരു  പരനികശഭാധന  വനിഭഭാഗലാം

നനിലവനിലുണട്ട്.  സലലപകകേഭായലട കേസഭാളനിറനി മഭാനുവലനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന്ന രതീതനിയനില്

ഓകരഭാ ഡനികപഭാകേളനിലലയലാം കേസഭാളനിറനി അഷസറന്സട്ട് കേമ്മേനിറനി  ലഭനിക്കുന്ന സഭാധനങ്ങളുലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  വനിവനിധ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  യഥഭാസമയങ്ങളനില്  CFRD  കകേഭാന്നനിയനിലുള്ള

ലലമകകഭാ  ബകയഭാളജനിക്കല്  ലഭാബനിലുലാം,  റതീജനിയണല്  അനലനിറനിക്കല്  ലഭാബനിലുലാം

പരനികശഭാധന നടത്തുനണട്ട്.  പഭാക്കറട്ട് ഭക്ഷലവസ്തുക്കളക്കട്ട്  HACCP, ISO  22000,

അഗഭാര്ക്കട്ട് എന്നതീ ഗുണകമന നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലലപകകേഭായലട വനിജനിലന്സട്ട്

വനിഭഭാഗലാം  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്

ഗുണകമന്മയനിലുണഭാകുന്ന മഭാറങ്ങള ഉളലക്കഭാണട്ട് പരനികശഭാധന കൂടുതല് ശക്തനിലപടുത്തനി

വരുന.
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സനിവനില് സലലപസനിലന്റെ വനില്പനശഭാലകേളനില് വനില സനിരത

330(2950) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    ശഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില്  സശപസനിലന്റെ  വനിലനശഭാലകേളനില്  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  വനില
വര്ദന വരുത്തഭാലത നല്കേഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  തരലാം  സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട്  വനില  വര്ദന  ഇലഭാലത
നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനില  വര്ദന  വരുത്തഭാലത  സഭാധനങ്ങള  എങ്ങലനയഭാണട്ട്
ലഭലമഭാക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  സനിവനില്  സശപസനിനട്ട്  എലനലഭാലാം  സഹഭായങ്ങള
നല്കേഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സനിവനില് സലലപസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വനില്പനശഭാലകേള വഴെനി
സബ്സനിഡനികയഭാലട  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്ന  13  ഇനലാം  സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  ഇനൗ
സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷലാം വര്ദനിപനിചനിടനില.

(ബനി)  വനിലവര്ദന  വരുത്തഭാലത  നല്കേനിവരുന്ന  അവശലസഭാധനങ്ങളുലട
വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുന്ന
ധനസഹഭായലാം സബ്സനിഡനി വനില്പനയനില്കടനി സലാംഭവനിക്കുന്ന നഷ്ടലാം നനികേത്തഭാന്
സഹഭായകേരമഭാണട്ട്.   ഇനൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  വനിപണനിയനിടലപടലനിനഭായനി
അനുവദനിച തുകേയഭായ  70  കകേഭാടനി രൂപ  150  കകേഭാടനി രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിച്ചു ഇതട്ട്
സനിവനില്  സലലപസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിച  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ബജറട്ട്
വനിഹനിതമഭാണട്ട്.  2016  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസലാം  വലര  131.52  കകേഭാടനി  രൂപ
സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സലലപകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണവലാം ലപന്ഷനുലാം

331(2951) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷലാം  സശപകകേഭായ്ക്കട്ട്  എത  കകേഭാടനി  രൂപയലട  നഷ്ടലാം
സലാംഭവനിചനിട്ടുലണനലാം എത രൂപ കലഭാണ എടുത്തനിട്ടുലണനലാം എവനിലട നനിലന്നഭാലക്കയഭാണട്ട്
കലഭാണ എടുത്തനിട്ടുളളലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സശപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സശപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപന്ഷന്  നല്കേഭാന്  പുതുതഭായനി
എലനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  സലലപകകേഭാ  എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായ
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട്  ലഫഡറല്  ബഭാങ്കട്ട്  ഗനിരനിനഗര്  ശഭാഖയനിലുലാം
കേഭാനറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  പനമ്പനിള്ളനി  നഗര്  ശഭാഖയനിലുലാം  350  കകേഭാടനി
രൂപ  വതീതമുള്ള  കേഭാഷട്ട്  ലകഡനിറട്ട്  സനൗകേരലലാം  ഉണട്ട്.  ടനി
അക്കനൗണകേളനില്, 31-3-2016-ലല വഭായതുകേ തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.

ലഫഡറല് ബഭാങ്കട്ട് -292,90,38,629.70 രൂപ

കേഭാനറഭാ ബഭാങ്കട്ട് -124,23,72,645.87 രൂപ

2. കമല്  വഭായകേള  കൂടഭാലത,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  സഹകേരണ
ബഭാങ്കനില് നനിനലാം 2015-2016  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് 100
കകേഭാടനി രൂപ വഭായ എടുക്കുകേയലാം 2015-16-ല് തലന്ന സര്ക്കഭാര്
സഹഭായകത്തഭാലട പലനിശ സഹനിതലാം തനിരനിചടയ്ക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)   സലലപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)   സലലപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി  NPS  (നഭാഷണല്  ലപന്ഷന്
സനിസലാം)  നടപനില് വരുത്തുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
പദതനി നടപനില് വരുത്തുന്നതുമൂലലാം സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധലത
ഉണഭാകുന്നനില.   എന്ന  വനിവരലാം  25-5-2015-ല്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  21-7-2016-ല്
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തനിരുവനനപുരത്തുവചട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമനലാം PFRDA യലാം സലാംയക്തമഭായനി സലാംഘടനിപനിച
'NPS'  awareness  Programme  -ലന തുടര്ന്നട്ട്  KSR  Part  III   ബഭാധകേമലഭാത്ത
സര്ക്കഭാര് സസയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങകളയലാം ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങകളയലാം NPS
ലന്റെ കേതീഴെനില് ലകേഭാണവരഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

സലലപകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

332(2952) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  10- ാം  ശമ്പള കേമ്മേതീഷലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  2016  ലഫബ്രുവരനി  മുതല്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പുതുക്കനിയ  ശമ്പളലാം,
സലലപകകേഭായനിലല സനിരലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സലലപകകേഭായനില് ലഡപക്യൂകടഷനനില് വരുന്ന ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് പുതുക്കനിയ
ശമ്പളവലാം മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കുന്നതനിനട്ട് ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  നടപടനികമങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  എന്നഭാല്
ഇതുവലരയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ  സലലപകകേഭാ  ഒനൗടട്ട്
ലലറ്റുകേളുലട ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)   സലലപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാരുലട  ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  പ്രകതലകേ ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാറനില.

(ഡനി)   2015-16  വര്ഷത്തനില് നടപടനികമങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  എന്നഭാല്
ഇതുവലരയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതുമഭായ  സലലപകകേഭാ
ഒനൗടട്ട് ലലറ്റുകേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനില് സഞരനിക്കുന്ന മഭാകവലനികസഭാര്

333(2953) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില്  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനികസഭാര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

* ശലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലല  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളഭായ  കുടമ്പുഴെ,
മഭാമലക്കണലാം,  വടഭാട്ടുപഭാറ  പ്രകദശങ്ങളനികലക്കട്ട്  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനികസഭാറനിലന്റെ
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിലക്കയറലാം  തടയന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സഞരനിക്കുന്ന  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള പുതുതഭായനി അനുവദനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങളഭായ കുടമ്പുഴെയനിലുലാം
വടഭാട്ടുപഭാറയനിലുലാം നനിലവനില് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  മഭാമലക്കണലാം
പ്രകദശകത്തയ്ക്കുള്ള  കറഭാഡട്ട്  (കനരലമലാംഗലലാം  മുതല്  മഭാമലക്കണലാം  വലര)  വഭാഹന
ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്  ലമഭാലലബല്  മഭാകവലനികസഭാറനിലന്റെ  കസവനലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.

(സനി)  വനിലക്കയറലാം  തടയന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ലമഭാലലബല്
മഭാകവലനികസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ലനലട്ട്ല സലാംഭരണലാം

334(T*2954) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  സതീസണനില്  എത  ടണ  ലനലഭാണട്ട്
സലാംഭരനിചലതന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വര്ഷലത്ത  ലനലട്ട്ല  സലാംഭരണത്തനിനുള്ള  കമതീകേരണങ്ങള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലനലനിലന്റെ തഭാങവനില വര്ദനിപനിചട്ട് കേര്ഷകേര് ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന മുഴുവന്
ലനല്ലുലാം സലാംഭരനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേഴെനിഞ്ഞെ  സതീസണനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്നനിനലാം  131499.764
ലമടനികേട്ട് ടണ ലനലഭാണട്ട് സലാംഭരനിചതട്ട്.

*T    മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ബനി)   2016-17  സതീസണനിലല ലനലട്ട്ല   സലാംഭരണത്തനിനഭായനി  2016  ഓഗസട്ട്
1-ാം  തതീയതനി  മുതല്  ഓണലലലന്  കേര്ഷകേ  രജനികസ്ട്രേഷന്  തുടങകേയലാം  2016
ലസപ്റലാംബര്  21-ാം  തതീയതനി  മുതല്  ലനലട്ട്ല  സലാംഭരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.
നഭാളനിതുവലര  66440  കേര്ഷകേര് ഓണലലലനഭായനി രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന 11  മനില്ലുകേളുലാം എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
31 മനില്ലുകേളുലാം ലനല്ലു സലാംഭരണത്തനിനഭായനി ധഭാരണഭാ പതലാം ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ലനലനിലന്റെ  തഭാങവനില  വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കേര്ഷകേര്  ലനല്കൃഷനി  ലചേയ്യുന്ന  സലത്തനിലന്റെ  വനിസ്തൃതനി
സലാംബന്ധനിചട്ട്  സഭാക്ഷലപതലാം  അതതു  പഞഭായത്തനിലല  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  ആണട്ട്
നല്കുന്നതട്ട്.  ഓകരഭാ പ്രകദശത്തനിലന്റെ പ്രകതലകേത, കൃഷനി ലചേയ ഇനലാം എന്നനിവയലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കേര്ഷകേര്  ഉല്പഭാദനിച  ലനലട്ട്ല  മുഴുവന്  നനിശനിത  ഗുണകമനഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി സലലപകകേഭാ സലാംഭരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ബനി.പനി.എല്. കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള

335(2955) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  നനിലവനില്  ബനി.പനി.എല്.  കറഷൻ
കേഭാര്ഡുകേള ലഭലമലഭാത്ത എത ദരനിദ കുടുലാംബങ്ങള ഉലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലഭാ  ദരനിദ  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ബനി.പനി.എല്.  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന്  പ്രകതലകേ  അദഭാലത്തട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ  ;  എങ്കനില്  എലനഭാലക്ക
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള ആധഭാര്ബന്ധനിതമഭാക്കുകമ്പഭാള ആധഭാര്
കരഖകേളനിലല  അപഭാകേതകേള  ഈ  സലാംവനിധഭാനലത്ത  ലമഭാത്തലാം  തകേരഭാറനിലഭാക്കുനലവന്ന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇകതക്കുറനിചട്ട് വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കൃതലമഭായ വനിവരലാം ലഭലമല.  എങ്കനിലുലാം പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഇത്തരത്തനിലുള്ള എലഭാ പഭാരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.   അര്ഹരഭായ എലഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സലാംസഭാനതല  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  ഓണലലലനഭായനി
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പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   അര്ഹരഭായ ആലരങ്കനിലുലാം ഉളലപടഭാലത വന്നനിട്ടുലണങ്കനികലഭാ
അനര്ഹര് ഉളലപടനിട്ടുലണങ്കനികലഭാ ആകക്ഷപങ്ങളുലാം പരഭാതനികേളുലാം തഭാലൂക്കട്ട് സലലപ
ആഫതീസുകേളനില് സമര്പനിക്കഭാവന്നതുലാം പരനിഹഭാരലാം കതടഭാവന്നതുമഭാണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന  ലസകടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായ  ലവരനിഫനികക്കഷന്  കേമ്മേനിറനികേളുലാം
അപതീല് പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ജനിലഭാ കേളകര് ലചേയര്മഭാനഭായ അപതീല്
കേമ്മേനിറനികേളുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

ചേനിറ്റൂരനിലല സലലപകകേഭാ കഗഭാഡനൗണുലാം മഭാകവലനി കസഭാറുകേളുലാം

336(2956) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേനിറ്റൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചു വന്നനിരുന്ന കകേരള സനിവനില് സശപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  കഗഭാഡനൗണ  എനമുതലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  അവസഭാനനിപനിചതട്ട്;
അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  കേഭാരണമുകണഭാ;  ഇതുസലാംബന്ധനിച  കരഖകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചേനിറ്റൂര്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സശപകകേഭാ  കഗഭാഡനൗണ  പ്രവര്ത്തനലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്  എലനഭാലക്ക  നടപടനികമങ്ങളഭാണട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്  എന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചേനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതങ്കനിലുലാം  പഞഭായത്തുകേളനില്
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള ഇലലന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതുതഭായനി  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനലഭാലാം
മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേനിറ്റൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന കകേരള സനിവനില് സലലപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന്  കഗഭാഡനൗണനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  നനിലവനിലുലാം  തുടര്നവരുനണട്ട്.
പ്രസ്തുത  കഗഭാഡനൗണനില്നനിനലാം  കറഷന്  കേടകേളക്കുള്ള  ആടയലാം  പഞസഭാരയലാം
സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ഉചക്കഞ്ഞെനിക്കുള്ള അരനിയലാം നനിലവനില് വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുനണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ചേനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പടകഞരനി,  എരുകത്തമ്പതനി
എന്നതീ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് നനിലവനില് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില.
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(ഡനി)   നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില് പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന മഭാകവലനി കസഭാറുകേളക്കട്ട് 5 വര്ഷകത്തയ്ക്കട്ട്
500  ചേതുരശ  അടനിയള്ള  വഭാടകേരഹനിത  ലകേടനിടവലാം  കേമ്പക്യൂടര്  അനുബന്ധ
ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  ഫര്ണനിഷനിലാംഗനിനുമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  രണഭാമതട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന മഭാകവലനി കസഭാറുകേളക്കട്ട് അതു പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേഭാലകത്തയ്ക്കട്ട് വഭാടകേ
രഹനിത  ലകേടനിടവലാം  കൂടഭാലത  കേമ്പക്യൂടര്  അനുബന്ധ  ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം
ഫര്ണനിഷനിലാംഗനിനുമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനലാം
ഒടുകക്കണതുലാം  പ്രതനിമഭാസ  പ്രതതീക്ഷനിത  വനിറ്റുവരവട്ട്  കുറഞ്ഞെതട്ട്  4  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
ആയനിരനിക്കണലാം.

കകേരളത്തനിനട്ട് അര്ഹമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം

337(2957) ശതീ  .   എലാം  .   നനൗഷഭാദട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-ലല ലസന്സസട്ട് പ്രകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനട്ട് അര്ഹമഭായ ഭക്ഷലധഭാനലലാം
കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനലാം കനടനിലയടുക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) 2011-ലല ലസന്സസട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് എത ലക്ഷലാം ടണ
ഭക്ഷലധഭാനലമഭാണട്ട് കവണനി വരനികേലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിനട്ട്  ഇകപഭാള  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  ഭക്ഷലധഭാനലത്തനിലന്റെ
അളവട്ട് എതലയനലാം ആവശലകേതയലാം ലഭലതയലാം തമ്മേനിലുള്ള അനരലാം എതലയനലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഷന് കേടകേളുലട എണലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ഇ)  കറഷന് കേടകേള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന അവശല വസ്തുക്കളുലട എണലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക
സഭാധനങ്ങളഭാണട്ട് അധനികേമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിനട്ട്  അധനികേ  വനിഹനിതലാം  ഉളലപലടയള്ള  അര്ഹമഭായ
ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്നട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
പ്രതനിവര്ഷലാം ഏകേകദശലാം 20.347 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ ഭക്ഷലധഭാനലലാം കവണനിവരുലാം.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേ
വനിഹനിതലാം ഉളലപലട 15.91 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണട്ട് ലഭലമഭായതട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനിച  കനഭാര്മല്  വനിഹനിതലാം  അകത
അളവനില് ഇനൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലുലാം  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല് അധനികേ വനിഹനിതലാം  2016  ഏപ്രനില് മുതല്  2016  ജൂണ വലരയള്ള  മൂന്നട്ട്
മഭാസങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാതമഭാണട്ട് ഇതുവലര അനുവദനിചതട്ട്.  എ.പനി.എല്., ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള  അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  2016  ജൂണനിനട്ട്  കശഷലാം  അനുവദനിച്ചു
നല്കേനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  ഏകേകദശലാം  മൂനലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ  ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങളുലട കുറവഭാണട്ട് അകലഭാടട്ട് ലമന്റെനില് ഉണഭായനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഡനി&ഇ) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

ലനലനിലന്റെ തഭാങവനില

338(2958) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലനലനിലന്റ തഭാങവനില വര്ദനവട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് വനില വര്ദനവട്ട് എതലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വര്ദനവട്ട്  എന മുതല്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  നല്കേനി  തുടങലമന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലനല്  കേര്ഷകേരനില്  നനിനലാം  സലാംഭരനിക്കുന്ന
ലനലനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട് എത രൂപയഭാണട്ട് നനിലവനില് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്;

(ഇ)  കൃഷനി  ലചേലവട്ട്  വര്ദനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  ലനലനിലന്റെ  തഭാങവനില
വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലത്തനില് അടനിയനര തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാളളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) ലനലനിലന്റെ തഭാങവനില വര്ദനിപനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ലനല് കേര്ഷകേരനില്നനിനലാം സലാംഭരനിക്കുന്ന ലനലനിനട്ട് കേനികലഭായ്ക്കട്ട്
21.50 രൂപയഭാണട്ട് നനിലവനില് നല്കേനിവരുന്നതട്ട്.

സലലപകകേഭായനിലല ലഡപക്യൂകടഷന് നനിയമനലാം

339(2959) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനില് ലഡപക്യൂകടഷന് നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള
വകുപട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ഓപ്ഷന്  കചേഭാദനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാതമഭാണട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തുന്നലതന്ന  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  സശപകകേഭായനില്
ലഡപക്യൂകടഷന്  നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  സനിവനില്  സശപസട്ട്  വകുപട്ട്  ജതീവനക്കഭാരനില്
നനിനലാം ഓപ്ഷന് സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

851/2019
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(ബനി)  ലഡപക്യൂകടഷന്  ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള സനിവനില് സശപസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ഉണഭാകുന്ന ലഭാഭനഷ്ടങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സശപകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കഭാനുളള
നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എന്നകത്തക്കട്ട്  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണലാം
നടത്തഭാന് കേഴെനിയലമന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സശപകകേഭായനില്  കകേഭാമണ  സര്വതീസട്ട്  റൂള  നടപനിലഭാക്കണലമന്ന
ഐ.ആർ.സനി.തതീരുമഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലലപകകേഭായനില് അനലത കസവനത്തനില് നനിയമനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള
സനിവനില് സലലപസട്ട് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം ഓപ്ഷന് സസതീകേരനിക്കഭാറനില.
നനിലവനിലുള്ള അനലത കസവനനനിയമ മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണട്ട് ടനി നനിയമനലാം നടത്തുന്നതട്ട്.
സനിവനില് സലലപസട്ട് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാലര ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയഭാണട്ട് സലലപകകേഭാ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)   ലഡപക്യൂകടഷന്  ജതീവനക്കഭാലര  നനിയമനിക്കുകമ്പഭാള  സലലപകകേഭായ്ക്കട്ട്
ഉണഭാകുന്ന ലഭാഭനഷ്ടങ്ങള കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(സനി)  ഇല.  സലലപകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുലട ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതനിനുള്ള നടപടനികമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)   സലലപകകേഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുകവണനിയള്ള  കകേഭാമണ  സര്വതീസട്ട്  റൂള
30-12-2015-ല്  സലലപകകേഭാ  ലവബ്ലലസറനില്  പ്രസനിദലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുമഭായനി
ബന്ധലപടട്ട് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് പരഭാതനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് 31-3-
2016 വലര സമയലാം നല്കുകേയലാം ടനി കേഭാലയളവനില് ആയതട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കമല് പരഭാതനികേളുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
മഭാകനജര് (ഫനിനഭാന്സട്ട്) കേണവതീനറഭായനി കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി കേമ്മേനിറനിയലട
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാകുന്ന മുറയ്ക്കട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഭക്ഷലനനിയമലാം നടപഭാക്കഭാത്തതുമൂലമുള്ള വനിലവര്ദനവട്ട്

340(2960) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭക്ഷലനനിയമലാം നടപഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുന്ന
കറഷന് അരനിയലടയലാം കഗഭാതമ്പനിലന്റെയലാം വനിലവര്ദനിപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്  ഇനൗ വര്ദനവട്ട് ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനൗ  വനിലവര്ദനവനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലനലഭാലാം;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചട്ട്  നനിയമസഭഭാ  പഭാസ്സഭാക്കനിയ  പ്രകമയലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  കകേന്ദ്ര ഗവണലമന്റെനിലന്റെ പ്രതനികേരണലാം
എനഭായനിരുന; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) എഫട്ട്.സനി.ലഎ.-യനില് നനിനലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുന്ന
എ.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളക്കട്ട്  2016  നവലാംബര് മുതല് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് വനില വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ഭക്ഷല  ഭദതഭാനനിയമലാം  നനിശനിത  സമയത്തനിനുള്ളനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാത്തതഭാണട്ട് കേഭാരണലാം, ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനില് വരുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗലത്ത  കേലണത്തുകേ,  ഓണലലലന്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
നല്കുകേ,  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  നടത്തുകേ,  സലാംസഭാന-ജനിലഭാതല  പരഭാതനി
പരനിഹഭാര ഓഫതീസര്മഭാലര നനിയമനിക്കുകേ, സമ്പൂര്ണ കേമ്പക്യൂടര്വല്ക്കരണലാം നടത്തുകേ
എന്നതീ നടപടനികേള സമയബന്ധനിതമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലപഭാതു  വനികേഭാരലാം  പരനിഗണനിക്കഭാലമന്നഭാ
യനിരുന പ്രതനികേരണലാം,  എന്നഭാല് തലന്നയലാം  നവലാംബര്  1  മുതല്  National  Food
Security  Act  നടപനിലഭാക്കുന്ന  കേഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിലപഭാടഭാണുള്ളതട്ട്.

ഭകക്ഷലഭാപകദശകേ വനിജനിലന്സട്ട് സമനിതനികേളുലട രൂപതീകേരണലാം

341(2961) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം

സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷന് സഭാധനങ്ങള ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് കൃതലമഭായനി ലഭനിക്കുനലണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുലാം കറഷന് വനിതരണത്തനിലല കമകക്കടുകേള കേലണത്തുന്നതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭകക്ഷലഭാപകദശകേ വനിജനിലന്സട്ട് സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലനഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷന് സഭാധനങ്ങളുലട വനിതരണലാം സലാംബന്ധനിചട്ട് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്ന
പരഭാതനികേള യഥഭാസമയലാം തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുലാം സുതഭാരലവലാം കേഭാരലക്ഷമവലാം അഴെനിമതനി
രഹനിതവമഭായ ലപഭാതുവനിതരണ സമ്പ്രദഭായലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം പ്രസ്തുത സമനിതനികേള
മുകഖന  എലനലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപതുവനിതരണ  സലാംവനിധഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി മൂന്നട്ട് തലത്തനിലുള്ള ഭകക്ഷലഭാപകദശകേ
വനിജനിലന്സട്ട്  സമനിതനികേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  ജനില/തഭാലൂക്കട്ട്  തല  വനിജനിലന്സട്ട്
സമനിതനികേള മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലുലാം പഞഭായത്തുതല വനിജനിലന്സട്ട് സമനിതനികേള രണട്ട്
മഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കലുലാം  കയഭാഗലാം  കചേകരണതഭാണട്ട്.   ലപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായലാം
കേഭാരലക്ഷമതകയഭാടുലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുകത്തണതുലാം
കൂടഭാലത കേഭാര്ഡുടമകേളക്കട്ട് അര്ഹതലപട കറഷന് കൃതലമഭായ അളവനിലുലാം വനിലയനിലുലാം
ഗുണനനിലവഭാരത്തനിലുലാം  ലഭനിക്കുനലണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുകത്തണതുലാം  കേമ്മേനിറനിയലട
ചുമതലകേളനില് ഉളലപടുന.

(സനി)   എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കൃതലമഭായ  ഇടകവളകേളനില്  കയഭാഗലാം  കചേരുകേ,
കേമ്മേനിറനികേളനില് ഉന്നയനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള അടനിയനരമഭായനി പരനിഹരനിക്കുകേ, ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
ഭക്ഷല വസ്തുക്കള കുറഞ്ഞെ വനിലയ്ക്കട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാകുനലണന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,
കൃതലമഭായ അളവനിലുലാം  തൂക്കത്തനിലുലാം  സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാകുനലണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,
വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങള  വൃത്തനിയഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനലണന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,
കകേടഭായ  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുന്നനിലലന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ,  വനിലവനിവരപടനികേ
പ്രദര്ശനിപനിക്കുനലണന്നട്ട് ഉറപഭാക്കുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് ഭകക്ഷലഭാപകദശകേ വനിജനിലന്സട്ട്
കേമ്മേനിറനിയനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന്നതട്ട്.

കഹഭാടലുകേളനിലല അമനിത നനിരക്കട്ട്

342(2962) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത കഹഭാടലുകേളനില് നല്കുന്ന ഭക്ഷണത്തനിനട്ട് പല സലങ്ങളനിലുലാം
പല നനിരക്കുകേള വഭാങന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കഹഭാടലുകേളുലട നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട് അവനിലട നല്കുന്ന ഭക്ഷണത്തനിനട്ട്

നനിരക്കട്ട്  നനിശയനിക്കഭാനുലാം,  ആ  നനിരക്കുകേള  പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാനുലാം  അതുതലന്നയഭാണട്ട്

വഭാങന്നലതന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം  എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാടലുകേള  വഭാങന്ന  അമനിതനനിരക്കട്ട്  സലാംബന്ധനിച  മഭാധലമ

വഭാര്ത്തകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  അമനിതനനിരക്കട്ട് വഭാങന്ന കഹഭാടലുകേളലക്കതനിലര

നടപടനി  എടുക്കഭാനുലാം  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി/

ഗ്രഭാമങ്ങള/പടണങ്ങള  എന്നനിവയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കഹഭാടലുകേളക്കട്ട്  കഗ്രഡട്ട്

നനിശയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങളുലട  വനില  നനിശയനിച്ചു  നല്കുന്നതനിനുലാം

എലനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. കഹഭാടലുകേളനില് വനിലവനിവരപടനികേ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള

കേഭാണത്തക്ക വനിധലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നതട്ട് നനിയമലാംമൂലലാം നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട്

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  മഭാതമഭായലാം  റവനദ്യു  ലതീഗല്

ലമകടഭാളജനി  എന്നതീ  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്നലാം  നനിരനരലാം  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുകേയലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  1977-ലല  Kerala  Food

Stuffs (Display  of Prices by catering Establishments) Order, 1977-ലലയലാം

1980-ലലയലാം  Kerala Essential commudities (Maintenance of Accounts and

Display  of  Price  and  Stocks)  Order  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരവലാം  ശക്തമഭായ നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്. എന്നഭാല് കഹഭാടലുകേളുലട നനിലവഭാരമനുസരനിചട്ട് അവനിലട നല്കുന്ന

ഭക്ഷണത്തനിനട്ട് നനിരക്കട്ട് നനിശയനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിനനില.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കഹഭാടലുകേളനിലല  ഭക്ഷണപദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വനില

കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപലാം നല്കേനിയ''2015-ലല കകേരള കഹഭാടലുകേള  (ഭക്ഷണ

വനില  കമതീകേരണലാം)  ബനിലട്ട്ല''  ബനില്  നമ്പര്382  ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം

പതനിമൂന്നഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭ  സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി

സഭയലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട്  വയ്ക്കഭാന്  സഭാധനിക്കനില.  ഇനൗ  വനിഷയത്തനികനല്

തുടര്നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലാം

ലലകേലക്കഭാകള്ളണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാടയ്ക്കല് മണ്ഡലത്തനിലല മഭാകവലനി കസഭാര്

343(2963) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുശസന്  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഭക്ഷലവലാം  സനിവനില്  സശപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കകേഭാടയ്ക്കല് മണ്ഡലത്തനിലല ഇനലനൂരനിൽ  അനുവദനിച

മഭാകവലനി  കസഭാറനിലന്റെ  പ്രവർത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാൻ  സസതീകേരനിച  നടപടനി

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനി  കസഭാര് ഉടന് തുറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് ബന്ധലപടവര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  കകേഭാടയ്ക്കല്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഇനലനൂരനില്

പുതനിയ മഭാകവലനി  കസഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബന്ധനിചട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  റതീജനിയണല്

മഭാകനജര് ലഭലമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന സഭാധലതഭാപഠന റനികപഭാര്ടനിലന്റെയലാം ജതീവനക്കഭാരുലട

ലഭലതയകടയലാം അടനിസഭാനത്തനില് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തഭാലൂക്കുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് സലാംഭരണശഭാലകേള

344(2964) ശതീ  .    രഭാജ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തഭാലൂക്കുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കറഷന്  സഭാധനങ്ങളുലാം

സശപകകേഭായ്ക്കുള്ള  സഭാധനങ്ങളുലാം  സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംഭരണശഭാലകേള

അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നതീക്കമുകണഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക  തഭാലൂക്കുകേളനില്  ഇത്തരലാം  സലാംഭരണശഭാലകേളക്കട്ട്  സലലാം

കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; ഈ സലങ്ങള ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില്

എന്തുലകേഭാലണന്നട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റഭാന്നനി  തഭാലൂക്കനില്  ഇതനിനഭായനി  സലലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കനില്  എവനിലട;  ഈ  സലലാം  വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച  നടപടനി

എലനഭാലക്ക; ഇതു സലാംബന്ധനിച ഫയല് ഇകപഭാള ആരുലട പക്കലഭാണുള്ളതട്ട്;
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(ഡനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകപഭാള
തഭാലൂക്കുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  കറഷന് സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്ന സഭാപനങ്ങള
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന് സഭാധലതയകണഭാ;  അങ്ങലന വന്നഭാല് തഭാലൂക്കുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
സലാംഭരണശഭാലയലട  പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയനരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ലവയര്ഹനൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന് വകേ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലത  കേനിടക്കുന്ന
സലാംഭരണശഭാലകേള ഈ ആവശലത്തനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചഭാല്,  അനഭാവശല സഭാമ്പത്തനികേ
ലചേലവട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന്  കേഴെനിയലമന്നതട്ട്  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   29-8-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  11/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ  നമ്പര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  കറഷന്  വനിതരണ  രലാംഗത്തുള്ള  സസകേഭാരല  ലമഭാത്തവനിതരണ
ശഭാലകേളക്കട്ട്  പകേരലാം  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  കബഭാക്കട്ട്  തലത്തനില്  സലാംഭരണ
ശഭാലകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലനയഭാറനിന്കേര, കുന്നത്തൂര്, റഭാന്നനി,  അമ്പലപ്പുഴെ, മതീനചനില്, ഉടുമ്പന്കചേഭാല,
കദവനികുളലാം,  പതീരുകമടട്ട്  തൃശ്ശൂര്,  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്,  ചേഭാലക്കുടനി,  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,
തളനിപറമ്പട്ട്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  ലകേഭായനിലഭാണനി,  മകഞശസരലാം,  ലവള്ളരനിക്കുണട്ട്,  എന്നതീ
തഭാലൂക്കുകേളനില് കഗഭാഡനൗണ പണനിയന്നതനികലയ്ക്കഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള സലങ്ങള
സനിവനില്  സലലപസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ലലകേമഭാറനി  നല്കേണലമന്നഭാവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്
അതതട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് റനികേസസനിഷന് കഫഭാലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.   റഭാന്നനി തഭാലൂക്കനില് ഏലന്തൂര് കബഭാക്കനില് ലചേറുകകേഭാല് വനികലജനില്
ഇനൗ  സലലാം  സനിവനില്സലലപസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  പതനിചട്ട്  നല്കേണലമന്നഭാവഭാശലലപട്ടു
ലകേഭാണട്ട്  പത്തനലാംതനിട  ജനിലഭാ  സലലപ  ആഫതീസര്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കട്ട്  കേത്തട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള സസകേഭാരല സലാംരലാംഭകേര്ക്കട്ട്
പകേരലാം സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനില് കഗഭാഡനൗണുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതട്ട്.

(ഇ) ഉണട്ട്. നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കകേന്ദ്രത്തനില് നനിനള്ള അധനികേ ഭക്ഷലധഭാനലലാം

345(2965) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം  അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം
കനടനിലയടുക്കുന്നതനിനട്ട് എലനലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;



344       കകേരള നനിയമസഭ ഒകകഭാബര് 17, 2016

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  2016  ജൂണ  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  എത  അളവട്ട്
ഭക്ഷലധഭാനലലാം അധനികേമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  അധനികേ  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നല്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രലാം
എലനങ്കനിലുലാം നനിയനണകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി അറനിയഭാകമഭാ;  എങ്കനില് എനഭാണട്ട്
കേഭാരണലാം; ഇതട്ട് മറനികേടക്കുന്നതനിനട്ട് എനട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അധനികേ ഭക്ഷലധഭാനലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് കകേന്ദ്രത്തനില്നനിനലാം 2016 ജൂണ മഭാസത്തനിനുകശഷലാം
അധനികേ ഭക്ഷല ധഭാനലലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി)   നനിയനണകമര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി  അറനിയഭാലാം.  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ
നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാത്തതഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ
നനിയമലാം  ഉടന് തലന്ന സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.

വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്തതട്ട്

346(2966) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഹഭാടല്  ഉളലപലടയള്ള  കേചവട
സഭാപനങ്ങലളലഭാലാം വനിലന നടത്തുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുലട കൃതലമഭായ വനിലവനിവരപടനികേ
പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്ന വലവസ നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലത്തനില് പല സഭാപനങ്ങളുലാം വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കുന്നനില
എന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഇത്തരലാം നനിയമ ലലാംഘനങ്ങളലക്കതനിലര
എന്തു നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുന്നലതന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അമനിത വനില പ്രദര്ശനിപനിചട്ട് അതട്ട് ഇനൗടഭാക്കുന്ന സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് നനിയമമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കഹഭാടല് ഉളലപലടയള്ള കേചവട സഭാപനങ്ങള വനിലവനിവരപടനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള കേഭാണത്തക്കവനിധലാം പ്രദര്ശനിപനിക്കണലമന്നട്ട് നനിയമലാംമൂലലാം വലവസ
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട് കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കലപടുനകണഭാലയന്നട്ട് വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസരുലാം
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റവനക്യൂ  ലതീഗല്  ലമകടഭാളജനി  എന്നതീ  വകുപനിലല  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  കചേര്നലാം
നനിരനരലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര
1977-ലല Kerala Food Stuffs (Display of Prices by catering Establishment)
Order,  1977-ലലയലാം  1980-ലലയലാം  (Kerala  Essential  Commodities  Maintenance of
Account  and  Display  of  Price  and  Stock)  Order  എന്നനിവ  പ്രകേഭാരവലാം
ശക്തമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര  1977-ലല  Kerala
Food Stuffs (Display  of Prices by catering Establishment) Order,  1977
ലലയലാം 1980-ലലയലാം (Kerala Essential commodities Maintenance of Account
and Display of Price and Stock) Order  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായനി നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി) നനിലവനില് നനിയമലാം ഇല.

അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് ബനി.പനി.എല്. കേഭാര്ഡട്ട്

347(2967) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അനര്ഹരഭായ നനിരവധനി കുടുലാംബങ്ങള ഇകപഭാഴുലാം ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡട്ട്
ലലകേവശലാംവചട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  അത്തരലാം  കേഭാര്ഡുടമകേലള  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡനിലന്റെ
പരനിധനിയനില് നനിലന്നഭാഴെനിവഭാക്കനി  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  ബനി.പനി.എല്.  കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  അനര്ഹരഭായനി  ബനി.പനി.എല്./എ.എ.ലലവ.  കേഭാര്ഡുകേള
ലലകേവശലാം വചനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര്/അര്ദസര്ക്കഭാര്/സഹകേരണ കമഖലയനില് കജഭാലനി
കനഭാക്കുന്നവര്  കേഭാര്ഡുടമകേളഭാകയഭാ  അലാംഗങ്ങളഭാകയഭാ  ഉളലപടനിട്ടുലണങ്കനില്  അവ
തനിരനിലകേ  ബന്ധലപട  തഭാലൂക്കട്ട്  സലലപ  ഓഫതീസനില്  നല്കേനി  മഭാറനിവഭാങന്നതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.  നനിലവനില്  അനര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  സസയലാം  കേഭാര്ഡുകേള
തനിരനികചല്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സനൗകേരലലാം  ഉള്ളകതഭാലടഭാപലാം  വകുപനിലല  പരനികശഭാധനയനിലൂലട
അനര്ഹലര കേലണത്തുകേയലാം കേഭാര്ഡുകേള മഭാറനി നല്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന. 2013-ലല
ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനില്  വരുത്തുകമ്പഭാള  നനിലവനിലല  വനിവരങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലത്ത കേലണത്തനി അനര്ഹലര ഒഴെനിവഭാക്കഭാന് കേഴെനിയലാം.
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കറഷന്കേഭാര്ഡുകേള ബനി.പനി.എല്. ആക്കനി നല്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

348(2968)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാന്സര്, വൃക്ക, കേരള, ഹൃകദഭാഗ കരഭാഗബഭാധനിതരഭായനിട്ടുള്ളവര് കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങ
ളഭായനിട്ടുള്ളവരുലട  കറഷന്കേഭാര്ഡുകേള  ബനി.പനി.എല്.  ആക്കനി  നല്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  കേഭാന്സര്,  വൃക്ക,  കേരള  കരഭാഗബഭാധനിതരഭായനിട്ടുള്ളവര്  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങ
ളഭായനിട്ടുള്ളവരുലട കറഷന്  കേഭാര്ഡുകേള  27-4-2012-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്
112/2012/തസസഭവ ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് ബനി.പനി.എല്.
കേഭാര്ഡുകേളഭാക്കനി  മഭാറനി  നല്കുനണട്ട്.  2013-ലല  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള കമല്പറഞ്ഞെ വനിഭഭാഗക്കഭാലര മുന്ഗണനഭാപടനികേയനില് ഉളലപടുത്തഭാനുലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം

349(2969) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട  കേഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  ഗവണലമന്റെനില്  നനിനലാം
ലഭനികക്കണ അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം ലഭനിക്കുനലണന്നട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന് ഈ സര്ക്കഭാര്
എലനഭാലക്ക നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  എലനങ്കനിലുലാം  നനിയനണലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലധഭാനല  കശഖരണ  സനൗകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപ്തത  ഭക്ഷലധഭാനല
വനിതരണത്തനില്  തടസ്സലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുലട കേഭാരലത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനികക്കണ
അധനികേ വനിഹനിതലാം ഉളലപലടയള്ള അര്ഹമഭായ വനിഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കണലമന്നട്ട് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഉണട്ട്.  7-10-2016-ലല  1-2/2015-BP111  നമ്പര്  കേത്തുപ്രകേഭാരലാം
കകേരളത്തനിനട്ട് ലഭലമഭായനിരുന്ന എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള അധനികേ
വനിഹനിതലാം നല്കുകേയനിലലന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  പ്രതനിമഭാസ ആവശലകേത പ്രകേഭാരലാം  2.30  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ
ഭക്ഷലധഭാനല  സലാംഭരണ  സലലാം  കവണ  സഭാനത്തട്ട്  0.9  ലക്ഷലാം  ലമടനികേട്ട്  ടണ
സലാംഭരണ സലലാം മഭാതമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്. 29-8-2016-ലല സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര്
11/2016/ഭ.ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപനില് വരുത്തുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ലമഭാത്തവലഭാപഭാരനികേലള  ഒഴെനിവഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
തലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനിലുള്ള  സലാംഭരണ  ശഭാലകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് 5 കേനികലഭാ അരനി നല്കുന്ന പദതനി

350(2970) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    ശഹബനി  ഈഡന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഓണലാം  പ്രമഭാണനിചട്ട്  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  5  കേനികലഭാ  അരനി  നല്കുന്ന
പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള അരനി  വനിതരണലാം  ഓണഭാവധനിക്കട്ട്  കശഷലാം  സ്കൂള  തുറന്ന  ഈ
അവസരത്തനിലലങ്കനിലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഓണലാം പ്രമഭാണനിചട്ട് സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് 5 കേനികലഭാ ലസഷലല് അരനിയലട
വനിതരണലാം 30-9-2016-നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ കറഷന് കേഭാര്ഡട്ട് നല്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം

351(2971) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  മുകന്നഭാടനിയഭായനി  മുന്ഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങലള കേലണത്തുന്നതനിനുള്ള റഭാങ്കട്ട് പടനികേ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി)  പുതനിയ  കറഷന്കേഭാര്ഡട്ട്  നല്കുന്നതനിനട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന
മഭാനദണ്ഡത്തനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എലനങ്കനിലുലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
പുതുക്കനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലനലഭാമഭാണട്ട്;  ഇതുമഭായനി ബന്ധലപട കസഭാഫട്ട് ലവയര്
പരനിഷ്കരനിച്ചുകവഭാലയന്നട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങലള  കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാന
തലത്തനില്  റഭാങ്കനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  സനിവനില്  സലലപസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ലവബ്ലലസറനില്
കേരടട്ട്  മുന്ഗണനഭാപടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  തഭാലൂക്കുതല  റഭാങ്കനിലാംഗനിനു  പകേരലാം
മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗക്കഭാലര  കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്  സലാംസഭാനതല  റഭാങ്കനിലാംഗഭാണട്ട്
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പടനികേവര്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കഭാസട്ട്-4  ജതീവനക്കഭാലരകൂടനി
മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയലാം  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കസഭാഫട്ട് ലവയറനില് ആവശലമഭായ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കഹഭാടല് ഭക്ഷണവനില നനിയനണ നനിയമലാം

352(2972) ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടല്  ഭക്ഷണവനില  നനിയനണ  നനിയമലാം  കവണലമന്ന  കകേഭാടതനി
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റ ശദയനില് വന്നനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഹഭാടലുകേലള  തരലാംതനിരനിചട്ട്  ഭക്ഷണവനില  എകേതീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള
നനിയമ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഹഭാടല്  ഉടമകേളുലട  ഹര്ജനിയനിലഭാണട്ട്  കകേഭാടതനിയലട  നനിര്കദ്ദേശമുണഭാ
യനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതു പരനിഗണനിചട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള തസരനിതലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടനത്തനിനട്ട് എത്തുന്ന അയപ ഭക്തന്മഭാരനില്നനിനലാം
കഹഭാടലുകേള അമനിതമഭായനി വനില ഇനൗടഭാക്കനിയ സഭാഹചേരലത്തനില് പത്തനലാംതനിട ജനിലഭാ
കേളകര്  ജനിലയനില്  സസലഭാഹഭാരത്തനിനട്ട്  വനില  നനിശയനിക്കുകേയലാം  ആയതനികനല്
കഹഭാടലുടമകേള ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനില് ഫയല് ലചേയ റനിടട്ട് ലപറനിഷനനികനല്
പമ്പയനിലുലാം ശബരനിമലയനിലുലാം കദവസസലാം കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ലകേടനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കഹഭാടലുകേളനില്  മഭാതലാം  വനില്ക്കലപടുന്ന  ഭക്ഷണ
സഭാധനങ്ങളുലട  വനില  നനിശയനിക്കഭാന്  മഭാതകമ  ജനിലഭാകേളകര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരമുളലവന്നട്ട്
കകേഭാടതനി  വനിധനിചനിരുന.   ഇതനിനട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  വന്ന  കകേസനില്  ബഹുമഭാനലപട
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ലലഹകക്കഭാടതനിയലട അഭനിപ്രഭായപ്രകേഭാരലാം പത്തനലാംതനിട, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാടയലാം, ഇടുക്കനി
എന്നതീ  ജനിലകേളനിലല  കഹഭാടലുകേളനില്  വനില്ക്കലപടുന്ന  സസലഭാഹഭാരങ്ങള  അവശല
വസ്തുക്കളഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കലപടുകേയലാം പ്രസ്തുത ജനിലകേളനിലല കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് പ്രസ്തുത
ആഹഭാരസഭാധനങ്ങളുലട വനില നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം വനിജഭാപനത്തനിലൂലട
നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കഹഭാടലുകേളനിലല  ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുലട  വനില
കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി രൂപലാം നല്കേനിയ ''2015-ലല കകേരള കഹഭാടലുകേള (ഭക്ഷണ
വനില  കമതീകേരണലാം)  ബനിലട്ട്ല''  ബനില്  നമ്പര്  382  ആയനി  പ്രസനിദതീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം
പതനിമൂന്നഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭഭാ  സകമ്മേളന  കേഭാലയളവനില്  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
വയ്ക്കഭാന്  കേഴെനിയഭാത്തതനിനഭാല്  ലഭാപഭായനിരനിക്കുന.  ഇനൗ  വനിഷയത്തനികനല്  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാകള്ളണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

അളവതൂക്കങ്ങളുലട ലവടനിപട്ട്

353(2973) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉപകഭഭാക്തൃ വസ്തുക്കള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കേമ്പനനികേള അവരുലട ഉല്പന്നങ്ങളുലട
അളവലാം,  തൂക്കവലാം  നനിരനരലാം  മഭാറലാം  വരുത്തനി  വനിപണനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിപണനലാം ലചേയലപടുന്ന നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുലട
പഭായ്ക്കറ്റുകേളനിലല ഉല്പന്നങ്ങളുലട തൂക്കവലാം, അളവലാം, വനിലയലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ആയതട്ട്
കമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അളവതൂക്കങ്ങളുലട ലവടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  2016  ജനുവരനി  1  മുതല്
ലസപ്തലാംബര്  30  വലര  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രജനിസര്  ലചേയ  കകേസുകേളുലട  എണലാം
എതലയന്നട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പഭായ്ക്കറ്റുകേളനിലഭാക്കനി  വനിപണനലാം  ലചേയ്യുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങളുലട  അളവലാം
തൂക്കവലാം  പരനികശഭാധനയ്ക്കട്ട്  വനികധയമഭാക്കഭാറുണട്ട്.  പഭായ്കക്കജ്ഡട്ട്  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസട്ട്
റൂളസനിലല  വലവസകേളപ്രകേഭാരലാം  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  MRP-യനില്  അധനികേലാം
ഇനൗടഭാക്കുന്നതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്  ആയതനിലനതനിലര  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അളവതൂക്കങ്ങളുലട ലവടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധലപടട്ട്  2016 ജനുവരനി 1  മുതല്
ലസപ്റലാംബര് 30 വലര സലാംസഭാനത്തട്ട് 15,167 കകേസുകേള രജനിസര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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ലചേറുകേനിട കേചവടസഭാപനങ്ങളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

354(2974) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ഭക്ഷലവലാം
സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലചേറുകേനിട  കേചവടസഭാപനങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനിലവനിവരപടനികേ പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്തതുലാം അളവട്ട് തൂക്കങ്ങളനില് നടത്തുന്ന
കൃതനിമങ്ങളുലാം കേലണത്തഭാന് സര്ക്കഭാര് എലനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര എനട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇല.   എന്നഭാല്  നനിയമ  ലലാംഘനലാം  നടത്തുനകണഭാലയന്നട്ട്  സനിവനില്
സലലപസട്ട് വകുപനിലല ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിപണനിയനില്  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  വനിലവനിവരപടനികേ
പ്രദര്ശനിപനിക്കഭാത്തവര്ലക്കതനിലര  1977-ലല  Kerala  Food  Stuffs (Display   of
Prices by catering Establishment) Order,  1977  ലലയലാം  1980-ലലയലാം  Kerala
Essential commodities (Maintenance of Accounts and Display of Price and
Stock) Order  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. അളവനിലുലാം
തൂക്കത്തനിലുലാം വലതലഭാസലാം ഉണഭാകുന്നതട്ട് നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്.  കകേരളത്തനില്
മൂന്നട്ട്  കമഖലകേളനില്,  ഓകരഭാന്നനിലുലാം  ഓകരഭാ  ലഡപക്യൂടനി  കേണകടഭാളര്മഭാരുലട  കേതീഴെനില്
ജനിലഭാതലത്തനില്  അസനിസന്റെട്ട്  കേണകടഭാളര്മഭാരുലാം  ഫയനിലാംഗട്ട്  സസഭാഡട്ട്  അസനിസന്റെട്ട്
കേണകടഭാളര്മഭാരുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില്  സതീനനിയര്  ഇന്ലസകര്മഭാരുലാം,  അളവതൂക്ക
ഉപകേരണങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധലപട  കൃതനിമലാം  തടയന്നതനിനഭായലാം  ടനി  ഉപകേരണങ്ങള
യഥഭാസമയലാം  മുദ  പതനിപനിക്കുന്നതനിനഭായലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി
വരുനണട്ട്.   ആയതു  കമഭാണനിറര്  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  എലഭാ  മഭാസവലാം  ബന്ധലപട
ലഡപക്യൂടനി കേണകടഭാളര്മഭാര് റനികപഭാര്ടട്ട് അയയ്ക്കുകേയലാം കമല്പടനി റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം
നടനവരുന്ന  നനിര്വഹണ  ഉകദലഭാഗസരുലട  കകേഭാണഫറന്സനില്  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയ്തുലാം വരുന.

(സനി)  അളവതൂക്ക കൃതനിമങ്ങള നടത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര ലതീഗല് ലമകടഭാളജനി
വകുപ്പുതലത്തനില് കകേസട്ട് ഫയല് ലചേയ്തു പനിഴെ ഇനൗടഭാക്കനിവരുന.  എന്നഭാല് വകുപട്ട്
തലത്തനില്  രഭാജനിയഭാക്കനി  പനിഴെ  അടക്കഭാന്  തയഭാറഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്
നനിയമഭാനുസൃതമഭായ  നടപടനി  ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന്  കമല്പടനി  കകേസുകേള  കകേഭാടതനിക്കട്ട്
വനിടഭാറുണട്ട്.
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സനിനനിമഭാശഭാലകേകളഭാടട്ട് കചേര്ന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനില്പന കകേന്ദ്രങ്ങള

355(T*2975)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ഭക്ഷലവലാം സനിവനില് സശപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് സനിനനിമഭാ തനികയററുകേളുലട കകേഭാമ്പനൗണനില് പ്രവര്ത്തനിചട്ട്
വരുന്ന കേഫകറരനിയ, സ്നേഭാകട്ട് കഷഭാപ്പുകേള, ലചേറുകേനിട വനില്പന ശഭാലകേള എന്നനിവനിടങ്ങളനില്
വനില്ക്കുന്ന  സഭാധനങ്ങളക്കട്ട്  പരമഭാവധനി  ചേനിലറ  വനില  (MRP)കയക്കഭാള  കൂടുതല്
വനില ഇനൗടഭാക്കുന്നതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കൂടുതല്  വനില  ഇനൗടഭാക്കനിയതനിലന്റ  കപരനില്  എത
സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് കപരുളലപലട വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് സഭാധഭാരണ നനിരക്കനില് നനിന്നട്ട് കൂടനിയ വനിലയ്ക്കട്ട്
സഭാധനങ്ങള  വനില്ക്കുന്നതനിനട്ട്  എലനങ്കനിലുലാം  പ്രകതലകേഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; എങ്കനില് പ്രസ്തുത ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  5  തനികയററുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സഭാപനങ്ങളലക്കതനിലര
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത തനികയററുകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. പതലാം തനികയറര്, മലപ്പുറലാം

2. വനിസ്മെയ തനികയറര്, ലപരുനല്മണ

3. കനൗണ തനികയറര്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

4. പനി.വനി.എസട്ട് ഫനിലനിലാം സനിറനി, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

5. വനിനഭായകേ തനികയറര് കകേഭാലാംപകട്ട്, കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടട്ട്

(സനി)  പ്രകതലകേഭാനുമതനി ആര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിടനില.

(നക്ഷതചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  2618,  2621,  2630,  2636,  2642,  2694,  2731,
2785,  2876,  2897,  2947,  2949  എന്നതീ  നമ്പര്  കചേഭാദലങ്ങളുലട  ഉത്തരങ്ങള
എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില് ലഭലമല.)

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ്ഞു.)

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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9.30 AM]

II അടനിയന്തരപ്രകമയയ

പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനിപല നനിയമനയ

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  ചടയ  50  അനുസരനിചച്ച് ഇനച്ച് രണച്ച് അടനിയന്തരപ്രകമയങ്ങളുപട
കനക്ടോടസ്പീസക്ടോണച്ച്  പചയറനിനച്ച്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  രണച്ച്  കനക്ടോടസ്പീസയ  ഏതക്ടോണച്ച്  ഒകര
സമയതക്ടോണച്ച് ലഭഭ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്. സയസക്ടോനപത പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനിപല
നനിയമനങ്ങളനിപല  അപക്ടോകേത  സയബനനിചച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുയ  കൂടരയ
നല്കേനിയതുയ സസക്ടോഭക്ടോവനികേ റബ്ബറനിപന്റെ വനിലയനിടനിവുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് ശസ്പീ.  പകേ. എയ.
മക്ടോണനി  നല്കേനിയതുമക്ടോണച്ച്  പ്രകമയങ്ങള.   ഇതനില്  ആദഭ്യയ  പരക്ടോമര്ശനിച  പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.

സയസക്ടോനപത  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുപട  നനിര്ണക്ടോയകേമക്ടോയ
സക്ടോനങ്ങളനില് നനിയമങ്ങളുയ ചടങ്ങളുയ മറനികേടന്നുപകേക്ടോണച്ച് ബന്ധുക്കപള നനിയമനിച്ചുപവനച്ച്
കുറ്റസമ്മതയ  നടതനി  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന
രക്ടോജനിവയക്ടോനുണക്ടോയ  സക്ടോഹചരഭ്യവുയ  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  മുഖഭ്യമനനിയുപട  പങനിപനപ്പെറ്റനി
സയശയയ  ഉയര്നനിട്ടുള്ള  സക്ടോഹചരഭ്യവുയ  കേണക്കനിപലടുതച്ച്  ഇഇൗ  ഗുരതരമക്ടോയ
സനിതനിവനികശഷയ ഇനപത സഭക്ടോനടപടനികേള നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച പചയ്യണപമനക്ടോവശഭ്യപപ്പെടച്ച്
സര്വ്വശസ്പീ  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,  സനി.  മമ്മൂടനി,  അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  എനസ്പീ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗങ്ങള റൂള 50 പ്രകേക്ടോരയ കനക്ടോടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .   പകേ  .   എയ  .   മക്ടോണനി : സര്, എപന്റെ പ്രകമയയ പരനിഗണനിക്കണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : നക്ടോപള പരനിഗണനിക്കക്ടോയ.

മുഖഭ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളനിപല നനിയമനങ്ങളുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടുളള ഈ അടനിയന്തരപ്രകമയയ സഭ
നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച പചകയ്യണ യക്ടോപതക്ടോരക്ടോവശഭ്യവുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ഒര അബദയ പറ്റനിയനിട്ടുണച്ച്. അടനിയന്തരപ്രകമയയ എടുക്കുനതനിനു
മുമച്ച്  ചടയ  64  അനുസരനിച്ചുളള  പ്രസക്ടോവന  പരനിഗണനികക്കണതക്ടോയനിരന്നു.  അതച്ച്
വനിട്ടുകപക്ടോയനി. ചടയ 64 അനുസരനിചച്ച് രക്ടോജനിവച മനനിക്കച്ച് പ്രസക്ടോവന നടതക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.  

III  വഭ്യകനിപരമക്ടോയ വനിശദസ്പീകേരണയ

മനനിസക്ടോനയ രക്ടോജനിവയക്ടോനനിടയക്ടോയ സക്ടോഹചരഭ്യയ

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരക്ടോജന : സര്, ഞക്ടോനതക്ടോണച്ച് ഇങ്ങപന ശങനിച്ചുനനില്ക്കുനതച്ച്.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് : ഒര അബദയ പറ്റനിയതക്ടോണച്ച്.
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന :  സര്,  കചക്ടോകദഭ്യക്ടോതരകവള  കേഴനിഞക്ടോല്
ചടമനുസരനിചച്ച് ഞക്ടോന രക്ടോജനിവയക്ടോനനിടയക്ടോയ കേക്ടോരണങ്ങപളക്കുറനിചച്ച് സഭയനില് പറയക്ടോന
അവസരയ നല്കേണപമനച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടനിരനതക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് കേക്ടോണക്ടോതനിരനകപ്പെക്ടോള
ചടലയഘനക്കക്ടോര് ആപരങനിലയ ഇടപപകടക്ടോ എപനനനിക്കച്ച് സയശയയ കതക്ടോനനി.  ഞക്ടോന
വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെനിപന്റെ ചുമതല ഏപറ്റടുതകപ്പെക്ടോള  കകേരളതനിപന്റെ വഭ്യവസക്ടോയരയഗയ
ആപകേ തകേര്ചയനിലക്ടോയനിരന്നു.     പകേടുകേക്ടോരഭ്യസതയുയ  അഴനിമതനിയുയ ധൂര്ത്തുമക്ടോണച്ച്
ഇഇൗ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  നനിറഞ്ഞുനനിനനിരനതച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  വഭ്യവസക്ടോയങ്ങപള
കുറനിചച്ച്  പഠനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  ആദഭ്യയ  ശമനിചതച്ച്.  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
വഭ്യവസക്ടോയങ്ങപള തകേര്ചയനില്നനിന്നുയ പുനരദരനിക്കക്ടോനുള്ള ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേളക്ടോണച്ച്
ആദഭ്യയ  പചയ്തതച്ച്.  വഭ്യവസക്ടോയ കമഖല കേയ്യടക്കനി  ഇതുവപര ഭരണയ നടതനിയനിരനവര്ക്കച്ച്
അതച്ച്  തുടരക്ടോനക്ടോവക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോയനി.   അകങ്ങക്ടോടച്ച്  ഒര എനടനി ഇലക്ടോതക്ടോയനി.
പക്ടോലക്കക്ടോടുള്ള മലബക്ടോര് സനിമന്റെച്ച്സച്ച് പൂടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗ സക്ടോപനയ പൂകടണ
ഒര സക്ടോഹചരഭ്യവുയ ഇലക്ടോയനിരന്നു.  അതനിപന പൂടനിക്കുകേയക്ടോണച്ച് പചയ്തതച്ച്.   മലബക്ടോര്
സനിമന്റെച്ച്സനിപന തകേര്ക്കുകേ എന പ്രകനിയയക്ടോണച്ച് കുപറക്കക്ടോലമക്ടോയനി  നടന്നുവനനിരനതച്ച്.
അതനിപന  പ്രതനികരക്ടോധനിക്കക്ടോന  ആരമുണക്ടോയനിരനനില.  മലബക്ടോര്  സനിമന്റെച്ച്സനിപന്റെ
ഉലക്ടോദനയ എത്രകയക്ടോ വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന കേഴനിയുമക്ടോയനിരന്നു.  കകേരളതനിനച്ച് ആവശഭ്യമുള്ളതനിപന്റെ
10 ശതമക്ടോനയ സനിമന്റെച്ച്  മക്ടോത്രകമ അവനിപട ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നുള.  സനിമന്റെച്ച് ഉലക്ടോദനയ
ഇരടനിയക്ടോക്കനി  മക്ടോര്ക്കറ്റനിപലതനിചച്ച്  അതനിപന്റെ  സക്ടോധഭ്യത  വനിപുലസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുയ
ഇകപ്പെക്ടോഴപത  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുനതനിനുള്ള  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള  കേപണത്തുനതനിനുയ
തയ്യക്ടോറക്ടോയനി.  തമനിഴക്ടോടനില് അമ്മ സനിമന്റുണച്ച്.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കച്ച്  200  രൂപയനില്
കുറഞ  വനിലയച്ച്  കേനിട്ടുന  സനിമന്റെക്ടോണച്ച്.  അതുകപക്ടോലള്ള  പുതനിയ  സയരയഭങ്ങളനില്
ഏര്പപ്പെടക്ടോനക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന പുറപപ്പെടതച്ച്. സനിമന്റെച്ച് കലക്ടോബനി വളപര ശകമക്ടോണച്ച്.  അതനിപന
തകേര്ക്കക്ടോനുള്ള  നസ്പീക്കതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  കേമനനി  പൂടനിചതച്ച്.
അപ്പുറതനിരനിക്കുനവര് ഇഇൗ കേക്ടോരഭ്യങ്ങള വനിശദമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് മനസനിലക്ടോകുയ.
എനനിക്കച്ച്  കതക്ടോന്നുനതച്ച്  മുന  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  ഇഇൗ  കേക്ടോരഭ്യയ
അറനിയക്ടോപമനക്ടോണച്ച്.   ഇതനിപന ശകമക്ടോയനി പ്രതനികരക്ടോധനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള നനിലപക്ടോടക്ടോണച്ച്
സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.   എപന സസക്ടോധസ്പീനനിക്കക്ടോന ആര്ക്കുയ സക്ടോധനിക്കനില.   പല ശമങ്ങളുയ
പലരയ നടതനിയനിട്ടുണക്ടോയനിരനിക്കുയ.

കകേരളതനിപല  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  ഒര  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനവുയ  വന
ലക്ടോഭമുണക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുനതുമക്ടോയ ടക്ടോവനകൂര് പകേക്ടോചനിന പകേമനിക്കല്സച്ച് ലനിമനിറ്റഡച്ച്
(റ്റനി.സനി.സനി.എല്.)   നഷ്ടതനിലക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന റക്ടോപമറ്റസ്പീരനിയല്സച്ച്
ഉപ്പുയ  ഇലകനിസനിറ്റനിയുമക്ടോണച്ച്. അവനിപട  ഉലക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന  ഹഹകഡക്ടോകകക്ടോറനികേച്ച്
ആസനിഡച്ച്,  കേക്ടോസനികേച്ച്  കസക്ടോഡ മുതലക്ടോയവയച്ച്  നല മക്ടോര്ക്കറ്റക്ടോണുള്ളതച്ച്.   ഇറക്കുമതനി

851/2019



354 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016

പചയ്യുന ഗുണനനിലവക്ടോരയ കുറഞ 10 ടണ് ഉപ്പെനിനച്ച്  12 ടണനിപന്റെ കേക്ടോശുപകേക്ടോടുക്കുന
രസ്പീതനിയക്ടോണുള്ളതച്ച്.  കററ്റച്ച്  നനിശ്ചയനിചച്ച്  ഒര  കലക്ടോഡച്ച്  ഹഹകഡക്ടോകകക്ടോറനികേച്ച്  ആസനിഡച്ച്
അവനിപടനനിനച്ച്  പുറത്തുകപക്ടോകുകമക്ടോള  75  ലകയ  ഉറുപ്പെനികേയക്ടോണച്ച്  ഹകേക്കൂലനി
വക്ടോങ്ങുനതച്ച്.  ഇഇൗ  രസ്പീതനി  അവനിപട  പകേക്ടോടനികുതനി  വക്ടോഴുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോളതപന
അതനിപന തകേര്ക്കക്ടോനുള്ള ഒര നസ്പീക്കയ നടന്നു.  അധനികേയ സമയമനിലക്ടോതതുപകേക്ടോണച്ച്
എലക്ടോ  വനിശദക്ടോയശങ്ങളനികലയയ  കപക്ടോകുനനില.  ഇവനിപടയുള്ള  മക്ടോധഭ്യമങ്ങള  പനണച്ച്
ദനിവസമക്ടോയനി  എപന കവടയക്ടോടനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന  അതനിപനക്കുറനിചല
ഇവനിപട പറയുനതച്ച്.

പകേ.എയ.എയ.എല്.  ഏറ്റവുയ  ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി  പ്രവര്തനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന
സക്ടോപനമക്ടോണച്ച്. എപന്തക്ടോപക്ക പ്രതനിസനനിയക്ടോണച്ച് അവനിപട ഉണക്ടോക്കനിയതച്ച്?  അതനിനച്ച്
പതക്ടോടടുത്തുകേനിടക്കുന  150  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്  ജനങ്ങളക്കച്ച്  തക്ടോമസനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകേയനില.   പ്രകൃതനി നമുക്കച്ച് തരന സമതക്ടോണച്ച് കേരനിമണല്. അവപയലക്ടോയ
പകേക്ടോള്ളയടനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.  അവനിപട  ഒര  അഡസ്പീഷണല്  യൂണനിറ്റച്ച്
പ്രവര്തനിപ്പെനിചച്ച്  കേരനിമണല്  സസതച്ച്  കകേരളതനികന്റെതക്ടോക്കനി  തസ്പീര്ക്കക്ടോന  ശമനിച്ചു.
മക്ടോലനിനഭ്യയ നനിറഞ്ഞുകേനിടക്കുന 150 ഏക്കര് സലയ ഏപറ്റടുതച്ച് ഒര പുതനിയ  യൂണനിറ്റച്ച്
ആരയഭനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചു.  നഷ്ടതനില് പ്രവര്തനിക്കുന പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങപള  ലക്ടോഭകേരമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ശമങ്ങളക്ടോണച്ച്  നടതനിയതച്ച്.  വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിലള്ള  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  ഹപകേക്ടോരഭ്യയ  പചയ്തനിരനതച്ച്.  കേയര്
വകുപ്പെച്ച്  എപന്റെ  കേസ്പീഴനില്  വരനതല.  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനില്  ആപകേ  41
പപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളക്ടോണുള്ളതച്ച്.  അതനില്  1,739  കകേക്ടോടനി രൂപയുപട സഞനിത
നഷ്ടമക്ടോണച്ച്  ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ആപകേ  10  സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണച്ച്  ലക്ടോഭതനില്
പ്രവര്തനിചനിരനതച്ച്. അതുയ നഷ്ടതനികലക്കച്ച് പപക്ടോയ്പക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു.

കുണറ അലനിനഡച്ച്  എന പപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനയ  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെടതക്ടോണച്ച്.
കകേരളതനില് മക്ടോത്രമല തമനിഴക്ടോടച്ച്,  ആനക്ടോപ്രകദശച്ച്,  ഒറസ്പീസക്ടോ തുടങ്ങനിയ സയസക്ടോനങ്ങളനില്
വഭ്യക്ടോപനിച്ചുകേനിടക്കുകേയുയ കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച് രൂപയുപട ആസനിയുമക്ടോണച്ച് ആ സക്ടോപനതനിനുള്ളതച്ച്.
അതനിപന നഷ്ടതനിലക്ടോക്കനി,  കേയ്യടക്കക്ടോന ശമയ നടതനി എ.എ.പഎ.എഫച്ച്.ആര്.-ല്
കകേസച്ച് പകേക്ടോടുതതനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് ആ സക്ടോപനപത ലനികേസനികഡറ്റച്ച് പചയ്തച്ച്
തകേര്ക്കക്ടോന നസ്പീക്കയ തുടങ്ങനിയനിടച്ച് കേക്ടോലയ എത്രയക്ടോയനി; നനിങ്ങള അതനില് എപന്തങനിലയ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനികചക്ടോ?  അതുസയബനനിചച്ച്  അവസക്ടോനയ എ.എ.പഎ.എഫച്ച്.ആര്.
പചയ്തനിരനിക്കുനതച്ച് കസക്ടോമക്ടോനനി ഗ്രൂപ്പെനിപന അതച്ച് നടത്തുനതനിനുകവണനി അധനികേക്ടോരപപ്പെടുതനി.
ആ  സക്ടോപനപത  തടനിപയടുക്കക്ടോനുള്ള  ശമയ  എപന്റെ  ശദയനില്പപ്പെടുകേയുണക്ടോയനി.
2014-ല് എ.എ.പഎ.എഫച്ച്.ആര്.-ല് വനിധനി ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോള അതനിപനതനിപര അപ്പെസ്പീല്
പകേക്ടോടുക്കുനതനിനച്ച്  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെച്ച്  പസകടറനി  ആവശഭ്യമക്ടോയ  എലക്ടോ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ
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പചയ്യുകേയുയ  പറസനിഡന്റെച്ച്  കേമ്മസ്പീഷണര്ക്കച്ച്  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കുകേയുയ  പചയ്തനിട്ടുയ
യക്ടോപതക്ടോര നടപടനിയുയ സസസ്പീകേരനിചനില. ആറുമക്ടോസയ കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെച്ച്
പസകടറനി  വസ്പീണ്ടുയ  കേപതഴുതനിപയങനിലയ  ഒര  നടപടനിയുയ  സസസ്പീകേരനിചനില.
എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്;  അവര്  ആ  സക്ടോപനപത  കേയ്യടക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു.  ഞക്ടോന
വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയതനിനുകശഷയ ഇതനില് ഇടപപട്ടുപവനച്ച് മക്ടോത്രമല അതനില്
കേകനികചരകേയുയ ആ സക്ടോപനയ തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കക്ടോനുള്ള ശമയ നടത്തുകേയുയ പചയ.
കുണറയക്ടോണച്ച്  അതനിപന്റെ  രജനികസ്ട്രേഡച്ച്  സക്ടോപനയ.  അലനിനഡച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ
മൂലധനമക്ടോണച്ച്,  അതച്ച് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കക്ടോനുള്ള ഓര്ഡനിനനസച്ച് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതരതനിലള്ള  ഒടനവധനി  സയഭവങ്ങളപക്കതനിപര  ഇഇൗ  സര്ക്കക്ടോര്
ശകമക്ടോയ നനിലപക്ടോടച്ച് സസസ്പീകേരനിച്ചു.

കകേരളതനിപല ഏറ്റവുയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട  ഒര രയഗമക്ടോണച്ച്  ഹകേതറനി.  സര്ക്കക്ടോര്
അതനിനച്ച്  റനികബറ്റച്ച്  നല്കുന്നുണച്ച്.  ഹകേതറനി  ഉല്പ്പെനങ്ങളക്ടോകണക്ടോ  കകേരളതനില്
വനില്ക്കുനതച്ച്? തമനിഴച്ച് നക്ടോടനില് പവ്വര്ലൂമനില് നനിര്മ്മനിക്കുന സക്ടോധനങ്ങള കകേരളതനില്
പകേക്ടോണ്ടുവനച്ച് റനികബറ്റച്ച്  എഴുതനിവക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണച്ച് പചയ്യുനതച്ച്.  എത്രവലനിയ തടനിപ്പെക്ടോണച്ച്
ഇവനിപട നടക്കുനതച്ച്;  ഇപതക്ടോന്നുയ ഇന്നുയ ഇനപലയുയ തുടങ്ങനിയതല.

കകേരളതനിപല മപറ്റക്ടോര പ്രധക്ടോനപപ്പെട രയഗമക്ടോണച്ച് ഖക്ടോദനി.  ഖക്ടോദനി ഉല്പ്പെനങ്ങളക്ടോകണക്ടോ
കകേരളതനില് വനില്ക്കുനതച്ച്?  തമനിഴക്ടോടനില് പവ്വര്ലൂമനില് നനിര്മ്മനിക്കുന സക്ടോധനങ്ങള
കകേരളതനില് പകേക്ടോണ്ടുവനച്ച്  റനികബറ്റച്ച്  എഴുതനിവക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.   അതനിപനക്ടോര
ഏജനസനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നുണച്ച്.  എത്രമക്ടോത്രയ  പകേടുകേക്ടോരഭ്യസതയക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട
നടക്കുനതച്ച്?  ഇതനിപനതനിരക്ടോയനി  ശകമക്ടോയ നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  തുടങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള
കുകറ ശത്രുക്കളുണക്ടോയനി.

കകേരളതനിപന്റെ  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  ഒര  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനമക്ടോണച്ച്
കേനിനഫ.  കേനിനഫയുപട  എയ.ഡനി.-ക്കച്ച്  7 0  വയസക്ടോയനി.  ഞക്ടോന  അതനിപന്റെ
വനിശദക്ടോയശപമക്ടോന്നുയ  ഇകപ്പെക്ടോള  പറയുനനില.  അവനിപട  നടക്കുനതച്ച്  എന്തക്ടോണച്ച്?
പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനില് ഒടനവധനി പ്രശ്നങ്ങള നനിലനനില്ക്കുനതനിപനതനിപര
ശകമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  കേനിനഫയനില്  മക്ടോത്രമല  ഇതരതനിലള്ള
സക്ടോനങ്ങളനില് എയ.ഡനി.-മക്ടോരക്ടോയനിരനച്ച്  ദുര്ഭരണയ കേക്ടോഴ്ചവചച്ച് പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങപള
ദുരപകയക്ടോഗപപ്പെടുത്തുനതനിപനതനിപര  ശകമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്
പുറപപ്പെടതച്ച്.  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള  പപ്രക്ടോഫഷണഹലസച്ച്  പചയ്യണയ,
പവര്ഫുള മക്ടോകനജച്ച് പമന്റെക്ടോയനിരനിക്കണയ. പലതുയ ദുര്ബലമക്ടോണച്ച്. നനിങ്ങള സസസ്പീകേരനിചതു
കപക്ടോലള്ള  നടപടനിയല  ഞക്ടോന  സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.  അവനിപട  നനിയമനയ  നടത്തുനതനിനു
കവണനി  ആദഭ്യയ  ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച്  പഠനിച്ചു.  അതനിനനുസരനിചച്ച്  ആവശഭ്യമക്ടോയ
പപ്രക്ടോഫഷണല്  മക്ടോകനജച്ച് പമന്റെച്ച്  ഉണക്ടോക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നുയ
നനിയമനയ  നടതണപമന്നുയ  പറ്റക്ടോതവപര  ഒഴനിവക്ടോക്കണപമന്നുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ
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നല്കേനിയതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്  എലക്ടോ  നനിയമങ്ങളുയ  ചടങ്ങളുയ  പക്ടോലനിച്ചു
പകേക്ടോണച്ച്  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  നനിയമനയ  നടതനിയതച്ച്.  2011-ല്
നനിയമനയ  നടതക്ടോന  ലനിസച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന  റനിയക്ടോബനിപന  ഏലനിചനികല?  അവനിപട
ഒരക്ടോപളപയങനിലയ  നനിങ്ങള  നനിയമനികചക്ടോ?  2012-ല്  വസ്പീണ്ടുയ  നനിങ്ങള  ലനിസച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി;  ആപരപയങനിലയ നനിയമനികചക്ടോ?  അവസക്ടോനയ ഒനക്ടോയ റക്ടോങനിലള്ള ഒരക്ടോള
കകേക്ടോടതനിയനില് കപക്ടോയതനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില് അകദ്ദേഹപത നനിയമനിച്ചു. അലക്ടോപത
കവപറയക്ടോപരപയങനിലയ  നനിങ്ങള  നനിയമനികചക്ടോ?  റനിയക്ടോബച്ച്  കൃതഭ്യമക്ടോയനി  പവരനിഫനികക്കഷന
നടതനി  പക്ടോനല്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  അവനിടപത
പ്രധക്ടോനനികേളുമക്ടോയനി  ഡനിസ്കസച്ച്  പചയ്തച്ച്  എലക്ടോ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ  സതക്ടോരഭ്യമക്ടോയനി  നടതനി.
നനിങ്ങള  കുകറ  ആകകപങ്ങള  ഉനയനിച്ചു.  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിലള്ള
പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനില് എയ.ഡനി.-മക്ടോപര നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച്  അകപ്പെക്ടോയനിന്റെച്ച്പമന്റെച്ച്
മക്ടോനസല്  നനിലവനിലനില.  നനിങ്ങള  ഇകപ്പെക്ടോള  എപന്റെ  ബന്ധുക്കപളക്കുറനിപചക്ടോപക്ക
പറയുന്നുണച്ച്.  ഞക്ടോന  അതനിപന്റെ  ലനിസച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  എടുക്കുനനില.  ഇനനിയുയ  ഇവനിപട
ഭരണമുണകലക്ടോ? ഇനപത നനിയമങ്ങളുയ ചടങ്ങളുയ വച്ചുപകേക്ടോണച്ച് അതനിപന പതപറ്റനച്ച്
പറയക്ടോന  സക്ടോധനിക്കനില.  അതനിനച്ച്   മക്ടോനസലനില,  കേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന  പറയുനനില,
ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  ആപരകവണപമങനിലയ  നനിശ്ചയനിക്കക്ടോയ.  ഏതച്ച്  നനിയമവുയ  ചടവുയ
മറനികേടന്നുപവനതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്  നനിങ്ങള  പത്രക്കക്ടോപരപയലക്ടോയ
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് എപന ആകമനിചതച്ച്? ആര്ടനിക്കനിളസച്ച് ഓഫച്ച് അകസക്ടോസനികയഷനനിപല
പപ്രക്ടോവനിഷന  പ്രകേക്ടോരയ  വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷനിചച്ച്,  വനിജനിലനസച്ച്  കനിയറനസനിനച്ച്
വനികധയമക്ടോയനിരനിക്കുയ  എന  വഭ്യവസകയക്ടോപടയുയ  വനിജനിലനസച്ച്  കനിയറനകസക്ടോപടയുമക്ടോണച്ച്
ഞക്ടോന എലക്ടോ നനിയമനങ്ങളുയ നടതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. എപന്റെ രകതനിനുകവണനിയക്ടോണകലക്ടോ
നനിങ്ങള  എപന കവടയക്ടോടുനതച്ച്?  അതച്ച്  കവണപമങനില്  കുറച്ചുതരക്ടോയ.  പകക ഇഇൗ
രക്ടോജഭ്യതനിനുകവണനിയക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന കപക്ടോരക്ടോടുനതച്ച്. അധനികേക്ടോരതനില് വനതനിനുകശഷയ
പപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനങ്ങളുപട  എയ.ഡനി.-മക്ടോപര  നനിയമനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള
നടപടനികേളനില് ഞക്ടോന കേനിനഫപയ സയബനനിചച്ച് പറയുകേയുണക്ടോയനി.

മപറ്റക്ടോര  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോസക്ടോപനമക്ടോണച്ച്  സനിഡ്കകേക്ടോ.  എന്തക്ടോണച്ച്  ആ
സക്ടോപനതനിപന്റെ  സനിതനി;  എത്ര  വനിജനിലനസച്ച്  കകേസ്സുകേളക്ടോണുള്ളതച്ച്?  നനിങ്ങള
ആപരയക്ടോണച്ച് അവനിപട എയ.ഡനി.  ആയനി നനിയമനിചതച്ച്?  ഞക്ടോന ഒന്നുരണച്ച് കേക്ടോരഭ്യങ്ങള
പറയക്ടോയ.  സനിഡ്കകേക്ടോപയ സയബനനിചച്ച് ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില് കകേസച്ച് നനിലനനില്ക്കുന്നുണച്ച്.
സനിഡ്കകേക്ടോയനില്  ഏതക്ടോണച്ച്  5.7  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  അഴനിമതനി  സയബനനിചച്ച്  ശസ്പീ.
എസച്ച്. ദനിലസ്പീപച്ച് എന്നുപറയുന ഒരക്ടോള അവനിടപത  എയ.ഡനി.-പക്കതനിരക്ടോയനി 2011-ല്
വനിജനിലനസനിനച്ച് പരക്ടോതനി പകേക്ടോടുപതങനിലയ ഒര നടപടനിയുയ സസസ്പീകേരനിചനില. അകദ്ദേഹയ
ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  പരക്ടോതനി  പകേക്ടോടുതതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  അകനസഷണയ
നടതനി  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  ഉതരവനിട്ടു.  അതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് വനിജനിലനസച്ച്  ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.  അകനസഷണയ നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.
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ഗുരതരമക്ടോയ തടനിപ്പുയ പവടനിപ്പുയ വഴനിവനിട നടപടനികേളുമക്ടോണച്ച് ഇവനിപട നടക്കുനപതന്നുയ
പ്രസ്തുത സക്ടോപനതനിപന്റെ എയ.ഡനി.  ശസ്പീ.  സജനി ബഷസ്പീറനിപന ആ സക്ടോനത്തുനനിനച്ച്
മക്ടോറ്റനിനനിര്തണപമന്നുമുള്ള  റനികപ്പെക്ടോര്ടക്ടോണച്ച്  നല്കേനിയതച്ച്.  എനനിക്കച്ച്  കതക്ടോന്നുനതച്ച്
പ്രതനിപക  കനതക്ടോവനിപനക്ടോപക്ക  പരനിചയമുള്ള  ആളക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  സജനി  ബഷസ്പീര്
എനക്ടോണച്ച്.  വനിജനിലനസച്ച്  എസച്ച്.പനി.-യുയ  ഇഇൗ  നനിലപക്ടോടക്ടോണച്ച്  സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.
വനിജനിലനസച്ച്  ഡയറകറക്ടോയ  ശസ്പീ.  വനിനസണ് എയ.  കപക്ടോളനിപന്റെ  കനതൃതസതനിലക്ടോണച്ച്
അനച്ച്  അകനസഷണയ നടതനിയതച്ച്. അകദ്ദേഹവുയ ഇതച്ച് അയഗസ്പീകേരനിച്ചു. അതനിനുകശഷയ
നനിയമ വകുപ്പെച്ച്  പസകടറനിക്കച്ച്  ഫയല് അയയകേയുയ അകദ്ദേഹപത ഇഇൗ സക്ടോനത്തു
നനിനച്ച് മക്ടോറ്റനിനനിര്തണപമനച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയുയ പചയ.  അഡസകക്കറ്റച്ച് ജനറല് ശസ്പീ.
ദണ്ഡപക്ടോണനിയുയ  ഇതച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.  ഫയല്  ആഭഭ്യന്തര  വകുപ്പെനിപന്റെ
മുനനിപലതനിയകപ്പെക്ടോള  അകദ്ദേഹപത  മക്ടോകറ്റണതനിപലനച്ച്  ആഭഭ്യന്തര  വകുപ്പുമനനി
എഴുതനിവച്ചു. എന്തക്ടോണച്ച് പചയ്തതച്ച്;  ആരക്ടോണച്ച് ശസ്പീ. സജനി ബഷസ്പീര്; എന്തക്ടോണച്ച് കകേസച്ച്;
ഇകപ്പെക്ടോള  അകദ്ദേഹതനിപനതനിപര  എത്ര  കകേസ്സുകേളക്ടോണുള്ളപതനച്ച്  അറനിയുകമക്ടോ?
കുപപവറ്റനിപല ഭരണക്ടോധനികേക്ടോരനിപയ പറ്റനിച കകേസച്ച് ഇകപ്പെക്ടോള വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അവര്
എപന സമസ്പീപനിചനിരന്നു. ഇപതക്ടോര അന്തക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര പ്രശ്നമക്ടോയനി ഉയര്ത്തുപമനക്ടോണച്ച് അവര്
പറയുനതച്ച്.  ഉതര്പ്രകദശനില്  കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവച്ച്  കേമനനി  എന്നുപറഞച്ച്  ഒര
കേമനനിയുണക്ടോക്കനി കുപപവറ്റനിപല പഷയമക്ടോയനി ഇടപക്ടോടുനടതനി അഞ്ചുകകേക്ടോടനിയനില്പ്പെരയ
രൂപയുപട ബക്ടോങച്ച്  ഗഭ്യക്ടോരന്റെനി വക്ടോങ്ങനി ഇലക്ടോത കേമനനിയുപട കപരനില് ബക്ടോങച്ച് ഗഭ്യക്ടോരന്റെനി
മക്ടോറനിപയടുത്തു.  സനിഡ്കകേക്ടോയക്ടോണച്ച് എഗനിപമന്റെച്ച് വചതച്ച്.  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോപകേ മക്ടോറനിമറനിഞകപ്പെക്ടോള
പഷയനിപന്റെ അഭനിഭക്ടോഷകേന ഇവനിപടവനച്ച് ഇതുസയബനനിചച്ച് അവര്ക്കച്ച് ചനില നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനികക്കണനിവരപമനച്ച്  പറഞനിരന്നു.  ഇതച്ച്  വനിജനിലനസനിനച്ച്  അയചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.-യുപട  കപരനില്  മണലനിറക്കക്ടോനക്ടോയനി  കേരക്ടോര്  തരക്ടോപമന്നുപറഞച്ച്
തൃശ്ശൂരനിലള്ള ഒര വഭ്യകനിയനില്നനിന്നുയ ശസ്പീ. സജനി ബഷസ്പീര് 75 ലകയ രൂപ വക്ടോങ്ങനി. ആ
പരക്ടോതനിയുയ  വനിജനിലനസനിനച്ച്  അയചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതക്ടോനന്ദന  കേടവനയനിലള്ള  സനിഡ്കകേക്ടോയുപട  ഭൂമനിപയക്കുറനിചച്ച്  ഉനയനിച
സബ്മനിഷനച്ച്  ഞക്ടോന  അനച്ച്  മറുപടനി  പറഞനിരന്നു.  100  കകേക്ടോടനി  രൂപയനിലധനികേയ
വനിലവരന ഭൂമനി തടനിപയടുത ശസ്പീ. സജനി ബഷസ്പീറനിപനയക്ടോണച്ച് സയരകനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.
ഇതുസയബനനിചച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷണതനിനക്ടോയനി  ഞങ്ങള  ഫയല്
പകേക്ടോടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇങ്ങപനയുള്ളവരക്ടോണച്ച്  എയ.ഡനി.-മക്ടോര്.  അവപരക്കുറനിചച്ച്
അകനസഷനിചച്ച്  ഒഴനിവക്ടോകക്കണവപര  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന  തപനയക്ടോണച്ച്  റനിയക്ടോബച്ച് -പന
ചുമതലപപ്പെടുതനിയതച്ച്. ഇവനിപടയുള്ള എകച്ച്പപര്ട്ടുകേള ഇന്റെര്വവ്യൂ നടതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള
പക്ടോനലനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച് നനിയമനയ നടതനിയതച്ച്. ഒരക്ടോപളയുയ നനിയമവനിരദമക്ടോയനി
നനിയമനിചനിടനില. നനിയമങ്ങളുയ ചടങ്ങളുയ പക്ടോലനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുതപനയക്ടോണച്ച് നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.
നനിങ്ങള  എന്തച്ച്  ബഹളമക്ടോണച്ച്  ഉണക്ടോക്കനിയതച്ച്;  ഞക്ടോന  രക്ടോജനിവചതച്ച്  എന്തു
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പകേക്ടോണക്ടോപണനച്ച്  നനിങ്ങള കചക്ടോദനിക്കുന്നുണക്ടോവുയ.  നനിങ്ങള ചനിന്തനിക്കുനതുകപക്ടോപലയല
ഞക്ടോന  ചനിന്തനിക്കുനതച്ച്.  എപന്റെ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയവുയ  മുനണനിയുയ  പക്ടോര്ടനിയുപമലക്ടോയ
ഉയര്ന്നുചനിന്തനിക്കുനതുകപക്ടോപല   ഞക്ടോനുയ   ചനിന്തനിച്ചു. ഇഇൗ  നക്ടോടനിപന  തകേര്ക്കക്ടോന
ശമനിക്കുന  ശകനികേളക്കുകവണനി,  കകേരളതനിപന്റെ  വഭ്യവസക്ടോയപത  തകേര്ക്കക്ടോന
ശമനിക്കുനവര്ക്കുകവണനി  മക്ടോധഭ്യമങ്ങപളലക്ടോയ  രയഗതനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  രണക്ടോഴ്ച
ഇവനിടപത  ദൃശഭ്യമക്ടോധഭ്യമങ്ങളനില്  എപന്തങനിലപമക്ടോര  വക്ടോര്തയുണക്ടോയനിരകനക്ടോ?
ഇന്ദനിരക്ടോഗക്ടോനനി  പവടനികയറ്റച്ച്  മരനിചകപ്പെക്ടോള  എനതുകപക്ടോപല  പതനിനക്ടോലച്ച്  ദനിവസമക്ടോയനി
ഇവനിടപത  പത്രങ്ങളനില്  മപറ്റപന്തങനിലയ  വക്ടോര്ത  ഉണക്ടോയനിരകനക്ടോ?  നനിങ്ങള
ആകലക്ടോചനിക്കണയ,  ചനിന്തനിക്കുനവര്  ചനിന്തനിക്കപട.  കകേരളതനിപന്റെ  ചരനിത്രതനില്
ഇങ്ങപനയുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  എന്തനിനക്ടോണച്ച്  ഇങ്ങപന  കവടയക്ടോടനിയതച്ച്?  സതഭ്യതനിനുയ
നസ്പീതനിക്കുയ  കവണനിയക്ടോകണക്ടോ;  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയ  നടപടനിയക്ടോകണക്ടോ;  എന്തനിനു
കവണനിയക്ടോണച്ച്  ഇങ്ങപന  പചയ്തതച്ച്?  ഇഇൗ  മക്ടോധഭ്യമങ്ങളക്കുപനിനനില്  ആരക്ടോണച്ച്
പ്രവര്തനിചതച്ച്?  എലക്ടോ  മക്ടോധഭ്യമങ്ങളനിലയ  ഒകര  വക്ടോര്തയകല  വനതച്ച്,  അതച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിപക്കക്ടോടുക്കുകേയകല  പചയ്തതച്ച്.  നമ്മുപട  വഭ്യവസക്ടോയപത  പകേക്ടോളളയടനിക്കുന
കകേരളതനിലയ പുറത്തുമുള്ള വനകതക്ടോക്കുകേള കകേരളതനിപന്റെ സമതച്ച് തടനിപയടുക്കക്ടോന
ശമനിചകപ്പെക്ടോള അതനിനച്ച്  ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കൂട്ടുനനില്ക്കനിപലന്നുയ എപന സസക്ടോധസ്പീനനിക്കക്ടോന
കേഴനിയനിപലന്നുമുളള  സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള  രണ്ടുയ  കേല്പ്പെനിചച്ച്  പുറപപ്പെട്ടു.  എനനിക്കച്ച്
ഭസ്പീഷണനിയുണക്ടോയനിരന്നു. ഞക്ടോനതച്ച് പറഞ്ഞുനടക്കക്ടോറനില. അകേത്തുനനിന്നുയ പുറത്തുനനിന്നുയ
ഭസ്പീഷണനിയുണക്ടോയനിരന്നു.  എന്നുവചക്ടോല്  രക്ടോജഭ്യതനിനകേത്തുനനിന്നുയ  വനികദശത്തുനനിന്നുയ
എനക്ടോണച്ച്   ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശനുയ  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസനിനുയ
ഇതരതനില്  എപന്തങനിലമുണക്ടോയക്ടോല്  രകയുണക്ടോകേനിപലനച്ച്  മുന  വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  അറനിയക്ടോമക്ടോയനിരനിക്കുപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  കതക്ടോന്നുനതച്ച്.  മുമച്ച്  പലരയ
ഇങ്ങപന പചയ്യക്ടോന ഭയനനിട്ടുണച്ച്.  ഏപതലക്ടോയ തരതനിലള്ള ഭസ്പീഷണനിപപ്പെടുതലകേളക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്.
ഇതരയ ഭസ്പീഷണനികേളക്കുമുനനില് തലകുനനിക്കനില, ഇനനി തലകുനനിക്കക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോകേനില.

ഇവനിപട  എനനിപക്കതനിപര  ഉനയനിച  ആകരക്ടോപണയ,  നനിയമവുയ  ചടവുയ
അനുസരനിചച്ച് കയക്ടോഗഭ്യതയുള്ള ആപളയക്ടോണച്ച് നനിയമനിചതച്ച്. ഒര പചറുപ്പെക്കക്ടോരനച്ച് കജക്ടോലനിക്കച്ച്
അകപക  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന  അവകേക്ടോശമനികല?  നനിങ്ങളുപട  സകഹക്ടോദരനച്ച്  കജക്ടോലനിക്കക്ടോയനി
അകപക പകേക്ടോടുക്കക്ടോന അവകേക്ടോശമനികല; പകേക്ടോടുതനിടനികല, വക്ടോങ്ങനിയനിടനികല? അകപക
പകേക്ടോടുതതനിനച്ച്  നനിങ്ങള എത്രമക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  ആകകപനിചതച്ച്?  പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.-യനില്
നനിയമവനികധയമക്ടോയനി,  വനിജനിലനസച്ച്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച് പമന്റെനിപന്റെ  അനുമതനി  കേനിട്ടുനതുവപര
പ്രകതഭ്യകേ നനിബനനകേളക്കച്ച് വനികധയമക്ടോയനി നനിയമനിച്ചു.  ആ നനിയമനയ  1-ാം തസ്പീയതനി
പകേക്ടോടുത്തു.  വനിജനിലനസച്ച്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച് പമന്റെനിപന്റെ  അനുമതനിക്കക്ടോയനി  കനരപത  അയചതക്ടോണച്ച്.
വനിജനിലനസച്ച്  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവച്ച്  സനിനനിയഗച്ച്  മനില്,
പടകച്ച്പപറ്റല്  രയഗയ,  ഹക്ടോന്റെനികക്ടോഫച്ച്  എനനിവനിടങ്ങളനിപല  നനിയമനതനിനച്ച്  എയ.പടകേച്ച്
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കയക്ടോഗഭ്യത ആവശഭ്യമനില.  പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.  എന്നുപറയുനതച്ച് മൂനച്ച് ഏജനസനികേളുപട
സക്ടോധനയ ചുമട്ടുകേക്ടോപരപക്കക്ടോണച്ച് എടുപ്പെനിചച്ച് പരനികശക്ടോധന നടതനി ബനില് എഴുതനിപക്കക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുനതുയ  ചുമട്ടുപണനി  എടുപ്പെനിക്കുകേയുയ  പചയ്യുന  കേക്ടോര്കഗക്ടോ  കനിയറനസച്ച്
സക്ടോപനമക്ടോണച്ച്.  ഇതച്ച്  വലനിയ  സക്ടോപനപമക്ടോന്നുമല.  ഇങ്ങപനയുള്ള  കുകറ
സക്ടോപനങ്ങളുണച്ച്.  കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററ്റസ്പീവച്ച്  സനിനനിയഗച്ച്  മനിലനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  എയ.  ഡനി.
സക്ടോനതനിരനിക്കക്ടോന  ആളനില.  റനിയക്ടോബനിപന്റെ പക്ടോനലനിലയ ആളനില.  ഉള്ള പക്ടോനല്വചച്ച്
അര്ഹരക്ടോയവപരപയലക്ടോയ  നനിശ്ചയനിച്ചു.  ഇരപകതക്ടോളയ  വരന  എയ.ഡനി.-മക്ടോരപട
കേഴനിവുകേള  പരനികശക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള  അവര്  ഇഇൗ  ചുമതല  നനിര്വഹനിക്കക്ടോന
പ്രക്ടോപ്തരലക്ടോതതനിനക്ടോല്  പകേരയ  ആപള  നനിയമനിച്ചു.  അപതലക്ടോയ  വനിശദമക്ടോയനി  പഠനിചച്ച്
റനിയക്ടോബച്ച് -പന്റെതപന നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കച്ച് വനികധയമക്ടോയക്ടോണച്ച്  പ്രവര്തനിചതച്ച്.   അതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്  നനിയമനയ  നടതനിയതച്ച്.  1-ാം  തസ്പീയതനി  നനിയമനയ
നല്കേനിപയങനിലയ  അകദ്ദേഹയ  മപറ്റക്ടോര  കേമനനിയനില്  കജക്ടോലനി  പചയ്യുനതനിനക്ടോല്
കജക്ടോലനിയനില്  പ്രകവശനിക്കുനതനിനച്ച്  സമയയ  നസ്പീടനിനല്കേണപമനച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെട്ടു.
സമയയ  നസ്പീടനിനല്കേക്ടോന  കേഴനിയനില,  ഇഇൗ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  ഭരണസയഭനയ
ഉണക്ടോകേരപതന്നുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് ഇങ്ങപനപയക്ടോര നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.  ഇപതക്ടോന്നുയ
പഎ.എ.എസച്ച്.-കേക്ടോപര ഏല്പ്പെനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന കപക്ടോസ്റ്റുകേളല.  സമയയ നസ്പീടനിതരക്ടോന
കേഴനിയനിപലനന്നുപറഞച്ച് അകപ്പെക്ടോളതപന അതച്ച് റദ്ദുപചയ.  ഇതക്ടോണച്ച് നനിങ്ങള എപന
ആകമനിക്കക്ടോന  ഉപകയക്ടോഗനിചതച്ച്.  ഏപതങനിലയ  നനിയമതനിപന്റെയുയ  ചടങ്ങളുപടയുയ
കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കങ്ങളുപടയുയ ലയഘനമുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ? നനിങ്ങള  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച് നനിയമനയ
നടതനിയതച്ച്? നനിയമനിക്കക്ടോന നനിങ്ങളക്കച്ച് അധനികേക്ടോരമുണച്ച്. അതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് നനിങ്ങളുപട
ബന്ധുക്കപളക്കുറനിചച്ച് ഞക്ടോന പറയക്ടോതതച്ച്.

രണക്ടോമതച്ച്  നനിങ്ങള  ഉനയനിച  ആകരക്ടോപണയ,  കേണ്ണൂരനിലള്ള  കകേരള  കകയ്സച്ച്
ആന്റെച്ച് പസറക്ടോമനികേച്ച്  കപ്രക്ടോഡകച്ച്സച്ച് ലനിമനിറ്റഡുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടതക്ടോണച്ച്.  കകേരള കകയ്സച്ച്
ആന്റെച്ച്  പസറക്ടോമനികേച്ച്  കപ്രക്ടോഡകച്ച്സച്ച്  ലനിമനിറ്റഡനിപല  നനിയമനവുമക്ടോയനി  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
ബനമനില.  ഈ സക്ടോപനയ ഒനര വര്ഷമക്ടോയനി  പൂടനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ആ കേമനനി
മപറ്റക്ടോര  കേമനനിയക്ടോയനി  മക്ടോറ്റനി  അവനിടപത  എലക്ടോ  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്കുയ  കജക്ടോലനി
പകേക്ടോടുക്കക്ടോന ആവശഭ്യമക്ടോയ പുതനിപയക്ടോര സയവനിധക്ടോനയ ഏര്പപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണച്ച് പചയ്തതച്ച്.
ആയനിരയ പശുക്കളുപട ഡയറനി ഫക്ടോമുണക്ടോക്കനി അതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് വലനിയ കപ്രക്ടോജകച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  അതനിപന  സയരകനിക്കക്ടോന  കേമനനി  രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  പ്രവര്തനിച്ചു
വരനികേയക്ടോണച്ച്. ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ള കക ആന്റെച്ച് പസറക്ടോമനികച്ച് മൂനച്ച് മക്ടോസകമ ഉണക്ടോവുകേയുള. ഇനച്ച്
നനിലവനിലള്ള  ആസനിയുയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ  മനസനിലക്ടോക്കനിയക്ടോണച്ച്  കക  ആന്റെച്ച്  പസറക്ടോമനികച്ച്
പ്രവര്തനികക്കണതച്ച്.  അതനിപന്റെ  മക്ടോകനജര്  മൂനച്ച്  മക്ടോസകതയച്ച്  ലസ്പീവനില്  കപക്ടോയനി.
അവനിപടയുള്ള  ജസ്പീവനക്കക്ടോപര  നനിയമനിചകപ്പെക്ടോഴുണക്ടോയനിരന  എലക്ടോ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുയ
തപനയക്ടോണച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  പക്ടോലനിചതച്ച്.  കലക്ടോക്കലക്ടോയനി  അകപക  കണനിചച്ച്  അതനിപന്റെ
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അടനിസക്ടോനതനില്  അവര്തപന  ഇന്റെര്വവ്യൂ  നടതനി  മൂനച്ച്  മക്ടോസകതക്കച്ച്  ആ
കേമനനിയനില്  മക്ടോകനജപര  നനിയമനിച്ചു.  ഞക്ടോന  നനിങ്ങളുപട  കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക  പറയക്ടോയ.
ഇനനിയുയ ദനിവസങ്ങളുണകലക്ടോ. എലക്ടോവരപട കേക്ടോരഭ്യവുയ പറഞ്ഞുതരക്ടോയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങച്ച് പറഞച്ച് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ.

10.00 AM]

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:  സര്,  ഞക്ടോന നനിയമനിച്ചുപവന്നുപറഞകല നനിങ്ങള
ബഹളയ ഉണക്ടോക്കുനതച്ച്?  ഞക്ടോന എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  നനിയമനിക്കുനതച്ച്;  എപന്റെ മുമനില്
വകരണ  കേക്ടോരഭ്യമനില.  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  കേളങപപ്പെടുത്തുകേപയന്നുളളതക്ടോണച്ച്
ഇതനിപന്റെപയക്ടോപക്ക  ലകഭ്യയ.  സസക്ടോശയ  പ്രശ്നതനിപന്റെ  കപരനില്  പ്രതനിപകയ
തലകുതനിവസ്പീണു.  തലയുയര്തനിനടക്കക്ടോന  നക്ടോണകക്കടക്ടോയ  നനിങ്ങള  കേണ്ടുപനിടനിച
മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോണച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിപന ആകമനിക്കുകേപയന്നുളളതച്ച്.  അതനിനക്ടോയനി ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനിപയയുയ  ആകമനിക്കണയ.  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനില്
നനിന്നുയ മക്ടോറണപമന്നുളളതക്ടോയനിരന്നു നനിങ്ങളുപട പ്രധക്ടോന ഡനിമക്ടോന്റെച്ച്.  അതുതപനയക്ടോയനിരന്നു
മക്ടോഫനിയ  സയഘതനിപന്റെ  ആവശഭ്യവുയ.  അതനിനുകവണനിയക്ടോണച്ച്  നനിങ്ങള  പ്രവര്തനിചതുയ
മുഖഭ്യമനനിപയ ആകകപനിചതുയ. കകേരളതനിപന്റെ ഭരണരയഗതച്ച് സയശുദമക്ടോയ ഭരണയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന  അകങ്ങയറ്റയ  കപക്ടോരക്ടോടനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന  മുഖഭ്യമനനി  ശസ്പീ.
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  നടന്നുകപക്ടോയ  വഴനികയ  നനിങ്ങളക്കച്ച്  നടക്കക്ടോന  കേഴനിയനില,
അതനിനച്ച്  നനിങ്ങള   ഒരനിക്കല്ക്കൂടനി  ജനനിക്കണയ.  അതരതനിലള്ള  മുഖഭ്യമനനിപയ
കേളങപപ്പെടുതക്ടോനുയ  പചളനിവക്ടോരനി  എറനിയക്ടോനുയ  നനിങ്ങള  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന വഴനിയക്ടോണനിതച്ച്.
ചരനിത്രയ  നനിങ്ങളക്കച്ച്  മക്ടോപ്പുതരനില.  നനിങ്ങള  നടതനിയനിട്ടുള്ള  ഇഇൗ  വഭ്യക്ടോയക്ടോമയ
കകേരളതനിപന്റെ  പപക്ടോതുസമതച്ച്  പകേക്ടോള്ളയടനിക്കുന  മക്ടോഫനിയക്ടോ  സയഘതനിനു
കവണനിയക്ടോണച്ച്. മക്ടോധഭ്യമങ്ങളക്കച്ച് പണയപകേക്ടോടുതക്ടോണച്ച് നനിങ്ങള ഇതരയ പ്രചക്ടോരകവല
സയഘടനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഇതരതനില് പതറ്റക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിചച്ച് കേസ്പീഴച്ച് പപ്പെടുതക്ടോപമനച്ച്
നനിങ്ങള കേരതണ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച്ച് കേണ്ക്ലൂഡച്ച്.....

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസച്ച്:  സര്, ..…

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി..  കതക്ടോമസച്ച്,  നനിങ്ങളക്കച്ച്
അസഹനിഷ്ണുതയുണക്ടോകുയ.  നനിങ്ങളുപട  ചരനിത്രയ  കവണപമങനില്  ഞക്ടോന  പറയക്ടോയ.
ഇകപ്പെക്ടോള  അതനികലക്കച്ച്  കേടക്കുനനില.  ഇനനിയുയ  നമ്മള  ഇഇൗ  കവദനിയനില്തപന
ഉണകലക്ടോ.  തതസക്ടോധനിഷനിത  നനിലപക്ടോടുയ  ഉനതമക്ടോയ  മൂലഭ്യവുയ  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുനതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി,  മക്ടോധഭ്യമങ്ങളകൂടനി  ആകമനിക്കുന   ഇനപത  നനിലയനില്  സയശുദമക്ടോയ
ഭരണപത കേളങപപ്പെടുതക്ടോനുള്ള നസ്പീക്കമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഞക്ടോന സസകമധയക്ടോ മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടച്ച്
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രക്ടോജനിവയക്ടോന അനുവദനിക്കണപമനകപകനിച്ചു. അകദ്ദേഹയ സമ്മതയ നല്കുകേയുയ ഞക്ടോന
രക്ടോജനി  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുയ  പചയ.  ഞക്ടോന  നസ്പീതനിക്കുകവണനിയുയ  വഭ്യവസക്ടോയപത
സയരകനിക്കക്ടോനുമക്ടോണച്ച്  കപക്ടോരക്ടോടനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  വഭ്യവസക്ടോയപത  തകേര്ത്തുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന
മക്ടോഫനിയകേളപക്കതനിപര  ഇനനിയുയ   കപക്ടോരക്ടോടുകേയുയ  പ്രവര്തനിക്കുകേയുയ  പചയ്യുയ.
ബക്ടോഹഭ്യശകനികേളക്ടോണച്ച് എയ.ഡനി.-മക്ടോപര നനിയമനിചനിരനതുയ വഭ്യവസക്ടോയപത നയനിചനിരനതുയ.
അവര്ക്കച്ച്  എനടനിയനിലക്ടോത  സക്ടോഹചരഭ്യയ  ഞക്ടോന  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ
തക്ടോല്പ്പെരഭ്യയ  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചുപവന  അന്തകസക്ടോപട,  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോപട  ഞക്ടോന
മനനിസക്ടോനയ വനിടക്ടോന ഇടയക്ടോയനിട്ടുപണനച്ച് അങ്ങകയയുയ സഭകയയുയ അറനിയനിക്കക്ടോന
ആഗഹനിക്കുന്നുപവനച്ച് പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസച്ച്: സര്, കപക്ടോയനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  എന്തക്ടോണച്ച്  അങ്ങച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്,  കപക്ടോയനിന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്
ഓര്ഡറക്ടോകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസച്ച്:   സര്,  എപന്റെ  മകേനുണക്ടോയ  ആകനിഡന്റുകേക്ടോരണയ
കേഴനിഞ  ഒരമക്ടോസമക്ടോയനി  നനിയമസഭയനില്കപ്പെക്ടോലയ  വരക്ടോന  കേഴനിയക്ടോപത  ഞക്ടോന
ബക്ടോയഗ്ലൂരനിപല ഒരക്ടോശുപത്രനിയനിലക്ടോയനിരന്നു. എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ രക്ടോജനിയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് എപന്റെ കപരച്ച് വലനിചനിഴചപതനച്ച് എനനിക്കച്ച്
മനസനിലക്ടോകുനനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച്ച്.... പസ്പീസച്ച്.... ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസച്ച്: സര്, ഞക്ടോന കകേരളതനില്കപ്പെക്ടോലയ ഉണക്ടോയനിരനനില.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:  സര്,  അങ്ങച്ച്  അവനിപടയനിരനച്ച്  എപന
പരനിഹസനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  വളപര ദഇൗര്ഭക്ടോഗഭ്യകേരമക്ടോണച്ച്.  പസ്പീസച്ച്....  അങ്ങച്ച് ഇരനിക്കൂ,  അങ്ങച്ച്
പരനിഹസനിചതുപകേക്ടോണച്ച്  പറഞതക്ടോപണനച്ച് പറഞകലക്ടോ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസച്ച്:  സര്,  എപന്റെ കപരച്ച് പരക്ടോമര്ശനിചതുപകേക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച്
വഭ്യകനിപരമക്ടോയ എകച്ച്പകനഷന നടതണയ. 

IV കമപ്രശ്നയ

അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച് അനുവക്ടോദയ നല്കുനതച്ച് സയബനനിചച്ച്

പടനികേജക്ടോതനി പടനികേവര്ഗ്ഗ പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവുയ നനിയമവുയ സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ
പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരഭ്യവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന):  സര്,  റൂള  64-നച്ച്
ഡനികബറ്റനില. അതച്ച് മക്ടോനകഡറ്ററനിയക്ടോണച്ച്. ചടപ്രകേക്ടോരയ വഭ്യകനിപരമക്ടോയ എകച്ച്പകനഷന
പനിനസ്പീടച്ച് എഴുതനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസച്ച്: സര്, ഞക്ടോന എഴുതനിതരക്ടോയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങച്ച് എഴുതനിതനക്ടോല് മതനി. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന, കപക്ടോയനിന്റെച്ച്
ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉനയനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന:  സര്,  അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണതനിനുള്ള
അനുമതനി അങ്ങച്ച് പകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു.  അതനിനുമുമച്ച് കമപ്രശ്നയ ഉനയനിക്കക്ടോന ഞക്ടോന
എഴുതനിതനനിരന്നു.

ശസ്പീ  .   തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, ആ ബനിസനിനസച്ച് കേഴനിഞതക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .   എ  .   പകേ  .   ബക്ടോലന: സര്, ഇല. ഇഇൗ ബനിസനിനസച്ച് കേഴനികഞയുള.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കമപ്രശ്നയ  ഉനയനിക്കക്ടോന  അനുവക്ടോദയ  പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
അവസരപമങനിലയ പചയറനിനച്ച് നല്കേണയ; അതച്ച് പചയര് തസ്പീരമക്ടോനനിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന: സര്, ഏതവസരതനിലയ കമപ്രശ്നയ ഉനയനിക്കക്ടോനുള്ള
അധനികേക്ടോരയ എനനിക്കുണച്ച്.  കമപ്രശ്നയ ഉനയനിക്കക്ടോനുള്ള അധനികേക്ടോരയ നനികഷധനിക്കക്ടോന
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട സഭയച്ച്  കേഴനിയനില.

ശസ്പീ  .   തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, അടുത സബ്ജകച്ച് എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന:  സര്,  ഒര ബനിസനിനസച്ച് കേഴനിഞച്ച് അടുതതനികലക്കച്ച്
കപക്ടോകുനതനിനുമുമക്ടോണച്ച് കമപ്രശ്നയ ഉനയനികക്കണതച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: കപക്ടോയനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള അവകേക്ടോശപമങനിലയ
തരൂ.   പസ്പീസച്ച്,  ശസ്പീ.  തനിരവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന,  അങ്ങച്ച്  ഇരനിക്കൂ.  ശസ്പീ.  എ.  പകേ.
ബക്ടോലന, അങ്ങച്ച് കപക്ടോയനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉനയനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .    ബക്ടോലന:  റൂള   64  കേഴനിഞച്ച്  അടുതതനികലക്കച്ച്
കപക്ടോകുനതനിനുമുമക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന റൂള 307 invoke പചയ്യുനതച്ച്.

പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനിപല നനിയമനവുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്
പചനനിതലയുയ ബനി.  പജ.  പനി.  കനതക്ടോക്കളക്ടോയ ശസ്പീ.  വനി.  മുരളസ്പീധരനുയ ശസ്പീ.  പകേ.
സകരന്ദ്രനുയ  8-10-2016-നച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  ഡയറകര്ക്കച്ച്  കേതച്ച്  പകേക്ടോടുതനിരന്നു.
പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയ അകനസഷണയ  നടതനി എഫച്ച്.പഎ.ആര്. പകേക്ടോടുക്കണപമനക്ടോണച്ച് ആ
കേതനില്  ആവശഭ്യപപ്പെടതച്ച്.  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  പ്രക്ടോഥമനികേക്ടോകനസഷണയ
നടതക്ടോനുള്ള  വനിജനിലനസച്ച്  ഡയറകറുപട  തസ്പീരമക്ടോനയ  സയശയതനിപന്റെമുന
മുഖഭ്യമനനിയനികലയച്ച്  നസ്പീങ്ങക്ടോന  വഴനിപതളനിയനിക്കുന്നുപവന്നുയ  ഇഇൗ  അസക്ടോധക്ടോരണമക്ടോയ
സനിതനിവനികശഷയ   സഭക്ടോനടപടനികേള   നനിര്തനിവചച്ച്    ചര്ച    പചയ്യണപമന്നുമക്ടോണച്ച്
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അടനിയന്തരപ്രകമയ  കനക്ടോടസ്പീസനില്  പകേക്ടോടുതനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇവര്  പറഞതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് വനിജനിലനസച്ച് ഡയറകര് quick verification   തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.
റൂള 52(v) പ്രകേക്ടോരയ 'പ്രകമയതനില് വക്ടോദങ്ങകളക്ടോ അഭവ്യൂഹങ്ങകളക്ടോ, വഭ്യക്ടോകജക്ടോകനികേകളക്ടോ
ആകരക്ടോപണങ്ങകളക്ടോ  അപകേസ്പീര്തനികേരമക്ടോയ  പ്രസക്ടോവനകേകളക്ടോ  ഉണക്ടോയനിരനിക്കക്ടോന
പക്ടോടനിലക്ടോതതുയ...'  എന്നുപറയുന്നുണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട സസ്പീക്കര് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച്
അനുവക്ടോദയ നല്കുനതച്ച് ചടപ്രകേക്ടോരമല. 12 ലകയവരന റബ്ബര് കൃഷനിക്കക്ടോരപട പ്രശ്നയ
സഭക്ടോനടപടനികേള നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച പചയ്യണപമന ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മക്ടോണനിയുപട
പ്രകമയതനിനപ്പുറയ സയശയതനിപന്റെ ആനുകൂലഭ്യയ നല്കേനി അഭവ്യൂഹങ്ങളുപട  അടനിസക്ടോനതനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരന  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്   റൂള  50  പ്രകേക്ടോരയ  invoke
പചയ്യുനതച്ച്. ഇതനിനച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട സസ്പീക്കര് റൂളനിയഗച്ച് നല്കേണയ.

റൂളനിയഗച്ച് 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  റൂള  50  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  കനക്ടോടസ്പീസനിപന്റെ  വനിശദസ്പീകേരണതനില്
സയശയതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  സഭക്ടോനടപടനികേള  നനിര്തനിവയണപമനച്ച്
പറയുനതച്ച് ആശക്ടോസഭ്യമല എന അഭനിപ്രക്ടോയയ തപനയക്ടോണച്ച് പചയറനിനുമുള്ളതച്ച്.  കേക്ടോരണയ,
റൂള  52  പ്രകേക്ടോരമുള്ള  വനിശദസ്പീകേരണക്കുറനിപ്പെനിലക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  അപതഴുതനിതനനിട്ടുളളതച്ച്.
റൂള  52(v)-ല് പറയുന  'പ്രകമയതനില് വക്ടോദങ്ങകളക്ടോ അഭവ്യൂഹങ്ങകളക്ടോ,  വഭ്യക്ടോകജക്ടോകനികേകളക്ടോ
ആകരക്ടോപണങ്ങകളക്ടോ  അപകേസ്പീര്തനികേരമക്ടോയ  പ്രസക്ടോവനകേകളക്ടോ  ഉണക്ടോയനിരനിക്കക്ടോന
പക്ടോടനിലക്ടോതതുയ വഭ്യകനികേളുപട ഒഇൗകദഭ്യക്ടോഗനികേ നനിലയനികലക്ടോ, പപക്ടോതുകേക്ടോരഭ്യ നനിലയനികലക്ടോ
അലക്ടോപതയുള്ള  അവരപട  സസഭക്ടോവപതകയക്ടോ  നടപടനിപയകയക്ടോ  കുറനിചച്ച്  പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോന
പക്ടോടനിലക്ടോതതുമക്ടോകുന്നു;'  എനതച്ച്  കനക്ടോടസ്പീസച്ച് നല്കേനിയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗങ്ങപള
ഓര്മ്മപപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണച്ച്. എനനിരനക്ടോലയ നനിലവനിലണക്ടോയനിട്ടുള്ള പപക്ടോതുവക്ടോയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപള
സയബനനിചച്ച്  കനക്ടോടസ്പീസനില്  പരക്ടോമര്ശനിചതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  അതുസയബനനിച
നടപടനികേളുമക്ടോയനി മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.  

അടനിയന്തരപ്രകമയയ (തുടര്ച)

മുഖഭ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല
നനിയമനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഉയര്ന്നുവന  ആകകപങ്ങളുയ  അകതത്തുടര്ന്നുള്ള
വനിവക്ടോദങ്ങളുമക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട  ഉനയനിക്കപപ്പെടനിട്ടുളള  വനിഷയയ.  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനതപന  പ്രസക്ടോവന
നടതനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് വനിജനിലനസച്ച് കകേക്ടോടതനി മുമക്ടോപകേ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട പ്രതനിപക കനതക്ടോവനികന്റെതുളപപ്പെപടയുളള പരക്ടോതനികേള ഉണക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.
മുന ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലപത നനിയമനപതയുയ ഇകപ്പെക്ടോഴപത നനിയമനപതയുയ
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സയബനനിചതക്ടോണച്ച്  പരക്ടോതനികേള.  വനിജനിലനസനിപന്റെയുയ  വനിജനിലനസച്ച്  കകേക്ടോടതനിയുപടയുയ
പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന  വനിഷയമക്ടോയതനിനക്ടോല്  അതനിപന്റെ  പമറനിറ്റനികലയച്ച്  ഞക്ടോന
കേടക്കുനനില.  വനിജനിലനസച്ച്  ഡയറകര്  മുഖഭ്യമനനിപയ  രഹസഭ്യമക്ടോയനി  കേണ്ടുപവന
വക്ടോദമക്ടോണച്ച്  പ്രകമയതനിലള്ളതച്ച്.  ഒര  മനനിയുപട  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിലള്ള  ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്ക്കച്ച്
ഏതുസമയത്തുയ  മനനിപയ  കേക്ടോണക്ടോപമനതച്ച്  സക്ടോധക്ടോരണ  നടക്കുന  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.
അതുകപക്ടോലയ  ദുരൂഹപമനച്ച്  വക്ടോദനിക്കുനതച്ച്  ഭരണനടപടനികേപള  സയബനനിച്ചുള്ള
ധക്ടോരണയനിലക്ടോതതുപകേക്ടോണക്ടോപണനച്ച്  പറയക്ടോന  സക്ടോധനിക്കനില.  വനിവക്ടോദതനിപന്റെ
പശ്ചക്ടോതലതനില്  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല  ഉനതതല  നനിയമനങ്ങള
സയബനനിചച്ച്  13-10-2016-ല് കചര്ന മനനിസഭ ചര്ചപചയ്യുകേയുയ ചനില തസ്പീരമക്ടോനങ്ങള
ഹകേ പക്കക്ടോളകേയുയ പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.

(1) പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനിപല ഉനതതല ഉകദഭ്യക്ടോഗസ നനിയമനങ്ങപള
സയബനനിച ആകകപങ്ങളനില് സമഗമക്ടോയ അകനസഷണയ നടതനി റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് നല്കേക്ടോന
ചസ്പീഫച്ച് പസകടറനിപയ ചുമതലപപ്പെടുതനി.

(2)  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളനിപല ഉനതതല നനിയമനങ്ങളക്കച്ച് വനിജനിലനസച്ച്
കനിയറനസച്ച് നനിര്ബനമക്ടോക്കക്ടോനുയ കേര്ശനമക്ടോയനി പക്ടോലനിക്കക്ടോനുയ തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.

(3)  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല  ചസ്പീഫച്ച്  എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  ഓഫസ്പീസര്,
മക്ടോകനജനിയഗച്ച് ഡയറകര്,  ജനറല് മക്ടോകനജര് തുടങ്ങനിയ ഉനതതല നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്
കദശസ്പീയതലതനില് അയഗസ്പീകേക്ടോരമുള്ള സക്ടോകങതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര് ഉളപപ്പെടുന ഒര വനിദഗ്ധ
സമനിതനിപയ ചുമതലപപ്പെടുതനി അവരപട ശനിപക്ടോര്ശയുപട അടനിസക്ടോനതനില് പതരപഞടുപ്പെച്ച്
നടതക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.

(4) നനിയമനങ്ങളനില് സതക്ടോരഭ്യതയുയ നനിഷ്പകതയുയ ഉറപ്പുവരതനി പപ്രക്ടോഫഷണലകേപള
നനിയമനിക്കുനതനിനച്ച് നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണയ നടതക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.

ഇതരതനില് നക്ടോലച്ച് പ്രധക്ടോനപപ്പെട തസ്പീരമക്ടോനങ്ങള കേഴനിഞ മനനിസഭക്ടോകയക്ടോഗയ
എടുതനിട്ടുണച്ച്.   സയസക്ടോനപത പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള കേമനസ്പീസച്ച്  ആകച്ച്
അനുസരനിചച്ച് പ്രവര്തനിക്കുനവയക്ടോണച്ച്. ഇവനിപട ആകകപനിക്കപപ്പെടനിട്ടുള്ള പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.-യുപട
അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള ആര്ടനിക്കനിളസച്ച്  ഓഫച്ച്  അകസക്ടോസനികയഷനനിപല  വകുപ്പെച്ച്  15  (1)
പ്രകേക്ടോരയ  പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.-യനിപല  കബക്ടോര്ഡച്ച്  ഓഫച്ച്  ഡയറകകഴനില്  ഒരക്ടോപള
മക്ടോകനജനിയഗച്ച് ഡയറകറക്ടോയനി നനിയമനിക്കുനതനിനുളള പൂര്ണ അധനികേക്ടോരയ സര്ക്കക്ടോരനില്
നനികനിപ്തമക്ടോണച്ച്.  അതക്ടോണച്ച് മുന വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ ഇ.  പനി.
ജയരക്ടോജന കനരപത ഇവനിപട പ്രസക്ടോവനിചതച്ച്.  'The Governor may appoint one
of the Directors to be Managing Director on such terms and conditions and
on such remuneration as he may think fit'  എനക്ടോണച്ച് ആര്ടനിക്കനിളസച്ച് ഓഫച്ച്
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അകസക്ടോസനികയഷനനില് പറയുനതച്ച്. 'The Managing Director shall hold office
during  the  pleasure  of  the  Governor'  എന്നുയ  പറയുന്നുണച്ച്.   റൂളസച്ച്  ഓഫച്ച്
ബനിസനിനസച്ച്  അനുസരനിചച്ച്  ബനപപ്പെട  വകുപ്പുമനനിക്കക്ടോണച്ച്  നനിയമനക്ടോധനികേക്ടോരയ.
മുഖഭ്യമനനിയുപട പരനിഗണനയച്ച് വകരണ ആവശഭ്യമനില;  വനനിട്ടുമനില.  ഇതക്ടോണച്ച് വസ്തുത
എനനിരനിപക്ക  ആ  നനിലയള്ള  ആകകപങ്ങളപക്കക്ടോന്നുയ  യക്ടോപതക്ടോര  അടനിസക്ടോനവുമനില.
ഇവനിപട  ഒര  കേക്ടോരഭ്യയ  ആവര്തനിച്ചുപറയക്ടോന  ഞക്ടോന  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ആകകപങ്ങകളക്ടോടുള്ള എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടുയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടുയ  തസ്പീര്ത്തുയ  വഭ്യതഭ്യസമക്ടോണച്ച്.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേക്ടോലതച്ച് മനനിമക്ടോര്പക്കതനിപര ഒകടപറ അഴനിമതനി ആകരക്ടോപണങ്ങള ഉനയനിക്കപപ്പെട
അനുഭവയ നമ്മുപട മുനനിലണച്ച്.  ആ കേക്ടോലതച്ച് പതളനിവനിപലനക്ടോയനിരന്നു ഒര ഭക്ടോഗപത
മറുപടനി.  പതളനിവച്ച് കേക്ടോണനിക്കുകമക്ടോള നനിയമയ നനിയമതനിപന്റെ വഴനിക്കുകപക്ടോകുപമനക്ടോയനിരന്നു
പറഞതച്ച്.  നനിയമയ  എതനിരക്ടോകുകമക്ടോള  കകേക്ടോടതനി  എലക്ടോയ  തസ്പീരമക്ടോനനിക്കപട
എനക്ടോയനിരന്നു  മറുപടനി.  കകേക്ടോടതനി  കുറ്റക്കക്ടോരപനനച്ച്  വനിധനിചക്ടോകലക്ടോ  ജനകേസ്പീയ
കകേക്ടോടതനിയനിലക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  വനിശസക്ടോസയ  എനക്ടോയനിരന്നു  നനിലപക്ടോടച്ച്.  ജനങ്ങള
എതനിരക്ടോയക്ടോകലക്ടോ  മനനഃസക്ടോകനിയുപട  ശകനിയനിലക്ടോണച്ച്  വനിശസക്ടോസയ  എനക്ടോയനിരന്നു
നനിലപക്ടോടച്ച്. ഇതരതനിലള്ള ഒര നനിലപക്ടോടുയ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-നച്ച് ഇല.  അതുപകേക്ടോണ്ടു
തപന  സഭ  നനിര്തനിവചച്ച്  ചര്ച  പചയ്യതക്ക  ഒര  അടനിയന്തര  സസക്ടോഭക്ടോവവുയ
ഇതനിനകേതനില.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:സര്,  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയനി  കുരനിശുയുദയ
പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചച്ച്  അധനികേക്ടോരതനില്വന  പനിണറക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  100  ദനിവസതനിനകേയ
നടതനിയ അഴനിമതനികേളുപട പരമര പുറത്തുവനകപ്പെക്ടോള മനനിസഭയനിപല രണക്ടോമന
കേക്ടോലനിടറനി വസ്പീണു.....(ബഹളയ)....  ഇതച്ച് ശരനിയല.

Mr. Speake  r: Please keep silence. അകദ്ദേഹയ സയസക്ടോരനിക്കപട.

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,   വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  രക്ടോജനിവച്ചു.
ഇനകദ്ദേഹയ നടതനിയ പ്രസയഗയ കകേടകപ്പെക്ടോള എനനിക്കച്ച് വളപര പ്രയക്ടോസയ കതക്ടോനനി.
'ദുഷ്ടനക്ടോര്,  പകേക്ടോള്ളക്കക്ടോര്,  വഭ്യവസക്ടോയ  കലക്ടോബനികേള,  മക്ടോഫനിയകേള,  മക്ടോധഭ്യമങ്ങള
എലക്ടോവരയകചര്നച്ച്  എപന  സസക്ടോധസ്പീനനിക്കക്ടോന  ശമനിചകപ്പെക്ടോള  ഞക്ടോന  ആ
സസക്ടോധസ്പീനതനിനച്ച്  വഴങ്ങനിയനില'  എനക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹയ പറഞതച്ച്.  അവരപടപയലക്ടോയ
സസക്ടോധസ്പീനതനിനച്ച്  വഴങ്ങനിയതച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയക്ടോപണനച്ച്  പറയക്ടോപത
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  ഒഴനിഞ്ഞു.   ഇത്രയുയ   വനിശദസ്പീകേരണയ  നല്കേക്ടോന  ആ
പക്ടോവതനിനച്ച്  കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റനില്  ഒരവസരയ  പകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോയനിരനനികല;  സയസക്ടോന
പസകകടറനിയറ്റനിപലക്ടോരവസരയ ഇഇൗ പക്ടോവതനിനച്ച് പകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോ;  ഇഇൗ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളലക്ടോയ
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വനിശദസ്പീകേരനിചച്ച്  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  നനിഷ്കളങത  പതളനിയനിക്കക്ടോനുളള  ഒരവസരയ  അങ്ങച്ച്
പകേക്ടോടുകതക്ടോ? ഇകപ്പെക്ടോള രക്ടോജനിവയനിക്കക്ടോന എടുത തസ്പീരമക്ടോനതനിപന്റെ കപരനില് അങ്ങച്ച്
വസ്പീരവക്ടോദയ  മുഴക്കുകമക്ടോള  ഇവനിപട  നടന  പനിനക്ടോമ്പുറ  നക്ടോടകേങ്ങളക്കച്ച്  തനിരശസ്പീല
വസ്പീഴനിപകേക്ടോണച്ച് ആ കേക്ടോരഭ്യങ്ങള ജനങ്ങള അറനിയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന ഓടനിപയക്ടോളനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്
ശമനിക്കുനതച്ച്.   രക്ടോജനിവയനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  കവപറ  നനിവൃതനിയനിലക്ടോപത  വനകപ്പെക്ടോള
ഇവനിപട മുഖഭ്യമനനിയുയ കൂടരയ അഴനിമതനിവനിരദരക്ടോയനി ചമയുകേയക്ടോണച്ച്.  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
മുഖഭ്യമനനി  ഇകപ്പെക്ടോള  വസ്പീണനിടത്തുകേനിടനച്ച്  ഉരളുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.   മനനിപയ
രക്ടോജനിവയനിച്ചു.  ഇവനിപട  എന്തക്ടോണച്ച്  നടനതച്ച്;  റനിയക്ടോബനിപന്റെ  നടപടനികമങ്ങളുണക്ടോയനി.
ജൂഹല  15-ാം  തസ്പീയതനിക്കുമുമക്ടോയനി  ഉകദഭ്യക്ടോഗക്ടോര്ത്ഥനികേപള  എലക്ടോവപരയുയ  വനിളനിച്ചു.
അതനില്  പറഞനിരനിക്കുന  കേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന,  'the  candidates  should  have
Graduation in Engineering or equivalent or Post Graduation in Business
Administration with good academic record from a recognized University or
Institution.   He  should  have  atleast  15  years  post  qualification  and
experience of which, 5 years has to be at Senior Levels with independent
charge  of  a  reputed  Organization  or  a  division  of  a  large  Company'.
അതക്ടോയതച്ച്, പ്രഗത്ഭപരയുയ സക്ടോകങതനികേ മനികേവുള്ളവപരയുയ പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ സക്ടോപനങ്ങളുപട
തലപ്പെതച്ച്  നനിയമനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  45-നുയ  55-നുയ  വയസനിനനിടയനിലള്ളവര്,  ബനി.പടകേച്ച്./
എയ.ബനി.എ.  ബനിരദധക്ടോരനികേള,  15  വര്ഷപത  പ്രവര്തന  പരനിചയമുള്ളവര്
എനതക്ടോയനിരന്നു കേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന.  ഏകേകദശയ നൂറുകേണക്കനിനക്ടോളുകേള അകപക
അയയകേയുയ റനിയക്ടോബച്ച് 39 കപപര കഷക്ടോര്ടച്ച് ലനിസച്ച് പചയ്യുകേയുയ പചയ.  അതനില് നനിനച്ച്
17  കപപരയക്ടോണച്ച്  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെച്ച്  പമക്ടോതമക്ടോയനി  പസലകച്ച്  പചയ്തതച്ച്.  അതനില്
ആറുകപപര മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച് റനിയക്ടോബനിപന്റെ ലനിസനില്നനിനച്ച് കപക്ടോസച്ച് പചയ്തതച്ച്.  ബക്ടോക്കനി  11
കപര് റനിയക്ടോബനില്കപ്പെക്ടോലയ അകപകനിക്കക്ടോത ഉറ്റവരയ ഉടയവരമക്ടോണച്ച്.  എനനിടക്ടോണച്ച്
ഇവനിപടവനച്ച് നഭ്യക്ടോയയ പറയുനതുയ മുഖഭ്യമനനി ആര്ടനിക്കനിളസച്ച് ഓഫച്ച് അകസക്ടോസനികയഷന
വക്ടോയനിക്കുനതുയ.  പനി.എസച്ച്.യു.-വനിപന്റെ തലപ്പെതനിരനിക്കുന  ആളുകേപള  സയബനനിചച്ച്
റനിയക്ടോബച്ച്  പരസഭ്യമക്ടോയനി  ഓണ്ഹലനനില്  അകപക  കണനിചതക്ടോണച്ച്.  എനനിടച്ച്
കേമനനിയുപട  ആര്ടനിക്കനിളസച്ച്  ഓഫച്ച്  അകസക്ടോസനികയഷന  വക്ടോയനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
അതക്ടോകണക്ടോ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  കേക്ടോരഭ്യയ.  നനിങ്ങള  നൂറുദനിവസയപകേക്ടോണച്ച്  ചടങ്ങളുയ
നടപടനികമങ്ങളുയ കേക്ടോറ്റനില്പ്പെറതനി നനിയമനിച ബന്ധുക്കളുപട ലനിസച്ച് വക്ടോയനിച്ചുതസ്പീര്ക്കക്ടോന
എന്തക്ടോയക്ടോലയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട സസ്പീക്കര് എപന അനുവദനിക്കനില.  കേക്ടോരണയ,  എനനിക്കച്ച്
അനുവദനിച സമയയ തനികേയക്ടോപത വരയ.  നൂറുദനിവസയപകേക്ടോണച്ച് എത്രയക്ടോളുകേപളയക്ടോണച്ച്
നനിങ്ങള നനിയമനിചതച്ച്? വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെനില് മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ, സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളനില്,
ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില്.  ഞക്ടോന അതനികലക്കച്ച് പനിനസ്പീടച്ച് വരക്ടോയ.  എലക്ടോ അധനികേക്ടോരങ്ങളുയ
തനനില് കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച്ച് മനനിമക്ടോപരയുയ ഉകദഭ്യക്ടോഗസപരയുയ വനിറപ്പെനിച്ചുനനിര്ത്തുന ഒര
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മുഖഭ്യമനനിയക്ടോയനിരന്നു  ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന.  പകക  കുറച്ചുദനിവസമക്ടോയനി
നനിഷ്കളങനക്ടോയ ഒര മുഖഭ്യമനനി,  ഒന്നുയ അറനിയക്ടോത ഒര മുഖഭ്യമനനി.  അധനികേക്ടോരതനിപന്റെ
കകേന്ദ്രബനിന്ദുവക്ടോയനിരന മുഖഭ്യമനനി മക്ടോറനി നനിഷ്കളങനക്ടോയ മുഖഭ്യമനനിയക്ടോയനി.  ഒരക്ടോളുപട
അകപ്പെക്ടോയനിന്റെച്ച്പമന്റെച്ച് മക്ടോത്രയ ഞക്ടോനനിവനിപട വക്ടോയനിക്കക്ടോയ. 'Sanction is accorded to the
Managing  Director  KINFRA  to  appoint  Sri.  Nikhanth.U.,  Prasadam,
Kizhakkumbhagam,  Pinarayi,  Kannur  as  Managing  Director,  KINFRA
Export Promotion Industrial Parks Limited on contract basis.' ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനി  ജനനിച  ഗക്ടോമതനില്നനിനച്ച്  ഒരക്ടോപള  മക്ടോകനജനിയഗച്ച്  ഡയറകറക്ടോയനി
നനിയമനിചതുയ  മുഖഭ്യമനനി  അറനിഞനിലക്ടോപയനച്ച്  പറഞക്ടോല്  കകേരളതനില്  ആരച്ച്
വനിശസസനിക്കുയ.....(ബഹളയ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പസ്പീസച്ച്.... ഇരനിക്കൂ.  അങ്ങച്ച് സയസക്ടോരനിക്കൂ.  ശസ്പീ. രക്ടോകജഷച്ച്... ശസ്പീ.
പജയനിയസച്ച് മക്ടോതത... ശസ്പീ. വനിജയദക്ടോസച്ച്... ശസ്പീ. ബക്ടോബ...  പസ്പീസച്ച്....

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന : സര്,  ഞക്ടോന പതപറ്റക്ടോന്നുയ പറഞനില. ഞക്ടോപനക്ടോര
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഓര്ഡര്  വക്ടോയനിചതനിനച്ച്  ഇങ്ങപന  ബഹളമുണക്ടോക്കുനപതന്തനിനക്ടോണച്ച്?
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടച്ച് നന്ദനി പറയക്ടോപനങനിലയ ആ മക്ടോകനജനിയഗച്ച് ഡയറകര്
വന്നുകേക്ടോണനികല?  ഇതനിപന്റെപയലക്ടോയ  നടപടനികമങ്ങള  അറനിയുകമക്ടോള  മുഖഭ്യമനനി
അറനിഞനില  എന  വക്ടോദയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  നമ്മുപട  സക്ടോമക്ടോനഭ്യകബക്ടോധതനിനച്ച്
നനിരക്കുനതല. മുഖഭ്യമനനി ഈ നനിയമനങ്ങള അറനിഞനിരന്നുപവനച്ച് പതളനിയനിക്കക്ടോന
മൂനച്ച്  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  ഞക്ടോന  ഈ  സഭയുപട  ശദയനില്പപ്പെടുത്തുകേ
യക്ടോണച്ച്. ....(ബഹളയ)..... ഇപതന്തക്ടോണച്ച് സര്? Sir, I am on my legs. You have to
protect me.  ....(ബഹളയ)....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  നനിങ്ങള  എലക്ടോകപരയ  ഇതച്ച്  പചയ്യക്ടോറുണച്ച്.  ആരയ  ഇങ്ങപന
പചയ്യക്ടോന പക്ടോടനിലക്ടോപയനച്ച് ഞക്ടോന എകപ്പെക്ടോഴുയ പറയക്ടോറുണച്ച്.  രണ്ടുഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഈ
തകേരക്ടോര്  കേക്ടോണക്ടോറുണച്ച്.  ശസ്പീ.  രക്ടോകജഷച്ച്  ഇരനിക്കൂ....  പസ്പീസച്ച്....  ശസ്പീ.  നഇൗഷക്ടോദച്ച്....
പസ്പീസച്ച്...

ശസ്പീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസ്പീശന : സര്, ഞങ്ങള പറയക്ടോനുള്ള കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പറഞനികട
കപക്ടോവുകേയുള.  ഈ  സഭയനിലലക്ടോപത  ഞങ്ങളക്കച്ച്  പറയക്ടോന  കേഴനിയനില.  അങ്ങച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പപ്രക്ടോടകന  തരണയ.  മൂനച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  ഈ  സഭയുപട
ശദയനില്പപ്പെടുത്തുനതച്ച്. അതച്ച് നനിങ്ങള കകേളക്കണയ. ....(ബഹളയ)....  ഇനനി മുതല് 
പനി.എസച്ച്.യു.-വനിപന്റെ  തലപ്പെതച്ച്  നനിയമനിക്കുന  ആളുകേപളക്കുറനിചച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്
അകനസഷണയ  നനിര്ബനമക്ടോക്കുപമനച്ച്  കേഴനിഞ  മനനിസഭക്ടോകയക്ടോഗയ  തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു
എനക്ടോണച്ച്  മുഖഭ്യമനനി  പറഞതച്ച്.  ഇവനിപട  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  പറഞതച്ച്,
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ഞക്ടോന  നടതനിയ  എലക്ടോ  നനിയമനങ്ങളുയ  വനിജനിലനസനിപന്റെ  അറനികവക്ടോടുകൂടനിയുയ
വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷനിചച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിചതനിനുകശഷവുമക്ടോണച്ച്  എനക്ടോണച്ച്.  പനിപന
എന്തനിനക്ടോണച്ച് മനനിസഭ അങ്ങപനപയക്ടോര തസ്പീരമക്ടോനപമടുതതച്ച്? ....(ബഹളയ).........
9-11-2001-നച്ച്  പക്ടോനനിയഗച്ച്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെച്ച്  ഇതുകപക്ടോപല  സര്ക്കുലര് ഇറക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
സമയക്കുറവുമൂലയ  ഞക്ടോന  അതച്ച്  വക്ടോയനിക്കുനനില...........(ബഹളയ)....  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള
പറയുകമക്ടോള  എന്തനിനക്ടോണച്ച്  കപടനിക്കുനതച്ച്?  പറയുനതച്ച്  കകേളക്കണയ..............
(ബഹളയ).......ഈ സഭയുപട ചരനിത്രതനില് ഇങ്ങപന ബഹളയ ഉണക്ടോക്കനിപകേക്ടോണ്ടുള്ള
ഒര  അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണയ  ഉണക്ടോയനിടനില.  ഇതച്ച്  ശരനിയല.  ഇങ്ങപന
തടസപപ്പെടുതനി  സയസക്ടോരനിപ്പെനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുകേയക്ടോപണങനില്  ഈ സഭയനില് ആരയ
സയസക്ടോരനിക്കനില.  2001-ല്  ഇറക്കനിയ  സര്ക്കുലര്  അനുസരനിചച്ച്  പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങളുപട  നനിയമനങ്ങളക്കച്ച്  പ്രയറക്ടോയനിട്ടുള്ള  വനിജനിലനസച്ച്  എനകേസയറനി
മക്ടോനകഡറ്ററനിയക്ടോണച്ച്.  വനിജനിലനസച്ച്  ഇപതലക്ടോയ  അകനസഷനിച്ചുപവനച്ച്  മുനവഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനി  ഇവനിപട  പറയുന്നു.  വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷനിചനിട്ടുയ  വനിജനിലനസനിപന്റെ
ചുമതലകൂടനിയുള്ള ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി ഇതറനിഞനിപലന്നു പറയുനതച്ച് ആരക്ടോണച്ച്
വനിശസസനിക്കുനതച്ച്? അകപ്പെക്ടോള മുഖഭ്യമനനിയുപട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ dereliction of duty-
that  amounts  to  clear  case  of  corruption.  അതനിനച്ച്  കൂട്ടുനനില്ക്കുനതുയ
അഴനിമതനിയക്ടോണച്ച്. ഇവനിപട Secretary-യുപട instruction ഉണച്ച്. അതനില് para 18 (a)- ല്
വളപര കൃതഭ്യമക്ടോയനി  പറയുനതച്ച്  'proposals  for  creation of  or  appointment  to
or abolition of any public office, the minimum of the scale of pay of which
exceeds ..'… കനരപത  1,125  രൂപയക്ടോയനിരന്നു   ഇകപ്പെക്ടോള  അതച്ച്  അപമന്റെച്ച്  പചയ്തച്ച്
80,000  രൂപയക്ടോക്കനി.  അതനില്  കൂടുതലള്ളതച്ച്'...including  posts  in  public
corporations  to  which  appointments  are  made  by  Government  or  the
Corporations themselves with the prior approval of the Government should
inter-alia  be  placed  before  the  Council  of  Ministers.'  ഇതച്ച്  കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  പസകടറനിയുപട ഇനസ്ട്രേകനക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് പചയ്യക്ടോതനിരനിക്കുന ഐ.എ.എസച്ച്.
ഉകദഭ്യക്ടോഗസരക്ടോകണക്ടോ വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെനിലണക്ടോയനിരനതച്ച്?  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി
സസന്തയ  പലറ്റര്പക്ടോഡനില്  എഴുതനിപക്കക്ടോടുത  നനിയമനങ്ങള  പസകകടറനിയറ്റനിപല
പരനിണനിതപ്രജ്ഞരക്ടോയ  ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്  ഫയലക്ടോക്കനി  കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റനില്  പപയ്സച്ച്
പചയ്യണയ  എപനഴുതനിപക്കക്ടോടുത  ആ  ഫയല്  നനിങ്ങളുപട  കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റനില്  വകനക്ടോ;
വനനിപലങനില്  അതനിനുതരവക്ടോദനികേള  ആരക്ടോണച്ച്?  പനിണറക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
കേക്ടോലതച്ച്  നനിയമങ്ങളുയ  ചടങ്ങളുയ  നടപടനികമങ്ങളുയ  കേക്ടോറ്റനില്പ്പെറതനി  എന്തുയ
പചയ്യുപമന  നനിലപക്ടോടനിപന്റെ  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണനിതച്ച്.  ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്
മുഖഭ്യമനനി  പക്ടോലനിച  മഇൗനയ  ഇതനിപനലക്ടോയ  അകദ്ദേഹയ  കൂട്ടുനനിന്നു  എനച്ച്
പതളനിയനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതുകൂടക്ടോപത  Rules  of  Business-പന്റെ  para  34(1)(3)(b)
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പ്രകേക്ടോരയ പഹഡച്ച് ഓഫച്ച് ദനി ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിനച്ച് തുലഭ്യമക്ടോയനി വരന എയ.ഡനി.-മക്ടോരപട
നനിയമനയ  സയബനനിച  ഫയലകേള  ഉതരവച്ച്  പുറപപ്പെടുവനിക്കുനതനിനുമുമക്ടോയനി
മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച്  സമര്പ്പെനിക്കണയ.  നനിയമനങ്ങള  സയബനനിച  മൂനച്ച്  ഫയലകേളനില്
അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫച്ച്  പസകടറനി  ശസ്പീ.  കപക്ടോള  ആന്റെണനി,  ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസച്ച്  ആന്റെച്ച്
കപക്ടോര്ടച്ച്സച്ച്  234 (എയ) 16  എന നമരനില് ഫയല് മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച് സമര്പ്പെനിക്കണയ
എപനഴുതനി മടക്കനി അയച്ചു. ഈ ഫയലകേള മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച് സര്ക്കുകലറ്റച്ച് പചയ്തതനിപന്റെ
കരഖകേള  പസകകടറനിയറ്റനിലണച്ച്.  എനനിട്ടുയ  മുഖഭ്യമനനി  ഇതച്ച്  അറനിഞനിപലനച്ച്
പറയുനതച്ച്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  ഈ  മൂനച്ച്  ഫയലകേളുയ  മുഖഭ്യമനനി  കേണനിരന്നു.
അപലങനില് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് പസകടറനി മുഖഭ്യമനനി കേക്ടോണണപമനച്ച് എഴുതനിയ
ഫയല് അപ്രതഭ്യകമക്ടോപയങനില്  125  ദനിവസയ മക്ടോത്രയ പ്രക്ടോയമക്ടോയ ഈ ഭരണതനില്
നടക്കുന  അഴനിമതനിക്കുയ  പകേടുകേക്ടോരഭ്യസതയയ  നനിയമനങ്ങളക്കുയ  മുഖഭ്യമനനിതപന
ഉതരവക്ടോദനിതസകമപറ്റടുതച്ച്  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന പസകകടറനിയറ്റനില് പറഞതു
കപക്ടോപല മക്ടോപ്പെച്ച് പറയണയ. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന കുറ്റസമ്മതയ നടതനിപയനക്ടോണച്ച്
പക്ടോര്ടനി പസകടറനി ശസ്പീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലകൃഷ്ണന കകേരളയ മുഴുവന പറഞതച്ച്. ഇനച്ച്
ഇവനിപട  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന്റെ  പ്രസയഗയ  കകേടകപ്പെക്ടോള  കതക്ടോന്നുനതച്ച്  ശസ്പീ.
കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലകൃഷ്ണന വസ്തുതക്ടോവനിരദമക്ടോയ കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച് പറഞനിരനിക്കുനപതനക്ടോണച്ച്.
ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  നനിയമസഭയനില്  കുറ്റസമ്മതയ  നടതനിയനിടനില.
പസകകടറനിയറ്റനില്  കുറ്റസമ്മതയ  നടതനി  എനച്ച്  ശസ്പീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന
പറയുനതച്ച്  വനിശസസനിക്കകണക്ടോ  ഇവനിപട  വനികേക്ടോരഭരനിതനക്ടോയനി  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിച
മുന വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന പറഞതച്ച് വനിശസസനിക്കകണക്ടോ?
നനിങ്ങള ആളുകേപള പതറ്റനിദരനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. പുറതച്ച് നനിങ്ങളുപട പക്ടോര്ടനി പസകടറനി
ഒന്നുപറയുന്നു,  രക്ടോജനിവച  മനനി  കവപറക്ടോനച്ച്  പറയുന്നു.  ഈ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനിപലലക്ടോയ
മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച്  പങ്കുണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  വനിജനിലനസനിപന്റെ  അകനസഷണപരനിധനിയനില്
മുഖഭ്യമനനിപയക്കൂടനി ഉളപപ്പെടുതണപമനച്ച് ഞങ്ങള ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നു. 

കൂടനിപല  തത  പുറത്തുവകനക്ടോ?  ചുവന  കേക്ടോര്ഡുയ  മഞ  കേക്ടോര്ഡുപമക്ടോപക്ക
എവനിപടകപ്പെക്ടോയനി?  ആറച്ച്  ദനിവസയ  പ്രതനിപക  കനതക്ടോവനിപന്റെ  പരക്ടോതനി  പൂഴച്ച് തനിവച്ചു.
ആറക്ടോയ  ദനിവസയ  ആ  തത  സസന്തയ  വക്ടോഹനയ  മക്ടോറ്റനി  മപറ്റക്ടോര  വക്ടോഹനതനില്
കവഷപ്രച്ഛനനക്ടോയനി  മുഖഭ്യമനനിപയ കേക്ടോണക്ടോപനതനി.  കൂടനിപല തത സസതനമക്ടോപയങനില്
കകേപസടുക്കുനതനിനുമുമച്ച്  മുഖഭ്യമനനിപയ  കേക്ടോകണണ  കേക്ടോരഭ്യപമന്തക്ടോണച്ച്?  പ്രതനിപക
കനതക്ടോവനിപന്റെ പരക്ടോതനിയനിപലടുതതച്ച്  quick verification  ആണച്ച്.  സപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതനി
പറഞനിട്ടുള്ളതച്ച് 'the scope for quick verification is only when there is vague
allegation, there is no scope for quick verification when there is clear and
specific  allegation'  എനക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട  എഫച്ച്.ഐ.ആര്.  എടുതച്ച്  കകേപസടു
ക്കണമക്ടോയനിരന്നു.
851/2019
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ശസ്പീ.  സധസ്പീര്  നമഭ്യക്ടോര്  ശസ്പീമതനി  ടസ്പീചറുപട  മകേനക്ടോപണന  കേക്ടോരഭ്യതനില്
സയശയമുകണക്ടോ?  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയുപട ഉതരവുപ്രകേക്ടോരമക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹപത
നനിയമനിചപതന  കേക്ടോരഭ്യതനില്  തര്ക്കമുകണക്ടോ?  പനിപനപയന്തക്ടോണച്ച്  എഫച്ച്.പഎ.ആര്.
എടുതച്ച്  കകേസച്ച്  രജനിസര്  പചയ്യക്ടോതനിരനതച്ച്?  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  കുറ്റയ
സമ്മതനിചനിരനിക്കുന്നുപവനച്ച് നനിങ്ങള പറയുന്നു.  ആകരക്ടോപണ വനികധയനതപന കുറ്റയ
സമ്മതനിക്കുകമക്ടോള  പനിപനപയന്തനിനക്ടോണച്ച്  കേസനികേച്ച്  പവരനിഫനികക്കഷന.   എഫച്ച്.പഎ.ആര്.
എടുതച്ച് കകേപസടുക്കകണ?  കൂടനിപല തത കൂടനില്നനിനച്ച് പുറത്തുവനനില എപനക്ടോന്നുയ
ഞക്ടോന പറയുനനില.  പകക ആ തത ഇകപ്പെക്ടോഴുയ കൂടനില്നനിനച്ച് പുറത്തുവനച്ച് കനിഫച്ച്
ഹഇൗസച്ച് കകേക്ടോമഇൗണനിനകേതച്ച് പറന്നുനടക്കുകേയക്ടോണച്ച്, പുറകതക്കച്ച് പറക്കക്ടോന അതനിനച്ച്
പറ്റുനനില.  Vigilance Director has to prove his credentials.  This is a litmus
test  for  measuring  his  integrity,  അതച്ച്  മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  ഡയറകപറ
കുറനിചച്ച് ഞങ്ങളക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.  ഇവനിപടയുള്ള പ്രശ്നപമന്തക്ടോണച്ച്? വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പെനില് മക്ടോത്രമല,  നൂറുദനിവസയപകേക്ടോണച്ച്  പപഹകക്കക്ടോടതനിയനില്,  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോലകേളനില്,
നനിരവധനി  വകുപ്പുകേളനില് എത്ര സസന്തക്കക്ടോപരയക്ടോണച്ച്  നനിങ്ങള കുതനിനനിറചതച്ച്?  ഒര
പത്രതനില്  ഇങ്ങപനപയക്ടോര  വക്ടോര്തവന്നു,  എപന്റെ  ആകരക്ടോപണമല.  ഒര
സനി.പനി.പഎ.(എയ)  കനതക്ടോവനിപന്റെ  കേക്ടോമുകേനിപയ  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല  സനിനഡനികക്കറ്റച്ച്
പമമറക്ടോക്കനിപയനക്ടോണച്ച് പത്രവക്ടോര്ത. നനിങ്ങളനിലക്ടോപരങനിലയ ഒരക്ടോള അതച്ച് നനികഷധനികചക്ടോ?
അതച്ച്  പതറ്റക്ടോണച്ച്,  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  അപകേസ്പീര്തനിപപ്പെടുതക്ടോനകവണനി
മക്ടോധഭ്യമങ്ങള  പറയുനതക്ടോപണനച്ച്  ഏപതങനിലയ  ഒര  മനനി  മറുപടനി  പറകഞക്ടോ?
ഗവണ്പമന്റെച്ച് പസ്പീഡര്മക്ടോരപട ലനിസച്ച് ഞക്ടോന വക്ടോയനിക്കുനനില.  ചനില കപരകേള കേണക്ടോല്
നനിങ്ങള  പഞട്ടുയ,  നനിങ്ങളനില്  അഭനിമക്ടോനകബക്ടോധമുള്ളവര്  തലയനില്  മുണനിട്ടുകപക്ടോകുയ.
ഇഇൗ  പക്ടോര്ടനിപയക്കുറനിചച്ച്  ഒരചുക്കുയ  നനിങ്ങളക്കറനിയനിപലനക്ടോണച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനി  പക്ടോര്ടനി  പസകടറനിയക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള  പറഞതച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഞങ്ങളക്കച്ച്
കുകറകശ  മനസനിലക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗ  നൂറ്റനിയനിരപതനിയഞച്ച്  ദനിവസക്കക്ടോലയ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  എലക്ടോ  വകുപ്പുകേളനിലയ  നടന  ബന്ധുക്കളുപടയുയ  ഉറ്റവരപടയുയ
ഉടയവരപടയുയ പനിനവക്ടോതനിലനില്ക്കൂടനി നടതനിയ മുഴുവന നനിയമനങ്ങളുയ അകനസഷനിക്കക്ടോന
തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  മുഖഭ്യമനനിക്കുകൂടനി  പങക്ടോളനിതമുള്ള  ഗുരതരമക്ടോയ  ഇഇൗ  പ്രശ്നയ
സഭക്ടോനടപടനികേള നനിര്തനിവചച്ച് ചര്ച പചയ്യണപമനച്ച് ഞക്ടോന അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

മുഖഭ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന):  സര്,  ഇവനിപട  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന പഴയ ചനില  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  ഓര്ത്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഒകടപറ  പരക്ടോമര്ശങ്ങള
നടതനിയപതനക്ടോണച്ച് കതക്ടോന്നുനതച്ച്.  അകദ്ദേഹയ പഴയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് വലനിയ കകക്ടോഭയ
പ്രകേടനിപ്പെനിചനിട്ടുപണനച്ച്  ഞക്ടോനുയ  പത്രതനില്  വക്ടോയനിചനിരന്നു.  പകക  ആ  കകക്ടോഭതനിപന്റെ
പരഭ്യവസക്ടോനപമന്തക്ടോയനിരന്നുപവനതച്ച് നമ്മപളലക്ടോവരയ കേണതക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
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സര്ക്കക്ടോര്  പപക്ടോതുവക്ടോയ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  വച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  നസ്പീക്കുനതച്ച്.
ഏപതങനിലയ  തരതനിലള്ള  വഴനിവനിട  നസ്പീക്കങ്ങള  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തു
നനിന്നുണക്ടോകേക്ടോന പക്ടോടനിപലന്നുതപനയക്ടോണച്ച്  സര്ക്കക്ടോര് നനിലപക്ടോടച്ച്.  സയസക്ടോനതനിപന്റെ
പപക്ടോതുതക്ടോലരഭ്യങ്ങള സയരകനിക്കക്ടോനുള്ള സര്ക്കക്ടോര് എന നനിലയനില് തപനയക്ടോണച്ച്
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  നസ്പീക്കുനതച്ച്.  ഇതനിനകേതച്ച് ഏപതങനിലയ ഒര പ്രകതഭ്യകേ വനിഭക്ടോഗതനിനച്ച്
പ്രകതഭ്യകേ പരനിരക നല്കുന സമസ്പീപനയ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിനച്ച്  ഇതുവപരയനില,
ഇനനിയുണക്ടോകുകേയുമനില.  ഇക്കഴനിഞ  ദനിവസങ്ങളനില്  അതച്ച്  പതളനിയനിക്കുന നടപടനി
തപനയക്ടോണച്ച്  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഓകരക്ടോ  രയഗത്തുയ
അതരയ നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.

ഇവനിപട  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  നനിലപക്ടോടച്ച്

വഭ്യകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  മൂലഭ്യങ്ങള  മുനനനിര്തനി  രക്ടോജനിവയകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്തപതനച്ച്

അകദ്ദേഹയതപന ഇവനിപട പറയുകേയുണക്ടോയനി. അകദ്ദേഹയ അങ്ങപനപയക്ടോര നനിലപക്ടോപടടുതകപ്പെക്ടോള

ഇകപ്പെക്ടോഴപത  പ്രകതഭ്യകേ  സക്ടോഹചരഭ്യതനില്  അതച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന  നനിലയക്ടോണച്ച്

ഞങ്ങളുയ സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.   അതച്ച് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കുറചച്ച്  വനിഷമമുണക്ടോകുയ.  കേക്ടോരണയ

അതച്ച്  നനിങ്ങളക്കച്ച്  ഉഇൗഹനിക്കക്ടോനകപക്ടോലയ  കേഴനിയുനതല.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  ഇ.  പനി.

ജയരക്ടോജപനകപ്പെക്ടോപലയുപള്ളക്ടോര  വഭ്യകനിതസയ  ഇതരതനിലള്ള  ഒര പ്രശ്നതനികനല്

രക്ടോജനിവചച്ച് ഒഴനിയുന്നുപവനതച്ച് സങലനിക്കക്ടോനകപക്ടോലയ കേഴനിയക്ടോതവരക്ടോണച്ച് നനിങ്ങള. ആ

യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യയ കേണകപ്പെക്ടോള നനിങ്ങളക്കച്ച് അമരപ്പുണക്ടോയനിട്ടുണച്ച്, അതക്ടോണച്ച് യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്

സയഭവനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.

ഇവനിപട സര്ക്കക്ടോരനിപനയക്ടോപകേ ആകകപനിക്കണപമന ഉകദ്ദേശഭ്യമക്ടോണച്ച് ഇതനിപന്റെ
പനിനനിപലനതച്ച്  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന കേക്ടോരഭ്യങ്ങള അവതരനിപ്പെനിചകപ്പെക്ടോള
വഭ്യകമക്ടോയനി.  അതനിനച്ച്  അകദ്ദേഹയ  ഒരപക്ടോടച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോണച്ച്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതച്ച്.
അതനില് ഒര കേക്ടോരഭ്യയ വളപര രസക്ടോവഹമക്ടോയനി എനനിക്കച്ച് കതക്ടോനനിയതച്ച്,  പനിണറക്ടോയനിയനിപല
ഏകതക്ടോ  ഒരക്ടോള  ഇതനില്പപ്പെടനിരനിക്കുന്നുപവനക്ടോണച്ച്.  പനിണറക്ടോയനി  എന  സലപത
ഒരക്ടോളുയ  ഇതനിപനക്ടോനനിനുയ  പറ്റനില  എന  നനിലയനികലപക്കതനികയക്ടോ?  അവനിപട
പലതരതനിലള്ള  ആളുകേളുണച്ച്.  നനിങ്ങളക്കറനിയക്ടോവുന  ആളുകേളുപട  കപരതപന
നക്ടോവനില് വരന്നുണച്ച്. എലക്ടോയ പനിണറക്ടോയനി വനിജയപന്റെ സസന്തയ ആളുകേളല.  ശസ്പീ. വനി. ഡനി.
സതസ്പീശപന്റെയുയ ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ പ്രതനിപക കനതക്ടോവനിപന്റെയുപമക്ടോപക്ക അടുതയക്ടോളുകേള
അവനിപടയുണച്ച്.  അവരപട കപരച്ച് ഞക്ടോന സഭയനില്  പറയുനനില, അങ്ങപന പറകയണ
കേക്ടോരഭ്യമനില.  അകപ്പെക്ടോള അങ്ങപനയുള്ള ഒര നക്ടോടക്ടോണതച്ച്.  ഒര നക്ടോടനില്നനിനച്ച് ഒരക്ടോള
വരകമക്ടോള  അസഹനിഷ്ണുത  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുനതച്ച്  എന്തനിനക്ടോപണനച്ച്  എനനിക്കറനിയനില.
അങ്ങപനപയക്ടോര  സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന   പക്ടോടനില.  ആകകപനിക്കക്ടോനകവണനി
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ഇതരപമക്ടോര പരക്ടോമര്ശയ നടത്തുനതച്ച് ശരനിയല. ഇവനിപട വനിജനിലനസച്ച് പരനികശക്ടോധനയുപട
കേക്ടോരഭ്യയ അകദ്ദേഹയ ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന
തപന  പ്രസക്ടോവനിച  ഒരകേക്ടോരഭ്യയ,  അങ്ങുയ  ശദനിചനിട്ടുണക്ടോകുയ.  വനിജനിലനസനിപന്റെ
പരനികശക്ടോധനയച്ച്  വനികധയമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്  പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.-യനിപല  നനിയമനയ.  രണ്ടുയ
തമ്മനിലള്ള വഭ്യതഭ്യക്ടോസയ ഞക്ടോന പറകയണതനിലകലക്ടോ. കരഖ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് മനസനിലക്ടോകുയ.
പകേ.എസച്ച്.പഎ.ഇ.-യനിപല  നനിയമനപതക്കുറനിചച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ  വക്ടോചകേമക്ടോണച്ച്
ഞക്ടോന  ആവര്തനിക്കുനതച്ച്.  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  വനിജനിലനസച്ച്  പരനികശക്ടോധന  നടതനി
പകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രകമ നനിയമനയ നടതക്ടോറുള.  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില് ഉനത നനിയമനങ്ങപളക്ടോപക്ക
വരകമക്ടോള  വനിജനിലനസനിപന്റെ  പരനികശക്ടോധനയുയകൂടനി  ഉളപപ്പെടുതനിയക്ടോണച്ച്  നനിയമനയ
നടത്തുനതച്ച്.  അതുതപനയക്ടോണച്ച് നനിലപക്ടോടച്ച്.  സക്ടോധക്ടോരണനനിലയച്ച് മുഖഭ്യമനനി അറനിയകണ
എപനക്ടോര കചക്ടോദഭ്യയ അങ്ങച്ച് കചക്ടോദനിച്ചു. അതുയ സക്ടോധക്ടോരണനനിലയച്ച് കചക്ടോദനിക്കക്ടോവുന ഒര
കചക്ടോദഭ്യമക്ടോണച്ച്.  അതനിനകേതച്ച്  മുഖഭ്യമനനി  ഇക്കക്ടോരഭ്യയ  അറനിഞ്ഞുപകേക്ടോളളണപമനനില.
ഒര കേസ്പീഴച്ച് വഴക്കപമന നനിലയച്ച് പല നനിയമനങ്ങളുയ മുഖഭ്യമനനിപയ അറനിയനിക്കക്ടോറുണച്ച്.
എനക്ടോല്  നനിയമനിക്കക്ടോനുള്ള  അധനികേക്ടോരയ  ബനപപ്പെട  വകുപ്പെനിനുതപനയക്ടോണച്ച്.
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് മുഖഭ്യമനനി അറനിഞനിടനില  എനച്ച്  ഞക്ടോന കനരപത വഭ്യകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്,
ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന ഇതച്ച് ഉനയനിച ഘടതനില് പറഞതല.  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്
വകുപ്പെനിനച്ച്  അതനികന്റെതക്ടോയ  അധനികേക്ടോരമുണച്ച്,  ബനപപ്പെട  വകുപ്പുതപന  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള
തസ്പീരമക്ടോനനിക്കുന നനിലയക്ടോണുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പ്രശ്നങ്ങള ഉയര്ന്നുവനകപ്പെക്ടോള മഇൗനയ
പക്ടോലനിക്കുന നനിലപക്ടോടല മുഖഭ്യമനനിപയന നനിലയനില് സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.  ഇതച്ച് ഗഇൗരവമക്ടോയ
പ്രശ്നമക്ടോണച്ച്.  ഞങ്ങള  കൂടക്ടോയനി  ചര്ചപചയ്തച്ച്  ഉചനിതമക്ടോയ  തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കുപമനക്ടോണച്ച്
പരസഭ്യമക്ടോയനി പറഞ കേക്ടോരഭ്യയ.  അതനില് ഒര വഭ്യതഭ്യക്ടോസവുയ വനനിടനില.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ
ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന മൂലഭ്യങ്ങള സയരകനിക്കുനതനിനച്ച് രക്ടോജനിവയനതക്ടോണച്ച് നലപതന
നനിലപക്ടോപടടുതകപ്പെക്ടോള ഞങ്ങള അതനികനക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  നനിന്നു.   അതക്ടോണച്ച്  ഉചനിതമക്ടോയ
തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കുപമനച്ച്  പറഞതച്ച്.  ഇവനിപട  ഏപതങനിലയ  തരതനില് നനിലവനിലള്ളതനില്
നനിനച്ച് വഭ്യതഭ്യസമക്ടോയ സയസക്ടോരയ ഉണക്ടോയനിടനില.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന
ഇവനിപട പറഞതുയ പനിപന എവനിപടനനികനക്ടോ അങ്ങച്ച് കകേടതുയ തമ്മനില് വഭ്യതഭ്യക്ടോസമുപണനച്ച്
പറഞ്ഞു.  ഇവനിപട  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  പറഞതച്ച്,  മൂലഭ്യങ്ങള
സയരകനിക്കക്ടോനകവണനി  മനനിസക്ടോനയ  രക്ടോജനിവയക്ടോന  തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചുപവനക്ടോണച്ച്.  ഇതക്ടോണച്ച്
അകദ്ദേഹയ എടുത നനിലപക്ടോടച്ച്. ആ നനിലപക്ടോടനികനക്ടോടച്ച് മുഖഭ്യമനനിപയന നനിലയച്ച് ഞക്ടോനുയ
കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണച്ച് പചയ്തതച്ച്. അതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് സര്ക്കക്ടോര് കയക്ടോജനിച്ചുപവനച്ച് പറയുനതച്ച്.

പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചനനിതല) :  സര്,  സനി.പനി.പഎ. (എയ)-പന്റെ
സയസക്ടോന പസകടറനി, പസകകടറനിയറ്റച്ച് കയക്ടോഗയ കേഴനിഞച്ച് പത്ര സകമ്മളനയ നടതനി
പറഞതച്ച്,  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന,  കുറ്റയ സമ്മതനിചനിരനിക്കുന്നുപവന്നുയ അതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് ധക്ടോര്മ്മനികേത ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് രക്ടോജനിവയന്നുപവന്നുമക്ടോണച്ച്.
അക്കക്ടോരഭ്യയ അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോ?
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ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന :  സര്,  നമ്മള  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയക്കക്ടോരക്ടോപണങനിലയ
പക്ടോര്ടനികേളക്കുയ അതനിപന്റെ രസ്പീതനികേളക്കുയ വഭ്യതഭ്യക്ടോസമുണക്ടോകുയ.  ഞങ്ങളുപട രസ്പീതനി വചച്ച്,
ഒരക്ടോളക്കച്ച്  രക്ടോജനിവയക്ടോന  കതക്ടോനനിയക്ടോല്  പപപടനച്ച്  കേടലക്ടോസച്ച്  എടുതച്ച്  രക്ടോജനി
എഴുതനിപക്കക്ടോടുക്കനില. ഞക്ടോന രക്ടോജനിവയക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുപവനച്ച് പറഞച്ച് പക്ടോര്ടനിയുപട
അനുമതനി വക്ടോങ്ങുയ. അതക്ടോണച്ച് ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന പചയ്തതച്ച്. അതക്ടോണച്ച് സഖക്ടോവച്ച്
കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന  പത്രസകമ്മളനതനിലൂപടപ്പെറഞതച്ച്.  മൂലഭ്യങ്ങള
സയരകനിക്കുകേപയനച്ച്  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  ഇവനിപട  പറഞതച്ച്
അതുതപനയക്ടോണച്ച്.   അതനിനുകവണനി  അകദ്ദേഹയ  രക്ടോജനിവയക്ടോന  തസ്പീരമക്ടോനനിചകപ്പെക്ടോള
പപക്ടോതുവനില് പക്ടോര്ടനിക്കച്ച് അതച്ച് തടകയണ കേക്ടോരഭ്യമനില.  അതക്ടോണച്ച് പക്ടോര്ടനി പസകടറനിപയന
നനിലയച്ച്  സഖക്ടോവച്ച്  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന  പറഞതച്ച്.  രക്ടോജനിവയക്ടോന മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടച്ച്
സമ്മതയ  കചക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള  മുഖഭ്യമനനിപയന  നനിലയച്ച്  ഞക്ടോനുയ  അതനികനക്ടോടച്ച്
കയക്ടോജനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്തതച്ച്.   ഞങ്ങള  പപക്ടോതുവനില്  അതനികനക്ടോടച്ച്  കയക്ടോജനിക്കുന
നനിലപക്ടോടച്ച് സസസ്പീകേരനിച്ചു. ഇവനിപട ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ വനി. ഡനി. സതസ്പീശന, ഒര തതയുപട
കേക്ടോരഭ്യയ പറയുനതച്ച് കകേട്ടു.  തതയുപട കേക്ടോലച്ച് തലനിപയക്ടോടനിച്ചു ചനിറകേച്ച് മുഴുവന ഇലക്ടോതക്ടോക്കനി
തതപയ  കേളനിപ്പെനിക്കുന  ശസ്പീലയ  ഞങ്ങളക്കനില.  തത  തതയക്ടോയനിതപന
നനികനക്ടോപടപയനക്ടോണച്ച്,  അതനിനച്ച് യപതക്ടോര പ്രയക്ടോസവുമനില.  അതനിനച്ച് എലക്ടോ സസക്ടോതനഭ്യവുയ
പകേക്ടോടുക്കുയ. ഒരതരതനിലളള കപക്ടോറല്കപക്ടോലയ അതരയ തതകേളക്കച്ച് ഏല്പ്പെനിക്കക്ടോന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. അതക്ടോണച്ച് ഇവനിപട വഭ്യകമക്ടോകുനതച്ച്.

ഇവനിപട കുകറ ദനിവസയ അവധനിയക്ടോയനിരന്നു. ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട കേക്ടോരഭ്യമപലങനിലയ
അവധനി വനതുപകേക്ടോണച്ച് പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതനിനനിടയച്ച് ഞക്ടോന
ചസ്പീഫച്ച്  ജസനിസനിപന കേണനിരന്നു.  അവധനി ഒരമനിച്ചുവരകമക്ടോള അതനിപന്റെ പ്രയക്ടോസങ്ങള
വലനിയകതക്ടോതനിലണക്ടോകുന്നുപവനച്ച് ഞക്ടോന അകദ്ദേഹകതക്ടോടച്ച് പറഞ്ഞു. അവധനി തുടങ്ങുന
ദനിവസയ  പപവകുകനരയ  ഒരക്ടോപള  അറസച്ച്  പചയ്തക്ടോല്  അവധനികേഴനിഞച്ച്  മക്ടോത്രകമ
കകേക്ടോടതനിയനില്    ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോന   സക്ടോധനിക്കൂ. ....(ബഹളയ)....

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചനനിതല: സര്,  അവധനിയക്ടോപണങനില് മജനികസ്ട്രേറ്റനിപന്റെ വസ്പീടനില്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോയ.

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന :  സര്,  മജനികസ്ട്രേറ്റുളള  ദനിവസയ മക്ടോത്രകമ  വസ്പീടനില്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന സക്ടോധനിക്കൂ. ....(ബഹളയ)....

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചനനിതല:  സര്,  തലകശരനിയനില്  മജനികസ്ട്രേറ്റച്ച്  ഇപലങനില്
കേണ്ണൂരനിലളള മജനികസ്ട്രേറ്റനിപന്റെ മുമനില് ഹക്ടോജരക്ടോക്കക്ടോയ....(ബഹളയ)....

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന :  സര്,  പ്രവൃതനി ദനിവസങ്ങളനില് ഇഇൗ പറഞ
കേക്ടോരഭ്യയ  ശരനിയക്ടോണച്ച്.  ഒര  മജനികസ്ട്രേറ്റച്ച്  ഇപലങനില്  മപറ്റക്ടോര  മജനികസ്ട്രേറ്റനിപന്റെയടുതച്ച്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുയ  അപലങനില്  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  വസ്പീടനില്  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുയ.  അഞച്ച്
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ദനിവസപമക്ടോപക്ക  അവധനി  വനക്ടോല്  പപഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  സയവനിധക്ടോനമുണച്ച്.  മറ്റച്ച്
സലങ്ങളനില്  സയവനിധക്ടോനമനില.  മറ്റച്ച്  സലങ്ങളനില്  സര്ക്കുലര്  അയയക്ടോപമനച്ച്
അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞു.  ഞക്ടോന ഇതച്ച് പറയക്ടോനല വനതച്ച്. അതച്ച് കവപറ കേക്ടോരഭ്യയ. ഇത്രയുയ
അവധനികേള  ഒനനിച്ചുവനകപ്പെക്ടോള  അതനിപന്റെ  മുഴുവന  ഉതരവക്ടോദനിതസവുയ  എപന്റെ
തലയനില്വയണ.  ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങള പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനുയ നടപടനിപയടുക്കുനതനിനുയ
തക്ടോമസയ  ഉണക്ടോയനിട്ടുപണങനില്  ആ  അവധനിയുപട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിട്ടുളള
കേക്ടോരഭ്യമക്ടോപണനച്ച്  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന  മനസനിലക്ടോക്കണപമനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  പറയക്ടോനുളളതച്ച്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  സഭ  നനിര്തനിവചച്ച്
ചര്ച പചയ്യതക്കവനിധതനിലളള ഒര ഗഇൗരവക്ടോവസയുയ ഇപലന്നുളളതക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച്
വഭ്യകമക്ടോക്കക്ടോനുളളതച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയുപട  വനിശദസ്പീകേരണതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച് അവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനച്ച് അവതരണക്ടോനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.) 

പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചനനിതല) :  സര്,  വളപര പ്രധക്ടോനപപ്പെട
വനിഷയമക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുളളതച്ച്.  മുന  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.
ഇ. പനി. ജയരക്ടോജപന്റെ പ്രസയഗയ വളപര ശദകയക്ടോപടയക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന കകേടതച്ച്. രക്ടോജനിവച
മനനിപയന നനിലയനില് അകദ്ദേഹയ നടതനിയ പ്രസയഗയ  വളപര  കേഇൗതുകേകതക്ടോപടയക്ടോണച്ച്
ഞങ്ങള  കകേട്ടുപകേക്ടോണനിരനതച്ച്.  എപന്റെ  ഭരണയ  മക്ടോഫനിയകേളക്കുയ  നനികനിപ്ത
തക്ടോല്പ്പെരഭ്യക്കക്ടോര്ക്കുയ  രസനിചനിടനിപലന്നുയ  അവരപട  ഗൂഢക്ടോകലക്ടോചനമൂലമക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന
രക്ടോജനിവയക്ടോന  കേക്ടോരണമക്ടോയപതന്നുമക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  പറഞതച്ച്.
ആരക്ടോണച്ച്  മക്ടോഫനിയ?  ആരക്ടോണച്ച്  നനികനിപ്ത തക്ടോല്പ്പെരഭ്യക്കക്ടോര്?  ഇവനിപട  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.
ജയരക്ടോജന രക്ടോജനിവയണപമന തസ്പീരമക്ടോനപമടുതതച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയുയ
പക്ടോര്ടനി  സയസക്ടോന  പസകടറനിയുയ  പസകകടറനിയറ്റുമക്ടോപണനക്ടോണച്ച്  വക്ടോര്തകേള
പുറത്തുവനതച്ച്.  പക്ടോര്ടനി  പസകകടറനിയറ്റച്ച്  ആകലക്ടോചനിക്കുപമനച്ച്  മുഖഭ്യമനനിതപന
പറഞതക്ടോണച്ച്.  അകപ്പെക്ടോള  മക്ടോഫനിയപയനച്ച്  പറഞതച്ച്  ഇവര്  ആപരങനിലമക്ടോകണക്ടോപയനച്ച്
സയശയനിചക്ടോല് ഇവപര കുറ്റപപ്പെടുതക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ?  അങ്ങച്ച് ഇവനിപട മൂലഭ്യങ്ങപളയുയ
ധക്ടോര്മ്മനികേതപയയുയ പറ്റനിയക്ടോണച്ച് പറയുനതച്ച്.  ധക്ടോര്മ്മനികേത ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്
ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന രക്ടോജനിവചപതനച്ച് സനി.പനി.പഎ.(എയ) സയസക്ടോന പസകടറനി
പറഞ്ഞു.  ധക്ടോര്മ്മനികേത വലക്ടോപത ഉയര്ന്നുപവനച്ച്  സനി.പനി.പഎ.(എയ)  കനതക്ടോക്കനക്ടോര്
പക്ടോടനിപുകേഴ്ത്തുന്നുണച്ച്.  എവനിപടയക്ടോണച്ച്  ധക്ടോര്മ്മനികേത;  കേള്ളയ കേകയ്യക്ടോപട പനിടനിചതക്ടോകണക്ടോ
ധക്ടോര്മ്മനികേത;  അഴനിമതനിയുയ  സസജനപകപക്ടോതവുയ  കേകയ്യക്ടോപട  പനിടനിചതക്ടോകണക്ടോ
ധക്ടോര്മ്മനികേത; ഇവനിപട എന്തക്ടോണച്ച് സയഭവനിചതച്ച്?  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനച്ച്
മനനിപയന നനിലയനിലളള പരനിചയക്കുറവു പകേക്ടോണക്ടോകേക്ടോയ ഇങ്ങപന സയഭവനിചപതനച്ച്
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ഞക്ടോന  കേരതുന്നു.  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  കപഴണല്  സക്ടോഫച്ച്  മനനിപയ  ഉപകദശനിച്ചു
കേക്ടോണനികല?  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  തപന്റെ  പലറ്റര്  പക്ടോഡനില്  ബന്ധുക്കളക്കുയ
പക്ടോര്ടനിക്കക്ടോര്ക്കുയ നനിയമനയ നല്കേനിയതക്ടോകണക്ടോ ധക്ടോര്മ്മനികേത?  കകേരള ചരനിത്രതനില്
ഏപതങനിലയ ഒര മനനി സസന്തയ പലറ്റര്പക്ടോഡനില് ഇന ആപള നനിയമനിക്കണപമനച്ച്
എഴുതനിപക്കക്ടോടുതനിട്ടുകണക്ടോ?  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെച്ച് മക്ടോത്രകമ
ഏല്പ്പെനിചനിരന്നുളള. അകദ്ദേഹതനിനച്ച് വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെച്ച് തസ്പീപറഴുതനിപക്കക്ടോടുതനിട്ടുകണക്ടോ?

ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന്റെ നക്ടോലച്ച്  കേതച്ച്  അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോന
ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ആദഭ്യപത കേതച്ച്, Shri.  E.P.  Jayarajan, Minister
for Industries and Commerce and Sports. Letter No. 234/M/Industries &
Sports/2016  dated  31-8-2016-പല  കേതക്ടോണച്ച്.  As  per  the  provisions,  vide
clause 63 of Articles of Association,  KINFRA Film and Video Park, Suraj
Raveendran,  VNRA  C,  27A,  Sreekrishna  Lane,  Kowdiar,
Thiruvananthapuram, Pin-695003 may be appointed as Managing Director,
KINFRA  Film  and  Video  Park  on  contract  basis.  നമ്മപളലക്ടോവരയ
ബഹുമക്ടോനനിക്കുന മുന മുഖഭ്യമനനി നക്ടോയനക്ടോരപട മകേള ഉഷയുപട മകേനക്ടോണച്ച് അകദ്ദേഹയ.
മനനിയുപട  പലറ്റര്പക്ടോഡനില്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫച്ച്  പസകടറനിയക്ടോയ  ശസ്പീ.  കപക്ടോള
ആന്റെണനി  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്  Put  up  the  file  to  CM  through  Industries
Minister എനക്ടോണച്ച്.  ആ വക്ടോചകേയ ശദനിക്കണയ.  ഞങ്ങളക്കച്ച് എങ്ങപന കേനിടനിപയനതച്ച്
മുഖഭ്യമനനി പരനികശക്ടോധനിക്കപട.  ഞങ്ങളുപട കേക്ടോലതച്ച് നനിങ്ങളക്കുയ ഇതുകപക്ടോപല കേനിട്ടുയ.
കകേരളതനിപല മുഖഭ്യമനനി അറനിഞനിപലനച്ച് പറയുന്നു.  അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച്  പസകടറനി,
ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസച്ച് എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്,  ഇനഡസ്ട്രേസ്പീസച്ച് മനിനനിസര് മുകഖന മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച്
ഇഇൗ  ഫയല്  നല്കേണപമനക്ടോണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  ഇഇൗ  ഫയല്  കേണനിട്ടുകണക്ടോപയനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച്  മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടച്ച്  കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുളളതച്ച്.  ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  ഫയലകേള
അങ്ങച്ച് കമശപ്പുറത്തുവയകമക്ടോ? ശസ്പീ.  ഇ. പനി.  ജയരക്ടോജന മനനിയക്ടോയനിരന കേക്ടോലപതടുതനിട്ടുള്ള
തസ്പീരമക്ടോനങ്ങളുപട ഫയലകേള കമശപ്പുറത്തുവയകമക്ടോ? മൂന്നുനക്ടോലച്ച് കേത്തുകേളകൂടനി എപന്റെ
കേയ്യനിലണച്ച്.   എലക്ടോയ  ഞക്ടോന  വക്ടോയനിക്കുനനില.   Direction  may  be  issued  to
Managing  Director,  KINFRA  to  appoint  Nikanth.  U,  Prasadham,
Kizhakkumbhagam, Pinarayi P.O., Kannur as Managing Director, KINFRA
Export Promotion Industries Park limited on contract basis.  Put up the file
എനക്ടോണച്ച്  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫച്ച്  പസകടറനി  എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  അതുകപക്ടോപല
മൂന്നുനക്ടോലകപപര  നനിയമനിക്കക്ടോനുള്ള  കേത്തുകേളക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന
എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്. ഒര മനനി ഇങ്ങപന കേപതഴുതക്ടോകമക്ടോ; ഏപതങനിലയ ഒര മനനി
ഇങ്ങപന കേപതഴുതുകമക്ടോ?  Issue orders എനക്ടോണച്ച് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് പസകടറനി
അതനില് എഴുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  അങ്ങയുപട മനനിസഭയനിപല ഒര മനനി, നനിയമങ്ങളുയ
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ചടങ്ങളുയ  കേസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളുയ  ലയഘനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  സസന്തയ  പലറ്റര്പക്ടോഡനില്  നനിയമന
ഉതരവച്ച് നല്കേണപമനച്ച് അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫച്ച് പസകടറനികയക്ടോടച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്
എന്തച്ച് ധക്ടോര്മ്മനികേതയുപടയുയ മൂലഭ്യങ്ങളുപടയുയ അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്?  എപന്റെ കേയ്യനില്
നക്ടോലച്ച് കേത്തുകേള മക്ടോത്രകമ കേനിടനിയനിട്ടുള. ഇതുകപക്ടോപല എത്ര കേത്തുകേളക്ടോയനിരനിക്കുയ ഈ
സയസക്ടോനപത  മനനിമക്ടോര്  എഴുതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്;   മുഖഭ്യമനനി  എന്തുപകേക്ടോണച്ച്  ഇതച്ച്
അറനിയനിപലനച്ച്  പറയുന്നു?  മുഖഭ്യമനനി  അറനിയണപമനനില  എനക്ടോണച്ച്   അകദ്ദേഹയ
ഇനനികപ്പെക്ടോള  പറഞതച്ച്.   Rules  of  Business  -  para  34  (1)  3  (b)  പ്രകേക്ടോരയ
പഹഡ്സച്ച്  ഓഫച്ച്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെനിനച്ച്  തുലഭ്യമക്ടോയനി  വരന എയ.ഡനി.-മക്ടോരപട നനിയമനങ്ങള
സയബനനിച ഫയലകേള ഉതരവച്ച്  പുറപപ്പെടുവനിക്കുനതനിനുമുമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച് സമര്പ്പെനികക്കണതക്ടോണച്ച്.  എന്തുപകേക്ടോണച്ച് അകങ്ങയച്ച് അതച്ച് നല്കേനിയനില;
അപലങനില്  മുഖഭ്യമനനി  അതച്ച്  കേനിടനിയനിട്ടുയ  മറച്ചുവയകേയക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പെനിപല  എലക്ടോ  നനിയമനങ്ങളുപടയുയ  ഫയലകേള  ഈ  കമശപ്പുറത്തുവയണപമനച്ച്
ഞക്ടോന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട ഗവണ്പമന്റെനികനക്ടോടച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.

സസന്തയ തറവക്ടോട്ടുസസത്തുകപക്ടോപലയക്ടോണച്ച് ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന ഇതച്ച് പചയ്തതച്ച്.
ഇങ്ങപന  പചയ്തതച്ച്  പതറ്റക്ടോപണനച്ച്  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  അറനിയനിപലങനില്  അതച്ച്  തുറന്നു
പറയണയ. അകദ്ദേഹയ ആപരപയക്ടോപക്കയക്ടോണച്ച് നനിയമനിചതച്ച്? ശസ്പീമതനി ടസ്പീചറുപട മകേപന
നനിയമനിച്ചു.  ശസ്പീമതനി  ടസ്പീചറുപട  മകേനച്ച്  അതനിനച്ച്  അര്ഹതയുപണങനില്  അതനിപന
എതനിര്ക്കുന ഒരക്ടോളല ഞക്ടോന. ഒര രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ പ്രവര്തകേപന്റെ ബന്ധുവക്ടോപണന്നുകേരതനി
ഈ  നക്ടോടനിപല  ഒര  നനിയമനവുയ  ആര്ക്കുയ  പകേക്ടോടുക്കരപതന  അഭനിപ്രക്ടോയയ
ഞങ്ങളക്കനില.  പകക  ഈ  വഭ്യകനിക്കച്ച്  അതനിനുള്ള  അര്ഹതയുകണക്ടോ?  അതച്ച്
പരനികശക്ടോധനികക്കണതക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന നല ചനിറ്റപ്പെനക്ടോണച്ച്.  എനനിക്കതനില്
സകന്തക്ടോഷമുണച്ച്. അകദ്ദേഹയ നല ചനിറ്റപ്പെപന്റെ കജക്ടോലനി പചയ്തതനില് കകേരളയ അകദ്ദേഹപത
ക്രൂശനിക്കുന്നുപവനക്ടോണച്ച് അകദ്ദേഹയ പറഞതച്ച്. മക്ടോധഭ്യമങ്ങള ഇക്കക്ടോരഭ്യയ പുറത്തുപകേക്ടോണ്ടു
വനതച്ച് പതറ്റക്ടോകണക്ടോ?  അവര് അവരപട ഡവ്യൂടനിയകല പചയ്തതച്ച്? 1967-ല് സനി.പനി.എയ.-പന്റെ
കനതക്ടോവച്ച്  ഇമനിചനി  ബക്ടോവ  സനിഗററ്റച്ച്  കൂടനിപന്റെപുറപതഴുതനി  നനിയമനങ്ങള
നല്കേനിപയന്നുള്ള  ഒര  വക്ടോര്ത  കുടനിക്കക്ടോലതച്ച്  സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുകമക്ടോള  ഞക്ടോന
കകേടനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപന നമുക്കച്ച്  നഭ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ.  പക്ടോര്ടനിക്കക്ടോര്ക്കക്ടോണച്ച്  പകേക്ടോടുതതച്ച്,
രകസക്ടോകനികേളക്കച്ച് പകേക്ടോടുത്തു എന്നുപറഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:  സര്,  കേനിനഫക്ടോ  പക്ടോര്ക്കനില്  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള
ശസ്പീകേക്ടോന്തച്ച് പനി. കൃഷ്ണ, ശശനിധരന എനസ്പീ രണ്ടുകപരയ അറുപതനിനക്ടോയനിരയ രൂപ ശമളയ
പറ്റനി, ഒരദനിവസയകപക്ടോലയ കേനിനഫയനില് കപക്ടോയനിടനില. അതച്ച് നനിങ്ങളുപട വസ്പീടനിലള്ളതക്ടോപണന്നുയ
നനിങ്ങളുപട മണ്ഡലതനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യയ കനക്ടോക്കനി നടക്കുകേയക്ടോപണന്നുയ അറനിയക്ടോകമക്ടോ?  ഒര
ദനിവസയകപക്ടോലയ കേനിനഫയനില് കപക്ടോയനിടനില.  ഇങ്ങപന നടതനിയ നനിങ്ങളക്ടോകണക്ടോ ഇതച്ച്
പറയുനതച്ച്.
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ശസ്പീ  .    രകമശച്ച് പചനനിതല: സര്,  അതനിനച്ച് മറുപടനി പറകയണ ഉതരവക്ടോദനിതസയ
എനനിക്കനില.  അനപത  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി  കേനിനഫയനില്  ആളുകേപള  നനിയമനിചതനിനച്ച്
ഞക്ടോന എന്തുകവണയ; ഏതക്ടോയക്ടോലയ എപന്റെ മകേകനയുയ മകേകളയുയ ഞക്ടോന നനിയമനിചനില.
എപന്റെ സകഹക്ടോദരനിയുപട  മകേകനയുയ  നനിയമനിചനില.  ഞക്ടോന  ജയരക്ടോജകനക്ടോടച്ച്   തര്ക്കതനിനനില.
അങ്ങയുപട  ഈ  അവസയനില്  എനനിക്കച്ച്  വനിഷമവുയ  സഹതക്ടോപവുമുണച്ച്.....
(ബഹളയ)....

കകേരളതനിപല വഭ്യവസക്ടോയ സക്ടോപനങ്ങപള കേരകേയറ്റക്ടോന നനിരവധനി പപ്രക്ടോഫഷണലകേപള
നനികയക്ടോഗനിക്കുപമനച്ച്  പറഞ്ഞു.  നനിശ്ചനിത  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചക്ടോകണക്ടോ  ഇതച്ച്......
(ബഹളയ).......

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷച്ച്.... പസ്പീസച്ച്....  ഇരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചനനിതല:  സര്,  രക്ടോകജകഷ,  എപന്റെ  ഒര  ബന്ധുവനിപനയുയ
നനിയമനിചനിടനിപലനച്ച്  ഞക്ടോന പവല്ലുവനിളനിക്കുന്നു.  അതച്ച് എപന്റെ ബന്ധുവല.  പവറുപത
ആവശഭ്യമനിലക്ടോപത  വര്തമക്ടോനയ  പറയരതച്ച്.  ഇവനിപട  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  മുഴുവന
മറനികേടന്നുപകേക്ടോണച്ച്, നനിയമങ്ങളുയ ചടങ്ങളുയ കേക്ടോറ്റനില്പ്പെറതനിപക്കക്ടോണച്ച് നടന നനിയമനങ്ങള
ധക്ടോര്മ്മനികേതയക്ടോകണക്ടോ?  മൂലഭ്യങ്ങള  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിചതക്ടോപണനക്ടോണച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനി പറഞതച്ച്.  ബന്ധുക്കപളയുയ സസന്തക്കക്ടോപരയുയ മുഴുവന വനിവനിധ തലപ്പെതച്ച്
നനിയമനിചതച്ച്  മൂലഭ്യങ്ങള  സയരകനിക്കുനതനിനുകവണനിയക്ടോകണക്ടോ;  ഇതക്ടോകണക്ടോ  നനിയമങ്ങള;
ഈ  നനിയമങ്ങപള  കേക്ടോറ്റനില്  പറതനിയതനിപന്റെ  കപരനില്  ജനങ്ങകളക്ടോടച്ച്  ഉതരയ
പറയകണ;  മക്ടോധഭ്യമങ്ങപള  കുറ്റപപ്പെടുതനിയനിടച്ച്  കേക്ടോരഭ്യമുകണക്ടോ?  ഇടതുമുനണനിക്കച്ച്
ധക്ടോര്മ്മനികേത വസ്പീപണടുക്കക്ടോന കേഴനിപഞനക്ടോണച്ച് പറയുനതച്ച്.

പസയനിന്റെച്ച്  ബദനിസ്റ്റുകേളുപട  ഒര  കേഥയുണച്ച്.  പക്ടോപയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന  എന്തച്ച്
പചയ്യണപമനച്ച്  പുകരക്ടോഹനിതന ശനിഷഭ്യകനക്ടോടച്ച്  കചക്ടോദനിച്ചു.  അതനിനക്ടോയനി  ആദഭ്യയ  പക്ടോപയ
പചയ്യണപമനക്ടോയനിരന്നു ശനിഷഭ്യപന്റെ മറുപടനി.  പക്ടോപയ പചയ്തക്ടോകല അതനിനച്ച് പരനിഹക്ടോരയ
പചയ്യക്ടോന  കേഴനിയുകേയുള.  ഇവനിപട  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  പചയ്തതച്ച്  അതക്ടോണച്ച്.
ഇടതുമുനണനിയുപട  ധക്ടോര്മ്മനികേത  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കക്ടോന  ആദഭ്യയ  അധക്ടോര്മ്മനികേത
പചയ്യുന്നു.  പനിനസ്പീടച്ച്  ധക്ടോര്മ്മനികേത  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുന്നു.  നക്ടോലമക്ടോസമക്ടോയ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
സനിതനി ഇതക്ടോപണങനില് നക്ടോലരവര്ഷയപകേക്ടോണച്ച് എന്തക്ടോയനിരനിക്കുയ ഇവനിപട നടക്കക്ടോന
കപക്ടോകുനതച്ച്? ഇവനിപട അഴനിമതനി അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയുയ ഭരണയ സതക്ടോരഭ്യമക്ടോക്കുകേയുയ
പചയ്യുപമനച്ച് ഇടതുമുനണനി പ്രകേടനപ്പെത്രനികേയനില് പറഞ്ഞു.  എലക്ടോയ ശരനിയക്ടോകുപമന്നുയ
പറഞ്ഞു.  ഇകപ്പെക്ടോള പക്ടോവയ  ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച് ശരനിയക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.
മുഖഭ്യമനനി രകപപ്പെടനികല; ശസ്പീ. കപക്ടോള ആന്റെണനി ഫയല് മുഖഭ്യമനനിക്കച്ച് സര്ക്കുകലറ്റച്ച്
പചയ്യണപമനച്ച്  പറഞനിടച്ച്  സര്ക്കുകലറ്റച്ച്  പചയ്കതക്ടോ?  വസ്തുതകേള  മുഖഭ്യമനനി
അറനിയുനനികല?  ഒനക്ടോയ നമരനിലനിരനിക്കുന മുഖഭ്യമനനി പതക്ടോടടുതനിരനിക്കുന ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.
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ജയരക്ടോജന  പചയ്ത  ഈ  കുറ്റങ്ങപളക്ടോന്നുയ  അറനിഞനിപലനച്ച്  പറയുനതച്ച്  ആപര
വനിഡനിയക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്?  എലക്ടോ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ അറനിഞനിടക്ടോണച്ച് ഇതച്ച് പചയ്തനിരനിക്കുനതച്ച്.
പകക  കേകയ്യക്ടോപട  പനിടനിചകപ്പെക്ടോള  മുഖയ  രകനിക്കക്ടോന  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന
ബലനിപകേക്ടോടുത്തുപവനതക്ടോണച്ച്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യയ.   ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  കുറ്റയ
സമ്മതനിപചനച്ച്  ശസ്പീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലകൃഷ്ണന പറയുന്നു.    ഞക്ടോന  ഒര കുറ്റവുയ
പചയ്തനിടനിലക്ടോപയനച്ച് ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന ഇവനിപട പറയുന്നു.  ശസ്പീ.  കകേക്ടോടനികയരനി
ബക്ടോലകൃഷ്ണനക്ടോകണക്ടോ  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന്റെ ഈ ബലനിക്കച്ച്  ഉതരവക്ടോദനിപയനച്ച്
ആളുകേള സയശയനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

വനിജനിലനസച്ച് ഡയറകപറക്കുറനിചച്ച്  മുഖഭ്യമനനി ഇവനിപട പറഞ്ഞു.  വനിജനിലനസച്ച്
 ഡയറകര്  മനനിപയ  കേക്ടോണുനതുപകേക്ടോണച്ച്  പതപറ്റക്ടോന്നുമനില.  മനനിപയ  കേക്ടോകണണനി
വരയ.  തപന്റെ  വക്ടോഹനയ  ഉകപകനിചച്ച്   അതനിരക്ടോവനിപല  തപന  തലയനില്  മുണനിടച്ച്
മുഖഭ്യമനനിപയ കേക്ടോകണണ കേക്ടോരഭ്യപമന്തക്ടോണച്ച്?  തതയച്ച് എലക്ടോ സസക്ടോതനഭ്യവുമുപണനച്ച്
അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞു.  തതയുപട  കപരനില്  ഇകപ്പെക്ടോള അഴനിമതനി  ആകരക്ടോപണയ
വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതനിനച്ച് ആരച്ച് ഉതരയ പറയുയ?  ഫനിനക്ടോനസച്ച് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെച്ച്
തപനയക്ടോണച്ച് ഈ വസ്തുതകേപളലക്ടോയ പുറത്തുവനിടുനപതനക്ടോണച്ച് ഞങ്ങള അറനിയുനതച്ച്.
കൂടുതല്  വനിവരങ്ങള  ഞക്ടോന  അടുതദനിവസയ  പറയക്ടോയ.  തതപയ  ആരക്ടോണച്ച്
ശനികനിക്കുനതച്ച്;  തതയച്ച്  ആരക്ടോണച്ച്  മഞ  കേക്ടോര്ഡച്ച്  കേക്ടോണനിക്കുനതച്ച്;  തതയച്ച്
ആരക്ടോണച്ച് ചുമന കേക്ടോര്ഡച്ച് കേക്ടോണനിക്കുനതച്ച്? ഇവപരലക്ടോയകൂടനി കൂട്ടുകേചവടമക്ടോണച്ച് ഇവനിപട
നടത്തുനതച്ച്.  അഴനിമതനിയുപട  ദുര്ഗനമക്ടോണച്ച്  ഈ ഗവണ്പമന്റെനിലൂപട  ഇനച്ച്  പുറത്തു
വന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.  പലറ്റര്പക്ടോഡനില് ഒപ്പെനിട്ടുപകേക്ടോടുതച്ച് നനിയമനങ്ങള  നടതനിയനിടച്ച്
ഇവനിപടവനച്ച് കമനനി പറയുകേയക്ടോണച്ച്. അഞ്ചുവര്ഷപത നനിയമനങ്ങള അകനസഷനിക്കക്ടോപമനച്ച്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി പറഞ്ഞു. എന്തനിനക്ടോണച്ച് അഞച്ച് വര്ഷകതതച്ച് ആക്കുനതച്ച്?
പത്തുവര്ഷപത  നനിയമനയ  അകനസഷനിക്കണപമനച്ച്  ഞക്ടോന  ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.
അതനിനച്ച് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?

സയസക്ടോന  മുഖഭ്യമനനിപയന്നുളള  നനിലയനില്  അകങ്ങയച്ച്  ഈ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള
അറനിയക്ടോനുള്ള ധക്ടോര്മ്മനികേമക്ടോയ ഉതരവക്ടോദനിതസമനികല;  മനനിമക്ടോര് എന്തുപചയ്യുന്നുപവനച്ച്
അറനിയക്ടോനുയ മനസനിലക്ടോക്കക്ടോനുമുളള ഉതരവക്ടോദനിതസമനികല? ഒര  മനനിസഭയക്ടോകുകമക്ടോള
കൂട്ടുതരവക്ടോദനിതസയ ഉണക്ടോകേണയ. 

11.00 AM]

ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന പചയ്ത എലക്ടോ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ മുഖഭ്യമനനി അറനിഞനിട്ടു
തപനയക്ടോപണന്നുള്ളതനില്  തര്ക്കമനില.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  മുഖഭ്യമനനി  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്
വനിശുദനക്ടോകേക്ടോന കനക്ടോക്കണ. ധക്ടോര്മ്മനികേത ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചു എന്നുള്ള മുഖഭ്യമനനിയുപട
പ്രചരണയ അടനിസക്ടോനരഹനിതമക്ടോണച്ച്.  കകേരളതനിപല ഇടതുമുനണനി ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനച്ച് കനക്ടോക്കുകമക്ടോള ഏപതങനിലയ ഒര മനനിക്കച്ച് നക്ടോലമക്ടോസയപകേക്ടോണച്ച്  രക്ടോജനി
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വയ്കക്കണ  അവസയുണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ?  പണ്ടുയ  മനനിമക്ടോര്  രക്ടോജനിവചനിട്ടുണച്ച്.   അതച്ച്
കവപറ  കേക്ടോരഭ്യയ.  എത്ര  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  മനനിമക്ടോര്  രക്ടോജനിവചനിട്ടുപണനച്ച്  അകദ്ദേഹയ
കചക്ടോദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ശസ്പീ. പകേ.   പകേ.   രക്ടോമചന്ദ്രന  മക്ടോസറുയ   ശസ്പീ.  പകേ.  പനി.
വനിശസനക്ടോഥനുയ ഇനച്ച് നനിങ്ങകളക്ടോപടക്ടോപ്പെയ ഇരനിക്കുന ശസ്പീ. പകേ. ബനി. ഗകണഷച്ച് കുമക്ടോറുയ
എന്തനിനച്ച്  രക്ടോജനിവച്ചു?  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  രക്ടോജനിവച  മനനിമക്ടോരപട
കേക്ടോരഭ്യകമ അകങ്ങക്കച്ച് പറയക്ടോനുള. മുഖഭ്യമനനിക്കുയ ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് ഉതരവക്ടോദനിതസമുപണനച്ച്
ഞങ്ങളുയ ജനങ്ങളുയ വനിശസസനിക്കുന്നു.  അതുപകേക്ടോണച്ച് ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് മുഖഭ്യമനനിയുപട
പങ്കുകൂടനി  അകനസഷനിക്കണയ.  അതനിനച്ച് തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോതതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞക്ടോനുയ
എപന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ വക്ടോക്കഇൗടച്ച് പചയ്യുന്നു.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച് നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച്  പ്രതനിപകകനതക്ടോവുയ അകദ്ദേഹതനിപന്റെ
പക്ടോര്ടനിയനില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടച്ച് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധക്ടോകേരന  ):  സര്,
ഞക്ടോന കപക്ടോയനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര് ഉനയനിക്കുന്നു.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന
സസമനസക്ടോകല  രക്ടോജനിവയകേയുയ  സഭക്ടോദഭ്യകനക്ടോയ  മുഖഭ്യമനനി  അയഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
പചയ്തകശഷയ അകദ്ദേഹയ രക്ടോജനിവയക്ടോന പക്ടോടനില,  തുടരണപമനച്ച് എന്തച്ച് ഓര്ഡറനിലക്ടോണച്ച്
പ്രതനിപക കനതക്ടോവച്ച് പറയുനതച്ച് ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര്,  ഇവനിപട  അടനിയന്തരപ്രകമയവുയ
മനനിയുപട രക്ടോജനിയുയ അതനിപനത്തുടര്നച്ച് വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി നടതനിയ പ്രസക്ടോവനയുയ
കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള  ചര്ചയള്ള  നപലക്ടോര  കസ്കക്ടോപ്പുണക്ടോയനി.  ആ  ചര്ച  ഇപലനച്ച്
പറയുനതനില് പ്രതനികഷധനിചക്ടോണച്ച്  ഞങ്ങള വക്ടോക്കഇൗടച്ച്  നടത്തുനതച്ച്.  രണക്ടോയസക്ടോനതനിരന
ഒര  മനനി  നക്ടോലമക്ടോസയപകേക്ടോണച്ച്  രക്ടോജനിവചച്ച്  പുറത്തുനനില്ക്കുകമക്ടോള  ഒര  കേരനിയനില
പകേക്ടോഴനിഞവനിലകപക്ടോലമനിപലനച്ച്  വരക്ടോന  പക്ടോടനിലകലക്ടോ?  ഇനനിയുയ  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ
കേക്ടോരഭ്യതനില്  ചര്ച  പചയ്യക്ടോനുള്ള  ധക്ടോരക്ടോളയ  കസ്കക്ടോപ്പുണച്ച്.  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെനിപന
വളപരയധനികേയ നനക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളയ നല നടപടനികേപളക്ടോപക്ക സസസ്പീകേരനിചകപ്പെക്ടോള
ചനില  മക്ടോഫനിയകേള  പ്രതഭ്യകപപ്പെട്ടുപവനച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞു.  നക്ടോലഞ്ചുപകേക്ടോലയ
വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന  എനനിക്കച്ച്  ഇഇൗ  മക്ടോഫനിയ  ഏതക്ടോപണനച്ച്
മനസനിലക്ടോയനില.  ഞക്ടോന അകദ്ദേഹവുമക്ടോയനി സയസക്ടോരനിക്കക്ടോയ.  നക്ടോലമക്ടോസയ  വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനച്ച് രക്ടോജനിവച ഒരക്ടോള,  എന്തുതപനയക്ടോയക്ടോലയ മനുഷഭ്യനക്ടോണകലക്ടോ,
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ മക്ടോനസനികേവനിഷമയ എനനിക്കറനിയക്ടോയ. മലബക്ടോര് സനിമന്റെച്ച് അടുതകേക്ടോലയ
വപര നല ലക്ടോഭതനിലക്ടോണച്ച് പ്രവര്തനിചനിരനതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:  സര്,  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കപ്രക്ടോഫനിറ്റുണക്ടോയനിരന
സക്ടോപനയ ഇകപ്പെക്ടോള 11 കകേക്ടോടനി രൂപയനില് എതനിനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
851/2019
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ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര്,  അങ്ങയുപട കേക്ടോലതച്ച്  11  കകേക്ടോടനി രൂപ
എന്നുളളതച്ച്  ഇനകസ്പീസച്ച്  പചയവരനികേയക്ടോയനിരന്നു.   കനരപതയുണക്ടോയനിരന അകത
മക്ടോകനജുപമന്റുയ  മക്ടോകനജനിയഗച്ച്  ഡയറകറുയ   തപനയക്ടോണച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോഴുമുള്ളതച്ച്.  അവനിപട
പപപടപനക്ടോര  മക്ടോറ്റയവന്നു.  പമറ്റസ്പീരനിയല്  കേനിടക്ടോപത  തകേര്ന  അവസയനിലക്ടോയനി.
എന്തക്ടോപണനച്ച്  എനനിക്കറനിഞ്ഞുകൂടക്ടോ.  അങ്ങയുപട  മനസനില്  പചറനിപയക്ടോര  വനിഷമമുള്ളതു
കപക്ടോപല കതക്ടോനനി.  അവനിപട വന മക്ടോറ്റയ എന്തക്ടോപണനച്ച് കനക്ടോകക്കണതച്ച് ഗവണ്പമന്റെക്ടോണച്ച്.
സനിമന്റെച്ച്  കലക്ടോബനി  ഉപദ്രവനിക്കുന്നുപവനക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതനിപന്റെ  അര്ത്ഥയ.
മലബക്ടോര് സനിമന്റെച്ച്സനിലയ  മറ്റച്ച്   സക്ടോപനങ്ങളനിലപമക്ടോപക്ക  ലക്ടോഭയ  ഏറനിയുയ  കുറഞ്ഞുയ
നനില്ക്കുയ.  ഞങ്ങളുപട  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കപക്ടോകുനതുവപര  അവനിപട  ഒര  പ്രശ്നവുയ
ഉണക്ടോയനിരനനില.  റനിയക്ടോബനിപന്റെ പസകടറനി തപനയക്ടോണച്ച് അവനിടപത എയ.ഡനി.-യുയ.
ശസ്പീ.  പത്മകുമക്ടോര് തപനയക്ടോണച്ച് അങ്ങച്ച്  പറഞ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനിപലലക്ടോയ കേറകക്ടോയനിട്ടുള്ള
പസലകന   നടതനിയതച്ച്.  റനിയക്ടോബനിപന്റെ  പസകടറനിയുയ  അന്നുള്ളവര്  തപന.
ഇതനിപലക്ടോന്നുയ ഒര മക്ടോറ്റവുമനില.  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെച്ച് പസകടറനി അപ്പെസ്പീലനിനച്ച് കപക്ടോകേക്ടോന
പറഞ്ഞു. എനക്ടോല് അപ്പെസ്പീലനിനച്ച് കപക്ടോയനിപലന്നുയ പറയുന്നു.  ഏതക്ടോണച്ച് ഇഇൗ കലക്ടോബനി?
മക്ടോഫനിയകേപള  കേണ്കടക്ടോള  പചയ്യക്ടോനുള്ള   ഒര  ശമയ  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പുമനനി
നടതനിയനിരന്നു  എന്നുപറയുന്നു.  വളപര  നല  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പചയ്തതച്ച്.
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  പ്രസക്ടോവനയനില്  പറ്റനിയ  ഒരബദതനിപന്റെ  കപരനിലക്ടോണച്ച്  രക്ടോജനി
വയ്കക്കണനിവനതച്ച്.  മറ്റു  കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്കുറനിചച്ച്  അകദ്ദേഹയ  പറഞതച്ച്  എന്തക്ടോപണന്നുള്ളതച്ച്
അകദ്ദേഹയ തപന വനിശദസ്പീകേരനിക്കണയ.   എയ.ഡനി.-മക്ടോപരക്കുറനിചച്ച്  അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞു.
അവപരക്ടോപക്ക  പകണ  അവനിപടയനിരനിക്കുന  ആളുകേളക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന  വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള എയ.ഡനി.-മക്ടോപര മക്ടോറ്റനിയനിടനില.

സനിഡ്കകേക്ടോപയപ്പെറ്റനി ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പറഞതച്ച് ശരനിയക്ടോണച്ച്. അതച്ച് നനിയമസഭയനില്
കക്ടോരനിഹഫ പചയ്യണമകലക്ടോ. കേടവനയനില് നടനതു കപക്ടോലള്ള ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനികലയച്ച്
കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള ഗവണ്പമന്റെച്ച് അതച്ച് കേര്ശനമക്ടോയനി തടഞ്ഞു.  പകണ നടന ഒര ശമയ
ഇങ്ങപന കേണനിനവ്യൂ പചയ്തച്ച് വരനികേയക്ടോയനിരന്നു.  അതുകപക്ടോപലതപന വളയ ഇറക്കുമതനി
പചയ്യക്ടോന  ശമനിചതച്ച്  ഞക്ടോന  തടഞതക്ടോണച്ച്.   ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  അനുവക്ടോദമനിലക്ടോപത
എയ.ഡനി.-മക്ടോര്  ഇങ്ങപന പലതുയ  പചയ്യുന്നുണച്ച്.  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള
ഞക്ടോന  തടഞതക്ടോണച്ച്.  നമ്മള  അപതക്ടോന്നുയ  അനുവദനിചനിടനില.   നക്ടോലമക്ടോസതനിനുള്ളനില്
ഇപതക്ടോപക്ക  നടതക്ടോന  കനക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള  അങ്ങച്ച്  തടപഞങനില്  അതച്ച്  നനക്ടോയനി.
കലക്ടോബനികേളക്ടോണച്ച് ഇപതക്ടോപക്ക പചയ്തപതങനില്  മുഖഭ്യമനനി അതച്ച് പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
ഏതക്ടോണച്ച്  ആ  കലക്ടോബനികേപളനച്ച്  കേണ്ടുപനിടനിക്കണപമന്നുതപനയക്ടോണച്ച്  എപന്റെയുയ
അഭനിപ്രക്ടോയയ.

നനിയമനങ്ങപള  സയബനനിചച്ച്  പറയുകമക്ടോള  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേക്ടോലതച്ച് വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെനില് ബന്ധുക്കപള ആപരയുയ നനിയമനിചനിടനില.  അതക്ടോണകലക്ടോ
ഇകപ്പെക്ടോഴപത പ്രശ്നയ. അതച്ച് ഞക്ടോന കക്ടോരനിഹഫ പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്.
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ശസ്പീ  .   പനി  .   പകേ  .   ശശനി  :  സര്,  22 വയസ്സുള്ള ഒര വഭ്യകനിപയ നനിയമനിചകതക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    കുഞക്ടോലനിക്കുടനി:  സര്,  അതച്ച് എപന്റെ ബന്ധുവല.  വഭ്യവസക്ടോയ
വകുപ്പെനില്  എപന്റെ  ബന്ധുക്കളക്ടോരമനില.  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  പചനനിതലയുപട  ബന്ധുവുയ
എപന്റെ ബന്ധുവുയ ഒരക്ടോളക്ടോവക്ടോനുള്ള സക്ടോധഭ്യത വളപര കുറവക്ടോണച്ച്,  ഉണക്ടോയനിക്കൂപടനനില.
അതുകപക്ടോപലതപന ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  അബ്ദു  റബ്ബനിപന്റെ ബന്ധുവുയ അപലങനില് കവപറ
ഏപതങനിലയ  മനനിമക്ടോരപട  ബന്ധുവുപമക്ടോപക്ക  ഉണക്ടോകയക്കക്ടോയ.  ഞക്ടോന  ഇഇൗ
സക്ടോഹചരഭ്യയ വനകപ്പെക്ടോള വളപര വനിശദമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിച്ചു. കേഷ്ടകേക്ടോലതനിനച്ച് എപന്റെ
ബന്ധുക്കളക്ടോപരങനിലയ  ഉളപപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോപയനച്ച്  കനക്ടോക്കനി.  എപന്റെ  പവനിത്രതപകേക്ടോണച്ച്
പറയുനതല.   കേക്ടോരണയ അവരക്ടോരയ  സര്ക്കക്ടോര് കജക്ടോലനിക്കച്ച്  വരനവരല.  ചക്ടോനസച്ച്
കേനിടനിയക്ടോല്  പുറത്തുകപക്ടോകുകേകയക്ടോ  കേചവടയ  പചയ്യുകേകയക്ടോ  പചയ്യുനവരക്ടോയതുപകേക്ടോണച്ച്
ഇതനിനകേതച്ച് ഉളപപ്പെടനില.   ഞക്ടോനനികപ്പെക്ടോള അകദ്ദേഹപത ആകകപനിചച്ച് പറയുനതല.
അടനിയന്തരപ്രകമയവുയ  പ്രസക്ടോവനയുയ കൂടനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോള  ചര്ചയള്ള കസ്കക്ടോപ്പുണക്ടോയനി
എന്നുപറപഞകനയുള.  രക്ടോജനിവചതച്ച് അത്രയുയ നനക്ടോയനി.  നക്ടോലമക്ടോസതനിനുള്ളനില്
ഒരപക്ടോടച്ച്  അബദങ്ങള  പറ്റനിയനിരനിക്കുന്നുപവന്നുള്ളതച്ച്  ഉറപ്പെക്ടോണച്ച്.  ഇങ്ങപനയുള്ള
കേത്തുകേപളക്ടോന്നുയ  എഴുകതണ  ആവശഭ്യമനിലക്ടോയനിരന്നു.  പറഞക്ടോല്  മതനിയക്ടോയനിരന്നു.
എനനിക്കച്ച് മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്,   അവരവരപട ഓഫസ്പീസനില് കേക്ടോരഭ്യങ്ങള
അറനിയക്ടോവുന ആളുകേപള വചനിപലങനില് ഇതനിലയ വലനിയ അബദയ സയഭവനിക്കുയ. മറ്റച്ച്
മനനിമക്ടോരയ  ഇതച്ച്  ശദനിക്കണയ.  പറഞക്ടോല് തപന പചയ്യനികല;  പനിപനന്തനിനക്ടോണച്ച്
ഇങ്ങപന പസകനുയ വകുപ്പുപമക്ടോപക്ക പറയുനതച്ച്? ഏതക്ടോയക്ടോലയ ഞക്ടോന അതനിപനപ്പെറ്റനി
കൂടുതല് വനിശദസ്പീകേരനിക്കുനനില.  ചര്ച പചയ്യക്ടോന കസ്കക്ടോപ്പുണക്ടോയനിട്ടുയ  ചര്ച പചയ്യക്ടോതതനില്
പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞക്ടോനുയ എപന്റെ പക്ടോര്ടനിയുയ വക്ടോക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച് നനിലപക്ടോടനില്  പ്രതനികഷധനിചച്ച് ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനിയുയ
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ പക്ടോര്ടനിയനില്പപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടച്ച് പുറത്തുകപക്ടോയനി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്:  സര്,  ഈ വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോപത
....(ബഹളയ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസച്ച്... പസ്പീസച്ച്..... ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് അങ്ങച്ച് സയസക്ടോരനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    ബക്ടോബ:   സര്,  കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  മനനി  എന
നനിലയനില് തക്ടോങളുപട കപരനില് എത്ര കകേസ്സുകേളുണച്ച്?

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്:   സര്,  പ്രതനിപകയ ഉനയനിച അടനിയന്തരപ്രകമയയ
ചര്ച  പചയ്യക്ടോതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  വക്ടോക്കഇൗടച്ച്  പ്രസയഗയ  നടതക്ടോനക്ടോണച്ച്
ഞക്ടോന എഴുകനറ്റുനനിനതച്ച്.  എപന്റെ കപരനില് വനിജനിലനസച്ച്  കകേസച്ച് ഉകണക്ടോപയനക്ടോണച്ച്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  അയഗങ്ങള  കചക്ടോദനിചതച്ച്.  എപന്റെ  കപരനില്  ഒര  വനിജനിലനസച്ച്
കകേസമനില.  പതറ്റനിദക്ടോരണ  വചച്ച്  സയസക്ടോരനിക്കരതച്ച്.  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  മനസനിലക്ടോക്കനിയനിടച്ച്
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കവണയ  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന.  എനനിപക്കതനിപര  ഉണക്ടോയനിരന  എനകേസയറനികേപളലക്ടോയ
അവസക്ടോനനിപ്പെനിചതക്ടോണച്ച്.  ഒര വഭ്യകനിപക്കതനിപര പരക്ടോതനി പകേക്ടോടുതക്ടോല് വനിജനിലനസച്ച്
എനകേസയറനി നടത്തുയ.  അതച്ച് അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോണച്ച്.  വനിജനിലനസച്ച് എനകേസയറനികേള
കകേസക്ടോയനി എന നനിലയനില് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗങ്ങള വഭ്യക്ടോഖഭ്യക്ടോനനിക്കരതച്ച്.  ചനില
നനിയമനങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  വന ആകകപങ്ങപള സയബനനിചച്ച്  പത്രങ്ങളനില്
പല സന്ദര്ഭങ്ങളനിലയ ഞക്ടോന പ്രസക്ടോവന പകേക്ടോടുതനിരന്നു.  ചടപ്രകേക്ടോരമലക്ടോത ഒര
നനിയമനവുയ എപന്റെ ബന്ധുക്കള എന നനിലയനില് വനനിട്ടുണക്ടോയനിരനനില. അതനിപനക്കുറനിച്ചുയ
അകനസഷനിക്കക്ടോയ.  എപന്റെ ബന്ധുക്കപളക്കുറനിചച്ച്  വന ആകകപങ്ങപള സയബനനിചച്ച്
കലക്ടോകേക്ടോയുകയുയ വനിജനിലനസയ എനകേസയറനി  നടതനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.   കലക്ടോകേക്ടോയുക
എനകേസയറനി നടതനി ആ നനിയമനങ്ങള കമപ്രകേക്ടോരമക്ടോപണനച്ച് കേപണതനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.
കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷപത  എലക്ടോ  നനിമയനങ്ങളുയ  അകനസഷനിക്കുപമനക്ടോണച്ച്  ഈ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് പറയുനതച്ച്.  ഞങ്ങള അതനിപന സസക്ടോഗതയ പചയ്യുന്നു.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  പറഞതുകപക്ടോപല  കേഴനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷപതയല,  1996
മുതലള്ള നനിയമനങ്ങള നനിങ്ങള അകനസഷനിക്കുകേ.  അതനിനച്ച് നനിങ്ങള ക്കച്ച് ഹധരഭ്യമുകണക്ടോ?
അഞ്ചുവര്ഷപമനച്ച് ചുരക്കരപതനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഗവണ്പമന്റെനികനക്ടോടച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.
ഇവനിടപത വനിഷയയ അതല.  ബഹളയ വചതുപകേക്ടോണച്ച് പറഞതക്ടോണച്ച്.

നനിയമന കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് മുഖഭ്യമനനിയുപട  പങച്ച്  അകനസഷനിക്കക്ടോന വനിജനിലനസച്ച്
എനകേസയറനിയുപട  പരനിധനിയനില്  പകേക്ടോണ്ടുവരണപമനച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെടതക്ടോണച്ച്  ഇവനിടപത
വനിഷയയ.  എയ. ഡനി. നനിയമനങ്ങളനില് വനിജനിലനസനിപന്റെ കനിയറനസച്ച് ഉണക്ടോകകേണതച്ച്
അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് ഉണക്ടോയനിടനിലക്ടോപയനതച്ച് ഒര ഭക്ടോഗതച്ച് നനില് ക്കുന്നു. റൂളസച്ച്
ഓഫച്ച് ബനിസനിനസച്ച് പ്രകേക്ടോരയ എയ. ഡനി.-മക്ടോരപട നനിയമനങ്ങള സയബനനിച ഫയല്
മുഖഭ്യമനനി  കേക്ടോണണപമന്നുണച്ച്.  റൂളസച്ച്  ഓഫച്ച്  ബനിസനിനസച്ച്  അനുസരനിചപലങനില്കപ്പെക്ടോലയ
ഒര കേസ്പീഴ്വഴക്കപമന നനിലയനില് എയ. ഡനി.-മക്ടോരപട നനിയമനയ അപലങനില് ഒര വകുപ്പെച്ച്
കമധക്ടോവനിയുപട  നനിയമനയ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ചുമതല  വഹനിക്കുന  മുഖഭ്യമനനി
കേക്ടോകണണതക്ടോണച്ച്. ഇവനിപട മുഖഭ്യമനനി കേണനിട്ടുകണക്ടോ ഇലകയക്ടോ എനതച്ച് സയബനനിചച്ച്
വഭ്യകമക്ടോകക്കണതുണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  അകനസഷണ  പരനിധനിയനില്  മുഖഭ്യമനനിപയക്കൂടനി
പകേക്ടോണ്ടുവരണപമനച്ച്  പ്രതനിപകയ  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനനിടയക്ടോയതച്ച്.  മക്ടോഫനിയകേളുപട
സയരകണക്ടോര്ത്ഥമക്ടോണച്ച് അപലങനില് മക്ടോഫനിയകേളക്ടോണച്ച് അകദ്ദേഹപത  മനനിസഭയനില്
നനിന്നുയ രക്ടോജനിവയ്പ്പെനിക്കുവക്ടോന ഇടയക്ടോക്കനിയപതനച്ച് പറഞ്ഞു. അത്രമക്ടോത്രയ മക്ടോഫനിയകേള
കകേരളതനിലപണങനില് അതച്ച്  നനിയനനിക്കക്ടോന ഈ ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിയുനനികല?
   കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  വഭ്യകമക്ടോയനി  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോന  കേഴനിയണപമനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്. എന്തക്ടോയക്ടോലയ ഈ വനിഷയയ ചര്ച പചകയ്യണതക്ടോയനിരന്നു,
ചര്ച പചയ്യക്ടോതതനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച് ഞക്ടോനുയ ഈ വക്ടോക്കഇൗടനില് പങച്ച് കചരന്നു.

(ഗവണ്പമന്റെച്ച് നനിലപക്ടോടനില് പ്രതനികഷധനിചച്ച്  ശസ്പീ.  അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് സഭവനിടച്ച്
പുറത്തുകപക്ടോയനി.)
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ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മക്ടോണനി:  സര്,  ഇവനിപടപയലക്ടോയ  നനിയമപ്രകേക്ടോരമക്ടോണച്ച്
നടനനിട്ടുള്ളപതനക്ടോണച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനിയുയ മുന വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനിയുയ
അവകേക്ടോശപപ്പെടുനതച്ച്.  പബനികേച്ച്  പസകറനിപന സയബനനിചച്ച്  വഭ്യവസക്ടോയ പുനനഃസയഘടനക്ടോ
കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ ശനിപക്ടോര്ശകയക്ടോടുകൂടനി  മക്ടോത്രകമ നനിയമനങ്ങള നടതക്ടോവ.   പുനനഃസയഘനക്ടോ
കബക്ടോര്ഡച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  39 കപരപട  ലനിസനില്  നനിനക്ടോകണക്ടോ  നനിയമനയ
നടതനിയനിട്ടുള്ളപതന്നുകൂടനി ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  39 കപരപട ലനിസച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിടച്ച് അതനില് കപരനിലക്ടോത 17 കപപര ഇതനികനക്ടോടകേയ നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.
അതച്ച്  മുഖഭ്യമനനി  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  പകേക്ടോള്ളക്ടോയ.  നനിയമവനിരദമക്ടോയ  നനിയമനങ്ങള
ഇവനിപട നടക്കുന്നു. ഒര കേക്ടോരഭ്യയ പറയുകേയുയ അതനിനച്ച് വനിപരസ്പീതമക്ടോയനി പ്രവര്തനിക്കുകേയുയ
പചയ്യുന്നു.  ലനിസനില്  കപരനിലക്ടോപത  പുറത്തുനനിന്നുയ  നനിയമനിചവരനില്  ആപരങനിലയ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനിയുപട  ഓഫസ്പീസനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  കജക്ടോലനി
പചയ്യുന്നുകണക്ടോപയനച്ച് അങ്ങച്ച് പരനികശക്ടോധനിക്കണയ. കേക്ടോരഭ്യങ്ങള നമുക്കച്ച് വഭ്യകമക്ടോകേണമകലക്ടോ?
വക്ടോസവതനില് ഇവനിപട നടക്കുനപതക്ടോന്നുയ നടപടനികമങ്ങളനുസരനിചപലനച്ച്  വഭ്യകമക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:   സര്,  അങ്ങച്ച്  ഭരണകേകനിയക്ടോയനിരന കേക്ടോലതച്ച്
പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളനില്  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  നനിയമനയ  നടതനിയതച്ച്?
ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകേപള ഇഷ്ടമുള്ള സലതച്ച് നനിയമനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു ഞങ്ങള പചയ്തതച്ച്,
ഈ സക്ടോപനങ്ങള നടതക്ടോന പ്രക്ടോപ്തനിയനിലക്ടോത ഏപതലക്ടോയ എയ.  ഡനി.-മക്ടോരപണനച്ച്
പരനികശക്ടോധനിച്ചു. വര്ക്കച്ച് പചയപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതനില് പ്രക്ടോപ്തനിയുള്ളവരക്ടോരച്ച് എനച്ച് പഠനിചച്ച്
ആവശഭ്യമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേക്ടോന റനിയക്ടോബനിപന ചുമതലപപ്പെടുതനി.  അവര് കുറചച്ച്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വച്ചു.  അവരപട പപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലനില് അങ്ങയുപട നക്ടോടനിപല സനിനനിയഗച്ച്
മനിലനികലയയ  ആലപ്പുഴ  സനിനനിയഗച്ച്  മനിലനികലയയ  ആരമനില.  നനിങ്ങള  പറഞ  39
കപരപട ലനിസച്ച്  അതക്ടോണച്ച്.  ഇതനിപനലക്ടോയ എയ.പടകേച്ച്  ഉളളവപരക്ടോന്നുയ കവണ.  ഇന
സക്ടോപനതനില് ഇന ആള എന്നുള്ള നനിലയനിലല റനിയക്ടോബച്ച് അകപക കണനിചതുയ
പകേക്ടോടുതതുയ.  ഇപതക്ടോന്നുയ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോപതയക്ടോണച്ച്  പ്രതനിപകകനതക്ടോവുയ  മറ്റുയ
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള ഉനയനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.

ശസ്പീ  .   പകേ  .   എയ  .   മക്ടോണനി  :  സര്, അരനി എത്ര എന്നുകചക്ടോദനിചക്ടോല് പയര് അഞക്ടോഴനി
എന്നുപറയുനതനില്  വല  കേക്ടോരഭ്യവുമുകണക്ടോ?  39  കപരപട  ലനിസച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിടച്ച്
അതനില്നനിന്നുയ  ഒരക്ടോപളകപ്പെക്ടോലയ  എടുക്കക്ടോപത  പുറത്തുനനിന്നുയ  ആപള  നനിയമനിച്ചുപവനക്ടോണച്ച്
പറയുനതച്ച്.  ആ  ലനിസനില്  പകേക്ടോള്ളക്ടോവുന  ആളനിപലനക്ടോണച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറയുനതച്ച്.
ആദഭ്യപത  ലനിസനില്  ആളനിലക്ടോപയങനില്  രണക്ടോമതച്ച്   ലനിസച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  തരക്ടോന
പറയണയ.  ഇപതക്ടോന്നുയ  നഭ്യക്ടോയമല.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരക്ടോജന:  സര്,  അങ്ങച്ച് മനസനിലക്ടോകക്കണ ഒര കേക്ടോരഭ്യമുണച്ച്.
അങ്ങച്ച്  ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച്  വനിശദമക്ടോയനി  മനസനിലക്ടോക്കനിയനിടനിപലനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
കതക്ടോന്നുനതച്ച്.  39  കപരപട   ലനിസനില്  സനിനനിയഗച്ച്  മനില്ലുകേളുമുണച്ച്. ആ  ലനിസനില്
നനിന്നുമക്ടോണച്ച്  കേസക്ടോളനിഹഫ ഡക്ടോയനിട്ടുള്ള ആളുകേപള എടുതനിട്ടുള്ളതച്ച്.
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ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മക്ടോണനി:  സര്,  നടപടനികമങ്ങള  പക്ടോലനിക്കക്ടോപത,
നടപടനികമങ്ങളക്കച്ച്  വനിരദമക്ടോയനി  നനിയമനയ  നടത്തുന്നുപവനക്ടോണച്ച്  കകേസച്ച്.   ഇതച്ച്
പതറ്റക്ടോപണന്നുയ  ഫയല്  മുഖഭ്യമനനിപയ  കേക്ടോണനിക്കണപമന്നുയ  വഭ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പു
പസകടറനി  എഴുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കവപണനച്ച്  മനനിതപന  എഴുതുകേയക്ടോണച്ച്.  പസകടറനി
എഴുതനിയതച്ച്  വളപര  ഗഇൗരവമുള്ള  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  മുഖഭ്യമനനിപയകപ്പെക്ടോലയ  veto
പചയപകേക്ടോണച്ച്  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പുമനനി പ്രവര്തനിച്ചു.  ഇപതക്ടോപക്ക പരനികശക്ടോധനിക്കകണ?
ഇങ്ങപനയുള്ള സയഭവങ്ങള ഇനനി നടക്കക്ടോന പക്ടോടനില.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരക്ടോജന  :  സര്, അങ്ങപനപയക്ടോര സയഭവവുമനില.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    മക്ടോണനി:  സര്,  ഇവനിപട  നടക്കുനപതക്ടോപക്ക  വളപര
ആകകപകേരമക്ടോയ കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.   എലക്ടോകേക്ടോരഭ്യതനിനുയ  വക്ടോക്കഇൗടച്ച്   എന്നുളള രസ്പീതനി
ഞക്ടോനുയ  എപന്റെ  പക്ടോര്ടനിയുയ  സസസ്പീകേരനിക്കുനനില.  പ്രതനികഷധയ  അറനിയനിക്കക്ടോന  പല
രസ്പീതനികേളുണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  ഇറങ്ങനികപ്പെക്ടോകുനനില.  ഞക്ടോന   പ്രതനികഷധയ
അറനിയനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് ഇവനിപട ഇരനിക്കുന്നു.

(സഭവനിടച്ച് പുറത്തുകപക്ടോയ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  അയഗങ്ങള  അലസമയതനിനുകശഷയ
സഭയനില് ഹക്ടോജരക്ടോയനി.)

V ശദ കണനിക്കല്

(1)  സസ്പീകേള അനുഭവനിക്കുന ദുരനിതങ്ങള

ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷച്ച്:  സര്,  ജസ്പീവനിതപ്രക്ടോരക്ടോബയ  കേക്ടോരണയ  ഗളഫനില്  ഒര
കജക്ടോലനിപയന  സസപ്നവുമക്ടോയനി  അവനിപട  എത്തുന  മലയക്ടോളനികേളനില്  പലരയ  പചന്നു
ചക്ടോടുനതച്ച്  പകേക്ടോടനിയ  ദുരനിതതനിലക്ടോണച്ച്.  കേപടവക്ടോഗക്ടോനങ്ങള  നല്കേനി  ഗളഫച്ച്
നക്ടോടുകേളനികലയച്ച് കേടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി,  അവനിപട ചൂഷണയ പചയ്യപപ്പെടുന നനിരവധനി
സയഭവങ്ങളക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  അടുതകേക്ടോലതച്ച്  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  പചയ്യപപ്പെടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇങ്ങപന
കപക്ടോകുനവരനില്  ഭൂരനിപകവുയ  സസ്പീകേളക്ടോണച്ച്.  നല  പതക്ടോഴനില്  നല്കേക്ടോപമന
പ്രകലക്ടോഭനങ്ങള നല്കേനിയക്ടോണച്ച് അവപര വനികദശകതയച്ച് കേടത്തുനതച്ച്. ഇതനിനുകവണനി
വന റക്ടോക്കറ്റുകേള നമ്മുപട നക്ടോടനില് പ്രവര്തനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. നമ്മുപട വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിപല
എമനികഗഷന  വനിഭക്ടോഗതനിലള്ളവരപട  സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  റക്ടോക്കറ്റച്ച്
പ്രവര്തനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്. പതക്ടോഴനില് വനിസ എന കപരനില്  വനിസനിറ്റനിയഗച്ച്  വനിസ
നല്കേനി ഇവപര പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുയ അവനിപട വചച്ച് അവപര മറ്റച്ച്  രക്ടോജഭ്യങ്ങളനികലക്കച്ച്
കേടത്തുകേയുമക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.  വഭ്യക്ടോജ  പക്ടോകസക്ടോര്ട്ടുകേളക്ടോണച്ച്  ഇവരനില്  പലരയ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതച്ച്.  വഭ്യക്ടോജ  പക്ടോകസക്ടോര്ടനില്  ആവശഭ്യമക്ടോയ  യക്ടോത്രക്ടോകരഖകേളനിലക്ടോപത
കേയറ്റനിവനിടുനതുകേക്ടോരണയ ഇതരയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങള അവര്ക്കച്ച് ബനപപ്പെട എയബസനികേപള
അറനിയനിക്കക്ടോന പലകപ്പെക്ടോഴുയ കേഴനിയക്ടോറനില.  മതനിയക്ടോയ യക്ടോത്രക്ടോകരഖകേളനിലക്ടോതതനിനക്ടോല്
പനിടനിക്കപപ്പെടക്ടോല് ജയനിലനില് കേഴനികയണനി വരപമന്നുള്ളതുപകേക്ടോണച്ച് ഇതരയ  പസ്പീഡനങ്ങളക്കുയ
ചൂഷണങ്ങളക്കുയ വഴങ്ങനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോന ഇവര് നനിര്ബനനിതരക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.
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(അദഭ്യകകവദനിയനില് മനി. പഡപവ്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

ഇതരതനിലള്ള തടനിപ്പെനിനുയ ചൂഷണതനിനുയ വനികധയരക്ടോകുനവരനില് മഹക്ടോഭൂരനിപകവുയ
വനിധവകേളുയ പചറുപ്രക്ടോയതനില് വനിധവകേളക്ടോകകേണനിവനവരയ  പക്ടോവപപ്പെടവരമക്ടോണച്ച്.
ഇഇൗ തടനിപ്പെച്ച്  മനസനിലക്ടോക്കനിയനിട്ടുയ  ഇതുസയബനനിചച്ച്  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോയ അകനസഷണങ്ങപളക്ടോന്നുയ
നടക്കക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യമക്ടോണുളളതച്ച്. 'പബനഭ്യക്ടോമനിപന്റെ ആടുജസ്പീവനിതയ' എന കനക്ടോവലനില്
പറയുനതനികനക്കക്ടോള ഭസ്പീകേരമക്ടോയ അവസയക്ടോണച്ച് ഗളഫച്ച് രക്ടോജഭ്യങ്ങളനില്  കുടുങ്ങനിയ
പലര്ക്കുയ  അനുഭവനികക്കണനിവരനതച്ച്.  പസകച്ച്  റക്ടോക്കറ്റനിപന്റെ  പനിടനിയനില്നനിന്നുയ
രകപപ്പെട  പല  സസ്പീകേളുകടയുയ  പഞടനിപ്പെനിക്കുന  പവളനിപപ്പെടുതലകേളക്ടോണച്ച്  പപകേരളനി
ചക്ടോനലനിപന്റെ  'പ്രവക്ടോസനി കലക്ടോകേയ'  പുറത്തുപകേക്ടോണ്ടു വനനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇങ്ങപന ചൂഷണതനിനച്ച്
വനികധയരക്ടോയവരപട കപരവനിവരങ്ങള പുറത്തുവനനിട്ടുയ ഇതുസയബനനിചച്ച് പരക്ടോതനികേളുണക്ടോയനിട്ടുയ
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് അകനസഷണകമക്ടോ തുടര്നടപടനികയക്ടോ ഉണക്ടോകുനനില.  ഇതരയ റക്ടോക്കറ്റുകേപള
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  പനിടനികൂടുകേയുയ ഇതരയ കകേസ്സുകേളനില് തുടരകനസഷണയ നടതക്ടോന
ആവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ പചയ്യണയ.

2015-ല്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  പകേക്ടോണ്ടുവന  ഇ-പപമകഗഷന  അടനിമറനിക്കക്ടോനുള്ള
ആസൂത്രനിത നസ്പീക്കമക്ടോണച്ച് ഇനച്ച് നടക്കുനതച്ച്.  മലയക്ടോളനികേളക്ടോയ പലകരയുയ ഇവനിടപത
വനിമക്ടോനതക്ടോവളങ്ങള വഴനിയല, മറനിചച്ച് ദകനികണന്തഭ്യയനിപല മറ്റു പല വനിമക്ടോനതക്ടോവളങ്ങള
വഴനിയക്ടോണച്ച്  കേടതപപ്പെടുനതച്ച്.  ഇഇൗ വനിഷയയ  വളപര  ഗഇൗരവമുള്ളതക്ടോണച്ച്.  ഇവരനില്
പലകരയുയ സന്ദര്ശകേ വനിസയനില് ദുബക്ടോയനിപലതനിചച്ച്,  ദുബക്ടോയനില്നനിന്നുയ സഇൗദനിയനികലക്കുയ
മറ്റുരക്ടോജഭ്യങ്ങളനികലയയ  കേടത്തുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.  കേഴനിഞ  ഒകകക്ടോബര്  17-ാം
തസ്പീയതനിയനിപല  മയഗളയ  ദനിനപത്രതനില്  'സഇൗദനി  അകറബഭ്യയനിപല  റനിയക്ടോദനില്
വസ്പീട്ടുകജക്ടോലനിപക്കതനി  ദുരനിതതനിലക്ടോയ  മലയക്ടോളനി  യുവതനിപയ  കമക്ടോചനിപ്പെനിച്ചു'  എന
വക്ടോര്ത വന്നു.  തൃശ്ശൂരനിപല മക്ടോള സസകദശനിനനി ശക്ടോരദക്ടോ കേണന ആറുമക്ടോസയ മുമക്ടോണച്ച്
റനിയക്ടോദനിപല റബച്ച് വയനില്  കജക്ടോലനിക്കക്ടോയനി എതനിയതച്ച്. വനിസ നല്കേനിയ ഏജന്റെച്ച് 1300
റനിയക്ടോല്  മക്ടോസശമളവുയ  മറ്റക്ടോനുകൂലഭ്യങ്ങളുയ  വക്ടോഗക്ടോനയ  നല്കേനിയനിരന്നു.  എനക്ടോല്
അവര്ക്കച്ച് അപതക്ടോന്നുയ ലഭനിചനിപലന്നുമക്ടോത്രമല അവര് അവനിപട കേടുത ചൂഷണതനിനച്ച്
ഇരയക്ടോവുകേയക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്.  ഇഇൗ വക്ടോര്തയറനിഞ കകേളസ്പീ സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേകവദനി പ്രവര്തകേര്
സമകയക്ടോചനിതമക്ടോയ ഇടപപടല് നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.  അവര് എയബസനിയനില് പരക്ടോതനി
നല്കുകേയുയ എയബസനി ഇടപപടച്ച് ഇഇൗ മലയക്ടോളനി യുവതനിപയ കമക്ടോചനിപ്പെനിക്കുകേയുയ പചയ.
ഇങ്ങപനയുള്ള  മനുഷഭ്യക്കടതച്ച്  സയഘങ്ങളക്കച്ച്  അവനിടപത  പസകച്ച്  റക്ടോക്കറ്റുകേളുമക്ടോയനി
ബനമുണച്ച്.  മക്ടോത്രവുമല,  ഇഇൗ  പസകച്ച്  റക്ടോക്കറ്റുകേപള  വനിമക്ടോനതക്ടോവളതനിപല
എമനികഗഷന  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്  സഹക്ടോയനിക്കുന്നുപവന  പഞടനിപ്പെനിക്കുന  വക്ടോര്തകേളുയ
പവളനിപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.
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വനികദശതച്ച്  പതക്ടോഴനില്  കതടനിപയത്തുനവപര  സയരകനിക്കക്ടോനുയ  അവരപട
അവകേക്ടോശങ്ങള ഉറപ്പുവരതക്ടോനുമക്ടോണച്ച് കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  2015  ജൂണ്  1-ാം തസ്പീയതനി
ഇ-എമനികഗഷന പദതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  വനികദശപത  ഒര
പതക്ടോഴനിലടമ  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  സക്ടോപനതനിപന്റെയുയ  നല്കുന  വനിസയുപടയുയ
വനിശദവനിവരങ്ങള  ഇ-എമനികഗഷന സയവനിധക്ടോനതനിലൂപട അപച്ച് കലക്ടോഡച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്.
ഇങ്ങപന  ലഭനിക്കുന  വനിവരങ്ങള  ശരനിയക്ടോപണനച്ച്  എയബസനി  മുകഖന  ഉറപ്പു
വരതനിയതനിനുകശഷകമ  ഉകദഭ്യക്ടോഗക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്  വനികദശതച്ച്  കപക്ടോകേക്ടോന അനുമതനിയുള.
ഇതക്ടോണച്ച് നനിയമതനിപന്റെ പ്രകതഭ്യകേത.  പകക ഇതച്ച് വളപര നല നനിയമമക്ടോപണങനിലയ
ഇ-എമനികഗഷന സയവനിധക്ടോനപത  പല  രസ്പീതനിയനിലയ  മറനികേടന്നുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഇനച്ച്
മനുഷഭ്യക്കടതച്ച്  വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.  മക്ടോത്രവുമല,  ഇഇൗ  നനിയമയ
പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി  ചനില കേമനനികേള ഇന്തഭ്യന പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള കജക്ടോലനിക്കച്ച്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനതച്ച് ഒഴനിവക്ടോക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്.  ഇതച്ച്  മറയക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണക്ടോണച്ച് ഒര
ഭക്ടോഗതച്ച് പതക്ടോഴനിലകനസഷകേരക്ടോയ ആളുകേളുപട ആവശഭ്യപത മുനനനിര്തനി അനധനികൃത
കേടതച്ച്  തകൃതനിയക്ടോയനി  നടക്കുനതച്ച്.  ഗളഫച്ച്  നക്ടോടുകേളനില്  കേടുത  ചൂഷണതനിനച്ച്
ഇരയക്ടോകുനവപര  നക്ടോടനിപലതനിക്കക്ടോനുയ  അവപര  സയരകനിക്കക്ടോനുയ  ആവശഭ്യമക്ടോയ
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോകേണപമനച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.
അതനിനുകവണനി നമ്മുപട സയവനിധക്ടോനയ കുകറക്കൂടനി ജക്ടോഗതകയക്ടോപട പ്രവര്തനികക്കണതുണച്ച്.
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച്  പരനിമനിതനിയുപണനറനിയക്ടോയ,  എങനിലയ
സക്ടോധഭ്യമക്ടോയ  വനിധതനില്  സര്ക്കക്ടോര്  ഇടപപടണപമനച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.
മനുഷഭ്യക്കടത്തുകേക്ടോര്പക്കതനിപര   കേര്ശനമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുയ  മതനിയക്ടോയ
ശനിക ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുയ സക്ടോധഭ്യമക്ടോയ ഇടപപടല് നടതണപമനച്ച് ഒന്നുകൂടനി സയസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.

മുഖഭ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  അതസ്പീവ  ഗുരതരമക്ടോയ  ഒര
പ്രശ്നമക്ടോണച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗയ ഇവനിപട ഉനയനിചനിരനിക്കുനതച്ച്. വനികദശ റനിക്രൂടച്ച്പമന്റെനിപന്റെ
കേക്ടോരഭ്യതനില്  ഇകപ്പെക്ടോള  ചനില  കമഖലകേളനില്  നനിയനണങ്ങള  വനനിട്ടുണച്ച്.
വനികദശകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ 12-3-2015-പല ഉതരവുപ്രകേക്ടോരയ നമ്മുപട സയസക്ടോനതച്ച്
പ്രവക്ടോസനികേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ കേസ്പീഴനിലള്ള കനക്ടോര്ക്കക്ടോറൂടച്ച്സച്ച്, പതക്ടോഴനില് വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനിപല
ഒപഡപപകേച്ച് ഇവപയ  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  2015  മക്ടോര്ചച്ച്  മക്ടോസയ  മുതല്   ജനി.സനി.സനി.
രക്ടോജഭ്യങ്ങളനികലക്കുള്ള  നഴനിയഗച്ച്  റനിക്രൂടച്ച്പമന്റെച്ച്  ഏജനസനികേളക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്
നനിജപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേക്ടോരഭ്യ  മനക്ടോലയതനിപന്റെ  12-8-2016-പല
ഉതരവുപ്രകേക്ടോരയ  എമനികഗഷന  കനിയറനസച്ച്  ആവശഭ്യമുള്ള  18  രക്ടോജഭ്യങ്ങളനികലക്കച്ച്
ഫസ്പീപമയനില് വര്ക്കര്മക്ടോപര റനിക്രൂടച്ച് പചയ്യുനതച്ച് കനക്ടോര്ക്ക റൂടച്ച്സച്ച്-നുയ ഒപഡപപകേച്ച്-നുയ
പുറകമ ഇതര സയസക്ടോനങ്ങളനിപല നക്ടോലച്ച് ഏജനസനികേളവഴനി മക്ടോത്രമക്ടോയുയ  നനിയനനിക്കപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.
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എനക്ടോല്  ഇതര  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനികലക്കുള്ള  റനിക്രൂടച്ച്പമന്റെച്ച്  അയഗസ്പീകൃത  സസകേക്ടോരഭ്യ
ഏജനസനികേള വഴനിയക്ടോണച്ച് ഇകപ്പെക്ടോഴുയ നടക്കുനതച്ച്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്,  മനിനനിസ്ട്രേനി ഓഫച്ച്
ഓവര്സസ്പീസച്ച്  ഇന്തഭ്യന അഫകയഴച്ച്  വകുപ്പെനിപന്റെ അയഗസ്പീകേക്ടോരമനിലക്ടോത പല സസകേക്ടോരഭ്യ
ഏജനസനികേളുയ  വഭ്യക്ടോജ  വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള  നല്കേനി  വനതുകേ  ഇഇൗടക്ടോക്കനിയതനിനുകശഷയ
നനിര്ദനരക്ടോയ  കകേരളസ്പീയ  സസ്പീകേളുളപപ്പെപടയുള്ളവപര  വനികദശരക്ടോജഭ്യങ്ങളനികലയച്ച്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുകേയുയ  അവനിപടവചച്ച്  പലവനിധ  ചൂഷണങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമക്ടോക്കുകേയുയ
പചയ്യുനതക്ടോയനി  പരക്ടോതനികേള സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച്  ലഭനിക്കക്ടോറുണച്ച്.  ചൂഷണതനിനച്ച്  വനികധയരക്ടോയനി
വനികദശതച്ച്  അകേപപ്പെട്ടുകപക്ടോയവപര  തനിരനിപകേ  പകേക്ടോണ്ടുവരനതനിനച്ച്  കകേന്ദ്ര വനികദശകേക്ടോരഭ്യ
മനക്ടോലയയ, എയബസനികേള  എനനിവ മുകഖന സര്ക്കക്ടോര് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുയ. ഇഇൗ
പ്രശ്നയ  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  കകേന്ദ്ര  വനികദശഭ്യകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനിയുപട
ശദയനില്പപ്പെടുതനിയനിരന്നു. ഇവനിപട ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ അയഗയ സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല
ഒകടപറ  സസ്പീകേള  കജക്ടോലനിക്കുകപക്ടോയനി  വലനിയ  കതക്ടോതനില്  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കപപ്പെടുന
അവസയുണക്ടോകുന്നുണച്ച്.  നമ്മുപട  നക്ടോടനില്  പ്രവര്തനിക്കുന  ചനില  അനധനികൃത
റനിക്രൂടനിയഗച്ച്  ഏജസനികേളക്ടോണച്ച്  ഇതരതനില്   ആളുകേപള  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  ചൂഷണയ
പചയ്യുനതച്ച്.  ഇഇൗ ഏജനസനികേളപക്കതനിപര ശകമക്ടോയ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനികക്കണനിവരയ.
അവനിപട  എതപപ്പെടുന  സസ്പീകേളക്കച്ച്  സയരകണയ  നല്കേക്ടോനുള്ള  സയവനിധക്ടോനങ്ങള
ഏര്പപ്പെടുതക്ടോന ഇതനിനകേയ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുപണനക്ടോണച്ച്  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്
പറയുനതച്ച്. പകക അനധനികൃതമക്ടോയനി റനിക്രൂടച്ച് പചയ്യപപ്പെടച്ച് അവനിപട എതപപ്പെടുനവര്
എയബസനിപയ  സമസ്പീപനിക്കനില,  എയബസനിക്കച്ച്  അറനിയക്ടോന  സക്ടോധനിക്കനില.  അങ്ങപനയക്ടോണച്ച്
ഇതരയ  സയഭവങ്ങള  വര്ദനിച്ചുവരനതച്ച്.  അനധനികൃത  ഏജനസനികേളപക്കതനിപര
ശകമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനികക്കണതക്ടോയനിവരയ.  സയസക്ടോന  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്,
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  വനികദശകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പെച്ച്,  കകേന്ദ്ര  അകനസഷണ  ഏജനസനികേളക്ടോയ
സനി.ബനി.പഎ.,  പഎ.ബനി.,  ബവ്യൂകറക്ടോ ഓഫച്ച് എമനികഗഷന എനനിവയുയ മനുഷഭ്യക്കടതച്ച്
തടയുനതനില് ഫലപ്രദമക്ടോയ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരന്നുണച്ച്.  വഭ്യക്ടോജ റനിക്രൂടച്ച്പമന്റെച്ച്,
വനിസക്ടോതടനിപ്പെച്ച് എനനിവയ്പക്കതനിപര മക്ടോധഭ്യമങ്ങളനിലൂപട വനിവനിധ കബക്ടോധവല്ക്കരണ
പരനിപക്ടോടനികേള  നടതനിവരന്നു.  യൂകറക്ടോപ്പെച്ച്,  പടനിഞക്ടോറന  രക്ടോജഭ്യങ്ങള ,  മറ്റച്ച്  വനികദശ
രക്ടോജഭ്യങ്ങള  എനനിവനിടങ്ങളനില്  കുടനികയറുനവര്ക്കച്ച്  അതതച്ച്  രക്ടോജഭ്യങ്ങളനിപല  നനിയമ
വഭ്യവസകേപളക്കുറനിചച്ച്  കബക്ടോധവല്ക്കരണയ  നടത്തുന്നുണച്ച്.  കകേരള  കപക്ടോലസ്പീസനില്
മനുഷഭ്യക്കടതനിപനതനിപര ശകമക്ടോയ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുയ മനുഷഭ്യക്കടതനിനച്ച്
ഇരയക്ടോകുന  സസ്പീകേളുപട  പുനരധനിവക്ടോസതനിനുമക്ടോയനി  പഎ.ജനി.  കനക്ടോഡല്  ഓഫസ്പീസറക്ടോയനി
രണയഗങ്ങളടങ്ങനിയ കനക്ടോഡല് പസല്ലുയ ജനിലകേളനില് ഡനി.സനി.ആര്.ബനി.,  ഡനിപപവ.എസച്ച്.പനി.
കനക്ടോഡല്  ഓഫസ്പീസറക്ടോയനി  ജനിലക്ടോതല  ആന്റെനി-ഹവ്യൂമന  ടക്ടോഫനിക്കനിയഗച്ച് യൂണനിറ്റുകേളുയ
പ്രവര്തനിച്ചുവരന്നു. ഓകരക്ടോ മക്ടോസവുയ ജനിലക്ടോതലതനില് ഇതുസയബനനിചച്ച് സസസ്പീകേരനിച
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നടപടനികേളുപടയുയ രജനിസര്പചയ്ത കകേസകേളുപടയുയ സമയക്ടോസമയങ്ങളനിലള്ള  വനിവരയ
കകക്ടോഡസ്പീകേരനിചച്ച്  വനിലയനിരത്തുകേയുയ കസറ്റച്ച്  കനക്ടോഡല് ഓഫസ്പീസര് മുഖക്ടോന്തനിരയ കകേന്ദ്ര
ആഭഭ്യന്തര  വകുപ്പെനികനയുയ  നക്ടോഷണല്  പപകയ  റനിക്കക്ടോര്ഡ്സച്ച്  ബവ്യൂകറക്ടോകയയുയ
അറനിയനിക്കുകേയുയ മനുഷഭ്യക്കടതനിനച്ച് വനികധയരക്ടോകുന വഭ്യകനികേളക്കച്ച്  പുനരധനിവക്ടോസയ
ഏര്പപ്പെടുത്തുകേയുയ പചയവരന്നു.

ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷച്ച്:  സര്,  ഗളഫച്ച്  രക്ടോജഭ്യങ്ങളനില്  ചൂഷണതനിനച്ച്
ഇരയക്ടോകുനവര്ക്കച്ച്  തനിരനിചച്ച്  നക്ടോടനിപലതക്ടോനുയ  അവര്ക്കച്ച്  നനിയമപരനിരക ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുയ
എയബസനിയുമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചനിചച്ച്  അവനിപട  ഒര  പഹല്പ്പെച്ച്  ഡസ്കച്ച്  ആരയഭനിക്കക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് മുനകേപയ്യടുക്കുകമക്ടോ ?

ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന:  സര്,   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്
ഓകരക്ടോ രക്ടോജഭ്യത്തുയ എന്തുപചയ്യക്ടോന സക്ടോധനിക്കുപമന്നുള്ളതച്ച് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.

(2)  സമഗ ആകരക്ടോഗഭ്യ ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി

ശസ്പീ  .    അനവര് സക്ടോദതച്ച്:  സര്,  കകേരളതനിപല ഗവണ്പമന്റെച്ച്-എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിപല
മുഴുവന വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കുയ അവരപട  കുടുയബതനിനുയ സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ വനിഷയമക്ടോണച്ച്
ഞക്ടോന സഭയുപട ശദയനില് പകേക്ടോണ്ടുവരനതച്ച്.  സയസക്ടോനപത എലക്ടോ സര്ക്കക്ടോര്-
എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനിപലയുയ വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേപള ഉളപപ്പെടുതനി ഒര സമഗ ആകരക്ടോഗഭ്യ
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  ഇനച്ച്  അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇനച്ച്   കുടനികേളുപട
ചനികേനിത്സ  വളപരയധനികേയ പചലകവറനിയതുപകേക്ടോണച്ച് സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കളക്കച്ച്
അതച്ച് തക്ടോങ്ങക്ടോന കേഴനിയക്ടോപത ബദനിമുട്ടുകേയക്ടോണച്ച്.  പപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ വകുപ്പെച്ച് 30-9-2016-നച്ച്
പുറതനിറക്കനിയ ഉതരവുപ്രകേക്ടോരയ നനിലവനിലണക്ടോയനിരന സ്കൂള വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള
സഇൗജനഭ്യ  അപകേട  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  സയസക്ടോന  ഇനഷസറനസച്ച്
വകുപ്പെനില്നനിന്നുയ മക്ടോറ്റനി പപക്ടോതു വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  ഡയറകര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ഇതുപ്രകേക്ടോരയ വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കച്ച് അപകേട മരണയ സയഭവനിചക്ടോല്  50,000  രൂപയുയ
ഗുരതരമക്ടോയനി പരനികക്കറ്റക്ടോല്  10,000 രൂപയുയ നല്കുയ. ദക്ടോരനിദ്രഭ്യകരഖയച്ച് തക്ടോപഴയുള്ള
കുടനികേളുപട  രകകേര്തക്ടോവച്ച് മരണപപ്പെടക്ടോല് ആ കുടനിയുപട കപരനില്  50,000  രൂപ
ടഷറനിയനില്  പഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റച്ച്  പചയ്യുന  പദതനിക്കച്ച്  ഇനച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തുടക്കയ
കുറനിചനിട്ടുണച്ച്.  ദക്ടോരനിദ്രഭ്യകരഖയച്ച്  തക്ടോപഴയുള്ളപതനതച്ച്  മക്ടോറ്റനി   ഗവണ്പമന്റെച്ച്-എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂളുകേളനിപല  ഏപതക്ടോര  കുടനിയുകടയുയ  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള  അപകേടതനില്  മരണപപ്പെടക്ടോല്
എനക്ടോക്കണയ.   കരക്ടോഗയമൂലയ  ചനികേനിത്സയച്ച്  ബദനിമുട്ടുന കുടനികേളക്കച്ച്  ചനികേനിത്സയള്ള
സഹക്ടോയയ ഇഇൗ പദതനിയനിലൂപട ലഭനിക്കനില.  കകേരളതനില് ആദഭ്യമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച് അങ്ങപനപയക്ടോര
പദതനിക്കച്ച്  തുടക്കയ  കുറനിചതച്ച്.  എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിലക്ടോപണനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിചതച്ച്.  അനച്ച് കകേരളതനിപല മുഖഭ്യമനനിയക്ടോയനിരന
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ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനിയക്ടോണച്ച്  ആ  പദതനിക്കച്ച്  തുടക്കമനിടതച്ച്.  എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലതനിപല ഗവണ്പമന്റെച്ച്-എയ്ഡഡച്ച് സ്കൂളുകേളനില് പഠനിക്കുന  ഇരപതനിനക്ടോയനിരകതക്ടോളയ
കുടനികേപള   ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയുപട  കേസ്പീഴനില്  പകേക്ടോണ്ടുവന്നു.   കഡക്ടോ.  പകേ.  ടനി.
മുഹമ്മദച്ച്  റബസ്പീഹച്ച്  റബസ്പീയുള്ള എയ.ഡനി.-യക്ടോയ  ഷനിഫക്ടോ-അല്-ജസസ്പീറക്ടോ  പമഡനിക്കല്
ഗ്രൂപ്പെച്ച്  എന്നുപറയുന  സക്ടോപനപത  സ് കപക്ടോണ്സറക്ടോയനി  കേപണതനി  20  ലകയ
രൂപയച്ച്  ഇരപതനിനക്ടോയനിരയ കുടനികേപള ഇനഷസര് പചയ്യുന ഒര സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോയനി.
ഒര  വര്ഷതനില്  അമതനിനക്ടോയനിരയ  രൂപയക്ടോണച്ച്  ഒര  കുടനിക്കച്ച്  ചനികേനിത്സക്ടോ
സഹക്ടോയമക്ടോയനി  ലഭനിക്കുനതച്ച്.  അപകേടയ  സയഭവനിചക്ടോലയ  മക്ടോരകേമക്ടോയ  എന്തച്ച്
കരക്ടോഗയവനക്ടോലയ  കഹക്ടോസനിറ്റലനില്  ആ  കേക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി  പചനക്ടോല്  വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കച്ച്
ചനികേനിത്സക്ടോസഇൗകേരഭ്യയ   ലഭനിക്കുന ഒര സക്ടോഹചരഭ്യമുണച്ച്.  ഇതുമൂലയ  ധക്ടോരക്ടോളയ  ഗുണയ
ലഭനിചതക്ടോയനി   പല  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കളുയ  എകനക്ടോടച്ച്  പറഞനിട്ടുണച്ച്.  20  ലകയ  രൂപ
പ്രസ്പീമനിയയ അടച സക്ടോനതച്ച്,  ഇനഷസറനസച്ച്  കേമനനി കുടനികേളക്കച്ച്  20  ലകതനില്പ്പെരയ
രൂപയച്ച് ചനികേനിത്സ പകേക്ടോടുക്കുന ഒര സക്ടോഹചരഭ്യമക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്.  അതുമൂലയ  ധക്ടോരക്ടോളയ
കുടനികേളക്കച്ച്  ചനികേനിത്സക്ടോസഹക്ടോയയ  ലഭനിച്ചു.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനില്
പഠനിക്കുന കുടനികേളുപട  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള തുച്ഛവരമക്ടോനമുള്ളവരക്ടോണച്ച്.  പതനിനക്ടോയനിരയ/
പതനിനയ്യക്ടോയനിരയ രൂപ  മക്ടോസവരമക്ടോനമുള്ള മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള ചനികേനിത്സയകവണനി  ഒര
കഹക്ടോസനിറ്റലനില്  പചല്ലുകമക്ടോള   5,000-6,000  അപലങനില്  10,000  രൂപ  വപര
പചലവുവരയ.   പനിപന  അസഖപത  ഡനിപപ്പെന്റെച്ച്  പചയ്തനിരനിക്കുയ.  അങ്ങപനയുള്ള
മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കളക്കച്ച് ഇത്രയുയ തുകേ സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ കഹക്ടോസനിറ്റലനില് അടയ്കക്കണനി
വരകമക്ടോള ആ കുടുയബതനിപന്റെ സക്ടോമതനികേ ഭദ്രത തകേരക്ടോറനിലക്ടോകുയ.  അങ്ങപനയുള്ളവപര
സഹക്ടോയനിക്കുകേ  എന  ലകഭ്യകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച്  എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില്
ഈ  പദതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയതച്ച്.  നമുക്കറനിയക്ടോയ  നമ്മുപട  നക്ടോടനില്  ഒരപക്ടോടച്ച്
വഭ്യവസക്ടോയനികേളുപടയുയ ലക്ടോഭകേരമക്ടോയനി മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന  സക്ടോപനങ്ങളുപടയുയ  CSR
ഫണച്ച്  (Corporate  Social  Responsibility  Fund)  നമുക്കച്ച്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുയ.  140  ആളുകേപള കേപണതനിയക്ടോല് ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  പചലവുണക്ടോകേനില.
140  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലയ  ഈ  പദതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയക്ടോല്  പക്ടോവപപ്പെട
കുടനികേളുപട ചനികേനിത്സ  നലരസ്പീതനിയനില് നടതക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ.  അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ പകരക്ടോകമക്ടോയനി
ആ  കുടുയബപത,  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കപള  സക്ടോമതനികേമക്ടോയനി  സഹക്ടോയനിക്കുനതനിനച്ച്
തുലഭ്യമക്ടോകുയ.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ കുടനികേളുപട വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസതനില് മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കളക്കച്ച്
കൂടുതല് ശദ പചലതക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ. ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഇകപ്പെക്ടോള  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയ ആ
പദതനികയക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  കുടനികേളുപട  എലക്ടോ  ചനികേനിത്സയയ  ഉതകുന  രസ്പീതനിയനില്  ഒര
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി   നടപ്പെക്ടോക്കുവക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ഈ
സഭയുപട ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോനുള്ളതച്ച്.
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വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (പപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച്):  സര്, സയസക്ടോനപത
സര്ക്കക്ടോര്-എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിപല  വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്കക്ടോയനി  സമഗ  ആകരക്ടോഗഭ്യ
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിലവനിലനില.  എനക്ടോല്  സര്ക്കക്ടോര്-എയ്ഡഡച്ച്
സ്കൂളുകേളനിപല 1 മുതല് 10 വപരയുള്ള കക്ടോസ്സുകേളനിപല എലക്ടോ കുടനികേപളയുയ ഉളപപ്പെടുതനി
30-9-2016-പല 163-ാം നമര് ഉതരവച്ച് പ്രകേക്ടോരയ അപകേട ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണച്ച്.  അപകേടയ സയഭവനിചച്ച് മരണപപ്പെടക്ടോല് 50,000  രൂപയുയ പരനിക്കു
പറ്റനിയക്ടോല്  പരമക്ടോവധനി  10,000  രൂപയുയ  നല്കുനതക്ടോണച്ച്  ഈ  പദതനി.  കൂടക്ടോപത
ബനി.പനി.എല്. വനിഭക്ടോഗതനില്പപ്പെട കുടനികേളുപട രകനിതക്ടോക്കള മരണപപ്പെടക്ടോല്  50,000
രൂപ കുടനിയുപട കപരനില് സനിരനനികകപയ നടതനി  അതനില്നനിനച്ച് ലഭനിക്കുന പലനിശ
കുടനിയുപട തുടര്പഠനതനിനച്ച് ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന തരതനിലക്ടോണച്ച് ഈ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  പപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ ഡയറകര് മുഖക്ടോന്തനിരമക്ടോണച്ച്  ഈ പദതനി
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതച്ച്.  അങ്ങച്ച്  പറഞ ഈ ആശയയ പപക്ടോതുവനില് എലക്ടോവര്ക്കുയ മറ്റച്ച്
കമഖലയനിലള്ള  ചനികേനിത്സയയകൂടനി  സഹക്ടോയകേമക്ടോകുന  രസ്പീതനിയനിലക്ടോണച്ച്.  പകക
ഇകപ്പെക്ടോള  ആകരക്ടോഗഭ്യ  വകുപ്പെച്ച്  18  വയസ്സുവപരയുള്ള  കുടനികേളക്കച്ച്  സഇൗജനഭ്യമക്ടോയ
ചനികേനിത്സയക്ടോണച്ച്  നല്കുനതച്ച്.  അപകേടതനിനച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച്  ആവശഭ്യമക്ടോപണന
രസ്പീതനിയനിലക്ടോണച്ച്  18  വയസ്സുവപരയുള്ള കുടനികേളക്കുള്ള സഇൗജനഭ്യമക്ടോയ ചനികേനിത്സ എന
പദതനികൂടനി  മനസനില്വച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  അപകേട  ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനി
പപക്ടോതുവനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  ഡയറകര്  മുകഖന  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതച്ച്.  ഇവനിപട  ഇനഷസറനസച്ച്
കേമനനിപയക്ടോന്നുയ ഈ ചനിത്രതനിലനില.

ശസ്പീ  .    അനവര്  സക്ടോദതച്ച്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറഞതച്ച്  ശരനിയക്ടോണച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോള
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കഹക്ടോസനിറ്റലകേളനില്  ചനികേനിത്സ  ഫസ്പീയക്ടോണച്ച്  എനതച്ച്  സമ്മതനിക്കുന്നു.
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളനില്  മറ്റുള്ള  ചനികേനിത്സയച്ച്  പലകപ്പെക്ടോഴുയ
ബദനിമുടക്ടോറുണച്ച്.  ഇതരപമക്ടോര പദതനിക്കച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇനനികഷഭ്യറ്റസ്പീവച്ച്  എടുതക്ടോല്
നടക്കുയ.  ഞക്ടോന  കനരകത സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല  സ് കപക്ടോണ്സര്മക്ടോപര  കേപണതനിയക്ടോല്
ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് നനിഷ്പ്രയക്ടോസയ സക്ടോധനിക്കുയ. കേക്ടോരണയ ഇതനിനച്ച് തയ്യക്ടോറുളള നനിരവധനികപ്പെര്
സമൂഹതനിലണച്ച്.  വഭ്യവസക്ടോയനികേളനില്  ചക്ടോരനിറ്റനി  പ്രവര്തനയ  നടത്തുന  ധക്ടോരക്ടോളയ
കപരണച്ച്.  ഞക്ടോന ഇവനിപട പറഞതുകപക്ടോപല ഒര വര്ഷയ  50,000  രൂപയുപടപയങനിലയ
ചനികേനിത്സ  ഒര കുടനിക്കച്ച് കേനിട്ടുന രസ്പീതനിയനിലള്ള പദതനി പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന ഗവണ്പമന്റെച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേനികല എനക്ടോണച്ച് വസ്പീണ്ടുയ എനനിക്കച്ച് കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച്:  സര്,  കനരപത  പറഞതുതപനയക്ടോണച്ച്
ഇതനിനുമുളള ഉതരയ.  വക്ടോസവതനില് കകേരളതനിപല പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേളനിലയ
സര്ക്കക്ടോര് ആശുപത്രനികേളനിലമക്ടോണച്ച് ഏറ്റവുയ നല ചനികേനിത്സ ലഭനിക്കുനതച്ച്. അവനിപട 18
വയസ്സുവപരയുളള ഏതച്ച്  കുടനിക്കുയ എത്ര പചലവച്ച് വനക്ടോലയ  പൂര്ണമക്ടോയുയ ചനികേനിത്സ
സഇൗജനഭ്യമക്ടോണച്ച്. പനിപന എന്തനിനക്ടോണച്ച് ആ ചനികേനിത്സ ഒര ഇനഷസറനസച്ച്  കേമനനിപയ
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ഏല്പ്പെനിക്കുനതച്ച്;  ചനികേനിത്സയുയ  ഇനഷസറനസയ തമ്മനിലള്ള ബനയ കലക്ടോകേതനില്
പലതരതനിലയ പഠനിക്കപപ്പെടനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്. ആകരക്ടോഗഭ്യരയഗപത കേചവടവല്ക്കരണതനിപന്റെ
ഒര  വശയ ആണച്ച്  ഇനഷസറനസച്ച് ഏര്പപ്പെടുത്തുകേ എന്നുള്ളതച്ച്.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ
ചനികേനിത്സയുപട  പചലവച്ച്   സസകേക്ടോരഭ്യ  ആശുപത്രനിയനില്  വര്ദനിക്കുയ.   ഇനഷസറനസച്ച്
ഏര്പപ്പെടുത്തുനതച്ച് സഇൗജനഭ്യമക്ടോയ ചനികേനിത്സകേള ഇലക്ടോത ഒര പ്രകദശതച്ച് കവണപമങനില്
ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോയ.  ഇവനിപട  സര്ക്കക്ടോര്  സഇൗജനഭ്യമക്ടോയനി  ചനികേനിത്സ  പകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോള
ഇനഷസറനസച്ച്  കേമനനിയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ചനികേനിത്സ  കേചവടവല്ക്കരനിക്കുന
സക്ടോഹചരഭ്യയ  ഉണക്ടോകേരപതന്നുള്ള  നല  ഉകദ്ദേശഭ്യകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച്  കുടനികേളക്കച്ച്
എലക്ടോതരതനിലമുള്ള  ചനികേനിത്സ  ലഭഭ്യമക്ടോക്കനിയതച്ച്.  രകകേര്തക്ടോക്കള  മരനിച്ചുകേഴനിഞക്ടോല്
കുടനിയുപട  കപരനില്  പഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റച്ച്  പചയകപക്ടോലയ  ആ  കുടനിയുപട  തുടര്പഠനതനിനച്ച്
സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോക്കുന രസ്പീതനിയനില് വളപര സമഗമക്ടോയനി  കുടനികേളുപട ആകരക്ടോഗഭ്യപ്രശ്നയ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയക്ടോണച്ച്  ഈ  പദതനി.  അതു  തുടര്ന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കക്ടോയ.
ഒകനക്ടോ രകണക്ടോ പകേക്ടോലയ നമുക്കനിതച്ച്  പരനികശക്ടോധനിചച്ച് കേക്ടോരഭ്യങ്ങള മനസനിലക്ടോക്കക്ടോയ.

ശസ്പീ  .    അനവര്  സക്ടോദതച്ച്:  സര്,  ദക്ടോരനിദ്രഭ്യകരഖയച്ച്  തക്ടോപഴ  എന്നുള്ളതച്ച്  മക്ടോറ്റനി
ഗവണ്പമന്റെച്ച്-എയ്ഡഡച്ച്  സ്കൂളുകേളനിപല  ഏതച്ച്  കുടനികേളുപടയുയ  മക്ടോതക്ടോപനിതക്ടോക്കള
അപകേടതനില്പപ്പെടച്ച് മരണപപ്പെടക്ടോല് എന്നുള്ള രസ്പീതനിയനില് ആകലക്ടോചനിക്കണയ.

പപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച്: സര്, ഇകപ്പെക്ടോള ഇതക്ടോണച്ച് തസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
നമുപക്കലക്ടോവര്ക്കുയ കചര്നച്ച്, ഇതച്ച് എങ്ങപനയക്ടോണച്ച് കപക്ടോകുനതച്ച്, ഇതനില് എപന്തലക്ടോയ
പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച് എനച്ച് ഒകനക്ടോ രകണക്ടോ വര്ഷയ പരനികശക്ടോധനിചച്ച് പനിനസ്പീടച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോയ.
ഇകപ്പെക്ടോള സമഗമക്ടോയ രസ്പീതനിയനില് പകേക്ടോണ്ടുവനനിട്ടുള്ള പദതനി ഇതക്ടോണച്ച്.

VI  സബ്മനിഷന

(1) പ്രവര്തന കമഖല വഭ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കല്

ശസ്പീ  .    പകേ  .    പജ  .    മക്ടോകനി:  സര്,  കകേരള  ഫയര്കഫക്ടോഴച്ച്  പ്രകതഭ്യകേ  വകുപ്പെക്ടോയനി
പ്രവര്തനമക്ടോരയഭനിച  1963  കേക്ടോലഘടയ  മുതല്  കകേരള  ഫയര്  സര്വ്വസ്പീസനിപന്റെ
പരനിശസ്പീലന  കകേന്ദ്രമക്ടോയനിരന  കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനി  ഫയര്  കസഷനനില്
ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കുള്ള  കേസക്ടോര്കടഴച്ച്,  വക്ടോഹന  ഗഭ്യക്ടോകരജുകേള,  ജലലഭഭ്യത  തുടങ്ങനിയ
സയവനിധക്ടോനങ്ങപളക്ടോപക്കയുണച്ച്.   2007  ജൂണ്  4-ാം  തസ്പീയതനി  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിപല
വനിയ്യൂരനില്  ഫയര് സര്വ്വസ്പീസച്ച്  പടയനിനനിയഗച്ച്  അക്കക്ടോഡമനി  ആരയഭനിചതനിപനത്തുടര്നച്ച്
കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനി ഫയര് കസഷന മടക്ടോകഞരനിയുപട ഒര ഭക്ടോഗയ മക്ടോത്രപമന നനിലയച്ച്
മക്ടോറുകേയുണക്ടോയനി.  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  വനികദശ  ടൂറനിസ്റ്റുകേള  ഉളപപ്പെപടയുളള
വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേള  എതനികചരന  കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനിയനില്  അതഭ്യക്ടോധുനനികേ
സഇൗകേരഭ്യങ്ങകളക്ടോടുകൂടനിയ ഒര  ഫയര് കസഷന   ഒഴനിച്ചുകൂടക്ടോനക്ടോകേക്ടോതതക്ടോണച്ച്.  2015-ല്
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ഉണക്ടോയ  കബക്ടോടപകേടയ  11  ആളുകേളുപട  ജസ്പീവന  കേവര്നതച്ച്  ഈയവസരതനില്
സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ശദയനില് പകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണച്ച്. അതനിനക്ടോല് പതക്ടോടടുത്തുള്ള കഫക്ടോര്ടച്ച്
പകേക്ടോചനി  ഫയര്  കസഷനനില്  ആവശഭ്യമക്ടോയ  സഇൗകേരഭ്യയ  ഒരക്കുകേയക്ടോപണങനില്
വനികദശനികേളുയ  സസകദശനികേളുമക്ടോയ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേളക്കുയ  പപക്ടോതുജനങ്ങളക്കുയ
കബക്ടോടച്ച്  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുയ  ഇതരതനിലള്ള  അപകേടമുണക്ടോകുകമക്ടോള  സരകക്ടോ
സയവനിധക്ടോനയ ഒരക്കുവക്ടോന എളുപ്പെതനില് സക്ടോധനിക്കുയ.  ജലക്ടോശയങ്ങളനിപല ആഴതനിലള്ള
രകക്ടോപ്രവര്തനയ സക്ടോദഭ്യമക്ടോക്കുനതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയ  സ്കൂബക്ടോ പപഡവനിയഗനിനച്ച്  കകേരള
ഫയര് സര്വ്വസ്പീസച്ച് സജ്ജമക്ടോയനിട്ടുണച്ച്. ഇതരതനില് ജസ്പീവനക്കക്ടോപര സജ്ജമക്ടോക്കുകേവഴനി
കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനിയനിപല ഫയര് ആന്റെച്ച്  പറസ്കവ്യൂ  സയവനിധക്ടോനയ   കേക്ടോരഭ്യകമമക്ടോക്കക്ടോനുയ
രകക്ടോപ്രവര്തനതനിപനക്ടോപ്പെയ ടൂറനിസയ കമഖലയനികലയയ  കഫക്ടോര്ടച്ച് പകേക്ടോചനി കസഷപന
വഭ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ സക്ടോധനിക്കുയ.  കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനിയുപട ഈ സവനികശഷ സക്ടോഹചരഭ്യങ്ങള
കേണക്കനിപലടുതച്ച് ആവശഭ്യമക്ടോയ ജസ്പീവനക്കക്ടോപര നനിയമനിച്ചുയ കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനി ഫയര്
കസഷനനില്  സ്കൂബക്ടോ പപഡവനിയഗച്ച്  വനിയഗച്ച്  ഉളപപ്പെടുതനിയുയ നനിലവനിപല അടനിസക്ടോന
സഇൗകേരഭ്യങ്ങള  ഫലപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗപപ്പെടുതനിയുയ  ഒര  സനിരയ  കസഷനക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

മുഖഭ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  കകേരള  ഫയര്  &  പറസ്കവ്യൂ
സര്വ്വസ്പീസസനിപന്റെ ആദഭ്യകേക്ടോല പരനിശസ്പീലന കകേന്ദ്രമക്ടോയ കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനി  പടയനിനനിയഗച്ച്
സ്കൂളനിപല പരനിശസ്പീലന പരനിപക്ടോടനികേള തൃശ്ശൂര് ആസക്ടോനമക്ടോയ കകേരള ഫയര് സര്വ്വസ്പീസസച്ച്
അക്കക്ടോദമനി  നനിലവനില്  വനകതക്ടോടുകൂടനി  പൂര്ണമക്ടോയുയ  തൃശ്ശൂരനികലക്കച്ച്  മക്ടോറ്റനിയനിരന്നു.
എനക്ടോല് കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനി കമഖലയനിപല വനകതക്ടോതനിലള്ള വനികദശ ടൂറനിസ്റ്റുകേളുപടയുയ
നനിരവധനി  വഭ്യക്ടോപക്ടോര-വഭ്യവസക്ടോയ  സക്ടോപനങ്ങളുപടയുയ  സക്ടോനനിദഭ്യയ  കേണക്കനിപലടുതച്ച്
മടക്ടോകഞരനി അഗനിരകക്ടോനനിലയതനില്നനിന്നുയ ഒര ഫയര് പടണറനികനയുയ ആവശഭ്യമക്ടോയ
അഗനിശമനകസനക്ടോ വനിദഗ്ദ്ധപരയുയ  പ്രസ്തുത കമഖലയനിലണക്ടോകുന ഏതച്ച്  തരതനിലള്ള
അപകേടങ്ങളനിലയ  കേക്ടോരഭ്യകമമക്ടോയ  രകക്ടോപ്രവര്തനങ്ങള  നനിര്വ്വഹനിക്കുനതനിനച്ച്
സജ്ജമക്ടോക്കനി  കഫക്ടോര്ടച്ച്  പകേക്ടോചനി  സ്കൂളനില് നനിലനനിര്തനിയനിട്ടുണച്ച്.   നക്ടോലച്ച്  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര്
അകേപല സസജ്ജമക്ടോയ മടക്ടോകഞരനി അഗനിരകക്ടോ നനിലയയ ഉള്ളതനിനക്ടോല് പതക്ടോടടുത്തുള്ള
കഫക്ടോര്ടച്ച് പകേക്ടോചനിയനില് വസ്പീണ്ടുപമക്ടോര നനിലയതനിപന്റെ ആവശഭ്യകേത നനിലവനിലനില.

(2)  അബ്ദുല് ലതസ്പീഫനിപന്റെ കുടുയബതനിനച്ച് ധനസഹക്ടോയയ

ശസ്പീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമക്ടോര്  : സര്, എപന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല വണ്ടൂര്,
പള്ളനിക്കുനച്ച് സസകദശനിയക്ടോയ അബ്ദുല് ലതസ്പീഫച്ച് കേഴനിഞ പസപ്റ്റയബര് മക്ടോസയ 11-ാം
തസ്പീയതനി  വണ്ടൂര്  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  കസഷനനിപല  ബക്ടോതച്ച്റൂമനില്  ദുരൂഹ  സക്ടോഹചരഭ്യതനില്
തൂങ്ങനിമരനിച  നനിലയനില്  കേപണതനിയ  സയഭവമക്ടോണച്ച്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂപട  ഞക്ടോന
ഉനയനിക്കുനതച്ച്.   ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേക്ടോരതനില് വന നൂറക്ടോയ  ദനിവസതനിപന്റെ
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ആകഘക്ടോഷ പരനിപക്ടോടനികേളക്കനിടയനിലക്ടോണച്ച് കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കസഷനനില് ഒര കേസഡനി മരണയ
സയഭവനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഒര  കകേസ്സുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടക്ടോണച്ച്  അബ്ദുല്  ലതസ്പീഫനിപന
കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കസഷനനികലക്കച്ച് 9-ാം തസ്പീയതനി വനിളനിച്ചുവരതനിയതച്ച്. അനച്ച് കചക്ടോദഭ്യയ പചയ്തച്ച്
വനിടയച  അബ്ദുല്  ലതസ്പീഫനിപന   10-ാം  തസ്പീയതനി  വസ്പീണ്ടുയ  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  കസഷനനില്
വനിളനിപ്പെനിച്ചു.  11-ാം തസ്പീയതനി ഉചയച്ച്  2  മണനികയക്ടോടുകൂടനി അബ്ദുല് ലതസ്പീഫച്ച് മരണപപ്പെട
വനിവരമക്ടോണച്ച്  കുടുയബക്ടോയഗങ്ങള  അറനിയുനതച്ച്.  ഈ  മരണവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്
കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളക്കച്ച്  സയശയമുണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  അബ്ദുല്
ലതസ്പീഫനിപന്റെ വസ്പീടച്ച്  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  തൂങ്ങനിമരനിക്കക്ടോനുള്ള ഒര സക്ടോഹചരഭ്യവുയ
അബ്ദുല്  ലതസ്പീഫനിനനിപലനക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  ഭക്ടോരഭ്യയുയ  മക്ടോതക്ടോവുയ  മകേനുയ
പറഞതച്ച്.  കൂടക്ടോപത അബ്ദുല് ലതസ്പീഫനിപന്റെ മരണതനില് വളപരകയപറ സയശയങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുന്നുപവനച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുയ പചയ.  ആ സയശയപത ശകനിപപ്പെടുത്തുന
രസ്പീതനിയനിലള്ള  സയഭവങ്ങളുയ  അവനിപട  നടക്കുകേയുണക്ടോയനി.   ഈ  സയഭവയ  നടനതച്ച്
ഏകേകദശയ  12.30-നക്ടോണച്ച്  എനക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  അറനിഞതച്ച്.  ഒര  മക്ടോധഭ്യമ  സഹൃതച്ച്
മലപ്പുറത്തുനനിന്നുയ  വനിളനിച്ചുപറയുകമക്ടോഴക്ടോണച്ച്  വണ്ടൂരനിലള്ള  ഞക്ടോന  ഈ  വനിവരയ
അറനിയുനതച്ച്.  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  കസഷനച്ച്  ഒര  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര്  അപ്പുറത്തുതപന  ഞക്ടോന
ഉണക്ടോയനിരന്നു.  വണ്ടൂര് ടഇൗണനിനച്ച്  നടുവനിലളള കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കസഷനനില്  എപന്തങനിലയ
സയഭവനിചക്ടോല് ഒരമനിനനിട്ടുപകേക്ടോണച്ച് ആളുകേളക്കച്ച് അവനിപട എതനികചരക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ.
എനക്ടോല്  ഞക്ടോന  അവനിപട  പചല്ലുകമക്ടോള  ഒരക്ടോളുകപക്ടോലയ  കസഷനനില്  എതനിയനിടനില.
പകക  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  കസഷനനില്  ജനിലക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  സൂപ്രണച്ച്  ഉളപപ്പെപടയുള്ളവര്
എതനിയനിരനിക്കുന്നു. മലപ്പുറത്തുനനിന്നുയ കപക്ടോലസ്പീസച്ച് സൂപ്രണനിനച്ച് വണ്ടൂരനില് എതണപമങനില്
ചുരങ്ങനിയതച്ച്  ഒരമണനിക്കൂപറങനിലയ   കവണയ.  ആ  സയഭവയ  നടനച്ച്  രണരമണനിക്കൂര്
കേഴനിഞച്ച്  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരയ എതനിയതനിനുകശഷമക്ടോണച്ച്  വണ്ടൂര്  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്
കസഷനനില്നനിന്നുയ ഒര കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് മക്ടോത്രയ ദൂരമുള്ള അബ്ദുല് ലതസ്പീഫനിപന്റെ വസ്പീടനില്
വനിവരയ  അറനിയുനതച്ച്.  ഇതനില്  ദുരൂഹതകയക്ടോ  മറ്റച്ച്  സയശയങ്ങകളക്ടോ  ഇപലങനില്
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  ജനിലക്ടോ  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  സൂപ്രണനിപന വനിവരയ  ധരനിപ്പെനിക്കുനകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ
തപന അബ്ദുല് ലതസ്പീഫനിപന്റെ കുടുയബക്ടോയഗങ്ങപളയുയ വനിവരമറനിയനികക്കണതക്ടോയനിരന്നു.
കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  അതച്ച്  മറച്ചുവച്ചുപവനതച്ച്  വളപര  ഗുരതരമക്ടോയ  വസ്പീഴ്ചയക്ടോണച്ച്.  ഇതച്ച്
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളുപട  സയശയതനിനച്ച്  കേക്ടോരണമക്ടോയനി.  ഈ  വനിഷയവുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച് കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കേയപപയനിന്റെച്ച്സച്ച് അകതക്ടോറനിറ്റനി പചയര്മക്ടോന കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കസഷന
സന്ദര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  പ്രസക്ടോവന  പ്രകതഭ്യകേയ  ശകദയമക്ടോണച്ച്.
അകദ്ദേഹയ  പറഞതച്ച്  പതടനി  ഉയരതനിലളള   തൂങ്ങനിമരണയ   ഒര  തനികേഞ
അഭഭ്യക്ടോസനിക്കലക്ടോപത  മറ്റക്ടോര്ക്കുയ  കേഴനിയനിപലനക്ടോണച്ച്.  അബ്ദുല്  ലതസ്പീഫനിപന്റെ
മരണവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  വലനിയ  സയശയങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്
കസഷനുകേള  കേസഡനി  മരണതനിപന്റെ  കവദനിയക്ടോയനി  മക്ടോറുനതച്ച്  ഒര  ഗവണ്പമന്റെനിനുയ
ഭൂഷണമല.  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  ഇതരയ  ഒര  സക്ടോഹചരഭ്യയ
ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോള,  പ്രതനിപകയ  ആ  പ്രശ്നയ  ഉനയനിക്കുനതനിനച്ച്  മുമ്പുതപന  അനപത
ആഭഭ്യന്തര  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  രകമശച്ച്  പചനനിതല  ജുഡസ്പീഷഭ്യല്  അകനസഷണയ



394 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016

പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിചതച്ച് ഞക്ടോന ഇഇൗയവസരതനില് ഓര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഇതരയ
സയഭവങ്ങള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി  കേണനിപലങനില്  ഇതച്ച്  ആവര്തനിക്കപപ്പെടുയ.
ഈ പ്രശ്നയ  ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി  അകനസഷനിക്കക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  ഹകയബക്ടോഞനിപന
പകേക്ടോണച്ച് അകനസഷനിപ്പെനിക്കുപമനക്ടോണച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് പറഞപതങനില് ഇനച്ച് 40 ദനിവസയ
പനിനനിട്ടുകേഴനിഞ്ഞു. ഹകയബക്ടോഞച്ച്  അകനസഷണയ ഇതുവപര എവനിപടയുയ എതനിയനിടനില.
ഈ മരണതനില് അബ്ദുല് ലതസ്പീഫനിപന്റെ കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളക്കുയ വണ്ടൂരനിപല ജനങ്ങളക്കുയ
വളപരകയപറ സയശയമുണച്ച്. ഇപതക്ടോര തൂങ്ങനിമരണമപലന നനിലപക്ടോടക്ടോണച്ച് കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളുകടതച്ച്.
അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഒര  ജുഡസ്പീഷഭ്യല്  അകനസഷണയ  ഉണക്ടോകേണയ.
മരണപപ്പെട  അബ്ദുല്  ലതസ്പീഫച്ച്  വളപര  പക്ടോവപപ്പെട  കുടുയബതനിപല  അയഗമക്ടോണച്ച്.
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  കുടുയബതനിനച്ച്  സക്ടോമതനികേസഹക്ടോയയ  നല്കുവക്ടോനുള്ള  നടപടനിയുയ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉണക്ടോകേണപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

മുഖഭ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  ):  സര്,  വണ്ടൂര്  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്
കേസഡനിയനിപലടുത  പള്ളനിക്കുനച്ച്  സസകദശനി  അബ്ദുല്  ലതസ്പീഫച്ച്  11-9-2016-നച്ച്
കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  കസഷനനിപല  ബക്ടോതച്ച്റൂമനില്  തൂങ്ങനിമരനിച  നനിലയനില്  കേപണതനിയ
സയഭവമക്ടോണച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  അയഗയ  ഇവനിപട  ഉനയനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  വണ്ടൂര്
എസച്ച്.ഐ.  11-9-2016-നച്ച്  അറസച്ച്  പചയ്തച്ച്  കസഷനനില്  പക്ടോര്പ്പെനിചനിരന   അബ്ദുല്
ലതസ്പീഫച്ച്  11-9-2016-നച്ച് പകേല് 11.20-നുയ 11.30-നുയ ഇടയനില് കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കസഷപന്റെ
കുളനിമുറനിയുപട ചുമരനിപല എയര്കഹക്ടോളനില് പകേടനിത്തൂങ്ങനിമരനിച്ചുപവനക്ടോണച്ച് അറനിയുനതച്ച്.
നനിയമക്ടോനുസൃതമുള്ള  നടപടനികമങ്ങള  പക്ടോലനിചച്ച്  മൃതകദഹയ  ഇനകേസസച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജച്ച്  ആശുപത്രനിയനില്  കപക്ടോസ്റ്റുകമക്ടോര്ടയ  നടതനി
ബന്ധുക്കളക്കച്ച് വനിട്ടുപകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്. ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് വനിശദമക്ടോയ അകനസഷണയ
നടത്തുനതനിനച്ച്  മലപ്പുറയ  ജനിലക്ടോ  ഹകയബക്ടോഞച്ച്  ഡനിഹവ.എസച്ച്.പനി.-പയ  ചുമതല
പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്. അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  കൃതഭ്യനനിര്വ്വഹണതനില്  വസ്പീഴ്ചവരതനിയ  വണ്ടൂര്
എസച്ച്.ഐ.,  സസ്പീനനിയര്  സനി.പനി.ഒ.,  സനി.പനി.ഒ.  എനസ്പീ  മൂന്നുകപപര  അകനസഷണ
വനികധയമക്ടോയനി  സര്വ്വസ്പീസനില്നനിന്നുയ സപസന്റെച്ച്  പചയ്തനിട്ടുമുണച്ച്.   ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട
അകനസഷണ  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  ലഭഭ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ.  അതനിപനത്തുടര്നച്ച് ആവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനികേള കവണതുപണങനില് ആ
നടപടനികേളുയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോയ.  ഉചനിതമക്ടോയ  സക്ടോമതനികേ  സഹക്ടോയയ  അനുവദനിക്കുന
കേക്ടോരഭ്യവുയ  പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.

(3) പകേക്ടോചനിന റനിഹഫനറനിയനിപല വക്ടോതകേകചക്ടോര്ച

ശസ്പീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസ്പീന്ദ്രന:  സര്,  ഇന്തഭ്യയനിപല ഏറ്റവുയ വലനിയ പപക്ടോതുകമഖലക്ടോ
സക്ടോപനമക്ടോയ പകേക്ടോചനിന റനിഹഫനറനിയനില്  24,500  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  വലനിപയക്ടോര
കപ്രക്ടോജകച്ച് നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി കേഴനിഞ ദനിവസയ
ആ കപ്രക്ടോജകച്ച് സന്ദര്ശനിചച്ച് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ എലക്ടോവനിധ പനിന്തുണയുയ വക്ടോഗക്ടോനയ പചയ.
എനക്ടോല്  കേഴനിഞ  ദനിവസമുണക്ടോയ  ഒര  സയഭവപതത്തുടര്നച്ച്  പകേക്ടോചനിന
റനിഹഫനറനിയുപട സമസ്പീപപ്രകദശപത  ജനങ്ങളക്ടോപകേ ഭയക്ടോശങയനിലക്ടോണച്ച്. 29-9-2016-നച്ച്
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രക്ടോവനിപല  9  മണനിക്കച്ച്  റനിഹഫനറനിയനില്  നനിന്നുണക്ടോയ  വക്ടോതകേകചക്ടോര്ചപയ  തുടര്നച്ച്
പതക്ടോടടുത്തുള്ള  അമലമുകേള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പവക്ടോകക്കഷണല്  ഹയര്  പസക്കനഡറനി
സ്കൂളനിപല  36-ഓളയ കുടനികേളുയ  3  അദഭ്യക്ടോപകേരയ ഒര അറ്റനഡറുയ കഹക്ടോസനിറ്റലനിലക്ടോയനി.
അവനിടപത  ആളുകേള  ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച്  അകനസഷനിക്കണപമനച്ച്  നനിരന്തരമക്ടോയനി
ആവശഭ്യപപ്പെട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. എനക്ടോല് പകേക്ടോചനിന റനിഹഫനറനിയുപട കകേക്ടോമഇൗണനില്
നനിനല ഈ വക്ടോതകേകചക്ടോര്ച ഉണക്ടോയപതനക്ടോണച്ച് അധനികൃതര് പറയുനതച്ച്. അവര് ഇതച്ച്
നനികഷധനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ആ പ്രകദശപത മുഴുവന ജനങ്ങളുയ ഭയകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച്
ഈ സയഭവതനിനുകശഷയ അവനിപട ജസ്പീവനിക്കുനതച്ച്.  റനിഹഫനറനിയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട
എലക്ടോ പ്രവര്തനങ്ങളക്കുയ നക്ടോടനിപല മുഴുവനകപരയ കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനമക്ടോണച്ച് നല്കുനതച്ച്.
വക്ടോതകേകചക്ടോര്ച ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോള എപന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില് മക്ടോത്രമല,  കേക്ടോറ്റനിപന്റെ
ഗതനിക്കനുസരനിചച്ച്  പതക്ടോടടുത  ശസ്പീ.  പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസനിപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലമക്ടോയ
തൃക്കക്ടോക്കരയനിലയ  ഇതനിപന്റെ  പസ്മെല്  ഉണക്ടോയതക്ടോയനി  അകദ്ദേഹയ  എകനക്ടോടച്ച്  പറഞ്ഞു.
പപക  അവനിപട  ആരയ  കഹക്ടോസനിറ്റലനില്  ആയനിടനില.  എനനിക്കച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടച്ച്  പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്,  റനിഹഫനറനികക്കക്ടോ  ഈ  കപ്രക്ടോജകനികനക്ടോ  യക്ടോപതക്ടോര
എതനിര്പ്പുയ ആര്ക്കുമനില.  പപക,  ജനങ്ങളുപട ഭയക്ടോശങ അകേറ്റനി  അവരപട ജസ്പീവനച്ച്
സയരകണയ നല്കുനതനിനുകവണനി അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച് ഒര അകനസഷണയ
നടതണയ. അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ ആ സ്കൂളനില്നനിന്നുയ കുടനികേപള മുഴുവന തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേമക്ടോയനി
മക്ടോറ്റനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  മപറ്റക്ടോര  സലയ  കേപണതനി  സ്കൂള  അകങ്ങക്ടോടച്ച്  മക്ടോറ്റക്ടോനുള്ള
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  പക്ടോവപപ്പെടവരപടയുയ സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരപടയുയ കുടനികേള
പഠനിക്കുന  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സ്കൂള  റനിഹഫനറനിയുപട  സഹക്ടോയകതക്ടോടുകൂടനി
അടനിയന്തരമക്ടോയനി  മക്ടോറ്റനിസക്ടോപനിക്കുകേയുയ  വക്ടോതകേകചക്ടോര്ചപയക്കുറനിചച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
തലതനില്  അകനസഷണയ  നടത്തുകേയുയ  കവണയ.  അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  ഇതുകപക്ടോപലക്ടോര
സയഭവയ ഇനനി ഉണക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുയ ഉകദഭ്യക്ടോഗസരപട ശദക്കുറവുമൂലയ എപന്തങനിലയ
പക്ടോളനിച  പറ്റനിയനിട്ടുപണങനില്  അവര്പക്കതനിപര  നടപടനിപയടുക്കക്ടോ നുയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനി  അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഇടപപടണപമനച്ച്  ഞക്ടോന  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂപട
ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.

മുഖഭ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന): സര്,  20-9-2016-നച്ച്  രക്ടോവനിപല
അമലമുകേള ഗവണ്പമന്റെച്ച് പവക്ടോകക്കഷണല് ഹയര് പസക്കനഡറനി സ്കൂള, കുഴനിക്കക്ടോടച്ച്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഹയര്  പസക്കണറനി  സ്കൂള എനനിവയുപട  പരനിസരതച്ച്  അസഹനസ്പീയമക്ടോയ
രൂകഗനയ  അനുഭവപപ്പെടതനിപന്റെ  തുടര്ചയക്ടോയനി  അമലകമടച്ച്  കപക്ടോലസ്പീസച്ച്  സബച്ച്
ഇനപസകറുയ പക്ടോര്ടനിയുയ സലപതത്തുകേയുണക്ടോയനി. പ്രസ്തുത സലതച്ച് കദഹക്ടോസസക്ടോസഭ്യയ
അനുഭവപപ്പെട  നനിലയനില്  കേക്ടോണപപ്പെട  സ്കൂള  കുടനികേപളയുയ  മറ്റുയ  ചനികേനിത്സയക്ടോയനി
ആശുപത്രനിയനില് അയച്ചു.  ഉദക്ടോസസ്പീനമക്ടോയനി കവണത്ര മുനകേരതലനിലക്ടോപത മനുഷഭ്യജസ്പീവനച്ച്
അപക്ടോയകേരമക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  അന്തരസ്പീകമലനിനസ്പീകേരണയ  ഉണക്ടോക്കനിയതനില്  അമലകമടച്ച്
കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കസഷനനില് പപകയ 1106/16 ആയനി കകേസച്ച് രജനിസര് പചയ്തച്ച് അകനസഷണയ
നടതനിവരന്നുണച്ച്.  വക്ടോതകേകചക്ടോര്ചയനില് കദഹക്ടോസസക്ടോസഭ്യയ ഉണക്ടോയവര്ക്കച്ച് വനിവനിധ
851/2019
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ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത്സ  നല്കേനി.  ഇവരനില്  കുടനികേളുയ  അദഭ്യക്ടോപകേരയ  മറ്റു
ജസ്പീവനക്കക്ടോരപമക്ടോപക്ക  ഉണക്ടോയനിരന്നു.  വലനിയ  ആകരക്ടോഗഭ്യപ്രശ്നങ്ങള  ഇലക്ടോതനിരന
കുടനികേപള  ഒര  ദനിവസപത  നനിരസ്പീകണതനിനുകശഷയ  ആശുപത്രനിയനില്നനിന്നുയ
വനിടയച്ചു. എനക്ടോല് രകനിതക്ടോക്കളുപട ആവശഭ്യപ്രകേക്ടോരയ ചനില കുടനികേപള എറണക്ടോകുളയ
പമഡനിക്കല് ടസച്ച് ആശുപത്രനിയനില് പ്രകവശനിപ്പെനിചനിരന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോള അവപരപയലക്ടോയ
വനിടയചനിട്ടുണച്ച്.  ഈ  സ്കൂള  പരനിസരതച്ച്  FACT,  BPCL  കേമനനികേളുയ  BPCL
കേമനനിയുപട രണച്ച് അനുബന യൂണനിറ്റുകേളുയ സനിതനി പചയ്യുന്നുണച്ച്.  വക്ടോതകേകചക്ടോര്ച
ഏതച്ച് കേമനനിയനില് നനിനക്ടോണച്ച് ഉണക്ടോയപതനച്ച് അകനസഷണതനില് വഭ്യകമക്ടോയനിടനില.
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  പപക്ടോലവ്യൂഷന  കേണ്കടക്ടോള  കബക്ടോര്ഡച്ച്,  ഫക്ടോകറസ്പീസച്ച്  ആന്റെച്ച്
കബക്ടോയനികലഴച്ച് ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെച്ച് ഇവയുപടപയക്ടോപക്ക സഹക്ടോയയ കപക്ടോലസ്പീസച്ച് കതടനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഇതരയ  സയഭവയ  ആവര്തനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  വക്ടോതകേ  നനിര്ഗ്ഗമന  കുഴല്
സനിരമക്ടോയനി  അടചനിട്ടുണച്ച്.  മക്ടോത്രമല  അമലമുകേളനിപല  സ്കൂള  മക്ടോറ്റനി  സക്ടോപനിക്കുന
കേക്ടോരഭ്യവുയ ആകലക്ടോചനിച്ചുവരനികേയക്ടോണച്ച്.

(4) റസ്പീ-സര്കവ്വ അപക്ടോകേതകേളക്കച്ച് പരനിഹക്ടോരയ

ശസ്പീ  .    ഡനി  .    പകേ  .    മുരളനി: സര്,  വക്ടോമനപുരയ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല  കുറുപുഴ
വനികലജനിപല റസ്പീ-സര്കവ്വ അപക്ടോകേതകേപള സയബനനിചച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോണച്ച് ഈ
സബ്മനിഷന.  അവനിപട  റസ്പീ-സര്കവ്വ  അപക്ടോകേതകേളമൂലയ  ഭൂമനിയുപട  കയവനികയയ
നടക്കക്ടോത അവസയക്ടോണച്ച് ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളതച്ച്. വനിവക്ടോഹക്ടോവശഭ്യതനിനച്ച് പപണ്കുടനികേളക്കച്ച്
സസന്തയ ഭൂമനി എഴുതനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോനകപക്ടോലയ കേഴനിയക്ടോത അവസയനിലക്ടോണച്ച്.  പപകേവശഭൂമനി
ഉപണങനിലയ തണകപ്പെരയമറ്റുയ പല കപരകേളനിലക്ടോണച്ച്.  അതുകപക്ടോപല വനിസസ്പീര്ണപത
സയബനനിച്ചുയ  വലനിയ  തര്ക്കങ്ങളുണച്ച്.  1500-ലരയ  പരക്ടോതനികേള  ഇകപ്പെക്ടോള
പകേടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  2014  മുതല്  ഈ ആകകപങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
എനക്ടോല്  നക്ടോളനിതുവപര  പരനിഹരനിക്കക്ടോന  കേഴനിഞനിടനില.  ഇപതക്ടോര  പ്രകദശതനിപന്റെ
സക്ടോമതനികേവുയ  സക്ടോമൂഹനികേവുമക്ടോയ  പ്രശ്നമക്ടോയനി  വളര്ന്നുവരനികേയക്ടോണച്ച്.  സര്കവ്വ
സയബനനിച  പരക്ടോതനികേള  പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  ആവശഭ്യമക്ടോയ  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരനിപലനക്ടോണച്ച്
മനസനിലക്ടോകുനതച്ച്.  രണ്ടുകപപര  മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  അതനിനക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.
അവര് മക്ടോത്രയ വനിചക്ടോരനിചക്ടോല് ഈ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയനില. 10
സര്കവ്വയര്മക്ടോരപടപയങനിലയ  കസവനയ  ഉപണങനില്  മക്ടോത്രകമ  ഈ  പ്രശ്നതനിനച്ച്
പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുകേയുള.  പനടുമങ്ങക്ടോടച്ച്  റസ്പീ-സര്കവ്വ സൂപ്രണച്ച്  ആഫസ്പീസനിപല
നനിലവനിലള്ള ജസ്പീവനക്കക്ടോരനില്നനിനച്ച്  ആവശഭ്യതനിനച്ച്  ഉകദഭ്യക്ടോഗസപര ചുമതലപപ്പെടുതനിയക്ടോല്
മക്ടോത്രകമ  ഈ  പ്രശ്നതനിനച്ച്  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുകേയുള.  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി
പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോപത  നസ്പീണ്ടുകപക്ടോകുന്നു  എന്നുള്ളതച്ച്  അവനിപട  പലരകടയുയ
ജസ്പീവനിതയതപന ബദനിമുടനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഒര കലക്ടോപണടുക്കക്ടോന നനിവൃതനിയനില,
കേരപമക്ടോടുക്കക്ടോന നനിവൃതനിയനില.  ആ നനിലയനിലള്ള എലക്ടോ ബദനിമുട്ടുകേളുയ അവനിടപത
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ജനങ്ങള  അനുഭവനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഈ  സക്ടോഹചരഭ്യതനില്  കുറുപുഴ
വനികലജനിപല റസ്പീ-സര്കവ്വ പരക്ടോതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് കൂടുതല് ഉകദഭ്യക്ടോഗസപര
നനികയക്ടോഗനിക്കുകേയുയ സമയബനനിതമക്ടോയനി വളപര അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഈ നടപടനികേള
പൂര്തനിയക്ടോക്കുകേയുയ  പചയ്യണപമനച്ച്  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂപട  ഞക്ടോന
ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.

റവനവ്യൂവുയ  ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന): സര്,
വക്ടോമനപുരയ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല കുറുപുഴ വനികലജനിപല റസ്പീ-സര്കവ്വ പറകക്കക്ടോര്ഡുകേള
1-2-2014-ല്  റവനവ്യൂ  ഭരണതനിനച്ച്  പപകേമക്ടോറനിയനിരന്നു.  നക്ടോളനിതുവപര  3625
പരക്ടോതനികേള  ലഭനിചതനില്  1503  പരക്ടോതനികേള  തസ്പീര്പ്പെക്ടോക്കനി.  2122  പരക്ടോതനികേള
തസ്പീര്പ്പെക്ടോക്കക്ടോന  ബക്ടോക്കനിയുണച്ച്.  നനിലവനില്  രണച്ച്  സര്കവ്വയര്മക്ടോരപട  കസവനയ
ഇതനിനക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനിച്ചുവരന്നു.  കുറുപുഴ  വനികലജച്ച്  ഉളപപ്പെപട  തനിരവനന്തപുരയ
ജനിലയനിപല വനിവനിധ തക്ടോലൂക്കുകേളനിപല റസ്പീ-സര്കവ്വ അപക്ടോകേതകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുയ
കേകയ്യറ്റയ കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ മറ്റു കജക്ടോലനികേളക്കുമക്ടോയനി  44  സര്കവ്വയര്മക്ടോരപട
കസവനയ  തനിരവനന്തപുരയ  ജനിലക്ടോ  കേളകര്  ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയുയ  14-10-2014-ല്
എറണക്ടോകുളത്തുവചച്ച്  നടതനിയ  റവനവ്യൂ  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരപട  കയക്ടോഗതനില്  കവണത്ര
ജസ്പീവനക്കക്ടോപര അടനിയന്തരമക്ടോയനി വനിട്ടുനല്കുനതനിനച്ച് സര്കവ്വ ഡയറകര്ക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കുകേയുയ  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  കുറുപുഴ  വനികലജനിപല  റസ്പീ-സര്കവ്വ  അപക്ടോകേതകേള
സയബനനിച പരക്ടോതനികേള തരയതനിരനിചച്ച് സമയബനനിതമക്ടോയനി തസ്പീര്പ്പെക്ടോക്കുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശയ നല്കുനതക്ടോണച്ച്.

(5) ദുരന്തനനിവക്ടോരണ കസനയച്ച് സനിരയ യൂണനിറ്റച്ച്

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പകേ  .    വനിജയന: സര്,  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  ജനിലയനിപല  നക്ടോദക്ടോപുരയ
മണ്ഡലതനിപല മരകതക്ടോയകേര വനികലജച്ച്  പ്രകൃതനിദുരന്തമുണക്ടോകുന ഒര പ്രകദശമക്ടോണച്ച്.
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമച്ച്  9  കപര്  അവനിപട  മരനിക്കക്ടോനനിടയക്ടോയനി.  കേഴനിഞമക്ടോസയ  18-ാം
തസ്പീയതനി  വയനക്ടോടനിപന്റെ  വനക്ടോന്തരങ്ങളനില്  പപപടന്നുണക്ടോയ  കമഘകസക്ടോടനതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള മലപവള്ളപ്പെക്ടോചനിലനില് ആറച്ച് പചറുപ്പെക്കക്ടോര് മരണപപ്പെട്ടു.  ബഹുമക്ടോനഭ്യരക്ടോയ
മനനിമക്ടോര്,  മറ്റു  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഏജനസനികേളുപട പ്രതനിനനിധനികേള,
തകദ്ദേശവക്ടോസനികേള  എലക്ടോവരയ  അവനിപട  എതനികചര്ന്നു.  ജനങ്ങളുപട  പൂര്ണ
സഹകേരണകതക്ടോപട രകക്ടോപ്രവര്തനങ്ങള നടതനിപയങനിലയ ആറുകപപര രകനിക്കക്ടോന
കേഴനിഞനില. 21-ാം തസ്പീയതനികയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച് അവസക്ടോനപത ആപള കേപണതക്ടോനക്ടോയതച്ച്.
അവനിപട ദുരന്തയ ആവര്തനിക്കുന സക്ടോഹചരഭ്യമക്ടോണുളളതച്ച്. കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  അവനിപട  ദുരന്തനനിവക്ടോരണ  കസനയുപട  ഒര  യൂണനിറ്റച്ച്
ആരയഭനിക്കുകേയുയ  അവര്ക്കച്ച്  കേഭ്യക്ടോമച്ച്  പചയ്യക്ടോനുള്ള  സഇൗകേരഭ്യപമക്ടോരക്കുകേയുയ
പചയ്തനിരന്നു. എനക്ടോല്  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  അതച്ച്
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അവനിപടനനിന്നുയ മക്ടോറ്റനി മറ്റു ചനില കമഖലകേളനികലക്കച്ച് പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോവുകേയക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്.
ഇതരയ  സക്ടോഹചരഭ്യയ  ആവര്തനിക്കുനതച്ച്  കേണക്കനിപലടുതച്ച്  പശുക്കടവച്ച്
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച്ച് മരകതക്ടോയകേര പഞക്ടോയതനില് കനരപത ഉണക്ടോക്കനിയ പഷല്ടറുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടുതനി  ദുരന്തനനിവക്ടോരണ  കസനയുപട  ഒര  യൂണനിറ്റച്ച്  ആരയഭനിക്കണപമന്നുയ
ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി  ജസ്പീവനരകക്ടോപ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുന  തകദ്ദേശവക്ടോസനികേളക്ടോയ
പചറുപ്പെക്കക്ടോര്ക്കച്ച്  ഇതനിപന്റെ  പരനിശസ്പീലനയ  നല്കേണപമന്നുയ  അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
അപകേടമുണക്ടോയ  സക്ടോഹചരഭ്യതനില്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സതസരമക്ടോയനി  ഇടപപട്ടു.  ഇനപല
ബഹുമക്ടോനഭ്യരക്ടോയ റവനവ്യൂ വകുപ്പുമനനി, പതക്ടോഴനിലയ എപപകസയ വകുപ്പുമനനി, ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി ഉളപപ്പെപടയുളളവര്  അവനിപടവനച്ച് ഈ കുടുയബങ്ങളക്കച്ച് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
8 ലകയ രൂപ വസ്പീതയ ആശസക്ടോസ ധനസഹക്ടോയയ നല്കേനി.  രകക്ടോപ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച്
കനതൃതസയ  നല്കേനിയ  നൂറ്റനിയനപകതക്ടോളയ  പചറുപ്പെക്കക്ടോപര  അഭനിനന്ദനിക്കുന  ചടങ്ങുയ
സയഘടനിപ്പെനിച്ചു.  ഈ പുഴ ഇവനിടപത ജനങ്ങപള പലകപ്പെക്ടോഴുയ പ്രയക്ടോസതനിലക്ടോക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിനച്ച്  ഇതരയ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുണക്ടോകേണപമന്നുകൂടനി  ഞക്ടോന  ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.  അടനിയന്തര
ആവശഭ്യങ്ങളക്കക്ടോയനി കറക്ടോപച്ച്,  പപലഫച്ച് ജക്ടോക്കറ്റച്ച്,  പനറ്റച്ച്  (പുഴയച്ച് കുറുപകേ ഇടക്ടോനുള്ളതച്ച്),
പസ്ട്രേക്ചര്, കസഫനി പഹല്മറ്റച്ച്, സര്ചച്ച് കടക്ടോര്ചച്ച്, പപലഫച്ച് ടവ്യൂബച്ച്, ജനകററ്റര്, സനിരമക്ടോയ
വക്ടോഹന  സയവനിധക്ടോനയ  തുടങ്ങനിയവപയക്ടോപക്ക  ഉണക്ടോയക്ടോല്  അതച്ച്  വളപരയധനികേയ
സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുയ. 

പചറുപ്പെക്കക്ടോപര  കുറ്റയപറഞനിടച്ച്  കേക്ടോരഭ്യമനില.  ഒര  തുള്ളനി  പവള്ളമനിലക്ടോത
സക്ടോഹചരഭ്യതനിലക്ടോയനിരനിക്കുയ ഈ മകനക്ടോഹരമക്ടോയ സലകതയച്ച് ആളുകേള വരനതച്ച്.
അഞച്ച് നനിമനിഷയപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് പവള്ളതനിപന്റെ കുപതക്ടോഴുക്കച്ച് ഉണക്ടോകുനതച്ച്. അതനിനക്ടോല്
ഇതരപമക്ടോര സക്ടോഹചരഭ്യയ  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ ഉടനടനി
പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണപമന്നുയ  ദുരന്തനനിവക്ടോരണകസനയുപട  ഒര  യൂണനിറ്റച്ച്  അവനിപട
സക്ടോപനിക്കക്ടോന  സതസരനടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നുമക്ടോണച്ച്   സബ്മനിഷനനിലൂപട
ഗവണ്പമന്റെനികനക്ടോടച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടുനതച്ച്.

12 NOON]

റവനവ്യൂവുയ ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട നക്ടോദക്ടോപുരയ എയ.എല്.എ. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന ഇവനിപട ഉനയനിച
കപക്ടോപല ആ ദുരന്ത ഭൂമനിയനിപല യഥക്ടോര്ത്ഥ പ്രയക്ടോസങ്ങള ഞങ്ങള  കനരനിടച്ച്  കേണതക്ടോണച്ച്.
തുടര്നച്ച്  ഇനപല  നടന  ചടങ്ങുളപപ്പെപട  അകദ്ദേഹയ   വനിശദസ്പീകേരനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
കകേരളതനില്  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തപ്രതനികേരണകസനയുപട  ഒര  പ്രക്ടോകദശനികേ  ദുരന്തപ്രതനികേരണ
കകേന്ദ്രമക്ടോണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  24-6-2016-പല  ഉതരവുപ്രകേക്ടോരയ  ഇഇൗ  കകേന്ദ്രയ
എറണക്ടോകുളതച്ച് സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്  സലയ അനുവദനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.   മദഭ്യകകേരളപമന
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പരനിഗണനയുയ വനിമക്ടോന-കേപ്പെല്-പറയനില്-കറക്ടോഡച്ച് മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലള്ള സഞക്ടോര സഇൗകേരഭ്യങ്ങളുയ
എറണക്ടോകുളപത  വഭ്യവസക്ടോയശക്ടോലകേളുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  അപകേട  സക്ടോധഭ്യതയുയ
പരനിഗണനിചക്ടോണച്ച്  ദുരന്തനനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറ്റനിയുപട  ശനിപക്ടോര്ശ  മക്ടോനനിചച്ച്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര്  കകേന്ദ്രദുരന്തപ്രതനികേരണ  കസനയുപട  കകേരളതനിപല  പ്രക്ടോകദശനികേ
ദുരന്തപ്രതനികേരണകകേന്ദ്രയ  എറണക്ടോകുളതച്ച്  അനുവദനിചതച്ച്.  നനിലവനില്  നക്ടോല്പ്പെതനികയഴുകപര്
അടങ്ങുന  ഒര  സയഘയ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  സയസക്ടോന   സക്ടോമൂഹനികേക്ടോധനിഷനിത
ദുരന്തപ്രതനികേരണകസനയുപട   പരനിശസ്പീലന  കകേന്ദ്രതനില്  തങ്ങനി  കകേരളതനിപന്റെ
വനിവനിധ  ഭക്ടോഗങ്ങളനിപല  ദുരന്തപ്രതനികേരണ  പ്രവര്തനങ്ങപള  സഹക്ടോയനിക്കുന്നുണച്ച്.
മപറ്റക്ടോര  കകേന്ദ്രയ  സക്ടോപനിക്കുനതച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല.  കകേരളകതക്കക്ടോള
ദുരന്തസക്ടോദഭ്യതയുള്ള സയസക്ടോനങ്ങളനില്കപ്പെക്ടോലയ കകേന്ദ്രകസനയുപട ഒര പ്രക്ടോകദശനികേ
ദുരന്തപ്രതനികേരണകകേന്ദ്രമക്ടോണച്ച്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.  2016  പസപ്റ്റയബര്  7-ാം
തസ്പീയതനി  അയഗസ്പീകേരനിച  സയസക്ടോന  ദുരന്തലഘൂകേരണ  ആസൂത്രണ  കരഖയനില്
സക്ടോമൂഹനികേക്ടോധനിഷനിത  ദുരന്തപ്രതനികേരണകസനകേള  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  തസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണച്ച്.
സയസക്ടോന സക്ടോമൂഹനികേക്ടോധനിഷനിത ദുരന്തപ്രതനികേരണകസനയുപട  പരനിശസ്പീലന കകേന്ദ്രയ
തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.  പശുക്കടവച്ച്  കമഖലയനില്
പഞക്ടോയതച്ച് കേമ്മനിറ്റനി ശനിപക്ടോര്ശ പചയ്യുന ഒര വക്ടോര്ഡനിപല പതച്ച് വസ്പീതയ സനദ
പ്രവര്തകേര്ക്കച്ച് സക്ടോമൂഹനികേക്ടോധനിഷ്ടനിത ദുരന്ത പ്രതനികേരണ പരനിശസ്പീലനയ നല്കുനതുയ
പഞക്ടോയത്തുതല  ദുരന്തനനിവക്ടോരണ  കേമ്മനിറ്റനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കക്ടോനകവണ  സക്ടോകങതനികേ
സഹക്ടോയയ  സയസക്ടോന  ദുരന്തനനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറ്റനി,  ജനിലക്ടോ  ദുരന്തനനിവക്ടോരണ
അകതക്ടോറനിറ്റനി എനനിവര് കചര്നച്ച് നല്കുന കേക്ടോരഭ്യവുയ പരനികശക്ടോധനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.

(അദഭ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

(6)  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരയ

ശസ്പീ  .    പകേ  .    എയ  .    ഷക്ടോജനി :  സര്,  കേണ്ണൂര്  പകേക്ടോടനിക്കുണച്ച്  രക്ടോകജന്ദ്ര  നഗര്
കകേക്ടോളനനിക്കച്ച്  സമസ്പീപയ  2016  മക്ടോര്ചച്ച്  24-നച്ച്  രക്ടോത്രനി  11.20-നച്ച്  കജക്ടോത്സ്ന  പവനിത്രപന്റെ
ഉടമസതയനിലള്ളതുയ  വക്ടോടകേയച്ച്  നല്കേനിയതുമക്ടോയ  വസ്പീടനില്നനിന്നുയ  വലനിപയക്ടോര
കസക്ടോടനമുണക്ടോയനി.  വക്ടോടകേയച്ച്  തക്ടോമസനിചനിരനവര്  അനധനികൃതമക്ടോയനി  പവടനിമരനച്ച്
സൂകനിചനിരന്നുപവനക്ടോണച്ച് അറനിയക്ടോന കേഴനിഞതച്ച്.  ഉഗ കസക്ടോടനതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി
സമസ്പീപത്തുള്ള  79  വസ്പീടുകേളക്കച്ച്  വലതുയ  പചറുതുമക്ടോയ  നക്ടോശനഷ്ടയ  സയഭവനിക്കുകേയുയ
അഞച്ച് വസ്പീടുകേള പൂര്ണമക്ടോയനി നശനിക്കുകേയുയ പചയ.  പനി.ഡബത.ഡനി./കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  നക്ടോശനഷ്ടയ  സയബനനിച  അപസപസ്മെന്റെച്ച്  നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.
വസ്പീടുകേളക്കച്ച് രണ്ടുകകേക്ടോടനി പത്തുലകതനിപതനിനക്ടോയനിരയ രൂപയുപട നക്ടോശനഷ്ടവുയ കൃഷനിക്കച്ച്
അനപതനി  അയ്യക്ടോയനിരയ  രൂപയുപട  നഷ്ടമുണക്ടോയതക്ടോയുയ  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ആ  തുകേ
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ഇതുവകരയുയ  അവര്ക്കച്ച്  നല്കേനിയനിടനില.   കസക്ടോടനയ  കകേടച്ച്  പഞടനിയുണര്ന ഒരക്ടോള
ഇവനിപട  ഇരനിപ്പുണച്ച്.  ശസ്പീ.  പജയനിയസച്ച്  മക്ടോതത  എയ.എല്.എ.-യുപട വസ്പീടനിപന്റെ അടുതക്ടോണച്ച്
ഇഇൗ സയഭവയ.  കേകനിരക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിനതസ്പീതമക്ടോയനി അവനിടപത ജനങ്ങള ഒരമനിചച്ച് ഇഇൗ
പ്രശ്നയ കനക്ടോരനിടക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. കേണ്ണൂര് ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയതച്ച് മുനകേപയ്യടുതക്ടോണച്ച്
രണക്ടോമതച്ച് എസനികമറ്റച്ച് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയതച്ച്.  കേക്ടോരഭ്യയ വളപര ഗഇൗരവമുളളതക്ടോ  ണച്ച്.  കകേസ്സുയ
അകനസഷണവുപമക്ടോപക്ക  ഗയഭസ്പീരമക്ടോയനി  നടക്കപട.  പകക  നനിരപരക്ടോധനികേളക്ടോയ  വസ്പീട്ടുകേക്ടോര്ക്കച്ച്
അടനിയന്തരമക്ടോയനി സഹക്ടോയയ അനുവദനിക്കണപമനച്ച് വനിനസ്പീതമക്ടോയനി അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

റവനവ്യൂവുയ ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന) :  സര്,
കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് പുഴക്ടോരനി വനികലജനില് രക്ടോകജന്ദ്രനഗര് കകേക്ടോളനനിക്കുസമസ്പീപമുളള  വസ്പീടനില്
സൂകനിചനിരന പടക്കയ  24-3-2016-നച്ച്  രക്ടോത്രനി പപക്ടോട്ടുകേയുണക്ടോയനി.   കസക്ടോടനതനില്
പരനികക്കറ്റവര്ക്കുയ വസ്പീടുകേളക്കുണക്ടോയ നക്ടോശനഷ്ടതനിനുയ ധനസഹക്ടോയയ  നല്കുനതനിനക്ടോയനി
ജനിലക്ടോ  കേളകര്  സമര്പ്പെനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  6-4-2016-ല്  കൂടനിയ  മനനിസഭക്ടോകയക്ടോഗയ
പരനിഗണനിക്കുകേയുയ  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരയ നല്കുനതനിനച്ച്  ജനിലക്ടോ കേളകര് കേണക്കക്ടോക്കനിയ
90,82,400  രൂപ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനിയുപട ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ നനിധനിയനില്നനിന്നുയ
പതരപഞടുപ്പെച്ച്  കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  അനുമതനിക്കച്ച്  വനികധയമക്ടോയനി  നല്കേക്ടോനുയ  അനച്ച്
തസ്പീരമക്ടോനനിചനിരന്നു.  ഇലകന  പപരമക്ടോറ്റചടയ  നനിലവനിലണക്ടോയനിരന  സമയതച്ച്
ഫയലകേള  പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിചനിരന  കേമ്മനിറ്റനി  ടനി  വനിഷയയ
19-4-2016-ല്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുയ  പ്രസ്തുത  അപകേടതനിനച്ച്  ഇരയക്ടോയവരപട
വനിശദവനിവരങ്ങള  ലഭഭ്യമക്ടോക്കക്ടോന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുയ  പചയ്തനിരന്നു.  ആയതുപ്രകേക്ടോരയ
കേണ്ണൂര്  ജനിലക്ടോ  കേളകറനില്നനിനച്ച്  ലഭനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  രണ്ടുകകേക്ടോടനി  മൂന്നുലകതനി
പതനികനഴക്ടോയനിരയ  രൂപയുപട  നഷ്ടമുണക്ടോയനിട്ടുപണനച്ച് അറനിയനിക്കുകേയുയ  സയസക്ടോന
ദുരന്തപ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്നനിന്നുയ തുകേ അനുവദനിക്കുന കേക്ടോരഭ്യയ പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുമുണക്ടോയനി.
വസ്പീടനില് സൂകനിചനിരന പടക്കയ പപക്ടോടനിയക്ടോണച്ച് ദുരന്തയ സയഭവനിചപതനതനിനക്ടോലയ ഇഇൗ
അപകേടയ  കസറ്റച്ച്  എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയുപട  പരനിഗണനയനില്  വനനിടനിലക്ടോതതനിനക്ടോലയ
ഇപതക്ടോര കസറ്റച്ച് പസസനിഫനികേച്ച് ഡനിസക്ടോസറക്ടോയനി അയഗസ്പീകേരനിചനിടനിലക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യതനില്
ടനി അപകേടതനില്പപ്പെടവര്ക്കച്ച് സയസക്ടോന ദുരന്തപ്രതനികേരണ നനിധനി,  കദശസ്പീയ ദുരന്ത
പ്രതനികേരണ  നനിധനി  എനനിവയനില്നനിന്നുയ  സക്ടോമതനികേ  സഹക്ടോയയ  നല്കേക്ടോന
കേഴനിയനില.  തുടര്നച്ച് ടനി വനിഷയതനില് ധനകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ ആരക്ടോയുകേയുയ
മുഖഭ്യമനനിയുപട  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  നനിധനിയുപട  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കച്ച്  വനികധയമക്ടോയനി
ധനസഹക്ടോയയ അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയുമക്ടോണച്ച്.

(7)  ഭകകഭ്യക്ടോല്പ്പെനങ്ങളുപട വനിപണനയ തടയല് 

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    ശശനി :  സര്,  ജനങ്ങളുപട ജസ്പീവനുയ ആകരക്ടോഗഭ്യതനിനുയ ഏപറ
ഹക്ടോനനികേരമക്ടോയ ഭകകഭ്യക്ടോല്പ്പെനങ്ങള നമ്മുപട  നക്ടോടനില്  ഏപറ വനിറ്റഴനിക്കപപ്പെടുന്നുപവനതച്ച്
ഇതനിനുമുമച്ച് ചര്ചപചയ്തനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്. അതനില് ഭകഭ്യധക്ടോനഭ്യങ്ങളുയ പഴവുയ പചക്കറനിയുയ
പലവഭ്യജ്ഞനങ്ങളുയ  മത്സഭ്യവുയ  മക്ടോയസവുപമക്ടോപക്ക  ഉളപപ്പെടുയ.  ഇതനിനനിടയനില്
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ജനങ്ങളനില് ഭസ്പീതനി പരതനിപക്കക്ടോണച്ച് വഭ്യക്ടോജമുട സയബനനിചച്ച്  ഒര വക്ടോര്ത പുറത്തു
വന്നു.  അതച്ച് സക്ടോമൂഹഭ്യ മക്ടോധഭ്യമങ്ങളനിലയ പത്രമക്ടോധഭ്യമങ്ങളനിലയ വലനിയ ചര്ചയക്ടോയനി.
ഇകപ്പെക്ടോള  പറഞ്ഞുകകേളക്കുനതച്ച്  പക്ടോസനിക്കനികനക്ടോടച്ച്  സമക്ടോനമക്ടോയ  ഒര  മുടയുപട
കതക്ടോടക്ടോണച്ച്  ഇതനിനുള്ളപതനക്ടോണച്ച്.   രണച്ച്  കവര്ഷനുണച്ച്.   ഒനച്ച്  രക്ടോസമുട,  മപറ്റക്ടോനച്ച്
കേക്ടോലക്ടോവസയനിലണക്ടോയ  വഭ്യതനിയക്ടോനതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗയ.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  യഥക്ടോര്ത്ഥ
വസ്തുതപയന്തക്ടോപണനച്ച്  ജനങ്ങപള  അറനിയനികക്കണതുണച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെയുയ
ആകരക്ടോഗഭ്യ  വകുപ്പെനികന്റെയുയ  ഫലപ്രദമക്ടോയ  ഇടപപടല്  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനിലണക്ടോകേണയ.
ജനങ്ങള  വലനിയ  ആശങയനിലക്ടോണച്ച്.  ഇതുകപക്ടോപലയക്ടോണച്ച്  ഉണക്ക  മത്സഭ്യതനിപന്റെ
അവസയുയ.  അതുയ  ജനങ്ങള വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.   ഇകപ്പെക്ടോള
പുറത്തുവരന  വക്ടോര്ത  മൃതകദഹയ  കകേടുകൂടക്ടോപത  സൂകനിക്കക്ടോന  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന
കഫക്ടോര്മക്ടോലനിന എന വനിഷപദക്ടോര്ത്ഥയ  കചര്തക്ടോണച്ച്  മത്സഭ്യയ  ഉണക്കുനപതനക്ടോണച്ച്.
അഴുകേനിയ മസ്പീനക്ടോണച്ച് നക്ടോഗപടണത്തുനനിന്നുയ മറ്റുയ നമ്മുപട നക്ടോടനികലക്കച്ച് വരനതച്ച്. ഇതച്ച്
മക്ടോരകേമക്ടോയ ആകരക്ടോഗഭ്യപ്രശ്നങ്ങള ഉണക്ടോക്കുന്നുണച്ച്.  വനികദശ  രക്ടോജഭ്യങ്ങളനില്നനിനക്ടോണച്ച്
ഇവനിപട  വരനപതങനിലയ  അതച്ച്  പചപപന  വഴനിയക്ടോണച്ച്  എത്തുനതച്ച്.  അവനിപടവചച്ച്
ഇതനിപന്റെ പരനികശക്ടോധന ഫലപ്രദമക്ടോയനി നടത്തുന്നുപണനച്ച് ഉറപ്പുവരതക്ടോന ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
സക്ടോധനിക്കണയ.  മപറ്റക്ടോനച്ച്,  ഇവനികടയവരന ഭകഭ്യവസ്തുക്കള  സയസക്ടോനക്ടോതനിര്തനിയനില്
വച്ചുതപന  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണയ. ജനങ്ങളുപട ആകരക്ടോഗഭ്യതനിപന്റെയുയ
ജസ്പീവപന്റെയുയ  പ്രശ്നതനില്  ഗഇൗരവമക്ടോയ  ഇടപപടല്  ആകരക്ടോഗഭ്യ  വകുപ്പെനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തു
നനിന്നുമുണക്ടോകേണപമനച്ച് ഞക്ടോന അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ആകരക്ടോഗഭ്യവുയ സക്ടോമൂഹഭ്യനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി  .    പകേ  .    പകേ  .    പപശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്, 1976-പല ഭകഭ്യ സരകക്ടോ ഗുണനനിലവക്ടോര നനിയമപത അടനിസക്ടോനമക്ടോക്കനിയക്ടോണച്ച്
ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക പരനികശക്ടോധനിക്കുനതച്ച്.  മത്സഭ്യയ,  മക്ടോയസയ,  മുട,  പചക്കറനി,  പക്ടോല്,
പക്ടോലലനങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുയ  പക്ടോകേയ  പചയ്യക്ടോപത  കേഴനിക്കുന  ഭകഭ്യവസ്തുക്കളുയ
കഹക്ടോടലകേളനിലയ മറ്റുയ  പക്ടോകേയ പചയ്തച്ച്  വനില്ക്കുന ഭകഭ്യവസ്തുക്കളുയ മക്ടോയമനിലക്ടോതതുയ
ആകരക്ടോഗഭ്യതനിനച്ച് ഹക്ടോനനികേരമലക്ടോതതുമക്ടോപണനച്ച് ഉറപ്പുവരതണപമനച്ച് ഇഇൗ നനിയമതനില്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച്  പരനികശക്ടോധനയക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനങ്ങള
സയസക്ടോനതച്ച് ഏര്പപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്. ഭകഭ്യ സരകക്ടോ കേമ്മസ്പീഷണറുപട നനിയനണതനില്
എലക്ടോ ജനിലകേളനിലയ അസനിസന്റെച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി കേമ്മസ്പീഷണര്മക്ടോര് പ്രകതഭ്യകേ പരനികശക്ടോധന
നടത്തുന്നുണച്ച്.  അതുകപക്ടോപല  നനിയമസഭക്ടോ  മണ്ഡലക്ടോടനിസക്ടോനതനില്  ഫുഡച്ച്  കസഫനി
ആഫസ്പീസര്മക്ടോരയ ചുമതലവഹനിക്കുന്നുണച്ച്.  ഭകഭ്യ സരകക്ടോ ഉകദഭ്യക്ടോഗസര് കശഖരനിക്കുന
സക്ടോമനിളുയ മറ്റുയ തനിരവനന്തപുരയ, എറണക്ടോകുളയ, കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച് എനനിവനിടങ്ങളനിലള്ള
മൂനച്ച് ലകബക്ടോറടറനികേളനില് പരനികശക്ടോധനയച്ച് അയയയ.  പരനികശക്ടോധനയനില് കുറ്റക്കക്ടോരക്ടോപണനച്ച്
കേപണതനിയക്ടോല്  നനിയമയ  അനുശക്ടോസനിക്കുന  വനിധതനില്  കപ്രക്ടോസനികേവ്യൂഷന/
അഡ്ജുഡനികക്കഷന/നനികരക്ടോധന നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കുയ. ഇതനിനക്ടോയനി സയസക്ടോനപത
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എലക്ടോ ആര്.ഡനി.ഒ.-മക്ടോകരയുയ  അഡ്ജുഡനികക്കഷന ഓഫസ്പീസര്മക്ടോരക്ടോയനി കനക്ടോടനിപപഫ
പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  അപ്പെസ്പീലകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച്  തനിരവനന്തപുരയ  II-ാം  അഡസ്പീഷണല്
ജനിലക്ടോ ജഡ്ജനിപയ സയസക്ടോന ഭകഭ്യ സരകക്ടോ അപ്പെകലറ്റച്ച് ടനിബവ്യൂണലക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര്
കനക്ടോടനിപപഫ  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ  സയവനിധക്ടോനങ്ങപളലക്ടോയ  ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണച്ച്  ഇതരയ
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  പപകേകേക്ടോരഭ്യയ  പചയ്യുനതച്ച്.  ചനിലകപ്പെക്ടോള  പസഷഭ്യല്  സ്കസക്ടോഡുകേള
രൂപസ്പീകേരനിച്ചുള്ള  പരനികശക്ടോധനയുയ  നടത്തുന്നുണച്ച്.  കപ്രക്ടോസനികേവ്യൂഷന  നടപടനികേളുയ
പപഫനുയ  അടക്കമുള്ള  തുടര്നടപടനികേള  ഇതരയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്  സസസ്പീകേരനിച്ചു
വരന്നുണച്ച്. ഇങ്ങപനയുള്ള നടപടനികേളുപട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി മക്ടോയയകേലര്ന ആഹക്ടോരപദക്ടോര്ത്ഥങ്ങള
നല്കുനതനില്  കുറവുവനനിട്ടുണച്ച്.  ചനിലയനിനയ  പചക്കറനികേളനില്  കേസ്പീടനക്ടോശനിനനികേളുപട
അയശയ  കേപണതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ബസ്പീനസച്ച്,  കേറനികവപ്പെനില,  പചമുളകേച്ച്,  പുതനിനയനില,
മലനിയനില,  പക്ടോലകേച്ച് ചസ്പീര,  ബസ്പീറ്റച്ച്റൂടച്ച്,  കകേക്ടോവയ തുടങ്ങനിയ പചക്കറനികേളനില് ഇതരതനിലള്ള
കേസ്പീടനക്ടോശനിനനികേള അമനിതമക്ടോയനി കേപണതനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനിപനതനിപര ചനില നടപടനികേളുയ
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേറനികവപ്പെനിലയനിലയ മലനിയനിലയനിലമക്ടോണച്ച് ഒനനില്ക്കൂടുതല് കേസ്പീടനക്ടോശനിനനികേളുപട
സക്ടോനനിദഭ്യയ കേപണതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ഇവനിപട  പരക്ടോമര്ശനിചനിടനിപലങനിലയ കകേക്ടോഴനിയനിറചനിയനിലയ
ഇതുകപക്ടോലള്ള വനിഷക്ടോയശമുണച്ച്.  പതച്ച് ചനിക്കന സക്ടോമനിളുകേള കശഖരനിചച്ച് ആന്റെനിബകയക്ടോടനികേച്ച്
പരനികശക്ടോധന നടത്തുന ഹഹദരക്ടോബക്ടോദനിപല ലക്ടോബനില് പരനികശക്ടോധനിചകപ്പെക്ടോള രപണണതനില്
ആന്റെനിബകയക്ടോടനിക്കനിപന്റെ  സക്ടോനനിദഭ്യയ  കേപണതനി.  കൃത്രനിമ  കകേക്ടോഴനിമുടയുപട  കേക്ടോരഭ്യയ
ഇവനിപട  പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  ധക്ടോരക്ടോളയ  വക്ടോര്തകേള
വനനിരന്നു.  ചനില  മുടയുപട  ഘടനയനില്  വലനിയ  വഭ്യതഭ്യക്ടോസയ  കേപണതനി.  മുടയുപട
സക്ടോമനിളുകേള കശഖരനിചച്ച് ശക്ടോസസ്പീയ പരനികശക്ടോധന നടതനിയകപ്പെക്ടോള അതച്ച് യഥക്ടോര്ത്ഥ
കകേക്ടോഴനിമുടയക്ടോപണനച്ച്  മനസനിലക്ടോയനി.  ജനനിതകേ  പ്രകതഭ്യകേതയുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ
ഘടനയനില്  പചറനിയ  മക്ടോറ്റമുണക്ടോയപതനച്ച്  അറനിയനില.  കകേക്ടോഴനിമുടയുപട  പവയനിറ്റച്ച്
പരനികശക്ടോധനിചച്ച്  തൂക്കതനില്  വഭ്യതഭ്യക്ടോസമുള്ള  മൂനച്ച്  സക്ടോമനിളുകേളക്ടോണച്ച്  കൂടുതല്
ഗഇൗരവമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനയച്ച്  വനികധയമക്ടോക്കനിയതച്ച്.  എനക്ടോല്  പരനികശക്ടോധനയനില്
ഇതനിപന്റെ  ഉള്ളടക്കതനില്  ഏപതങനിലയ  രക്ടോസവസ്തുക്കള  ഉള്ളതക്ടോയനി  കേപണതക്ടോന
സക്ടോധനിചനിടനില.  ഈ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  പുറത്തുവനതനിനുകശഷവുയ  പല
സലത്തുനനിന്നുയ പക്ടോസനികേച്ച് മുട ലഭനിചനിട്ടുപണന വക്ടോര്ത ഉകദഭ്യക്ടോഗസപര അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
അതച്ച് വസ്പീണ്ടുയ പരനികശക്ടോധനയച്ച് വനികധയമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി പകേക്ടോടുതനിട്ടുണച്ച്. ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്
ജനങ്ങള  ഭസ്പീതനിയനിലക്ടോണച്ച്.  വഭ്യക്ടോജമുട  ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിചച്ച്  വനിതരണയ  പചയ്യുനനിപലന
വക്ടോര്ത വപനങനിലയ പരനികശക്ടോധനകേള നനിര്തനിവയനനില.  ഇതരയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്
ഇനനിയുയ   പരനികശക്ടോധന  നടത്തുനതക്ടോണച്ച്.   ഭകഭ്യകയക്ടോഗഭ്യമലക്ടോത  മക്ടോയയകേലര്ന
ആഹക്ടോരയ  പരനികശക്ടോധനിക്കുനതനിനുള്ള  സയവനിധക്ടോനയ  കൂടുതല്  ശകമക്ടോക്കുനതനിനച്ച്
തസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണച്ച്.  പുറത്തുനനിന്നുവരന  ആഹക്ടോരസക്ടോധനങ്ങള  പരനികശക്ടോധനിചച്ച്
റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  പചകയ്യണതച്ച് ഫുഡച്ച് കസഫനി ആന്റെച്ച് സക്ടോനകഡര്ഡ്സച്ച് അകതക്ടോറനിറ്റനി ഓഫച്ച്



സബ്മനിഷന 403

ഇന്തഭ്യയക്ടോണച്ച്. ഈ അകതക്ടോറനിറ്റനിയുപട  സര്ടനിഫനിക്കറ്റച്ച് ലഭനിചക്ടോല് പനിനസ്പീടച്ച് പരക്ടോതനിയുപട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനികട കകേരളതനില് പരനികശക്ടോധന നടതക്ടോന സക്ടോധനിക്കൂ. പചഹനയനില്നനിനച്ച്
ഭകണസക്ടോധനങ്ങള വരനതച്ച്  എഫച്ച്.എസച്ച്.എസച്ച്.എ.ഐ.   (Food Safety and
Standards Authority of India)യുപട മുദ്രകയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച്.  അവനിടപത പരനികശക്ടോധന
കേര്ശനമക്ടോക്കക്ടോന ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തഭ്യകയക്ടോടച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെടക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.  ഈ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനതനിനുകശഷയ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  നടപടനികേള
ഊര്ജ്ജനിതപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  2121  സക്ടോപനങ്ങള പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണച്ച്.   അനപതനിനക്ടോലച്ച്
ലകതനി  അയ്യക്ടോയനിരതനി  അഞ്ഞൂറച്ച്  രൂപ നക്ടോലച്ച്  മക്ടോസതനിനനിടയനില്  ഹഫന
ഈടക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. ഗുരതരമക്ടോയ ലയഘനയ കേപണതനിയ പപതക്ടോനപതച്ച് സക്ടോപനങ്ങളുപട
പ്രവര്തനയ  നനിര്തനിവയകേയുയ  കകേക്ടോടതനി  മുമക്ടോപകേ  79  കകേസ്സുകേള  ഫയല്
പചയ്യുകേയുയ പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ഇതുസയബനനിച പരനികശക്ടോധന ഊര്ജ്ജനിതമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.
ഈ  പറയുന  പരക്ടോതനികേളുപട  അടനിസക്ടോനതനില്  പരനികശക്ടോധന  കുകറക്കൂടനി
ഊര്ജ്ജനിതമക്ടോക്കക്ടോയ.  ശുദമക്ടോയ  ഭകണയ  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭനിക്കുപമനച്ച്  ഉറപ്പുവരതക്ടോന
എലക്ടോ സജ്ജസ്പീകേരണവുയ സര്ക്കക്ടോര് ഉപകയക്ടോഗപപ്പെടുത്തുപമനക്ടോണച്ച്  ഈ സബ്മനിഷനച്ച്
മറുപടനിയക്ടോയനി നല്കേക്ടോനുള്ളതച്ച്.

(8)  കസക്ടോടച്ച് അഡനിഷന

ശസ്പീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന:  സര്,  കകേരളതനിപന്റെ  സസക്ടോശയ  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ
ചരനിത്രതനില് രകരൂകനിത സമരങ്ങളക്കച്ച് കനതൃതസയ നല്കേനിയ,  രകസക്ടോകനികേപള
സൃഷ്ടനിച സനി.പനി.ഐ.(എയ.)-പന്റെയുയ  കപക്ടോഷകേ സയഘടനയുപടയുയ  ഏറ്റവുയ  വലനിയ
മലക്കയമറനിചനിലനിനക്ടോണച്ച്  കകേരളയ  സക്ടോകഭ്യയ വഹനിചതച്ച്.  പ്രതനിപക സമരതനിപനക്ടോടുവനില്
കകേരളസ്പീയ  പപക്ടോതുസമൂഹവുയ  വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനി  സമൂഹവുയ  ആഗഹനിക്കുനതുകപക്ടോപല
ഒരകവള ഫസ്പീസച്ച് കുറയക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോയനി മക്ടോകനജുപമന്റുകേള കേടന്നുവനകപ്പെക്ടോള അതനിനച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോപത  വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേപള  പകേക്ടോള്ളയടനിക്കുന  തസ്പീരമക്ടോനങ്ങളക്കച്ച്  മുമനില്
പഞപുച്ഛമടക്കനിനനിന  ഇടതച്ച്  യുവജന  കനതക്ടോക്കനക്ടോര്ക്കച്ച്   എപന്റെ  പറഡച്ച്  സലവ്യൂടച്ച്
അര്പ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

കേണ്ണൂര്,  കേരണ  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  'നസ്പീറ്റച്ച്'
അടനിമറനിക്കപപ്പെടുന ഒര സനിതനിവനികശഷയ കസക്ടോടച്ച് അകലക്ടോടച്ച്പമന്റെനില്   കേക്ടോണക്ടോനനിടയക്ടോയനി.
മക്ടോധഭ്യമങ്ങള  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  പചയ്തതുകപക്ടോപല  എലക്ടോ  നനിയമങ്ങളുയ  കേക്ടോറ്റനില്പ്പെറതനി
പകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഈ  കകേക്ടോകളജുകേള  അഡനിഷന  പ്രകനിയയുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോയതച്ച്.
ഇവനിപട സക്ടോമൂഹഭ്യനസ്പീതനിപയലക്ടോയ അടനിമറനിക്കപപ്പെട്ടു. 250 എയ.ബനി.ബനി.എസച്ച്.  സസ്പീറ്റുകേളനില്
വലനിയ കമകക്കടക്ടോണച്ച് നടനതച്ച്. സപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതനി അവര്ക്കച്ച് ഫസ്പീസമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്
ചനില ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കേനിപയങനില്കപ്പെക്ടോലയ  അതനില്നനിപനലക്ടോയ  വഭ്യതഭ്യസമക്ടോയനി
കൂടുതല്  ഫസ്പീസച്ച്  ഈടക്ടോക്കുകേയക്ടോണുണക്ടോയതച്ച്.  അറുപതനിനക്ടോലച്ച്  ലകയ  രൂപകയക്ടോളയ
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ഉപണങനില്മക്ടോത്രയ  അഡനിഷനുകവണനി  ശമനിചക്ടോല്  മതനിപയന  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശയ
നല്കുകേയുയ പതച്ച് ലകയ രൂപ പലനിശരഹനിത പഡകപ്പെക്ടോസനിറ്റക്ടോയനി നല്കേണപമന്നുയ
ഫസ്പീസനിനുപുറകമ ബക്ടോങച്ച് ഗഭ്യക്ടോരണനി,  അതുയ നക്ടോല്പ്പെതച്ച് ലകതനിപന്റെ  മുഴുവന തുകേയുയ
ഉപണങനില്  മക്ടോത്രകമ  അവര്ക്കച്ച്  അഡനിഷന  ലഭഭ്യമക്ടോകുകേയുളപവന്നുയ  പകേടനിവച
രണരലകയ  രൂപകപക്ടോലയ  നഷ്ടമക്ടോകുകേയുയ  അതനിനുപുറകമ  ഹഫന  ചുമത്തുകേയുയ
പചയ്യുപമന  സനിതനിവനികശഷയ  സയജക്ടോതമക്ടോകുകേയുയ  പചയ. പമറനിറ്റനില്  അഡനിഷന
ലഭനിച,  ആള ഇന്തഭ്യ എനടനസനില് പ്രകവശനയ ലഭനിച കകേരളതനിപല കുടനികേളക്കച്ച്
അഡനിഷന ലഭനിക്കക്ടോത സനിതവനികശഷമുണക്ടോയനി.  സനി.പനി.പഎ.(എയ)-പന്റെ മുതനിര്ന
കനതക്ടോക്കനക്ടോര്ക്കച്ച് കനരനിടച്ച് ബനമുളള കേണ്ണൂര് പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനില് മക്ടോകനജുപമന്റുമക്ടോയനി
ഒത്തുകേളനിച  സനിതനിവനികശഷയ  നനിലവനിലണച്ച്.  കകേരളപത  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന
അഡസകക്കറ്റച്ച് ജനറല് ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില് കുറ്റകേരമക്ടോയ മഇൗനമക്ടോണച്ച് അവലയബനിചതച്ച്.
മക്ടോകനജുപമന്റുകേളപക്കതനിപര ഒരവക്ടോക്കുകപക്ടോലയ ശബനിക്കക്ടോന അകദ്ദേഹയ തയ്യക്ടോറക്ടോയനില.
അവനിപടയക്ടോണച്ച്  ഈ  ഇരടതക്ടോപ്പെച്ച്  നയയ  നമ്മള മനസനിലക്ടോകക്കണതച്ച്.   നനിലവനില്
കകേരളതനിപല പമഡനിക്കല് സസ്പീറ്റച്ച്  അകലക്ടോടച്ച്പമന്റുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് നനിയമങ്ങളക്കുയ
സര്ക്കക്ടോരനിനുയ  കകേക്ടോടതനിക്കുയ  വനിലകേല്പ്പെനിക്കക്ടോത ഈ മക്ടോകനജുപമന്റുകേളപക്കതനിപര
എന്തച്ച്  നടപടനിയക്ടോണച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്?  250  സസ്പീറ്റുകേളനികലക്കുള്ള
അഡനിഷന റദ്ദേച്ച് പചയ്യക്ടോനുയ അഡനിഷനച്ച് അര്ഹരക്ടോയ കുടനികേപള കജക്ടോയനിന പചയ്യനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ
കവണ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കണയ. സമരയ അടനിമറനിക്കക്ടോന കേക്ടോണനിച ആര്ജ്ജവതനിപന്റെ
നൂറനിപലക്ടോനച്ച് ഈ മക്ടോകനജുപമന്റുകേളപക്കതനിപര പുലര്തക്ടോന കേഴനിഞനിരന്നുപവങനില്
അവരപട  എന.ഒ.സനി.-യുയ   അഫനിലനികയഷനുയ റദ്ദേച്ച്  പചയ്യക്ടോന  കേഴനിയുമക്ടോയനിരന്നു.
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനിലക്ടോണച്ച്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇച്ഛക്ടോശകനികയക്ടോടുകൂടനി  ഇടപപകടണപതനച്ച്
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂപട ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.

ആകരക്ടോഗഭ്യവുയ സക്ടോമൂഹഭ്യനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്,  പമഡനിക്കല്,  പഡന്റെല്  പ്രകവശനതനിനച്ച്  സര്ക്കക്ടോരമക്ടോയനി  കേരക്ടോര്
ഒപ്പെനിടക്ടോത കേണ്ണൂര്,  കേരണക്ടോ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേള സസന്തയനനിലയച്ച് നടതനിയ
പ്രകവശന വനിവരയ യഥക്ടോസമയയ പ്രകവശന പരസ്പീകക്ടോ കേമ്മസ്പീഷണര്ക്കച്ച് ഹകേമക്ടോറണപമന
ഹഹകക്കക്ടോടതനി നനിര്കദ്ദേശയ ഈ കകേക്ടോകളജുകേള അടനിമറനിചതനിപനത്തുടര്നച്ച് സസക്ടോശയ
പ്രകവശനതനില് നനിലനനില്ക്കുന പ്രതനിസനനി സയബനനിച സബ്മനിഷനക്ടോണച്ച് ശസ്പീ.
ഹഹബനി ഈഡന ഇവനിപട ഉനയനിചതച്ച്.  എനക്ടോല് എഴുതനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോപത അകദ്ദേഹയ
പരക്ടോമര്ശനിച  കുറചച്ച്  വനിഷയങ്ങളുണച്ച്.  അതനിനുള്ള  മറുപടനി  ഈ  വനിഷയയ
പരക്ടോമര്ശനിചകശഷയ  നല്കേക്ടോയ.

കേണ്ണൂര് പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജച്ച്, കേരണക്ടോ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജച്ച്, കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്
പകേ.എയ.സനി.ടനി.  പമ ഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജച്ച്  എനസ്പീ  സസകേക്ടോരഭ്യ-സസക്ടോശയ  പമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജുകേളക്ടോണച്ച്  ഈവര്ഷയ സര്ക്കക്ടോരമക്ടോയുള്ള കേരക്ടോര് ഒപ്പുവയക്ടോതനിരനതച്ച്.   സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച്
ഈ  കകേക്ടോകളജുകേപള  നനിയനനിക്കക്ടോനുള്ള  നനിയമപരനിരക  ഇലക്ടോതനിരനതനിനക്ടോല്
അഡനിഷന സൂപ്പെര്ഹവസറനി കേമ്മനിറ്റനിയക്ടോണച്ച്  പ്രകവശന നടപടനികേളനിപല സതക്ടോരഭ്യത
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പരനികശക്ടോധനിക്കുനതച്ച്. ഓണ്ഹലന അകപകകേള സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിപല സതക്ടോരഭ്യതയനിലക്ടോയ്മയുയ
അകപകകേരപട ലനിസച്ച്,  റക്ടോങച്ച്  ലനിസച്ച്,  അകലക്ടോടച്ച്പമന്റെച്ച്  ലനിസച്ച്  എനനിവ പവബ്ഹസറ്റനില്
പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതുയ  അകപകക്ടോ  സമര്പ്പെണതനിനച്ച്  പവബ്ഹസറ്റച്ച്  സഇൗകേരഭ്യയ
പലകപ്പെക്ടോഴുയ  ലഭഭ്യമക്ടോക്കക്ടോതനിരനതനിപന്റെയുയ  അടനിസക്ടോനതനില്  കേണ്ണൂര്  പമഡനിക്കല്
കകേക്ടോകളജച്ച്, കേരണ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജച്ച് എനനിവനിടങ്ങളനിപല പ്രകവശനയ അഡനിഷന
സൂപ്പെര്ഹവസറനി  കേമ്മനിറ്റനി  2-10-2016-പല ഉതരവനിലൂപട  റദ്ദേക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത
വനിഷയയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട സസ്പീക്കര്കൂടനി ശദനികക്കണതക്ടോണച്ച്. ഇതനില് ഒര നടപടനിയുയ
സസസ്പീകേരനിചനിടനിപലനക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  ഹഹബനി  ഈഡപന്റെ  ആകരക്ടോപണയ.  ഇതരതനില്
പ്രകവശനയ  റദ്ദേച്ച്  പചയ്ത  അഡനിഷന  സൂപ്പെര്ഹവസറനി  കേമ്മനിറ്റനിയുപട  ഉതരവനിപന
കചക്ടോദഭ്യയ പചയപകേക്ടോണച്ച് കേരണ, കേണ്ണൂര് പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേള ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
ഹഹകക്കക്ടോടതനിപയ  സമസ്പീപനിച്ചു.  ഈ  രണച്ച്  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളക്ടോണച്ച്
സര്ക്കക്ടോരമക്ടോയനി  കേരക്ടോര്  ഒപ്പെനിടക്ടോതനിരനതച്ച്.  പകേ.എയ.സനി.ടനി.-യുപടതച്ച്  കവപറക്ടോര
കകേസക്ടോണച്ച്.  അവസക്ടോന നനിമനിഷതനിലക്ടോണച്ച് അവര്ക്കച്ച് എയ.സനി.ഐ.-യുപട അയഗസ്പീകേക്ടോരയ
ലഭനിചതച്ച്.  ഈ കകേക്ടോകളജുകേളനിപല അകപകകേപരയുയ അകപക നനിരസനിക്കപപ്പെടവപരയുയ
പ്രകവശനയ കനടനിയവപരയുയ പ്രകവശനയ സയബനനിചച്ച് അഡനിഷന സൂപ്പെര്ഹവസറനി
കേമ്മനിറ്റനിക്കച്ച്  പരക്ടോതനി  നല്കേനിയവപരയുപമലക്ടോയ  പരനിഗണനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  പ്രകവശനയ
പൂര്തനിയക്ടോകക്കണ  അവസക്ടോന  തസ്പീയതനിയക്ടോയ  7-10-2016-നുതപന  പ്രകവശന
നടപടനികേളുപട  സൂക്ഷ്മ  പരനികശക്ടോധന  നടത്തുനതനിനുയ  പമരനിറ്റച്ച്  അടനിസക്ടോനതനില്
പ്രകവശനയ  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുയ  പ്രകവശന  കേമ്മസ്പീഷണപറ  ചുമതലപപ്പെടുതനിപക്കക്ടോണച്ച്
6-10-2016-നച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  ഉതരവക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടക്ടോപത
ഇതുസയബനനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോനുയ  പ്രകവശന
പരസ്പീകക്ടോ  കേമ്മസ്പീഷണകറക്ടോടച്ച്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരന്നു.   എനക്ടോല്  കകേക്ടോടതനി  ഉതരവനില്
പരക്ടോമര്ശനിചനിരന  പ്രകവശനയ  സയബനനിക്കുന  ആധനികേക്ടോരനികേ  കരഖകേപളക്ടോന്നുയ
തപന കേണ്ണൂര് പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജച്ച് അധനികേക്ടോരനികേള ഹക്ടോജരക്ടോക്കനിയനിടനില. എനക്ടോല്
ഹക്ടോജരക്ടോക്കനിയ  ഏതക്ടോനുയ  കരഖകേള  ആധനികേക്ടോരനികേത  ഉള്ളകതക്ടോ  അകപകകേരപട
റക്ടോങച്ച്,  കേക്ടോറ്റഗറനി എനനിവ സയബനനിച പൂര്ണമക്ടോയ വനിവരങ്ങള ഉളപക്കക്ടോളനകതക്ടോ
ആയനിരനനില. കൂടക്ടോപത കകേക്ടോകളജനിപന പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിച്ചുവനവര് കസക്ടോടച്ച് അഡനിഷന
പ്രകനിയയനില്  സഹകേരനിക്കുകേകയക്ടോ  ഹക്ടോജര്  കരഖപപ്പെടുത്തുകേകയക്ടോ  പചയ്തനിടനില.
കകേക്ടോകളജച്ച്  അധനികൃതരപട  നനിസഹകേരണവുയ പൂര്ണമക്ടോയ വനിവരങ്ങളുപട  അഭക്ടോവവുയമൂലയ
കേണ്ണൂര്  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജനിപല  പ്രകവശനയ  സയബനനിചച്ച്  സൂക്ഷ്മപരനികശക്ടോധന
നടതക്ടോകനക്ടോ  പമരനിറ്റടനിസക്ടോനതനില്  പ്രകവശനയ  ഉറപ്പുവരതക്ടോകനക്ടോ  പ്രകവശന
പരസ്പീകക്ടോ കേമ്മസ്പീഷണര്ക്കച്ച് സക്ടോധനിചനിടനില. പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച് കേരണ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജച്ച്
അധനികൃതര് ലഭഭ്യമക്ടോക്കനിയ കരഖകേളുപട അടനിസക്ടോനതനില്,  പരക്ടോതനിക്കക്ടോപര സയബനനിച
വനിവരങ്ങള  അഡനിഷന  സൂപ്പെര്ഹവസറനി  കേമ്മനിറ്റനിക്കച്ച്  ലഭനിച  സക്ടോഹചരഭ്യതനില്
പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച് കേരണ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജച്ച് അധനികൃതര് പ്രകവശനയ നല്കേനിയനിരന
70 വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേള ഉളപപ്പെപട അര്ഹരക്ടോയ 100 വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേപള പതരപഞടുത്തു.
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കനരപത പ്രകവശനയ കനടനിയനിരനവരനില്  30  കപര് കമവനിരദമക്ടോയനി പ്രകവശനയ
കനടനിയതക്ടോയനി  കേപണതനി  അവരപട  ലനിസച്ച്  പ്രകതഭ്യകേയ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി.  ഇതുസയബനനിചച്ച്
വനിശദമക്ടോയ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ  ലനിസ്റ്റുകേളുയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില്  13-10-2016-നച്ച്
സമര്പ്പെനിച്ചു.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  ഇഇൗ  കകേസച്ച്  19-10-2016-നച്ച്
പരനിഗണനയ്പക്കടുക്കുപമനച്ച് അറനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഗവണ്പമന്റുമക്ടോയനി കേരക്ടോറുണക്ടോക്കക്ടോപത
കേണ്ണൂര്  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജച്ച്  10  ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസച്ച്  ഇഇൗടക്ടോക്കക്ടോനുയ  കേരണ
പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജച്ച്  7.45  ലകയ  രൂപ  ഫസ്പീസച്ച്  ഇഇൗടക്ടോക്കക്ടോനുമുളള   അനുവക്ടോദയ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട സപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതനിപയ സമസ്പീപനിചച്ച്  കനടുകേയുണക്ടോയനി.   ആ സമയതച്ച്
ഫസ്പീ  പറഗുകലറ്ററനി  കേമ്മനിറ്റനി  അതച്ച്  അനുവദനിക്കക്ടോന  പറ്റനിപലന്നുയ  4.40  ലകയ  രൂപ
വക്ടോങ്ങനി  ഫസ്പീ  പറഗുകലറ്ററനി  കേമ്മനിറ്റനി  നനിശ്ചയനിക്കുന  ഫസ്പീസനില്  അകലക്ടോടച്ച്പമന്റെച്ച്
നടതണപമന്നുയ  അവര്ക്കച്ച്  ഉതരവച്ച്  പകേക്ടോടുത്തു.  ആ  ഉതരവനിപന  കചക്ടോദഭ്യയ
പചയപകേക്ടോണച്ച്  വസ്പീണ്ടുയ അവര് ഹഹകക്കക്ടോടതനിപയ സമസ്പീപനിച്ചു.  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  ഫസ്പീ
പറഗുകലറ്ററനി  കേമ്മനിറ്റനിയുപട  ഉതരവച്ച്  set  aside  പചയ്തനിടച്ച്  കപ്രക്ടോപസക്റ്റസനില്  അവര്
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  10  ലകയ  രൂപയുയ  7.45  ലകയ  രൂപയുയ  വക്ടോങ്ങുനതനിനുള്ള
ഉതരവച്ച്  നല്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനുസരനിചക്ടോണച്ച്  ഇത്രയുയ  ഉയര്ന  ഫസ്പീസനില്
അഡനിഷന  നടകതണനിവനതച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പമമര്  പറഞ  ബക്ടോങച്ച്
ഗഭ്യക്ടോരന്റെനിപയക്ടോന്നുയ  ഞങ്ങള  നനിശ്ചയനിചതല.  അപതലക്ടോയ  സപ്രസ്പീയ  കകേക്ടോടതനിയുപട
ഓര്ഡനിനനസനില് ഉള്ളതക്ടോണച്ച്.  കനരപതയുള്ള കേരക്ടോറുകേളനിലള്ളതക്ടോണച്ച്.  അതവരപട
അവകേക്ടോശമക്ടോയനി  അയഗസ്പീകേരനിച്ചുനനില്ക്കുന  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  അതച്ച്  ഞങ്ങള  പകേക്ടോണ്ടു
വനകതക്ടോ സര്ക്കക്ടോര് ഉണക്ടോക്കനിയ എഗനിപമന്റെനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുള്ളകതക്ടോ അല.  പതറ്റക്ടോയ
നനിരവധനി  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  ഇവനിപട  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുണച്ച്.  ഇനനിപയങനിലയ  പ്രതനിപകയ
സസക്ടോശയ പമഡനിക്കല്  കേരക്ടോറുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  ഇതരതനിലള്ള  അടനിസക്ടോനരഹനിതമക്ടോയ
ആകരക്ടോപണയ അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണയ.  അവസക്ടോന പരനികശക്ടോധനയനില്  1225  പമരനിറ്റച്ച്
സസ്പീറ്റച്ച് ഇതവണ ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ പ്രകതഭ്യകേ പരനിശമതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കേനിടനി.
പമരനിറ്റച്ച് സസ്പീറ്റനില് കൂടുതല് കുടനികേളക്കച്ച് പ്രകവശനയ കനടക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു എന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്
ഗവണ്പമന്റുമക്ടോയനി  ഉണക്ടോക്കനിയ  കേരക്ടോറനിപന്റെ  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  ഗുണയ.  അതനിപല
നക്ടോമമക്ടോത്രമക്ടോയ  ഫസ്പീസച്ച്  വര്ദനവനിപന  കചക്ടോദഭ്യയ  പചയപകേക്ടോണച്ച്  സമരയനടതനിയ
പ്രതനിപകയ കേരണ പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനികന്റെകയക്ടോ കേണ്ണൂര് പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജനികന്റെകയക്ടോ....
....(ബഹളയ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : പയസച്ച്.... പയസച്ച്....  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനി.....

ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    ഹശലജ  ടസ്പീചര്:  സര്,  എലക്ടോയ  ഇവനിപട
വനിശദസ്പീകേരനിക്കപപ്പെടനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.  ജനങ്ങളക്കച്ച്  നനക്ടോയനി  അറനിയക്ടോയ.  ചരനിത്രതനില്
കരഖപപ്പെടുകതണ ചരനിത്രപ്രസനിദമക്ടോയനിട്ടുള്ള കേരക്ടോറക്ടോണച്ച് ഇതവണ......(ബഹളയ)....

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : പയസച്ച്.... പറഞച്ച് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കൂ.
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ശസ്പീമതനി  പകേ  .    പകേ  .    ഹശലജ  ടസ്പീചര്:  സര്,  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇരപതച്ച്
കകേക്ടോകളജുകേപള  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  പരനിധനിയനില് പകേക്ടോണ്ടുവനച്ച്  ഇരപതനി അയ്യക്ടോയനിരയ
രൂപയയ രണര ലകയ രൂപയയ പഠനിക്കക്ടോനുള്ള സസ്പീറ്റുകേളുണക്ടോക്കനി.  കേഴനിഞ തവണ
ആറച്ച്  കകേക്ടോകളജുകേപള  കേയറൂരനിവനിടച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  കതക്ടോനനിയതുകപക്ടോപല  ഫസ്പീസസ്പീടക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
അനുവക്ടോദയ  കനടനി  ലകക്കണക്കനിനച്ച്,  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുപട  അഴനിമതനി
നടതക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചരഭ്യയ  സൃഷ്ടനിച്ചുപകേക്ടോടുത  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-പന  കപക്ടോപലയല
ഇതവണ കേരക്ടോറുണക്ടോക്കനിയതച്ച്.  ഇഇൗ രണച്ച് കകേക്ടോകളജുകേളുപട കേക്ടോരഭ്യയ അനുഭവമക്ടോണച്ച്.
ഇഇൗ  രണച്ച്  കകേക്ടോകളജുകേളുയ  സര്ക്കക്ടോരമക്ടോയനി  കേരക്ടോറുണക്ടോക്കക്ടോതതനിപന്റെ  മക്ടോത്രയ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്  10  ലകയ  രൂപയച്ച്  കുടനികേളക്കച്ച്  അവനിപട  അഡനിഷന  കതടനി
പചകലണനിവനതച്ച്.  കുടനികേള എപന വനിളനിചനിടച്ച്  പറഞ്ഞു,  ഇഇൗ കകേക്ടോകളജുകേപളക്കൂടനി
മനിനനിസര് കേരക്ടോറനില് ഉളപപ്പെടുതനിയനിരപനങനില് ഞങ്ങളക്കച്ച് കുറച്ചുകൂടനി പമരനിറ്റച്ച് സസ്പീറ്റച്ച്
കേനിട്ടുമക്ടോയനിരന്നുപവനച്ച്. ഞക്ടോന പറഞ്ഞു ഞങ്ങള പരനിശമനിച്ചു ആ രണച്ച് കകേക്ടോകളജുകേളുയ
നനിനനില.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കേക്ടോര്  സമരയ  നടകതണതച്ച്  ഇഇൗ  രണച്ച്  കകേക്ടോകളജുകേളുപട
മുറ്റതക്ടോയനിരന്നു.  ആ മക്ടോകനജുപമന്റെനിപനതനിപര പചറുവനിരലനക്കക്ടോപത ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര്
കേരക്ടോറുണക്ടോക്കനിയതനിപന എതനിര്ത്തുപകേക്ടോണച്ച് ജനങ്ങപള കദ്രക്ടോഹനിക്കുന തസ്പീരമക്ടോനമക്ടോണച്ച്
ഉണക്ടോക്കുനപതനച്ച്  മക്ടോത്രകമ  എനനിക്കച്ച്  പറയക്ടോനുള.  നനിയമപരമക്ടോയ  എലക്ടോ
നടപടനികേളുയ  ഇഇൗ  പമഡനിക്കല്  കകേക്ടോകളജുകേളപക്കതനിപര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്.
തുടര്നച്ച്   സൂപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതനിവപര  അപ്പെസ്പീല്  കപക്ടോകേക്ടോന  ഞങ്ങള  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണച്ച്.
കകേക്ടോകളജുകേള കേക്ടോണനിക്കുന അഴനിമതനിപക്കതനിപര ശകമക്ടോയ നടപടനി ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോര്
സസസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.

(9)  പതക്ടോഴനില് സയരകണയ

ശസ്പീ  .    പുരഷന കേടലണനി:  സര്,  സയസക്ടോനപത കഫക്ടോകടക്ടോഗക്ടോഫനി/വസ്പീഡനികയക്ടോ
ഗക്ടോഫനി പതക്ടോഴനില് കമഖലയനിലള്ളവരപട സയരകണയ ഉറപ്പുവരതക്ടോനുയ അവര്ക്കച്ച്
ആവശഭ്യമക്ടോയ  കകമപപനഷനുകേള  അനുവദനിക്കക്ടോനുയ  തസ്പീരമക്ടോനമുണക്ടോകേണപമനച്ച്
ആവശഭ്യപപ്പെടുനതക്ടോണച്ച് എപന്റെ സബ്മനിഷന.  വര്തമക്ടോനകേക്ടോലതച്ച് വളപര റനിസ്ക്കുള്ള,
പവല്ലുവനിളനികേളുള്ള  കഫക്ടോകടക്ടോഗക്ടോഫനി,  വസ്പീഡനികയക്ടോഗക്ടോഫനി  പതക്ടോഴനില്  കമഖലയനിപല
ലകക്കണക്കനിനച്ച്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്കച്ച് ഇനച്ച്   യക്ടോപതക്ടോര സര്ക്കക്ടോര് ആനുകൂലഭ്യവുയ
ലഭനിക്കുനനില.  കകമനനിധനി  പപനഷന,  ആകരക്ടോഗഭ്യ  ഇനഷസറനസച്ച്,  വക്ടോയക്ടോ
പദതനികേള,  പതക്ടോഴനില്  സയരകണയ  എനനിവ  ഇഇൗ  കമഖലയയ  ലഭഭ്യമക്ടോക്കക്ടോന
ആവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ. പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളുപട ഹൃദയമറനിയുന പതക്ടോഴനില്
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയ അങ്ങയുപട ശദ ഇക്കക്ടോരഭ്യതനിലണക്ടോകേണയ.
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പതക്ടോഴനിലയ  എഹകസയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന):  സര്,
സയസക്ടോനതച്ച് കഫക്ടോകടക്ടോഗക്ടോഫനി/വസ്പീഡനികയക്ടോഗക്ടോഫനി കമഖലകേളനില് പണനിപയടുക്കുനവരനില്
പതക്ടോഴനിലടമകേളുപട കേസ്പീഴനില് കജക്ടോലനിപചയ്യുനവരയ സസന്തമക്ടോയനി പതക്ടോഴനില് പചയ്യുനവരമുണച്ച്.
ഒര  പതക്ടോഴനിലടമയുപട  കേസ്പീഴനില്  കജക്ടോലനിപചയ്യുനവര്ക്കച്ച്  1960-പല  കകേരള  കഷക്ടോപച്ച്
ആന്റെച്ച്  കേകമഴഭ്യല്  എസക്ടോബനിപഷ്മെന്റെച്ച്  നനിയമയ,  1948-പല  മനിനനിമയ  കവതന  നനിയമയ,
1957-പല പ്രസവക്ടോനുകൂലഭ്യ നനിയമയ തുടങ്ങനിയ പതക്ടോഴനില് നനിയമങ്ങള ബക്ടോധകേമക്ടോണച്ച്.
പതക്ടോഴനില് നനിയമപ്രകേക്ടോരമുള്ള ആനുകൂലഭ്യങ്ങള നല്കേക്ടോന പതക്ടോഴനിലടമ ബക്ടോധഭ്യസനക്ടോണച്ച്.
നനിയമപ്രകേക്ടോരമുള്ള കസവന-കവതന വഭ്യവസകേള ഉറപ്പുവരതക്ടോന കവണ നടപടനി
പതക്ടോഴനില് വകുപ്പെച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നുണച്ച്. ഇഇൗ കമഖലപയ മനിനനിമയ കവതന നനിയമതനിപന്റെ
പടനികേയനില്  പുതുതക്ടോയനി  ഉളപപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതുയ  അവര്ക്കക്ടോയനി  മനിനനിമയ  കവതനയ
നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  പ്രക്ടോഥമനികേ  വനിജ്ഞക്ടോപനയ  മനിനനിമയ  കവതന  ഉപകദശകേ
സമനിതനിയുപട  പരനികശക്ടോധനയനിലമക്ടോണച്ച്.  സയസക്ടോന  കഫക്ടോകടക്ടോഗക്ടോഫനി/വസ്പീഡനികയക്ടോഗക്ടോഫനി
പതക്ടോഴനില് കമഖലയനിലള്ള 5717 പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള, 5-10-2016 വപര കകേരള കഷക്ടോപച്ച്
ആന്റെച്ച് കേകമഴഭ്യല് എസക്ടോബനിപഷ്മെന്റെച്ച് പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി കകമനനിധനി കബക്ടോര്ഡനില് അയഗതസയ
എടുതനിട്ടുണച്ച്.  ഇതനിപല   അയഗങ്ങളക്കച്ച്  കകേരള  കഷക്ടോപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴഭ്യല്
എസക്ടോബനിപഷ്മെന്റെച്ച് പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കകമനനിധനി പദതനിപ്രകേക്ടോരമുള്ള ആനുകൂലഭ്യങ്ങളക്കച്ച്
അര്ഹതയുണച്ച്.  ഇഇൗ  പദതനിപ്രകേക്ടോരയ  10  വര്ഷയ  തുടര്ചയക്ടോയനി  അയശദക്ടോയയ
അടയന അയഗങ്ങളക്കച്ച് പപനഷന നല്കേക്ടോന വഭ്യവസയുണച്ച്.  ഒര വര്ഷപമങനിലയ
അയശദക്ടോയയ  തുടര്ചയക്ടോയനി  അടചനിട്ടുള്ള  വനനിതക്ടോയഗതനിനച്ച്  പ്രസവക്ടോനുകൂലഭ്യയ,  മൂനച്ച്
വര്ഷപമങനിലയ അയശദക്ടോയയ അടച അയഗങ്ങളുപട പ്രക്ടോയപൂര്തനിയക്ടോയ പപണ്മക്കളുകടയുയ
സസ്പീ  അയഗങ്ങളുപടയുയ  വനിവക്ടോഹപചലവനിനക്ടോയനി  5,000  രൂപ  നനിധനിയനില്നനിനച്ച്
നല്കുന്നു.  അയഗതനിപന്റെകയക്ടോ അയഗതനിപന്റെ കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളുകടകയക്ടോ മരണക്ടോനന്തര
പചലവുകേളക്കക്ടോയനി  1,000  രൂപ വസ്പീതയ നല്കുന്നു.  മൂനച്ച് വര്ഷപമങനിലയ നനിധനിയനികലക്കച്ച്
തുടര്ചയക്ടോയനി അയശദക്ടോയയ അടച അയഗങ്ങളക്കുയ കുടുയബക്ടോയഗങ്ങളക്കുയ സര്ക്കക്ടോര്
ആശുപത്രനിയനില്  കേനിടന്നുള്ള  ചനികേനിത്സയച്ച്  അയഗതസ  കേക്ടോലക്ടോവധനിയനില്  പരമക്ടോവധനി
10,000  രൂപ  കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ  അയഗസ്പീകേക്ടോരതനിനച്ച്  വനികധയമക്ടോയനി  ചനികേനിത്സക്ടോ
ധനസഹക്ടോയയ  നല്കുന്നു.  ഒര  വര്ഷപമങനിലയ  തുടര്ചയക്ടോയനി  അയശദക്ടോയയ  അടച
അയഗങ്ങളുപട  മക്കളക്കച്ച്  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലഭ്യയ  നല്കുന്നു.  ഒരയഗയ  മരണപപ്പെടക്ടോല്
ആദഭ്യ മൂനച്ച് വര്ഷപത അയഗതസ കേക്ടോലയളവനിനുള്ളനില്  5,000  രൂപയുയ കശഷമുള്ള
ഓകരക്ടോ വര്ഷ കേക്ടോലയളവനിനച്ച്  1,000  രൂപ വസ്പീതവുയ രണ്ടുയകൂടനി പരമക്ടോവധനി  20,000
രൂപ  അയഗതനിപന്റെ  കുടുയബതനിനച്ച്  മരണക്ടോനന്തര  ധനസഹക്ടോയയ  നല്കുന്നുണച്ച്.
കകേരള  കഷക്ടോപച്ച്  ആന്റെച്ച്  കേകമഴഭ്യല്  എസക്ടോബനിപഷ്മെന്റെച്ച്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനി  കകമനനിധനി
കബക്ടോര്ഡനില് അയഗതസപമടുത പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള സമഗ ആകരക്ടോഗഭ്യ  ഇനഷസറനസച്ച്
പദതനിയനില് ഉളപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഇഇൗ കമഖലയനിപല സയഘടനക്ടോ പ്രതനിനനിധനികേളുമക്ടോയനി
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പതക്ടോഴനിലയ എഹകസയ വകുപ്പുമനനി 2016, പസപ്റ്റയബര് 7-നച്ച് ചര്ച നടത്തുകേയുണക്ടോയനി.
ഛക്ടോയക്ടോഗഹണ  കമഖലയനില്  പണനിപയടുക്കുനവപരക്കൂടനി  കകമനനിധനി  അയഗതസതനില്
പകേക്ടോണ്ടുവരനതനിനച്ച്  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുയ  അവപര  സമഗ  ആകരക്ടോഗഭ്യ
ഇനഷസറനസച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളപപ്പെടുത്തുന  കേക്ടോരഭ്യയ  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുയ
തസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണച്ച്.

(10)  കദശസ്പീയഗക്ടോനയ നനികരക്ടോധനിചതച്ച് സയബനനിചച്ച്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല്:  സര്,  പഴയ മലബക്ടോര് കമഖലയനിപല ഏറ്റവുയ പഴയ
കകേക്ടോകളജക്ടോണച്ച് പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച് വനികകക്ടോറനിയ കകേക്ടോകളജച്ച്.  വനി.  പകേ.  കൃഷ്ണകമകനക്ടോന,  ഒ.  വനി.
വനിജയന,  ശസ്പീ.  ടനി.  എന.  കശഷന  എനനിങ്ങപന  പ്രഗല്ഭ  വഭ്യകനികേള  പഠനിച
കകേക്ടോകളജക്ടോണച്ച് അതച്ച്.  ആ കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് അടുതകേക്ടോലതച്ച് വന ചനില
വക്ടോര്തകേള  കഖദകേരവുയ  ആശങയുളവക്ടോക്കുനതുമക്ടോണച്ച്.  അവനിടപത  പടനികേജക്ടോതനി
വനിഭക്ടോഗതനില്പപ്പെട പ്രനിനസനിപ്പെക്ടോള വളപരകേക്ടോലയ പ്രവര്തനിചകശഷയ റനിടയര് പചയ്ത
ദനിവസയ കുടനികേള അവര്ക്കച്ച് ശവമഞയ ഒരക്കനിയതക്ടോയനി ഒര റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് വക്ടോയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി,
വളപര കവദനയുണക്ടോയനി.  അതനിനുകശഷയവന മപറ്റക്ടോര റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്,  ആ കകേക്ടോകളജനില്
കദശസ്പീയഗക്ടോനയ  പക്ടോടുനതച്ച്  നനികരക്ടോധനിചനിരനിക്കുന്നുപവനതക്ടോണച്ച്.  ഇതനില്  വളപര
ആശങയുണച്ച്.  ഇതനിപനപ്പെറ്റനി ബഹുമക്ടോനപപ്പെട വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി അകനസഷനിചച്ച്
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുനകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  ആ  സക്ടോപനതനിപന്റെ  സല്കപ്പെരച്ച്  നനിലനനിര്തക്ടോന
ശമനിക്കണപമന്നുയ ഞക്ടോന അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ഷക്ടോഫനി  പറമനില്  അങ്ങയുപട  മണ്ഡലമക്ടോയതുപകേക്ടോണച്ച്
അകങ്ങയച്ച് ഒര വക്ടോചകേയ പറയക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമനില്:  സര്,  പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്  വനികകക്ടോറനിയ  കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടതക്ടോയതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഒര  വക്ടോചകേതനിനക്ടോയനി  അനുമതനി  കചക്ടോദനിചതച്ച്.
വനികകക്ടോറനിയ  കകേക്ടോകളപജനല  പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്  മണ്ഡലതനിപല  ഏതച്ച്  കേഭ്യക്ടോമസനിലയ
എല്.പനി. സ്കൂളനിലക്ടോപണങനില്കപ്പെക്ടോലയ കദശസ്പീയഗക്ടോനയ ആലപനിക്കുനതനി നച്ച് ഏപതങനിലയ
തരതനിലള്ള  നനികരക്ടോധനയ  ഏര്പപ്പെടുത്തുനതച്ച്  ഒര  കേക്ടോരണവശക്ടോലയ  ആരയ
അയഗസ്പീകേരനിക്കുപമനച്ച് ഞക്ടോന കേരതുനനില,  അങ്ങപനപയക്ടോര തസ്പീരമക്ടോനമുണക്ടോകുപമനച്ച്
ഞക്ടോന വനിശസസനിക്കുനനില. ഇവനിപട പറഞ രണച്ച് കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനിപലക്ടോനച്ച്  പ്രനിനസനിപ്പെലമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട വനിഷയമക്ടോണച്ച്. ആ സയഭവയ വളപര കഖദകേരമക്ടോണച്ച്. അവരപട ശവമഞയ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിപയനതച്ച്  വളപര  പ്രയക്ടോസമുണക്ടോക്കനിയ  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.   125  വര്ഷപത
പക്ടോരമരഭ്യമുള്ള  ഒകടപറ  പ്രഗത്ഭപര  സൃഷ്ടനിച  ഒര  കേഭ്യക്ടോമസനിപന  കദശസ്പീയഗക്ടോന
നനികരക്ടോധനിതകമഖലയക്ടോയനി ഒര കേക്ടോരണവശക്ടോലയ ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കരതച്ച്. എപന്റെ അറനിവനില്
അങ്ങപന ഒര നനികരക്ടോധനയ അവനിപട നടനനിടനില. അവനിപട ഹമക്കുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്
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ചനില പരക്ടോതനികേളുണക്ടോയനി.  അതച്ച് പരനിഹരനിചച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള വസ്പീണ്ടുയ അവനിപട കദശസ്പീയഗക്ടോനയ
ആലപനിക്കക്ടോന തുടങ്ങനിയനിട്ടുപണന്നുള്ളതച്ച് വസ്തുതയക്ടോണച്ച്.  ഒരനിക്കലയ കദശവനിരദരപട
കകേന്ദ്രമക്ടോയനി വനികകക്ടോറനിയ കകേക്ടോകളജച്ച്  കപക്ടോപലക്ടോര കേഭ്യക്ടോമസനിപന ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള
ശമങ്ങള ഉണക്ടോകേരതച്ച്.  അതച്ച് ജക്ടോഗകയക്ടോടുകൂടനി തപന ഗവണ്പമന്റെച്ച് കേക്ടോണണപമനച്ച്
ഞക്ടോന അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി  (പപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച്):  സര്,  പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വനികകക്ടോറനിയ  കകേക്ടോകളജനില്  വനിവനിധ  വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനി  സയഘടനകേള
പ്രവര്തനിച്ചുവരന്നുണച്ച്.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  സര്വ്വകേലക്ടോശക്ടോല  യൂണനിയപന്റെ  പ്രസനിഡനഷഭ്യല്
രസ്പീതനിയനിലള്ള പതരപഞടുപ്പെക്ടോണച്ച് അവനിപട നടക്കുനതച്ച്.  ഇഇൗ കകേക്ടോകളജനില് രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ
അതനിപ്രസരമുപണന്നുള്ള പരക്ടോതനി അടനിസക്ടോനരഹനിതമക്ടോണച്ച്. 2009 മുതല് കകേക്ടോകളജനിപല
പപക്ടോതു ഉചഭക്ടോഷണനിയനിലൂപട  രക്ടോവനിപല കദശസ്പീയഗസ്പീതവുയ  ഹവകുകനരയ കദശസ്പീയഗക്ടോനവുയ
കകേളപ്പെനിച്ചുവരനികേയക്ടോയനിരന്നു.  എനക്ടോല് ഉചഭക്ടോഷനിണനി സയവനിധക്ടോനതനിപല സക്ടോകങതനികേ
തകേരക്ടോര്  കേക്ടോരണയ  ഓണക്ടോവധനിക്കുകശഷയ  കുറച്ചുദനിവസയ  ഇവ  കകേളപ്പെനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിചനിരനനില.  സക്ടോകങതനികേ പ്രശ്നങ്ങള പൂര്ണമക്ടോയുയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന കേഴനിഞനിടനിപലങനിലയ
ഉചഭക്ടോഷനിണനിയനിലൂപട കദശസ്പീയഗസ്പീതവുയ കദശസ്പീയഗക്ടോനവുയ 3-10-2016 മുതല് കകേളപ്പെനിക്കക്ടോന
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഉചഭക്ടോഷനിണനി  സയവനിധക്ടോനയ  പൂര്ണമക്ടോയുയ  പ്രവര്തനകമമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരന്നു.

VII  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലക്ടോസ്സുകേള

(1) ലനിസച്ച്   1   പ്രകേക്ടോരയ ചടയ   47(2)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലക്ടോസ്സുകേള

1. മുഖഭ്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവുയ
നനിയമവുയ  സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ  പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരഭ്യവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .
ബക്ടോലന): സര്, തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിമൂനക്ടോയ  കകേരള  നനിയമസഭയുപട  പതനിമൂനക്ടോയ  സകമ്മളനതനിപല  258,
പതനിനഞക്ടോയ  സകമ്മളനതനിപല  2022,  3521,  പതനിനക്ടോറക്ടോയ  സകമ്മളനതനിപല
3090 എനസ്പീ  നമരകേളനിലള്ള  നകത്രചനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചക്ടോദഭ്യങ്ങളുപട  മറുപടനിയുയ
അവയച്ച്  യഥക്ടോസമയയ  മറുപടനി  നല്കേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരനതനിനുള്ള  കേക്ടോരണയ
കേക്ടോണനിക്കല് കസറ്റച്ച്പമന്റുകേളുയ.

2. ആകരക്ടോഗഭ്യവുയ സക്ടോമൂഹഭ്യനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീമതനി പകേ  .   പകേ  .   ഹശലജ
ടസ്പീചര്):  സര്, തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിമൂനക്ടോയ കകേരള നനിയമസഭയുപട പനണക്ടോയ സകമ്മളനതനിപല  3490-ാം
നമര്  നകത്രചനിഹ്നമനിടക്ടോത  കചക്ടോദഭ്യതനിപന്റെ  മറുപടനിയുയ  അതനിനച്ച്  യഥക്ടോസമയയ
മറുപടനി നല്കേക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരനതനിനുള്ള കേക്ടോരണയ കേക്ടോണനിക്കല് കസറ്റച്ച്പമന്റുയ.
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(2) ലനിസച്ച്   2   പ്രകേക്ടോരയ ചടയ   236(5)   അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലക്ടോസ്സുകേള

1. മുഖഭ്യമനനിക്കുകവണനി  പടനികേജക്ടോതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികനക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവുയ
നനിയമവുയ  സക്ടോയസ്കക്ടോരനികേവുയ  പക്ടോര്ലപമന്റെറനികേക്ടോരഭ്യവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    പകേ  .
ബക്ടോലന): സര്, തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന  കമശപ്പുറത്തു വയന്നു:

കേക്ടോലതക്ടോമസ പത്രനികേകേളുപട വനിശദക്ടോയശയ

സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്
നമര്

ഖണ്ഡനികേ നമര്

IV  വഭ്യവസക്ടോയവുയ ധക്ടോതുക്കളുയ 2012-13 2 79

2014-15 4 34, 44, 45, 48,
50, 57, 58, 59

XIV ആഭഭ്യന്തരകേക്ടോരഭ്യങ്ങള 2014-15 4 2, 3, 4, 5, 6

2. റവനവ്യൂവുയ ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന): സര്,
തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

കേക്ടോലതക്ടോമസ പത്രനികേകേളുപട വനിശദക്ടോയശയ

സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് നമര് ഖണ്ഡനികേ നമര്

XIV  ആഭഭ്യന്തരയ 2014-15 4 3, 4, 10

3. വനവുയ മൃഗസയരകണവുയ മൃഗശക്ടോലകേളുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു):
സര്, തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന  കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

കേക്ടോലതക്ടോമസ പത്രനികേകേളുപട വനിശദക്ടോയശയ

സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് നമര് ഖണ്ഡനികേ നമര്

I കൃഷനിയുയ 
മൃഗസയരകണവുയ 
മത്സഭ്യബനനവുയ

2014-15 4 36, 37, 38, 39, 
40, 41,

42, 56, 57, 58
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4. പതക്ടോഴനിലയ എഹകസയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന):   സര്, 
തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന  കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

കേക്ടോലതക്ടോമസ പത്രനികേകേളുപട വനിശദക്ടോയശയ

സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് നമര് ഖണ്ഡനികേ നമര്

VII വനിദതച്ഛകനിയുയ 
പതക്ടോഴനിലയ 
പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികകമവുയ

2014-15 4 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 
59, 60, 61, 62

5. ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    മക്ടോതത ടനി  .    കതക്ടോമസച്ച്):  സര്,  തക്ടോപഴപ്പെറയുന
കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന  കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

കേക്ടോലതക്ടോമസ പത്രനികേകേളുപട വനിശദക്ടോയശയ

സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്
നമര്

ഖണ്ഡനികേ നമര്

III  ജലവനിഭവയ 2012-13 2 പപക്ടോതുശനിപക്ടോര്ശ 3

2014-15 4 12, 15, 35, 41, 44, 45, 47,
48,  49,  50,  61,  67,  68,
70, 71, 76

6. കൃഷനി വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി ആകരക്ടോഗഭ്യവുയ സക്ടോമൂഹഭ്യനസ്പീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീമതനി പകേ  .    പകേ  .    ഹശലജ ടസ്പീചര്):  സര്,  തക്ടോപഴപ്പെറയുന കേടലക്ടോസ്സുകേള ഞക്ടോന
കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

കേക്ടോലതക്ടോമസ പത്രനികേകേളുപട വനിശദക്ടോയശയ

സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി സക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ

റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് നമര് ഖണ്ഡനികേ നമര്

I കൃഷനിയുയ 
മൃഗസയരകണവുയ 
മത്സഭ്യബനനവുയ  

2013-14 3 28

VIII  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് സമര്പ്പെണയ
(1)  സക്ടോമതനികേ കേക്ടോരഭ്യങ്ങള സയബനനിച വനിഷയ നനിര്ണയ സമനിതനി   VIII-  പന്റെ റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് 

ധനകേക്ടോരഭ്യവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസച്ച് പഎസകേച്ച്):  സര്,
സക്ടോമതനികേ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  സയബനനിച  VIII-ാം  നമര്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയുപട
പചയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഞക്ടോന  2016-പല  കകേരള  അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരഭ്യ  നനികകപനനിധനി
(കഭദഗതനി) ബനില്  സയബനനിച റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.
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(2) ഭൂനനികുതനിയുയ കദവസസവുയ സയബനനിച  വനിഷയ നനിര്ണയ സമനിതനി    II-  പന്റെ റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്

റവനവ്യൂവുയ ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഭൂനനികുതനിയുയ  കദവസസവുയ  സയബനനിച  II-ാംനമര്  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയുപട
പചയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഞക്ടോന  സമനിതനിയുപട  1-4-2015  മുതല്  31-3-2016  വപരയുള്ള
ആനുകേക്ടോലനികേ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ  2015-2016  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുപട
പരനികശക്ടോധന  സയബനനിച  അഞക്ടോമതച്ച്  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിപല  ശനിപക്ടോര്ശകേളനികനലള്ള
ആകന കടക്കണ് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുയ സമര്പ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള സമര്പ്പെനിക്കപപ്പെടനിരനിക്കുന്നു.

IX  പ്രകതഭ്യകേ പരക്ടോമര്ശയ

സയഗഹയ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതച്ച് സയബനനിചച്ച്

പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  (ശസ്പീ  .    രകമശച്ച്  പചനനിതല):  സര്,   നനിയമസഭക്ടോയഗങ്ങളുപട
പ്രസയഗതനിപന്റെ  സയഗഹയ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോള  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  കപക്ടോയനിന്റുകേള
വനിട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്. ഞക്ടോന അകങ്ങയച്ച് ഇതുസയബനനിചച്ച് ഒര കേതച്ച് നല്കേനിയനിരന്നു.
സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില് പ്രസയഗതനിപന്റെ മക്ടോറ്റര് സയഗഹമക്ടോയനി, ഒര ബള്ളറ്റനിനകപക്ടോപല
തരനതക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞദനിവസയ  എപന്റെ  പ്രസയഗതനിപല  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  എലക്ടോ
ഭക്ടോഗങ്ങളുയ ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അതുപകേക്ടോണച്ച് അങ്ങച്ച് നനിയമസഭക്ടോ പസകകടറനിയറ്റനിനച്ച്
നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേണയ. എലക്ടോ ഭക്ടോഗവുയ ഉളപപ്പെടുതക്ടോന  കേഴനിയനിപലങനിലയ പ്രസയഗതനിപല
പ്രസകഭക്ടോഗപമങനിലയ ഉളപപ്പെടുതക്ടോനുളള നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേണപമനച്ച് ഞക്ടോന അങ്ങകയക്ടോടച്ച്
വനിനയപൂര്വ്വയ അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  വളപര  പ്രധക്ടോനപപ്പെട ഒര
കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില് അയഗങ്ങളുപട  പ്രസയഗങ്ങള
അവര് അപ്രൂവച്ച്  പചയ്തതനിനുകശഷമക്ടോണച്ച്  സയകനിപ്തമക്ടോയനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതച്ച്.  അതനില്
പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി ഉകദ്ദേശനിക്കപപ്പെട കേക്ടോരഭ്യങ്ങള വനിട്ടുകപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന ശദനികക്കണതക്ടോണച്ച്.
അതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുയ.

X  ധനകേക്ടോരഭ്യയ

2016-17   സക്ടോമതനികേ വര്ഷകതക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബജറ്റനിപല
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനികനലള്ള ചര്ചയുയ കവക്ടോപടടുപ്പുയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്   പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
എന XV-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട വനവുയ മൃഗസയരകണവുയ
മൃഗശക്ടോലകേളുയ വകുപ്പുമനനിക്കച്ച് മൃഗസയരകണയ എന XXXI-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ
കസ്പീരവനികേസനയ  എന  XXXII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ  വനയ  എന
XXXIV-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ  കപരനില്  കേക്ടോരഭ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്
യഥക്ടോകമയ കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള 2016-17  സക്ടോമതനികേ വര്ഷപത പചലവുകേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിക്കണപമന  പ്രകമയങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോ
വുനതക്ടോണച്ച്. 
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പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധക്ടോകേരന  ):  സര്,
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് കേക്ടോരഭ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്
സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്
യഥക്ടോകമയ  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത  പചലവുകേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

വനവുയ മൃഗസയരകണവുയ മൃഗശക്ടോലകേളുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പകേ  .   രക്ടോജു): സര്,
മൃഗസയരകണയ എന  XXXI-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ കസ്പീരവനികേസനയ
എന  XXXII-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ വനയ എന  XXXIV-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപടയുയ  കപരനില് കേക്ടോരഭ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില് സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസനില്
പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര  9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  യഥക്ടോകമയ  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള
തുകേകേള  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത  പചലവുകേള  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ബഡ്ജറ്റച്ച് എസനികമറ്റച്ച് 2016-17ധ
ന

ക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥ
ന

മ
ര്

ധ
ന

ക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥ
ന

 യു
പട

കപ
രച്ച് 

24-02-2016-ല്
സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോടച്ച് ഓണ്
അക്കഇൗണച്ച് തുകേ

14-7-2016-ല് സഭ
പക്ടോസക്ടോക്കനിയ കവക്ടോടച്ച്
ഓണ് അക്കഇൗണച്ച്

തുകേ

സഭയുപട കവക്ടോടനിനച്ച്
സമര്പ്പെനിക്കുന

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട
തുകേ

ആ
പകേ

 (രൂ
പ

)റവനവ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനയ
(രൂപ)

റവനവ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനയ
(രൂപ)

റവനവ്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനയ
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

X
V

പപ
ക്ടോതു

മരക്ടോമത
ച്ച്

815,99,56,000

766,34,81,000

611,99,68,000

574,76,11,000

1019,99,45,000

957,93,53,000

1977,92,98,000

X
X
X

I

മൃഗ
സ

യരക
ണ

യ

204,07,14,000

17,56,67,000

153,05,36,000

13,17,50,000

255,08,93,000

21,95,83,000

277,04,76,000

X
X
X

II

ക
സ്പീരവ

നികേ
സ

ന
യ

54,49,07,000

...

40,86,81,000

...

68,11,35,000

.
…

68,11,35,000

X
X
X

IV

       വ
ന

യ

187,46,04,000

36,40,01,000

140,59,53,000

27,30,01,000

234,32,57,000

45,50,00,000

279,82,57,000
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പതക്ടോഴനിലയ എഹകസയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന):  സര്,  ഞക്ടോന
പ്രകമയങ്ങപള പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ധനകേക്ടോരഭ്യവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടനി  .   എയ  .   കതക്ടോമസച്ച് ഐസകേച്ച്): സര്,
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകയയുയ മൃഗസയരകണയ എന
XXXI-ാംനമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകയയുയ കസ്പീരവനികേസനയ എന  XXXII-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകയയുയ  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനപയയുയ
സയബനനിക്കുന  ചടയ 236 (3) പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസക്ടോവന ഞക്ടോന  കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ഖണ്ഡകനക്ടോപകപങ്ങള അവതരനിപ്പെനിക്കക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്   XV  ―  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്        നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള
പവടനിക്കുറയല്

1.  ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫച്ച്:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (പപക്ടോടനിപപ്പെക്ടോളനിഞ കറക്ടോഡുകേള  സമയബനനിതമക്ടോയനി
ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗഭ്യമക്ടോക്കുനതനിനച്ച് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന നയയ
ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

2.  ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (മരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനിപന്റെ  നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവൃതനികേളുപട
ഗുണനനിലവക്ടോരയ  ഉറപ്പുവരതക്ടോന  കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി

പറയപപ്പെടുന നയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

3.  ശസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതക്ടോമസച്ച്:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (കറക്ടോഡുകേളുപട  കശക്ടോചനസ്പീയക്ടോവസ  കേക്ടോരണയ
വക്ടോഹനക്ടോപകേടങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരനതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്)
എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

4. ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസച്ച് കുനപ്പെനിള്ളനി: സര്, പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (ശബരനിമല മണ്ഡലകേക്ടോലയ ആരയഭനിക്കക്ടോന ഒര
മക്ടോസയ മക്ടോത്രയ ബക്ടോക്കനി നനില്കക്ക ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള കറക്ടോഡുകേളുപട അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോതതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്)
എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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5.  ശസ്പീ  .    മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവുപചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (വനിവനിധ  ഏജനസനികേള  കറക്ടോഡുകേള  കുഴനിച
കശഷയ  യഥക്ടോസമയയ  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കക്ടോതതുമൂലയ  പപക്ടോതുജനങ്ങളക്കച്ച്  ഉണക്ടോകുന
ബദനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്)
എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

6.  പപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുപപസന  തങ്ങള:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന
XV-ാംനമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000
രൂപ ഒര രൂപയക്ടോയനി  കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (സയസക്ടോനതച്ച് പപക്ടോളനിഞച്ച് കേനിടക്കുന
കറക്ടോഡുകേളുപട  അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള യഥക്ടോസമയയ നടത്തുനനിലക്ടോപയനച്ച് പറയപപ്പെടുന
വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

7.  ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (യഥക്ടോസമയയ അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള പചയ്യക്ടോതതു
പകേക്ടോണച്ച്  സയസക്ടോനപത  റസച്ച്  ഹഇൗസകേള  വക്ടോസകയക്ടോഗഭ്യമലക്ടോതക്ടോയ  സനിതനിവനികശഷയ
ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

8. ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്  : സര്, പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (കറക്ടോഡച്ച്  വനികേസനതനിനക്ടോയനി  മുറനിച്ചുമക്ടോറ്റുന
തണല് മരങ്ങളക്കച്ച് പകേരയ തണല് മരങ്ങള വചച്ച് പനിടനിപ്പെനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന
വനിഷയയചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

9.  ശസ്പീ  .    എന  .    ഷയസദ്ദേസ്പീന:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1977,92,98,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (കറക്ടോഡച്ച് വനികേസനതനിനച്ച് സലയ വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കച്ച്
കകേക്ടോടതനിനനിര്കദ്ദേശനിച അധനികേ നഷ്ടപരനിഹക്ടോരതനിപനതനിരക്ടോയനി സപ്രസ്പീയ കകേക്ടോടതനിയനില്
വപര അപ്പെസ്പീല് നല്കേനി ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേനിയവപര പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുനതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന
വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

സൂചകേ പവടനിക്കുറയല്

പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന XV-ാംനമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
1977,92,98,000 രൂപയനില് നനിനച്ച് നൂറച്ച് രൂപ കുറവുപചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (പപക്ടോതുവക്ടോയനി
ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ  തക്ടോപഴപ്പെറയുന  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു:
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1. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

2. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

3. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്. പനി.

4. ശസ്പീ. പനി. ഉപപബദുള്ള

5. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര

6. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില്

7. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദതച്ച്

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്   XXXI  ―  മൃഗസയരകണയ നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള
പവടനിക്കുറയല് 

1.  ശസ്പീ.  തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  മൃഗസയരകണയ എന  XXXI-ാം
നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 277,04,76,000 രൂപ ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (പതരവച്ച് നക്ടോയ വയശവര്ദന നനിയനണതനിനച്ച്
കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  പദതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  നയയ  ചര്ച
പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

2.   ശസ്പീ  .   മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി: സര്, മൃഗസയരകണയ എന XXXI-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  277,04,76,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവുപചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (മൃഗശക്ടോലകേളനില് ആവശഭ്യതനിനച്ച് മൃഗകഡക്ടോകര്മക്ടോരപടയുയ
മറ്റച്ച്  ജസ്പീവനക്കക്ടോരപടയുയ കസവനയ ലഭഭ്യമലക്ടോതതുകേക്ടോരണയ ഇവയുപട പ്രവര്തനതനിനച്ച്
ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള ബദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന വനിഷയയ  ചര്ച
പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

3. പപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള: സര്, മൃഗസയരകണയ എന XXXI-ാം
നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 277,04,76,000 രൂപ ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവു പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (സയസക്ടോനതച്ച്  മൃഗസയരകണ  വകുപ്പെനിപന്റെ
പരനിപക്ടോടനികേള  പരക്ടോജയപപ്പെടതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)
എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

4.  ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്:  സര്,  മൃഗസയരകണയ എന XXXI-ാം
നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 277,04,76,000 രൂപ ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവു  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (സയസക്ടോനതച്ച്  നനിലവനില്  വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി
പക്കക്ടോണനിരനിക്കുന പകനിപ്പെനനി പ്രകതഭ്യകേനിചച്ച് ഇറചനികക്കക്ടോഴനികേളനില്,   തടയുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)
എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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സൂചകേ പവടനിക്കുറയല്   

മൃഗസയരകണയ  എന  XXXI-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്
വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  277,04,76,000  രൂപയനില്  നനിനച്ച്  നൂറച്ച്  രൂപ  കുറവു
പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (പപക്ടോതുവക്ടോയനി  ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ
തക്ടോപഴപ്പെറയുന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു.

1. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന

2. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

3. ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

4. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്. പനി.

5. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

6. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര്

7. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

8. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി

9. ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച്

10. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച്

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്   XXXII-  കസ്പീരവനികേസനയ നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള
പവടനിക്കുറയല്

1. ശസ്പീ  .    പകേ  .    മുരളസ്പീധരന:  സര്,  കസ്പീരവനികേസനയ എന  XXXII-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  68,11,35,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (അനഭ്യസയസക്ടോനത്തുനനിന്നുയ വരന പക്ടോലനിപന്റെ
ഗുണകമന പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുള്ള സയവനിധക്ടോനയ പചക്കച്ച് കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില് ഏര്പപ്പെടുതക്ടോതതക്ടോയനി
പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ  ഞക്ടോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

2. ശസ്പീ  .   കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച്: സര്, കസ്പീരവനികേസനയ എന XXXII-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  68,11,35,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (കസ്പീരകേര്ഷകേപര  പതക്ടോഴനിലറപ്പെച്ച്  പദതനിയനില്
ഉളപപ്പെടുത്തുനതുയ  അവര്ക്കച്ച്  അര്ഹമക്ടോയ  പപനഷന  നല്കുനതുയ  സയബനനിചച്ച്
ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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3. ശസ്പീ  .    മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി:  സര്,  കസ്പീരവനികേസനയ  എന  XXXII-ാം
നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  68,11,35,000  രൂപ ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (സയസനതച്ച്  വനിതരണയ  പചയ്യുന
കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റകേളുപട  ഗുണനനിലവക്ടോരയ  ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനച്ച്  കേക്ടോരഭ്യകമമക്ടോയ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

4. പപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന  തങ്ങള:  സര്,  കസ്പീരവനികേസനയ  എന
XXXII-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 68,11,35,000
രൂപ  ഒര  രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (കസ്പീരവനികേസന  വകുപ്പെനിപന്റെ
പദതനികേളുയ  പരനിപക്ടോടനികേളുയ  പരക്ടോജയപപ്പെടതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച
പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

5. ശസ്പീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്: സര്, കസ്പീരവനികേസനയ എന XXXII-ാം
നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  68,11,35,000  രൂപ ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (പ്രക്ടോകദശനികേ കസ്പീകരക്ടോല്പ്പെക്ടോദനയ വഭ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുനതനിനുയ
നനിലവനിപല  ഇതരയ  പ്രവൃതനികേപള  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുനതനിനുയ  നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

സൂചകേ പവടനിക്കുറയല്

കസ്പീരവനികേസനയ  എന  XXXII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്
വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  68,11,35,000  രൂപയനില്നനിനച്ച്  നൂറച്ച്  രൂപ കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്
(പപക്ടോതുവക്ടോയനി  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ  തക്ടോപഴപ്പെറയുന
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു:

1. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര്

2. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ

3. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്. പനി.

4. ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

5. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

6. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന

7. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

8. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി

9. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര്
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ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്   XXXIV-വനയ നയനനിരക്ടോകേരണതനിനുള്ള പവടനിക്കുറയല്

1. ശസ്പീ  .    പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (വനക്ടോതനിര്തനികേള  പൂര്ണമക്ടോയുയ  ജണപകേടനി
അടയക്ടോളപപ്പെടുതനി കേകയ്യറ്റയ തടയക്ടോന നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന
വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

2. ശസ്പീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (വനഭ്യജസ്പീവനികേള  നക്ടോടനിലനിറങ്ങനി  കൃഷനിയുയ  മറ്റച്ച്
വസ്തുവകേകേളുയ  നശനിപ്പെനിക്കുനതനിപനതനിപര  ഫലപ്രദമക്ടോയ  സയരകണ  നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

3. ശസ്പീ  .    എയ  .    ഉമ്മര്:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (വനവനിഭവ കശഖരണതനിനച്ച് കേക്ടോടനില് കപക്ടോവുന
ആദനിവക്ടോസനികേപള  കേള്ളകക്കസനില്  പ്രതനികേളക്ടോക്കനി  പസ്പീഡനിപ്പെനിക്കുനതക്ടോയനി   പറയപപ്പെടുന
വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

4. ശസ്പീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബക്ടോഹനിയ:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച് (സക്ടോമൂഹഭ്യ വനവല്ക്കരണ പദതനിയനില് അകക്കഷഭ്യ
കപക്ടോലള്ള  വനികദശ  ജനുസ്സുകേളനില്പപ്പെട  മരങ്ങളക്കുപകേരയ  നക്ടോടന  ഫലവൃകങ്ങള
വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ
ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

5. ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദച്ച്  .    പനി  .  :  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി കുറവച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (വനകമഖലയനില് നഗരമക്ടോലനിനഭ്യങ്ങള വനകതക്ടോതനില്
പകേക്ടോണ്ടുതളനതക്ടോയനി  പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

6. ശസ്പീ  .    മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര
രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (വനപരനിപക്ടോലതനിനനിടയനില്  മരണമടയുന
വനപക്ടോലകേരപട  ആശനിതര്ക്കച്ച്  സഹക്ടോയങ്ങള  സമയബനനിതമക്ടോയനി  നല്കേക്ടോതതക്ടോയനി
പറയപപ്പെടുന  നടപടനി  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ  ഞക്ടോന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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7. പപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന  തങ്ങള:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം

നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 279,82,57,000 രൂപ ഒര

രൂപയക്ടോയനി കുറവച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (വനയ വകുപ്പെനിപന്റെ പരനിപക്ടോടനികേളുയ പദതനികേളുയ

പരക്ടോജയപപ്പെടതക്ടോയനി പറയപപ്പെടുന വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ

ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

8. ശസ്പീ  .    എയ  .    വനിനപസന്റെച്ച്:  സര്,  വനയ  എന  XXXIV-ാം  നമര്

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര

രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (1977  ജനുവരനി  ഒനനിനുകശഷമുള്ള  വനഭൂമനി

കേകയ്യറ്റയ ഒഴനിപ്പെനിക്കണപമന ഹഹകക്കക്ടോടതനി വനിധനിയനികനല് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി

പറയപപ്പെടുന  വനിഷയയ  ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ  ഞക്ടോന

അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

9. ശസ്പീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദച്ച്  കേബസ്പീര്:  സര്,  വനയ എന  XXXIV-ാം നമര്

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  279,82,57,000  രൂപ  ഒര

രൂപയക്ടോയനി  കുറവച്ച്  പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (പ്രകൃതനിക്കച്ച്  കദക്ടോഷയ  വരക്ടോത  രസ്പീതനിയനില്

കകേരളതനിപല  വനകമഖലകേളനില്  ടൂറനിസയ  സക്ടോദഭ്യതകേള  കേപണത്തുനതച്ച്  സയബനനിചച്ച്

ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച്) എന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ ഞക്ടോന അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

സൂചകേ പവടനിക്കുറയല്

വനയ എന XXXIV-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് വകേപകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

279,82,57,000  രൂപയനില്നനിനച്ച് നൂറച്ച് രൂപ കുറവച്ച് പചകയ്യണതക്ടോണച്ച്  (പപക്ടോതുവക്ടോയനി

ചര്ച  പചയ്യുനതനിനച്ച്)  എന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപയ  തക്ടോപഴപ്പെറയുന  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട

അയഗങ്ങള അവതരനിപ്പെനിച്ചു:

1. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

2. ശസ്പീ. പനി. പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി

3. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന

4. ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള  അവതരനിപ്പെനിക്കപപ്പെടനിരനിക്കുന്നു.  ഇനനി

ചര്ചയക്ടോണച്ച് ശസ്പീ. എസച്ച്. രക്ടോകജന്ദ്രന....
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ശസ്പീ  .   എസച്ച്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന:  സര്, 

'     எனனறதணணயமனஇநனதசதநனதணரததகமன

     எனனற மடயமன இநனத சதநனதணர மமதகமன' ഇതച്ച്  സസതന  ഇന്തഭ്യയമുമച്ച്,  സസതന
ഇന്തഭ്യപയക്കുറനിചച്ച്  മനസനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണച്ച്  തമനിഴക്ടോടനിപല  ഭക്ടോരതസ്പീയക്ടോര്  എന  കേവനി
പക്ടോടനിയ പക്ടോടക്ടോണച്ച്. അനച്ച് അകദ്ദേഹയ പറഞതനിപന്റെ അര്ത്ഥയ ഇതക്ടോണച്ച്. പക്ടോമരമക്കള,
ഗക്ടോമങ്ങളക്കുപ്പുറത്തുകപക്ടോലയ ഇന്തഭ്യയച്ച് സസക്ടോതനഭ്യയ ലഭഭ്യമക്ടോയനിടനില എന്നുള്ള വസ്തുത
ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  നനിലനനില്ക്കുന്നു.  അതച്ച്  എലക്ടോവര്ക്കുയ  ലഭഭ്യമക്ടോകേണപമ  ന്നുപണങനില്
നമ്മുപട  രക്ടോജഭ്യതച്ച്  എലക്ടോവര്ക്കുയ  ഒരകപക്ടോപല  ഭരണനസ്പീതനി  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന
സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോകേണപമന്നുള്ളതക്ടോണച്ച് അതുപകേക്ടോണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചതച്ച്.    ததரததமவதனனயமன மசததனனயமன

 இனனறமனநணலவகணறத. അകത സന്ദര്ഭതനില്

'    உடகனனகஇழநனதவனனனகமபதலஅஙனக

  இடகனகணனகனளவததமன நடனப' ഇതച്ച്  തനിരവളവര് പക്ടോടനിയതക്ടോണച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആ
നനിലയനിലളള  പ്രവര്തനയ  നടതണപമന്നുള്ളതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്   മുനഗക്ടോമനികേപളലക്ടോയ
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയരയഗപത  ഭരണതലവനക്ടോകരക്ടോടച്ച്  ഇങ്ങപന  ചനില  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള
പറഞനിട്ടുകപക്ടോയതച്ച്.

ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയപന്റെ  കനതൃതസതനിലള്ള  സര്ക്കക്ടോരനിപന  എലക്ടോനനിലയനിലയ
ഞക്ടോന ഇഇൗ അവസരതനില് അനുകമക്ടോദനിക്കുകേയുയ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള അനുകൂലനിക്കുകേയുയ
പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്.  സഖക്ടോവച്ച്  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപന  ഞക്ടോന  ഇഇൗ  അവസരതനില്
ആശയസനിക്കക്ടോനുയ അനുകമക്ടോദനിക്കക്ടോനുയ ആഗഹനിക്കുന്നു. മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ പ്രവര്തനമക്ടോണച്ച്
അകദ്ദേഹയ ഏപറ്റടുതനിട്ടുളളതുയ ഇഇൗ സമൂഹതനിനച്ച് സകന്ദശയ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുയ എനതനില്
ആര്ക്കുയ സയശയമുണക്ടോകേക്ടോനനിടയനില.  പ്രകേടനപ്പെത്രനികേയനില് പറഞനിട്ടുള്ളതുകപക്ടോപല
അഴനിമതനിവനിമുകമക്ടോയ ഒര ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് ഒരക്ടോകകപമുണക്ടോകേരപതന്നുള്ള സകന്ദശമക്ടോണച്ച്
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ ഇഇൗ പ്രവൃതനിയനിലൂപട ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള  അവധനിദനിവസങ്ങപള  സയബനനിചച്ച്
ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അവധനിദനിവസയ  ആരയഭനിക്കുനതനിനച്ച്  പതക്ടോട്ടുമുമച്ച്  നനിയമസഭക്ടോ
കേവക്ടോടതനില്  എപന്റെ  പ്രനിയപപ്പെട  ചനില  സഹൃത്തുക്കള  ഉണക്ടോയനിരന്നു,  അവര്
മയക്കതനിലക്ടോയനിരന്നു,  മയങ്ങനിയനിരന്നു.  ആരയ ശദനിചനിടനില.  ആപരക്ടോപക്കയക്ടോണച്ച്
അവനിപട കേനിടനപതനച്ച് ഇകപ്പെക്ടോള ആര്പക്കങനിലയ ഓര്മ്മയുകണക്ടോ, ആപരക്ടോപക്കയക്ടോണച്ച്
എന്നുള്ളതനിപന സയബനനിചച്ച്  ഓര്ക്കക്ടോനനിടയനില.  എന്തനിനക്ടോയനിരന്നു അവര് സമരയ
നടതനിയതച്ച്?  നമുക്കറനിയക്ടോയ  മഷനികതയനതനിനുകവണനി  പദതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയവര്,
മഷനിക്കുപ്പെനി പദതനിയുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടുവനവര്, അതനിനുകശഷയ ആരപട കപപരക്ടോപക്കയക്ടോണച്ച്
കബക്ടോര്ഡനില്  വകരണതച്ച്,  രണക്ടോമതച്ച്  നനിരക്ടോഹക്ടോരതനിലനിരനിക്കുന  ചനിലരപട  കപരയ
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കഫക്ടോകടക്ടോയുയ കബക്ടോര്ഡനില് വയക്ടോന ശമനിചതനിപന്റെ ചനില പ്രവണതകേള തുടങ്ങനിയവപയലക്ടോയ
ഓര്ക്കുകമക്ടോള തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ കവദപുസകേങ്ങള വക്ടോയനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കച്ച് അറനിയക്ടോയ,  കുറ്റയ
പചയ്യക്ടോതവര്ക്കച്ച്  കേപലറനിയക്ടോയ.  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജനുയ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റുയ  നയപരമക്ടോയനി,  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയപരമക്ടോയനി  എടുക്കുന  ചുവടനുസരനിചക്ടോണച്ച്
മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകകേണപതനക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന ഇഇൗ അവസരതനില് പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുനതച്ച്.
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനിപന്റെ  കപരനില്  ഒടനവധനി  സയഭവങ്ങള  നടനനിട്ടുണച്ച്. രക്ടോജസ്പീവച്ച്  ഗക്ടോനനി
മരണപപ്പെടകപ്പെക്ടോള രക്ടോജഭ്യതച്ച് എലക്ടോയനിടത്തുയ ദുനഃഖക്ടോചരണയ നടതനി. പകക അകദ്ദേഹയ
മരണപപ്പെടകപ്പെക്ടോള ആ പക്ടോര്ടനിയനില്പപ്പെട ഒരക്ടോളപക്കങനിലയ പരനികക്കപറ്റനച്ച് റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്
പചയ്യപപ്പെടനിരകനക്ടോ?  അങ്ങപന  ചരനിത്രപരമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോലയ  മനസനിലക്ടോകുയ
ഭരണപരമക്ടോയനി  ഒക്ടോകരക്ടോരതരയ  അധനികേക്ടോരങ്ങള  നനിലനനിര്ത്തുനതനിനുകവണനി
ശമനിചനിരന്നുപവനച്ച്.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ സമരകമക്ടോഹങ്ങളുയ വക്ടോദഗതനികേളുയ ആകകപങ്ങളുയ
പരക്ടോമര്ശങ്ങളുയ  പ്രചരണങ്ങളുയ  പ്രസയഗങ്ങളുപമലക്ടോയ  നക്ടോളനിതുവപരയുള്ള  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ
സക്ടോയസ്കക്ടോരതനില്നനിന്നുയ വഭ്യതഭ്യസമക്ടോകുന്നുപവനച്ച് പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

(അദഭ്യകകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫച്ച് പചയര്മക്ടോന ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര്)

എപന്റെ മണ്ഡലതനില് ചനില പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്. കേഴനിഞ എല്.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്പമന്റെച്ച്
2007-ല്  വനകമഖലയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഒര  നനിയമയ  പക്ടോസക്ടോക്കുകേയുണക്ടോയനി.
പസകന  5  അനുസരനിചച്ച്  കനക്ടോടനിഹഫഡലക്ടോത  പടയഭൂമനിയനില്  നനിന്നുയ  മരയ
മുറനിക്കുനതച്ച്  സയബനനിചച്ച്  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  നനിയമയ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കണപമന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്
എപന്റെ അഭഭ്യര്ത്ഥന. ഇകപ്പെക്ടോള നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനനികല എന്നുകചക്ടോദനിചക്ടോല് ഇഷ്ടമുള്ള ചനില
സലതച്ച് നടപ്പെനിലക്ടോക്കുയ ഇഷ്ടമനിലക്ടോത സലതച്ച് നടപ്പെനിലക്ടോക്കനില.  സഖക്ടോവച്ച് ശസ്പീ.
എയ.  എയ.  മണനി ഇഇൗ സഭയനിപല ഒരയഗമക്ടോണച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ ഒര കചക്ടോദഭ്യതനിനച്ച്
ഇങ്ങപനപയക്ടോര  നനിയമമുള്ളതക്ടോയനികപ്പെക്ടോലയ  ഉതരതനില്  പരക്ടോമര്ശനിക്കപപ്പെടനില.
അങ്ങപന  വസ്തുതകേളുയ  നനിയമങ്ങളുയ  ലയഘനിക്കപപ്പെടുകേയുയ  അതച്ച്  മറച്ചുവയകേയുയ
അവകേക്ടോശങ്ങളുയ അവസരങ്ങളുയ ബഹുജനങ്ങളക്കച്ച് നല്കേക്ടോതനിരനിക്കുകേയുയ പചയ്യുന
സക്ടോഹചരഭ്യമുണച്ച്.  ഇതരതനിലള്ള പ്രശ്നങ്ങള  ഉകദഭ്യക്ടോഗസതലതനില് പരനിഹരനിക്കക്ടോന
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  വനയ  വകുപ്പുമനനി  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  ഇഇൗ
അവസരതനില് പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുനതച്ച്. 

സയസക്ടോനതച്ച് പചക്കറനി കക്ടോമയ പരനിഹരനിക്കുനതനിനച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി ചനില നനിലപക്ടോടുകേള സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്. എപന്റെ മണ്ഡലതനിപല കേക്ടോന്തല്ലൂര്-
വടവട  പ്രകദശതച്ച്  വളപര  പ്രക്ടോധക്ടോനഭ്യയ  നല്കേനി  കൃഷനി  പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീമതനി
നനികവദനിത  പനി.  ഹരപന്റെ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  ശനിപക്ടോര്ശ  പചയ്തനിട്ടുള്ള  യൂക്കക്ടോലനിപ്റ്റസച്ച്
ഉളപപ്പെപടയുള്ള  28  ഇനയ  മരങ്ങള  പവടനിമക്ടോറ്റുനതനിനച്ച്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി പറഞതുകപക്ടോപല കൃഷനി/വനയ വകുപ്പുകേള കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചനിചച്ച്
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മരങ്ങള മുറനിച്ചുമക്ടോറ്റനി പചക്കറനികൃഷനി പചയ്യുനതനിനുകവണനിയുള്ള നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത  പനി.  ഹരപന്റെ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിയനിപല  മരങ്ങള
മുറനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോപത കനക്ടോക്കണപമന്നുയ മരയ മുറനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല് ബനപപ്പെട
ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്പക്കതനിപര നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമന്നുയ പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുണച്ച്.  ലയബനിലനിറ്റനി
ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്ക്കക്ടോണച്ച്  വരനതച്ച്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ഭൂമനി  ഏതക്ടോപണനച്ച്  തനിരനിചറനിയക്ടോന
കേഴനിയണയ.  പടയമുള്ളവരപട  അവകേക്ടോശങ്ങള  അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോപത  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരപന്റെ
ജസ്പീവനിതയ  ഇലക്ടോതക്ടോക്കുന നനിലപക്ടോടനികലക്കക്ടോണച്ച്  വനയ വകുപ്പെച്ച്  പപക്ടോയ്പക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.
വനയ വകുപ്പെച്ച് ശദകയക്ടോടുകൂടനി ആ നനിലപക്ടോടനില് തനിരതല് വരത്തുകേയുയ വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതക്ടോനന്ദന ഗവണ്പമന്റെച്ച് പകേക്ടോണ്ടുവന നനിയമയ ഫലപ്രദമക്ടോയനി നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  പചയ്യണയ.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി  ഇന്നുതപന സഭയനില്
ഇതുസയബനനിചച്ച്  വഭ്യകത വരത്തുകേയുയ നനിയമയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുകേയുയ പചയ്യണപമനച്ച്
വളപര വനിനസ്പീതമക്ടോയനി അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

വനഭ്യജസ്പീവനികേളുപട പ്രശ്നയ സയബനനിചച്ച് ഞക്ടോന വസ്പീണ്ടുയ പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുനനില.
വനഭ്യമൃഗയ  എന്നുപറഞക്ടോല്കപ്പെക്ടോലയ  കവദനയുണക്ടോകുപമനതനിനക്ടോല്  വനഭ്യജസ്പീവനി  എനക്ടോണച്ച്
പറകയണതച്ച്.  അത്രകതക്ടോളയ  അവപയ  വലതക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോനക്ടോഗഹനിക്കുന  വനയ
വകുപ്പുമനനി ജസ്പീവകനക്ടോപടയനിരനിക്കുന ആളുകേപളയുയ കേക്ടോണണയ.  ജനങ്ങപള സയരകനിക്കക്ടോനുള്ള
നനിലപക്ടോടുകൂടനി  ഉണക്ടോകേണപമനക്ടോണച്ച്  എപന്റെ  അഭഭ്യര്ത്ഥന.  അവനിപട  ഏപതലക്ടോയ
തരതനിലള്ള  സയരകണയ  നല്കേണപമനച്ച്  പ്രനിനസനിപ്പെല്  ചസ്പീഫച്ച്  കേണ്സര്കവറ്റര്
ഓഫച്ച് കഫക്ടോറസച്ച്സച്ച്,  പപവല്ഡച്ച് പപലഫച്ച് വക്ടോര്ഡന എനനിവരളപപ്പെപടയുള്ളവരമക്ടോയനി
ആകലക്ടോചനിപചങനിലയ അതച്ച് നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനുള്ള മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുയ സക്ടോമതനികേ
സഹക്ടോവുയ  മറ്റുയ   ലഭനികക്കണതുണച്ച്.  ഇവനിപട  രക്ടോവനിപല  കപപ്പെടനിപയ  സയബനനിച
ചര്ചയുണക്ടോയനിരന്നു.  പടനി നക്ടോട്ടുകേക്ടോരമക്ടോയനി പരനിചയപപ്പെടതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് അവപയപ്പെറ്റനി
ചര്ച  നടതനിയതച്ച്.  വനഭ്യജസ്പീവനികേളുയ  ജനങ്ങളുമക്ടോയനി  ഒരമനിചച്ച്  ജസ്പീവനിക്കണപമന്നു
പറഞക്ടോല്  മനുഷഭ്യനച്ച്  നടക്കക്ടോന  കൂടനിനുകവണനി  ആനപയകയക്ടോ  പനനിപയകയക്ടോ
പക്ടോമനിപനകയക്ടോ  വനിളനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  ഇകപ്പെക്ടോള  വനയ  വകുപ്പെച്ച്  പറയുനതച്ച്
ഒറ്റയകപക്ടോകേക്ടോപത  പനനിപയയുയ  കുരങ്ങപനയുയ  കൂടനിനച്ച്  വനിളനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനക്ടോണച്ച്.
ഇഇൗ രസ്പീതനിക്കച്ച്  മക്ടോറ്റയ  വരതണയ.  അതുകപക്ടോപല  ശസ്പീമതനി  നനികവദനിത പനി.  ഹരപന്റെ
റനികപ്പെക്ടോര്ടനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്  എചച്ച്.എന.എല്.-പന്റെ  യൂക്കക്ടോലനി  പക്ടോകന്റെഷപന
സയബനനിചച്ച്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുയ  അത്രയുയ  കേസക്ടോണനിറ്റനി  ആവശഭ്യമുകണക്ടോപയനച്ച്
അകനസഷനിചച്ച്  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനികക്കണതുമക്ടോണച്ച്.  അവനിപടയക്ടോണച്ച്  തടനിപ്പുയ  പവടനിപ്പുയ
എത്രകതക്ടോളമുപണനതച്ച് പരനികശക്ടോധനികക്കണതച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച് ഇഇൗ രണച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനിലയ
വഭ്യകമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച്  ഞക്ടോന  ഇഇൗ  അവസരതനില്  പറയക്ടോന
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
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മപറ്റക്ടോനച്ച്, തമനിഴക്ടോടനില്നനിനച്ച് കകേരളതനികലക്കച്ച് വരന പക്ടോല്   പരനികശക്ടോധനിക്ക
പപ്പെകടണതക്ടോണച്ച്.  വനിഷക്ടോയശയ കൂടുതലള്ള പക്ടോല് തപന വക്ടോങ്ങണപമനച്ച് നനിര്ബനനിക്കക്ടോപത
പുതനിയ  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  കസ്പീകരക്ടോലക്ടോദകേര്ക്കച്ച്  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയച്ച്
കേക്ടോലനികേമക്ടോയ സബ്സനിഡനി  നല്കേക്ടോനുയ  പ്രകതഭ്യകേ  പദതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിപന
കുറനിചച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച് ചനിന്തനിക്കണയ.  ചനില കമഖലകേളനില് ഊനല് നല്കേനിപക്കക്ടോണച്ച്,
പപവല്ഡച്ച്  പപലഫച്ച്  ആപണങനിലയ  കലക്ടോക്കലക്ടോപണങനിലയ  അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയനി
പഞക്ടോയത്തുകേളുപട പദതനി നടപ്പെക്ടോക്കുനതനിനുകവണനി കൂടക്ടോയ്മയനികലയവരക്ടോനുള്ള ശമയ
തുടരണയ.  വനയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ധക്ടോരക്ടോളയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പറയക്ടോനുപണങനിലയ
ഞക്ടോന മറ്റച്ച് ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങളകൂടനി പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുന്നു.

മൂനക്ടോര്  ഒര  ടൂറനിസയ  കമഖലയക്ടോണച്ച്.  ആ  പ്രകദശതച്ച്  കറക്ടോഡനിനച്ച്  വസ്പീതനികൂടക്ടോന
സക്ടോധനിക്കനിപലങനിലയ എപന്തങനിലയ അപകേടമുണക്ടോയക്ടോല് ഉടനടനി  പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണുനതനിനുള്ള
സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോക്കണയ.  പപഫ്ലെെ  ഓവര്,  പപബപ്പെക്ടോസച്ച്  കപക്ടോലള്ള ചനില സഇൗകേരഭ്യങ്ങള
ബജറ്റനില്  ഉളപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  പ്രവര്തനങ്ങള  വളപര  കവഗതനില്തപന
ഏപറ്റടുക്കുനതനിനുള്ള  നനിലപക്ടോടുണക്ടോകേണപമനച്ച്  ഇഇൗ  അവസരതനില്  അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
വനയ  വകുപ്പുയ  പനി.ഡബത.ഡനി.-യുയ  കചര്പനടുത  കയക്ടോഗ  തസ്പീരമക്ടോനങ്ങപളക്ടോന്നുയ
നടപ്പെനിലക്ടോയനിടനില.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ജനിലകേളനില്  സയയുകമക്ടോയ  കയക്ടോഗങ്ങള  വനിളനിചച്ച്
എന.എചച്ച്., കസറ്റച്ച് പപഹകവ,  ഗക്ടോമസ്പീണ കറക്ടോ ഡച്ച് എനനിവനിടങ്ങളനിപല തടസങ്ങള മക്ടോറ്റനി
ജനജസ്പീവനിതതനിനച്ച് അനുകൂല നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പുമനനി
മുനകേപയ്യടുക്കണയ.  എടുക്കുന തസ്പീരമക്ടോനങ്ങള നടപ്പെനിലക്ടോക്കുന കേക്ടോരഭ്യതനില് ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്
ശദനിക്കണയ.  ജനക്ടോധനിപതഭ്യരക്ടോജഭ്യതച്ച് എലക്ടോയ ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്തപന പചയ്യണപമനല,
ജനക്ടോധനിപതഭ്യ  വഭ്യവസകേള  പക്ടോലനിക്കണപമന്നുള്ള  ആഗഹവുയ  അഭനിപ്രക്ടോയവുയ
ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്ക്കുണക്ടോകേണപമന്നുകൂടനി ഇഇൗ അവസരതനില് പറയക്ടോന ആഗഹനിക്കുന്നു.
ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ധക്ടോരക്ടോളയ  സഹക്ടോയങ്ങള  പചയ്യുന്നുണച്ച്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുണക്ടോയനിരന പപനഷനുളപപ്പെപടയുളള കുടനിശനികേകേള ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെക്ടോണച്ച്
പകേക്ടോടുതതച്ച്.  ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിപന എലക്ടോവനിധതനിലയ അനുകമക്ടോദനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  എപന്റെ
വക്ടോക്കുകേള ചുരക്കുന്നു.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ പദതനികേള കവഗതനില് നടപ്പെക്ടോക്കുനതനിനച്ച്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിമക്ടോര് ശദനിക്കണപമനച്ച് ഞക്ടോന ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    അനനില്  അക്കര:  സര്,  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള   എതനിര്ക്കുന്നു.  എലക്ടോയ
ശരനിയക്ടോക്കക്ടോയ എന്നുപറഞച്ച് അധനികേക്ടോരതനില്വന സര്ക്കക്ടോരക്ടോണനിതച്ച്.  ഇഇൗ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
ആദഭ്യപക്ടോദയ കേഴനിഞകപ്പെക്ടോള അടുതനിറങ്ങനിയ പുലനിമുരകേന സനിനനിമപയകപ്പെക്ടോപല അഴനിമതനി
പനിടനിച്ചുപകേട്ടുപമനച്ച്  പറഞ്ഞു.  എനനിടച്ച്  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയനി  പുലനിമുരകേനക്ടോയനി  വന
സര്ക്കക്ടോര് മക്കളക്കുകവണനി മരനിച പുലനിമുരകേനനിപല ഡക്ടോഡനി ഗനിരനിജപയകപ്പെക്ടോപലയക്ടോയനി
എന്നുപറയക്ടോന ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
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കേക്ടോലതച്ച് ഇവനിടപത പനി.ഡബത.ഡനി കറക്ടോഡുകേള നല കറക്ടോഡുകേളക്ടോയനിരന്നുപവനച്ച് എലക്ടോ
അയഗങ്ങളക്കുയ  അറനിയക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.  നമ്മുപട  കറക്ടോഡുകേപളക്ടോപക്ക  റബ്ബപപറസ്ഡച്ച്
അപലങനില്  ബനി.എയ.  ആന്റെച്ച്  ബനി.സനി.  കമക്ടോഡലനികലക്കച്ച്  മക്ടോറ്റുകേയുയ  രക്ടോത്രനിയനില്
കറക്ടോഡുകേളനില്  വഴനിവനിളക്കുകേള  പ്രകേക്ടോശനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  പചയ്യുമക്ടോയനിരന്നു.  ഇനച്ച്  ആ
കറക്ടോഡുകേപളലക്ടോയ കുണ്ടുയകുഴനിയുമക്ടോയനി.   കറക്ടോ ഡനിപല കുഴനികേള  അടയക്ടോനകവണനി ചനില
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  പചയ.  സക്ടോധക്ടോരണ  ടക്ടോറനിയഗച്ച്  മനിശനിതതനിനച്ച്  പകേരയ  പമക്കക്ടോര്ഡയ
ടക്ടോറനിയഗക്ടോയതുപകേക്ടോണച്ച്  അപതക്ടോന്നുയ  ശരനിയക്ടോകേക്ടോത  അവസയക്ടോണുള്ളതച്ച്.  ടക്ടോര്
പചയ്യുനതനിനച്ച്  പനിനക്ടോപല  കറക്ടോഡുകേള  കുണ്ടുയകുഴനിയുമക്ടോയനി  മക്ടോറുന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണച്ച്
കേക്ടോണുനതച്ച്.  ഞക്ടോന  ഇഇൗ  വനിഷയതനികലക്കച്ച്  കൂടുതല്  കേടക്കുനനില.  കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  വലനിയ  സമരങ്ങള  നടന  തൃശൂര്  ജനിലയനിപല  ഒര
പ്രകദശവുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് വരന ആളക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന.  മണ്ണുതനിയനിപല പക്ടോലനികയക്കര
കടക്ടോള പക്ടോസയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച്
നടന  സമരങ്ങളക്കച്ച്  യക്ടോപതക്ടോര  കേണക്കുമനിലക്ടോയനിരന്നു.  ഏറ്റവുയ  അടുത്തുള്ള
പുതുക്കക്ടോകടയയ  അളഗപ്പെ നഗറനികലയയ കപക്ടോകേക്ടോന ആ പ്രകദശതച്ച്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയതച്ച്
നനിര്മ്മനിച  ഒര  സമക്ടോന്തര  പക്ടോതയുണക്ടോയനിരന്നു.  ആ  പക്ടോത  കടക്ടോള  കേമനനികേള
കപക്ടോലസ്പീസനിപന്റെ  സഹക്ടോയകതക്ടോപട  അടയക്ടോന  ശമനിചകപ്പെക്ടോപഴക്ടോപക്ക  അവനിപടയുള്ള
പഞക്ടോയത്തുകേളുയ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ  കചര്നച്ച്  അതച്ച്  തടഞനിരന്നു.  പകക  ഇനച്ച്
ആര്ക്കുയ  തുറക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോപത  ഭയക്ടോനകേമക്ടോയ  രസ്പീതനിയനില്  ആ  സമക്ടോന്തരപക്ടോത
അടചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനനി  രണക്ടോമപത
നനിരയനില്നനിന്നുയ ഒനക്ടോമപത നനിരയനില് വനതച്ച് വളപര സകന്തക്ടോഷമുള്ള കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.
അകദ്ദേഹയ  അഴനിമതനിപക്കതനിരക്ടോയനി  കപക്ടോരക്ടോടുന  ഒരക്ടോളക്ടോണച്ച്.  അകദ്ദേഹയ  ഇഇൗ  കടക്ടോളനിപന്റെ
വനിഷയതനിലയ  പുലനിമുരകേനക്ടോയനി  മക്ടോറണയ.  അലക്ടോപത  ഡക്ടോഡനി  ഗനിരനിജപയകപ്പെക്ടോപല
അകദ്ദേഹയ അടനിപതറരതച്ച്  എന്നുപറയക്ടോന  ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   സയസക്ടോനപത
എലക്ടോ ഗക്ടോമസ്പീണ കറക്ടോഡുകേളക്കുയ കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച് ഏകേകദശയ ഒര
കകേക്ടോടനി  രൂപ അനുവദനിചനിരന്നു.  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയതച്ച് കറക്ടോഡുകേള ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയതച്ച്
കനരനിടക്ടോണച്ച്  പചയ്തനിരനതച്ച്.  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയുപട കറക്ടോഡുകേളക്ടോണച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി.
കേഴനിഞ അഞച്ച് വര്ഷമക്ടോയനി പഞക്ടോയത്തുകേളനിലയ മറ്റച്ച്  പ്രകദശങ്ങളനിലയ നനിര്മ്മനിചതച്ച്.
പഞക്ടോയത്തുകേളനില് പനി.ഡബത.ഡനി.  നനിര്മ്മനിച കറക്ടോഡുകേള കകേടക്ടോകുന്നു.  ഇതുസയബനനിചച്ച്
യപതക്ടോര  നനിര്കദ്ദേശവുയ  ലഭനിക്കുനനില.  മനനിയുപട  ഓഫസ്പീസമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടുകമക്ടോള
ഓട അടയക്ടോയ  എനക്ടോണച്ച്  പറയുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  ഓട  അടയക്ടോന വന സര്ക്കക്ടോരക്ടോകണക്ടോ;
എലക്ടോയ  ശരനിയക്ടോക്കക്ടോന  വന  സര്ക്കക്ടോരകല;  ഓട  അടയല്  സര്ക്കക്ടോരക്ടോകണക്ടോ?
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  മക്ടോറ്റയ  ഉണക്ടോകേണപമനച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപടപ്പെറഞതു
കപക്ടോപല, എലക്ടോയ ശരനിയക്ടോക്കക്ടോപമനച്ച് പറപഞങനിലയ ഒന്നുയ ശരനിയക്ടോകുനനില.
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പടനിപയ  പനിടനിക്കക്ടോനകപക്ടോലയ  കേഴനിയക്ടോത  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണനിതച്ച്.  പടനിപയപ്പെനിടനിക്കക്ടോനുയ
പകേക്ടോലക്ടോനുമുള്ള  ചര്ചകേളമക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്   നക്ടോടനില്  നടക്കുനതച്ച്.   നമ്മുപട  രക്ടോജഭ്യത്തുയ
വനികദശത്തുയ  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  വലനിയ  മക്ടോതൃകേയുണച്ച്.  വസ്പീടുകേളനില്  കൂടനിലടചനിടുന
അല്കസഷഭ്യന  നക്ടോയകളക്ടോ  മറ്റച്ച്  നക്ടോയകളക്ടോ  അല  നമ്മുപട  നക്ടോടനിപല    ജനങ്ങപള
കേടനിക്കുനതച്ച്,  നക്ടോടന  പടനികേളക്ടോണച്ച്  കേടനിക്കുനതച്ച്.  ഈ  വനിഷയതനില്  സര്ക്കക്ടോര്
ശക്ടോസസ്പീയ  പഠനതനികലയച്ച്  കപക്ടോകേക്ടോതതച്ച്  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോപണനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.  നക്ടോടനപടനികേള  വര്ഷതനില്  രണ്ടുതവണയക്ടോണച്ച്  പ്രസവനിക്കുനതച്ച്.
12  മക്ടോസവുയ പടനികേള പ്രസവനിക്കക്ടോറനില.  പടനികേള പ്രസവനിക്കുനതച്ച് ജൂണ്-ജൂഹല,
മക്ടോസങ്ങളനിലയ ഡനിസയബര്-ജനുവരനി മക്ടോസങ്ങളനിലമക്ടോണച്ച്. 160  ദനിവസപത ഇടകവളയനിലക്ടോണച്ച്
നക്ടോടനിപല പടനികേള പ്രസവനിക്കുനതച്ച്.   പടനികേള കേടനിക്കുനതച്ച്  ആഗസച്ച്-പഫബ്രുവരനി
മക്ടോസങ്ങളനിലക്ടോണച്ച്.  ഇണകചരന  മക്ടോസങ്ങളനില്  ഇണകചരക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത  ആണ്
നക്ടോയളക്ടോണച്ച് കൂടുതലക്ടോയനി ആളുകേപള കേടനിക്കക്ടോറുള്ളതച്ച്.  പപണ്നക്ടോയള കേടനിച കേഥകേള
വളപര കുറവക്ടോണച്ച്.  ഇതരയ ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ  പഠനതനികലക്കച്ച് ആരയ കപക്ടോകുനനിപലനതക്ടോണച്ച്
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യയ.  വനികദശത്തുയ മറ്റച്ച്  സയസക്ടോനങ്ങളനിലയ  പ്രസവനിചച്ച്  ഏഴച്ച്  ദനിവസമക്ടോയ
കേണ്ണുതുറക്കക്ടോത പടനിക്കുടനികേപള വളര്തനി ആറുമക്ടോസയ കേഴനിയുകമക്ടോള വനഭ്യയകേരനിചച്ച്
പരനിശസ്പീലനിപ്പെനിചക്ടോണച്ച്  മറ്റച്ച്  രക്ടോജഭ്യങ്ങളനില്  പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച്.  തമനിഴച്ച് നക്ടോടനിപല  രക്ടോജപക്ടോളയതച്ച്
നക്ടോടനപടനികേളക്കച്ച് പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപയക്ടോണച്ച് വനില.  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്
കകേരളതനിപല  ഗക്ടോമങ്ങളനിപല  പടനികേളക്കച്ച്  വനിലയനിലക്ടോപത  കപക്ടോകുനതച്ച്?  നമ്മുപട
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയയ കപക്ടോപല  നക്ടോടനിപല പടനികേളക്കുയ വനിലയനിലക്ടോതക്ടോകുന കേക്ടോലഘടതനിലൂപട
നക്ടോയ കേടന്നുകപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില.

കകേരളതനിപന്റെ  ആദഭ്യപത  മുഖഭ്യമനനി  ഇ.എയ.എസച്ച്.  നമ്പൂതനിരനിപ്പെക്ടോടച്ച്  തനിരനി
പകേക്ടോളുതനിയ അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണയ നലരസ്പീതനിയനില് കപക്ടോകുപമനക്ടോണച്ച് ഉകദ്ദേശനിചനിരനതച്ച്.
കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് പഎസക്കനിപന ധനകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനി കേക്ടോണുനതനികനക്കക്ടോള
ഞക്ടോന  ഇഷ്ടപപ്പെടുനതച്ച്  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  പക്ടോനനിയഗച്ച്  കബക്ടോര്ഡനിപല  പ്രവര്തന
കേക്ടോലഘടപതയക്ടോണച്ച്. അകദ്ദേഹയ കകേരളതനിപന്റെ രണക്ടോമപത ധനകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോള,
ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പെച്ച്  കൂടുതല്  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടു
കപക്ടോകുപമനക്ടോണച്ച് ധരനിചതച്ച്.  കനരപത പറഞതുകപക്ടോപല മുഴുവന  അധനികേക്ടോരങ്ങളുയ
അകദ്ദേഹയ കേവര്പനടുത്തുപകേക്ടോണച്ച് അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനുപകേരയ അധനികേക്ടോരയ
കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കുന  നടപടനിയനികലക്കച്ച്  കപക്ടോകുന്നുകണക്ടോപയന  വലനിയ  സയശയയ
ഉയര്തക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണതനിനച്ച് ഏറ്റവുയ വലനിയ
അകപ്പെക്ടോസലനക്ടോയ,  പക്ടോനനിയഗച്ച്  കബക്ടോര്ഡച്ച്  പമമറക്ടോയ  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടച്ച്
ഞക്ടോപനക്ടോനച്ച് കചക്ടോദനിക്കപട,  കകേരളതനിപല പക്ടോനനിയഗച്ച് കബക്ടോര്ഡച്ച് ഇപനവനിപടയക്ടോണച്ച്?
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അടുത പഞവല്സര പദതനിയനികലയച്ച് കപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ  60  വര്ഷപത
പഞവല്സര പദതനികേളനില്  കകേരളയ  ധക്ടോരക്ടോളയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്കച്ച്  മക്ടോതൃകേയക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.
കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് പഎസകേച്ച് പക്ടോനനിയഗച്ച് കബക്ടോര്ഡച്ച് പമമറക്ടോയനിരന കേക്ടോലഘടയ
സവര്ണകേക്ടോലഘടങ്ങളനില്  ഒനക്ടോപണനച്ച്  പറയക്ടോയ,  അതനിനച്ച്  എതനിരഭനിപ്രക്ടോയവുമുണക്ടോകേക്ടോയ.
കകേരളതനിപന്റെ  ഇകപ്പെക്ടോഴപത   ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച്
പഎസകേച്ച്  പക്ടോനനിയഗച്ച് കബക്ടോര്ഡനില്  ഉണക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള  പചയര്മക്ടോനുയ പമമര്മക്ടോരയ
ആരക്ടോപണനറനിയക്ടോത സനിതനിയുണക്ടോയനിരന്നു.  അടുത പഞവല്സര പദതനിയനികലക്കച്ച്
കേടക്കുകമക്ടോള  എന്തച്ച്  മുപനക്ടോരക്കയ  നടത്തുന്നുപവനറനിയക്ടോത  സനിതനിയുണച്ച്.
അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണപത പൂര്ണമക്ടോയുയ തകേര്ത്തുപകേക്ടോണ്ടുയ ഇ.എയ.എസച്ച്.-പന്റെ
ആത്മക്ടോവനിപന മുറനികവല്പ്പെനിച്ചുയ സസക്ടോശയ കകേക്ടോകളജനിപനതനിപരയുയ സമസ കമഖലകേളനിപല
അഴനിമതനിപക്കതനിപരയുയ  ഉയര്തനിയ  മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യങ്ങള  മക്ടോറ്റനിയുയ  കൂത്തുപറമനിപല
രകസക്ടോകനികേകളക്ടോടുകപക്ടോലയ  നസ്പീതനിപുലര്തക്ടോന  കേഴനിയക്ടോപതയുമുളള   പനിണറക്ടോയനി
വനിജയപന്റെ സര്ക്കക്ടോര് കകേരളതനിനച്ച് നക്ടോണകക്കടക്ടോപണന്നുമക്ടോത്രയ സൂചനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുയ
ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    പകേ വനിജയന:  സര്,  രണച്ച് മനനിമക്ടോര് ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ  പചയ്യുന നക്ടോലച്ച്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥകേകളയുയ ഞക്ടോന പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു. എനനിക്കുമുമച്ച് സയസക്ടോരനിച ശസ്പീ. അനനില്
അക്കര  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവര്തനതനിപന്റെ  വനിലകുറവനിപനക്കുറനിചക്ടോണച്ച്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ ശസ്പീ.  അനനില് അക്കരപയകപ്പെക്ടോലള്ള  ഇന്തഭ്യയനിപല  കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്
പ്രവര്തകേര്ക്കച്ച് അതരപമക്ടോര ചനിന്ത കേടന്നുവരന സക്ടോഹചരഭ്യമക്ടോണനിതച്ച്.  കദശസ്പീയ
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനില് കകേക്ടോണ്ഗസച്ച് നനിലയപരനിശക്ടോയ സക്ടോഹചരഭ്യതനില്,  കകേക്ടോണ്ഗസനിനുണക്ടോയ
അപചയതനില് വനിലപനിക്കുനവരപട കൂടതനിലക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ ശസ്പീ.  അനനില് അക്കരയുയ.
പകക,  എന്തക്ടോണച്ച്  യഥക്ടോര്ത്ഥ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയപമനച്ച്  ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോപത  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ
പ്രവര്തനപത കേക്ടോണുനതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുണക്ടോകുന  നനിരക്ടോശയനിലക്ടോണച്ച്  അതരയ
ചനിന്തകേള  ഉയര്ന്നുവരനപതനക്ടോണച്ച്  എപന്റെ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടച്ച്.  രക്ടോഷ്ട്രപത  സയബനനിച
പ്രശ്നങ്ങള   ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ  പചയ്യുനതക്ടോണച്ച്  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  പ്രവര്തനയ.  അതനില്നനിനച്ച്
മക്ടോറനിയ അനുഭവങ്ങളുപടയുയ കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷപത ഭരണതനിപന്റെ പകേടുതനികേളുപടയുയ
പ്രയക്ടോസങ്ങളുപടയുയ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോയനിരനിക്കക്ടോയ  അതരതനിപലക്ടോര  ചനിന്ത
അകദ്ദേഹതനിനുണക്ടോയതച്ച്.  അഞ്ചുവര്ഷപത യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ പചയ്തനികേളുപട
ഫലമക്ടോയക്ടോണച്ച്  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യമുനണനിയുപട  കനതൃതസതനില്  ശസ്പീ.
പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന  നയനിക്കുന  കകേരളതനിപല  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉയര്ന്നുവനതച്ച്.
പതരപഞടുപ്പെച്ച്  മുനനില്ക്കണച്ച്  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യമുനണനി   കവക്ടോടര്മക്ടോരപട
മുമനില്  പതരപഞടുപ്പെച്ച്  മക്ടോനനിപഫകസക്ടോ  വച്ചു.  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്
അക്കമനിടച്ച് ഒനച്ച്, രണച്ച്, മൂനച്ച് എന മുനഗണനക്ടോകമതനില്  ഇവനിടപത  ജനങ്ങളുപട
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പ്രശ്നങ്ങള   പരനിഹരനിക്കക്ടോനുള്ള  നനിലപക്ടോടുമക്ടോയനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതച്ച്.
ഒര  കനരപത  കറഷനരനി  വക്ടോങ്ങക്ടോന  പണമനിലക്ടോപത  പ്രയക്ടോസപപ്പെടുനവര്ക്കച്ച്
കുടനിശനികേതസ്പീര്തച്ച് ഒര മക്ടോസപത അഡസക്ടോനസടക്കയ പപനഷന നല്കേനി.  ഇങ്ങപന
മനുഷഭ്യപന്റെ  കവദന  അറനിയുന  പ്രസക്ടോനമക്ടോപണനച്ച്  പതളനിയനിചച്ച്  അവരപട
സകന്തക്ടോഷകതക്ടോപടക്ടോപ്പെമക്ടോണച്ച്  കകേരളതനിപല  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യമുനണനി
പ്രവര്തകേര്  നസ്പീങ്ങുനതച്ച്.  അതരയ  സക്ടോഹചരഭ്യതനിലക്ടോണച്ച്   ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥകേപള
കുറനിചച്ച്  സയസക്ടോരനിക്കുനതച്ച്.  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോപടയക്ടോണച്ച്  കകേരള  ജനത
ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിപന കേക്ടോണുനതച്ച്.

കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷയ നക്ടോദക്ടോപുരയ കപക്ടോലള്ള മണ്ഡലങ്ങള പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്
മനസനിലക്ടോകുയ  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  കമഖലയനില്  ആഗഹതനിനനുസരനിചച്ച്  ഫണച്ച്
ലഭനിക്കക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോയനിരനിന്നു.  പ്രതനിപക മണ്ഡലങ്ങളനില് ഏറനിയ ഭക്ടോഗവുയ
അങ്ങപനയക്ടോയനിരന്നുപവനച്ച് നനിയമസഭയനില്കപ്പെക്ടോലയ ചര്ച ഉയര്ന്നുവനതക്ടോണച്ച്.  എലക്ടോ
മണ്ഡലങ്ങകളയുയ  ഒരകപക്ടോപല  കേക്ടോകണണതുണച്ച്.  മണ്ഡലതനിപന്റെ  വനിസ്തൃതനി,
പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളുപട  വഭ്യക്ടോപ്തനി  എനനിവ  മനസനിലക്ടോക്കനി  ഫണനുവദനിക്കുന
നനിലപക്ടോടനികലക്കച്ച് വകുപ്പുകേളനില് മക്ടോറ്റയ വകരണതുപണന അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണച്ച് എനനിക്കുളളതച്ച്.
മലകയക്ടോര കമഖലകേളക്കനുസൃതമക്ടോയനി കറക്ടോഡുകേളക്കച്ച് വനികേസനമുണക്ടോകേണയ. പ്രകതഭ്യകേനിച്ചുയ
നമ്മുപട കേക്ടോലക്ടോവസ കറക്ടോഡുകേപള തകേര്ക്കുനതക്ടോണച്ച്.  അതനിനനുസരനിചച്ച് കറക്ടോഡനിപന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മക്ടോണയ,  സയരകണയ  തുടങ്ങനിയ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച്  ഫണച്ച്
കേപണത്തുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനില്  ചര്ച  നടനക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ
ഇതരയ പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പുമനനിപയ  ഏപറ  പ്രതസ്പീകകയക്ടോപടയക്ടോണച്ച്  കകേരളയ  കേക്ടോണുനതച്ച്.  അകദ്ദേഹയ
ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ പചയ്ത വകുപ്പുകേളനിപലലക്ടോയ മനികേവച്ച് പതളനിയനിചനിട്ടുണച്ച്.  ആ സക്ടോഹചരഭ്യതനിലക്ടോണച്ച്
അകദ്ദേഹയ പപക്ടോതുമക്ടോരമതച്ച് വകുപ്പെച്ച് ഏപറ്റടുതതച്ച്. ദസ്പീര്ഘകേക്ടോല കറക്ടോഡച്ച് പമയനിന്റെനനസച്ച്
ഉളപ്പെപടയുള്ള പുതനിയ കറക്ടോഡച്ച് പ്രവര്തനങ്ങളനികലയക്ടോണച്ച് അകദ്ദേഹയ നസ്പീങ്ങുനപതനച്ച്
പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണച്ച്.  മലകയക്ടോര  കറക്ടോഡക്ടോയക്ടോലയ  തസ്പീരകദശ  കറക്ടോഡക്ടോയക്ടോലയ  കടക്ടോള
പനിരനിക്കക്ടോപത കമനകയറനിയ കറക്ടോഡുകേള നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കുപമനച്ച്
അകദ്ദേഹയ   പറഞനിട്ടുണച്ച്.  നമ്മുപട  കറക്ടോഡുകേളനില്  പചറനിയ  കുഴനികേളക്ടോണച്ച്  ആദഭ്യയ
ഉണക്ടോകുനതച്ച്.  പനിനസ്പീടച്ച്  ആ കറക്ടോഡുകേളനിലൂപടയുളള വക്ടോഹനഗതക്ടോഗക്ടോതയമൂലയ  കറക്ടോഡച്ച്
കൂടുതല്   കമക്ടോശമക്ടോകുകേയുയ  പമയനിന്റെനനസച്ച്  നടപടനികേളനികലക്കച്ച്  നസ്പീങ്ങുകേയുയ  പചയ്യുയ.
പചറനിയ  പ്രശ്നങ്ങള  അപ്പെകപ്പെക്ടോള  പരനിഹരനിക്കുന  നനിലപക്ടോടച്ച്  കനരപത  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പെനില് ഉണക്ടോയനിരന്നു.  പനിനസ്പീടതച്ച്  നനിന്നുകപക്ടോയതക്ടോണച്ച്.  എന.എയ.ആര്.  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്
സക്ടോധന  സക്ടോമഗനികേളുമക്ടോയനി  വനച്ച്  കറക്ടോഡുകേളുപട  പമയനിന്റെനനസച്ച്  നടത്തുന
രസ്പീതനിയുണക്ടോയനിരന്നു.  മണ്ഡലങ്ങളനില്  പമക്ടോഹബല്  യൂണനിറ്റുപണങനില്  എവനിപട
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പ്രശ്നമുപണങനിലയ  അതച്ച്  അപ്പെകപ്പെക്ടോള  പരനിഹരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുയ.  അതനിലൂപട
കകേക്ടോടക്ടോനുകകേക്ടോടനി  രൂപ  കകേരളതനിനച്ച്  മനിചമുണക്ടോക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുപമനച്ച്  മക്ടോത്രമല
കറക്ടോഡുകേള തകേരനതച്ച്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനുയ  കേഴനിയുയ.  മഴയമുമച്ച്  കറക്ടോഡുകേള പമയനിന്റെനനസച്ച്
നടത്തുകേയുയ മഴകേഴനിയുകമക്ടോള വസ്പീണ്ടുയ കുണ്ടുയകുഴനിയുമക്ടോകുകേയുയ പചയ്യുന അവസയുണച്ച്.
കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ  വഭ്യതനിയക്ടോനതനിപന്റെ  കപരനിലള്ള  ആ  രസ്പീതനി  മക്ടോകറ്റണതുണച്ച്.
ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലക്ടോടനിസക്ടോനതനില് പമയനിന്റെനനസച്ച് നടത്തുനതനിനുള്ള ആകലക്ടോചന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മനനിയുപട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകേണയ. പപക്ടോതുമക്ടോരമതച്ച് വകുപ്പെനിപന്റെ കേണ്പസപ്റ്റനുസരനിചച്ച്
കകേരളതനിപന്റെ പക്ടോരമരഭ്യയ  ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുനതനിനച്ച്  കേഴനിയണയ.  ആശുപത്രനികേളുയ
മറ്റു പകേടനിടങ്ങളുയ ഇങ്ങപനയക്ടോയനിരനിക്കണപമന ധക്ടോരണയുണക്ടോകേണയ.  ഒര പ്രകതഭ്യകേ
ധക്ടോരണയുപട  അടനിസക്ടോനതനിലള്ള  നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങളക്ടോണച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി.  പകേടനിട
നനിര്മ്മക്ടോണരയഗതച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളതച്ച്.   ആര്ക്കനിപടക്റ്റച്ച്  വനിയഗനില്  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള
മക്ടോറ്റയവരത്തുപമനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി  പറഞനിട്ടുണച്ച്.  ആ  നനിലയനികലക്കച്ച്
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  വരണയ.  പകേടനിടങ്ങള  കേണക്ടോല്തപന  കകേരളമക്ടോപണനച്ച്  പറയുന
നനിലയനികലയച്ച് മക്ടോറ്റയവരത്തുന ഒര സനിതനിയുണക്ടോകേണയ.

ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിചതുകപക്ടോപല,  വലനിയ കതക്ടോതനില് ബക്ടോധഭ്യതകേളുള്ള സമയതക്ടോണച്ച്
ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേക്ടോരകമപറ്റടുതച്ച്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതച്ച്.  എനക്ടോല്  കകേരള
ഇനഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര് ഇനപവസച്ച്പമന്റെച്ച്  ഫണച്ച് കബക്ടോര്ഡച്ച്  (കേനിഫ്ബനി)  രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  ഒര
പുതുചലനയ  സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനുള്ള  പ്രവര്തനയ  പൂര്വ്വക്ടോധനികേയ  ശകനിയക്ടോയനി  നടതനി
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതനിലൂപട സമഗ വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പെനിനച്ച്  കേഴനിയുന്നുപമനതച്ച്  അഭനിനന്ദനക്ടോര്ഹമക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേളക്കക്ടോയനി  3,500  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട
പക്ടോകക്കജച്ച് പ്രഖഭ്യക്ടോപനിപചങനിലയ  പനിനസ്പീടച്ച്  വന ഗവണ്പമന്റെച്ച് അതച്ച് നടപ്പെക്ടോക്കനിയനില.
ഗക്ടോമസ്പീണ കറക്ടോഡുകേളുപട പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കണപമങനില് ഗവണ്പമന്റെച്ച് കനരനിടനിടപപടുന
ഒര  പദതനി  ആവനിഷ്കരനികക്കണതുണച്ച്.  ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേളുപട  പുനരദക്ടോരണ
പ്രവര്തനതനിനച്ച് പനി.ഡബത.ഡനി. ഇടപപടണയ.  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേപളയക്ടോണച്ച് ഇതച്ച്
വളപരയധനികേയ ബക്ടോധനിക്കുനതച്ച്.  നമ്മുപട കുടനികേളക്കച്ച് കപപ്പെടനിപയ കപടനിചച്ച് തനനിപയ
സ്കൂളുകേളനികലയച്ച് കപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയനില. ആയതനിനക്ടോല് ഗക്ടോമസ്പീണ കറക്ടോഡുകേളനില് ഗതക്ടോഗത
സഇൗകേരഭ്യമുണക്ടോക്കുനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  ആകലക്ടോചനികക്കണതുണച്ച്.  അതനിനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മനനിയുപട ശദയുണക്ടോകുപമനച്ച് ഞക്ടോന പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.

കേടലനില് കേലനിടച്ച് മടുതവരക്ടോണച്ച് നമ്മള. വനസയരകണതനിനക്ടോയനി വനകമപതനച്ച്
തനിടപപ്പെടുതനി  അതച്ച്  ശക്ടോശസതമക്ടോയനി  നനിലനനിര്തക്ടോനുള്ള  നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.
ഇകപ്പെക്ടോള രണ്ടു കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് പഫനസനിങച്ച്, അതനിനപ്പുറതച്ച് രണച്ച് കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് പടഞനിയഗച്ച്
ഇതരതനിലള്ള  സയവനിധക്ടോനങ്ങളക്ടോണുളളതച്ച്.  ഇപതക്ടോപക്ക  മൃഗങ്ങളക്കറനിയക്ടോപമന്നുള്ളതു
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പകേക്ടോണച്ച്  അവ  മക്ടോറനികപ്പെക്ടോകുയ.  കേരനിങല്  ഭനിതനികേള  എങ്ങപന  ചവനിടനിയക്ടോല്
പപക്ടോളനിയുപമനച്ച് ആനയച്ച് നല നനിശ്ചയമുണച്ച്.  ശക്ടോശസതമക്ടോയനി കേക്ടോകടതച്ച്,  നക്ടോകടപതനച്ച്
തനിടപപ്പെടുത്തുന  ഒര  പദതനി  ആസൂത്രണയ  പചയ്തക്ടോല്  ഖജനക്ടോവനിപന്റെ  കചക്ടോര്ച
തടയക്ടോന കേഴനിയുയ.

കസ്പീരവനികേസനപത സയബനനിചച്ച്  പറയുകമക്ടോള,  കനരപത കപപ്പെടനിയുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട ചര്ച ഇവനിപട നടനനിരന്നു.  മനുഷഭ്യപര മക്ടോത്രമല കേന്നുകേക്ടോലനികേപളയുയ
വലനിയ  കതക്ടോതനില്  നക്ടോയള  ആകമനിക്കുന്നുണച്ച്.  കപ  ഇളകേനിയതനിനുകശഷമക്ടോണച്ച്
കേന്നുകേക്ടോലനികേളക്കച്ച്  കപപനിടനിചനിട്ടുപണനച്ച്  മനസനിലക്ടോകുനതച്ച്.  അതുവപര  അതനിപന്റെ
പക്ടോല്  നക്ടോയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  എലക്ടോവരയ  തനിളപ്പെനിച  പക്ടോലല  കേഴനിക്കുനതച്ച്.
പക്ടോലമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് അതനിഭസ്പീകേരമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങള ഇങ്ങപന ഉയര്ന്നുവരനികേയക്ടോണച്ച്.
മനില്മയനിലൂപട  ലഭനിക്കുന  പക്ടോല്  മുഴുവന  ശുദസ്പീകേരനിചതക്ടോപണന  അഭനിപ്രക്ടോയയ
എനനിക്കനില.  കേര്ഷകേര് നക്ടോടന പസ്പീടനികേകേളനില് കനരനിടച്ച്  പക്ടോപലതനിക്കുന്നുണച്ച്.  അതച്ച്
സയബനനിചച്ച്  പ്രശ്നങ്ങളുമുണച്ച്.  കപപ്പെടനിയുപട  കേടനികയറ്റച്ച്  നനിരവധനി  പശുക്കള
മരണപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  ഇതരതനില് നഷ്ടയ സയഭവനിച കേര്ഷകേപര സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന ഇഇൗ
വകുപ്പെച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോകേണയ.  എലക്ടോ  കൃഷനിക്കക്ടോരയ  പശുക്കപള  ഇനഷസര്  പചയ്യുനനില.
എപന്റെ മണ്ഡലതനില് ഒര പഞക്ടോയതനില് മുപ്പെതനികലപറ പശുക്കളക്ടോണച്ച് കപപ്പെടനിയുപട
കേടനികയറ്റച്ച്  മരണപപ്പെടനിട്ടുള്ളതച്ച്.  മരണപപ്പെട  പശുവനിപന്റെ  തലയുമക്ടോയനി  കേര്ഷകേന
പരനികശക്ടോധനയക്ടോയനി  വയനക്ടോടനില്  കനരനിടച്ച്  ഹക്ടോജരക്ടോകേണയ.  ഈ  ഗതനികകേടനിലക്ടോണച്ച്
അവരനികപ്പെക്ടോള.  അതച്ച്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിയുണക്ടോയക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  അവപര
സയരകനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുകേയുള.  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയുപട  അഭനിവൃദനിക്കുകവണനി
ഹജവകൃഷനിയുമക്ടോയനി മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകമക്ടോള ഇവകൂടനി ശകനിപപ്പെടുതക്ടോനുള്ള പ്രവര്തനയ
നടതണയ.  വനതനിനുള്ളനില് കമഘകസക്ടോടനതനിപന്റെ ഫലമക്ടോയനി വലനിയ കതക്ടോതനില്
ഉരള പപക്ടോടക്ടോനുള്ള സക്ടോധഭ്യതയുള്ള ചനില കമഖലകേളുണച്ച്.  അതച്ച് മനസനിലക്ടോക്കനി അതരയ
കമഖലകേളനില്  അകപ്പെക്ടോഴുണക്ടോകുന  പവള്ളപത  തടഞ്ഞുനനിര്തക്ടോനുള്ള  പദതനി
നടപ്പെക്ടോക്കണയ.  നനിമനിഷങ്ങളക്കകേയ നദനികേളനികലയയ പുഴകേളനികലക്കുമുളള  പവള്ളതനിപന്റെ
കുപതക്ടോഴുക്കനില്പപ്പെടച്ച് എത്രകയക്ടോ മനുഷഭ്യരക്ടോണച്ച്  മരനിക്കുനതച്ച്.  ഒര പ്രകതഭ്യകേ പഠനയ
നടതനി  ആ  പവള്ളപത  അണ  പകേടനികയക്ടോ  മറ്റു  വഴനികേളനിലൂപടകയക്ടോ  നദനികേളനിലയ
പുഴകേളനിലയ  എതനിക്കക്ടോനുള്ള ശമയകൂടനി  ഇതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഉണക്ടോകേണപമനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

കനരപത പറയക്ടോന വനിട്ടുകപക്ടോയ ഒര കേക്ടോരഭ്യയ,  പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളനില്
ചനിലതച്ച് ചതുപ്പുനനിലങ്ങളുയ ചനിലതച്ച് വയല് നനികേതനിയ സലങ്ങളുമക്ടോണച്ച്. അവനിപടപയക്ടോപക്ക
കറക്ടോഡുകേള  നനിര്മ്മനിക്കുകമക്ടോള  ഉറവവരക്ടോനുള്ള  സക്ടോധഭ്യതയുണച്ച്.  അതച്ച്  മുന കൂടനി
കേണ്ടുകവണയ  കറക്ടോഡനിപന്റെ  നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള  നടകതണതച്ച്.  മഴ  വരകമക്ടോഴുയ
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പഹവനി  പവഹനിക്കനിളസച്ച്  കേടന്നുകപക്ടോകുകമക്ടോഴുയ  കറക്ടോഡച്ച്  പപക്ടോട്ടുകേയുയ  തകേരകേയുയ
പചയ്യുനതനിനച്ച്  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കണയ.  അതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്  പ്രകതഭ്യകേ പരനികശക്ടോധന
നടതനിയതനിനുകശഷമക്ടോയനിരനിക്കണയ  ഏതച്ച്  രസ്പീതനിയനിലള്ള  കറക്ടോഡക്ടോണച്ച്  അവനിപട
നനിര്മ്മനികക്കണപതനച്ച്  തസ്പീരമക്ടോനനികക്കണതച്ച്.  മഴയുയ  മഞ്ഞുയ പവയനിലയ  മക്ടോറനിവരന
സക്ടോഹചരഭ്യതനില്  കേക്ടോലക്ടോവസയനുകയക്ടോജഭ്യമക്ടോയ ടക്ടോറനിയഗക്ടോണച്ച്  കവണതച്ച്.   അതനിപനക്കുറനിച്ചു
കൂടനി  ആകലക്ടോചനികക്കണതുണച്ച്.  സയസക്ടോനപത കറക്ടോഡനിപന്റെ  സയരകണതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച് സൂചനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷയസദ്ദേസ്പീന  : സര്,  ഞക്ടോന ഇഇൗ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള എതനിര്ക്കുന്നു.
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്,  മൃഗസയരകണയ,  വനയ  തുടങ്ങനിയ  വളപര  സപ്രധക്ടോനമക്ടോയ
വകുപ്പുകേളുപട  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേളക്ടോണച്ച്  ഇനച്ച്  ചര്ച  പചയ്യുനതച്ച്.  സയസക്ടോനപത
കറക്ടോഡുകേളുപട  അവസയക്ടോണച്ച്  ഇവനിടപത  ഭരണപത  വനിലയനിരതക്ടോനുള്ള  ഒര
പ്രധക്ടോന  ഘടകേമക്ടോയനി  കേഴനിഞ  കേക്ടോലങ്ങളനിപലക്ടോപക്ക  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനതച്ച്.
സയസക്ടോനത്തുടനസ്പീളമുള്ള  കറക്ടോഡുകേള  നനിറപയ  കുണ്ടുയകുഴനിയുമക്ടോണച്ച്.   ഇനച്ച്  ഇഇൗ
കറക്ടോഡുകേളനിലൂപടയുള്ള  യക്ടോത്ര  ദുഷ്ക്കരമക്ടോപണന്നുള്ളതച്ച്  എലക്ടോവര്ക്കുമറനിയക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.
ഇഇൗ  വര്ഷയ  മഴ  വളപര  കുറവക്ടോയനിട്ടുകപക്ടോലയ  കറക്ടോഡുകേപളലക്ടോയ  പപക്ടോടനിപപ്പെക്ടോളനിഞ
അവസയനിലക്ടോണച്ച്.  അക്കക്ടോരഭ്യതനില് അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഇടപപടലണക്ടോകേണയ.
കറക്ടോഡുകേള  ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗഭ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണയ.  ഇവനിപട
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുകമക്ടോള,  കേഴനിഞ ഏതക്ടോനുയ
ദനിവസങ്ങളക്കുമുമച്ച് പനി.ഡബത.ഡനി.  പസകടറനി പചയര്മക്ടോനക്ടോയ പടകനിക്കല് കേമ്മനിറ്റനി
കയക്ടോഗയ കചര്നച്ച്   എലക്ടോ നടപടനികേളുയ പൂര്തനിയക്ടോയനി എല്.  റ്റനി.  ശനിപക്ടോര്ശ പചയ്ത
പ്രവൃതനികേളനില് ഇനനിയുയ പടകനിക്കല് സ്ക്രൂടനിനനി നടതണപമനച്ച് തസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
എലക്ടോ  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  പ്രവൃതനികേളുയ  പപക്ടോതുകവ  മന്ദഗതനിയനിലക്ടോണച്ച്.  ഈ
തസ്പീരമക്ടോനയകൂടനി  വരകമക്ടോള  അവ  കുകറക്കൂടനി  ഹവകേക്ടോന  ഇടയക്ടോക്കുയ.  ഗക്ടോമസ്പീണ
കറക്ടോഡുകേളുപട  സനിതനി   ഇവനിപട  എനനിക്കുമുമച്ച്  സയസക്ടോരനിചവര്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു,
അതനിപലക്ടോര  കേടുയപനിടനിതയ  നലതല.   കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഏകേകദശയ  1,000
കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേളുപട  പുനരദക്ടോരണതനിനുകവണനി  നല്കേനി.
പഞക്ടോയത്തുകേളുപട  കേയ്യനിലള്ള കറക്ടോഡുകേപളക്ടോന്നുയ പമയനിന്റെയനിന പചയ്യക്ടോനുള്ള ഫണച്ച്
അവര്ക്കനില.  പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡലക്ടോതതനിനക്ടോല് പമയനിന്റെനനസനിനക്ടോയനി പണയ
നല്കേനിപലന  സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനിചക്ടോല്  ആ  കറക്ടോഡുകേള  ഉപകയക്ടോഗശൂനഭ്യമക്ടോകുയ.
അതുപകേക്ടോണച്ച്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പചയ്തതുകപക്ടോപല  ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേളുപട
പുനരദക്ടോരണതനിനച്ച്  പ്രകതഭ്യകേമക്ടോയ  ഒര  പക്ടോകക്കജുയ  ഫണ്ടുയ  വയണപമനച്ച്  ഇഇൗ
സന്ദര്ഭതനില് സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗ പ്രക്ടോവശഭ്യപത ബഡ്ജറ്റനില് പ്രഖഭ്യക്ടോപനിച
76  വര്ക്കുകേളക്കച്ച്  എ.എസച്ച്.  പകേക്ടോടുതതക്ടോയനി  അറനിയക്ടോന  സക്ടോധനിച്ചു.  ആയനിരതനില്പ്പെരയ



ധനകേക്ടോരഭ്യയ 433

കകേക്ടോടനി രൂപയുപട എ.എസച്ച്. ലഭനിചകപ്പെക്ടോള പനികനക്ടോക്ക കമഖലയനിപല മണ്ഡലങ്ങളനിപല
പ്രവൃതനികേള അതനില് പരനിഗണനിക്കപപ്പെടനിടനില. അതുകൂടനി അങ്ങയുപട ശദയനിലണക്ടോകേണയ.
പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  ഭരണകേകനി  എയ.എല്.എ.-മക്ടോരപട  മണ്ഡലങ്ങളക്ടോണച്ച്  പരനിഗണനിക്ക
പപ്പെടനിട്ടുള്ളപതന  സങടകേരമക്ടോയ  സയഗതനിയുയ  ഞക്ടോനനിവനിപട  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ഇകപ്പെക്ടോള പ്രവൃതനികേളക്കച്ച് എ.എസച്ച്.  ലഭനിചതനിനുകശഷയ റ്റനി.എസച്ച്.  നല്കുനതനിനച്ച്
വളപര കേക്ടോലതക്ടോമസയ കനരനിടുകേയക്ടോണച്ച്.  അപതക്ടോപക്ക നമ്മുപട പപക്ടോതുവനികേസനപത
ബക്ടോധനിക്കുന്നുണച്ച്.  എ.എസച്ച്.-ഉയ  ടനി.എസച്ച്.-ഉയ  ലഭനിചച്ച്  പടണര്  നടപടനികേള
പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  സമര്പ്പെനിച  പ്രവൃതനികേളക്കച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള അയഗസ്പീകേക്ടോരയ  ലഭനിക്കുനനില.
ഇതനിപലക്ടോപക്ക കേക്ടോരഭ്യകമമക്ടോയ ഇടപപടലണക്ടോകേണയ.  വനികേസനമുരടനിപ്പെനികലക്കച്ച് ഇഇൗ
സയസക്ടോനയ കപക്ടോകുന്നുപവന സൂചനകേളക്ടോണച്ച് നമുക്കച്ച് കേക്ടോണക്ടോന സക്ടോധനിക്കുനതച്ച്.

മലകയക്ടോര  ഹഹകവയുപട  പ്രവൃതനികേള  വസ്പീണ്ടുയ  സജസ്പീവമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിചതക്ടോയനി കേക്ടോണുനനില. നക്ടോഷണല് ഹഹകവയുപട കേക്ടോരഭ്യതനില്
നമ്മള  തസ്പീര്ത്തുയ  അവഗണനിക്കപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.  അതനില്  എപന്റെ  മണ്ഡലവുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച് പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്-കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  നക്ടോഷണല് ഹഹകവയനിപല
എലക്ടോ പ്രവൃതനികേളുയ വളപര മന്ദഗതനിയനിലക്ടോണച്ച് നസ്പീങ്ങുനതച്ച്. മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച് ഹബപ്പെക്ടോസനിനുയ
മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച്  ടഇൗണ്  വനികേസനതനിനുയ  കവണനിയുള്ള  പദതനികേളക്കച്ച്  MORTH
(Ministry  of  Road  Transport  and  Highways)-ല്  നനിന്നുയ  അയഗസ്പീകേക്ടോരയ
കേനിടനിപയങനിലയ  തുകേ  ലഭനിചനിടനില.  ഞക്ടോന  പലതവണ  ഇക്കക്ടോരഭ്യയ  മനനിയുപട
ശദയനില്പപ്പെടുതനിയതക്ടോണച്ച്.  അക്കക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്  ഒര ശദയുണക്ടോകേണയ.  അതുകപക്ടോപല
പക്ടോലങ്ങളുപട വനികേസനപമന്നുപറയുനതച്ച് ഒര നക്ടോടനിപന്റെ പ്രക്ടോകദശനികേ വനികേസനതനില്
പ്രധക്ടോനപപ്പെട  ഒര  ഘടകേമക്ടോണച്ച്.  പക്ടോലങ്ങളക്ടോണച്ച്  നക്ടോടുകേപള  തമ്മനില്  ബനനിപ്പെനിക്കുനതച്ച്.
കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  അഞ്ചുപകേക്ടോലയപകേക്ടോണച്ച്  245  പക്ടോലങ്ങള
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചു.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിനുയ  അങ്ങപനപയക്ടോര  പദതനിയുണക്ടോകേണയ.
പക്ടോലങ്ങള ടക്ടോര്ജറ്റച്ച് പചയ്തച്ച് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയണയ.  നക്ടോനൂറച്ച് ദനിവസയപകേക്ടോണച്ച്
നൂറച്ച് പക്ടോലങ്ങള പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന ഒര പ്രകതഭ്യകേ പദതനി കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
കേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിരന്നു. വനികേസനതനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യതനില് പക്ടോലങ്ങളക്കച്ച് വളപര പ്രധക്ടോന
പങ്കുണച്ച്.  വനിവനിധ  കസജനില്  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോകേക്ടോപത   കേനിടക്കുന  മൂന്നുനക്ടോലച്ച്
പക്ടോലങ്ങള എപന്റെ മണ്ഡലതനിലണച്ച്. അതനിപന്റെ ഓകരക്ടോ കസജുയ വളപര മന്ദഗതനിയനില്
നസ്പീങ്ങുന്നുപവനക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  അകനസഷനിചകപ്പെക്ടോള  അറനിഞതച്ച്.  പക്ടോലങ്ങളുപട
പൂര്തസ്പീകേരണതനിനച്ച്  മനനിയുപട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  പ്രകതഭ്യകേ  ശദയുണക്ടോകേണയ.
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനില്  അങ്ങച്ച്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള  പല  നടപടനികേളുയ
സമസ്പീപനങ്ങളുപമക്ടോപക്ക  വളപര  ഇഷ്ടപപ്പെടുന  ഒരക്ടോളക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന.  പപക  വനികേസന
മുരടനിപ്പുയ കവഗതക്കുറവുയ ഈ രയഗത്തുണച്ച്. ആ അര്ത്ഥതനിലള്ള ഇടപപടലകേളകൂടനി
ഉണക്ടോകേണപമനച്ച് സക്ടോന്ദര്ഭനികേമക്ടോയനി ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
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ഇനനി  കകേരളതനിപല വനവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്. കകേരളതനിപന്റെ വനവനിസ്തൃതനിപയ സയബനനിചച്ച് പറയുകേയക്ടോപണങനില്
25  പകേക്ടോലയമുമച്ച്  നമുക്കുണക്ടോയനിരന വനവനിസ്തൃതനി  19  ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരന്നുപവങനില്
ഇകപ്പെക്ടോഴതച്ച്  29  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോള  വനവുയ  നക്ടോടുയ
തനിരനിചറനിയക്ടോന  കേഴനിയക്ടോതവനിധയ  അതനിര്വരമ്പുകേളനിലക്ടോപത  വനവനിസ്തൃതനി  കൂടനി
പകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. വനയ കൂടുനതച്ച് നലകേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്. 2015-പല കേണക്കുപ്രകേക്ടോരയ
11309  ചതുരശ കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് വനമുണച്ച്.  അതുകപക്ടോപല വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപടയുയ എണയ
കൂടുകേയക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണ്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുയ  കൂടനിക്കൂടനിവരനികേയക്ടോണച്ച്.  വനഭ്യജസ്പീവനി
ആകമണതനില് ആളപക്ടോയങ്ങള ഉണക്ടോകുന്നു.  ഇപതക്ടോപക്ക വലനിയ വനിഷയമക്ടോണച്ച്.
കേടമ്മനനിടയുപട  ഒര  കേവനിതയുപട  പഹഡനിയഗച്ച്  'പൂചയക്ടോണനിപനപന്റെ  ദുനഃഖയ'  എനതു
കപക്ടോപല  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  വനയ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുയ  ഈ  സഭകയക്ടോടുയ  എനനിക്കച്ച്
പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്  'ആനയക്ടോണനിപനപന്റെ ദുനഃഖയ'  എനക്ടോണച്ച്.  മണക്ടോര്ക്കക്ടോടുയ പരനിസരത്തുപമക്ടോപക്ക
ആനശലഭ്യമുണച്ച്.  ആനയുപട  ആകമണതനില്  ഒര  ദനിവസയ  ഒരക്ടോളപക്കങനിലയ
പരനികക്കല്ക്കക്ടോതതക്ടോയനിടനില.  നനിരവധനി   ജസ്പീവന  നഷ്ടപപ്പെടുന  സനിതനിയുണച്ച്.
'പൂചയക്ടോണനിപനപന്റെ ദുനഃഖയ'  എനച്ച് കേടമ്മനനിട പക്ടോടനിയതുകപക്ടോപല മണക്ടോര്ക്കക്ടോട്ടുകേക്ടോപര
സയബനനിചനിടകതക്ടോളയ അവരപട ജനപ്രതനിനനിധനി എനനനിലയച്ച് എപന സയബനനിച്ചുയ
'ആനയക്ടോണനിപനപന്റെ ദുനഃഖയ'.  ഈ ദുനഃഖതനിനച്ച് അറുതനിയുണക്ടോക്കണയ. അങ്ങച്ച് മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച്
വനച്ച്  ആനപ്രശ്നയ  ചര്ച  പചയ്യക്ടോന  കയക്ടോഗയ  കൂടനിയനിരന്നു.  ആ  കയക്ടോഗതനില്
അപങ്ങടുത  തസ്പീരമക്ടോനങ്ങളകപക്ടോലയ ഉകദഭ്യക്ടോഗസര് ഇതുവപര നടപ്പെക്ടോക്കനിയനിപലനച്ച്
വളപര  കഖദപൂര്വ്വയ  പറയപട.  ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  ആനയുപട  ആകമണയ  അവനിപട
ഉണക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അവനിപട  ആറച്ച്  ആനകേളുള്ള  ഒര കൂടമുണച്ച്.  ഈ
ആനക്കൂടയ  മണ്ഡലതനിപന്റെ  പല  ഭക്ടോഗങ്ങളനിലയ  ഹസലന്റെച്ച് വക്ടോലനി  പ്രകദശങ്ങളനിലയ
മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച്  വനകമഖലയനിലയ  ഒപക്ക  കേറങ്ങനിനടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച്
മണ്ഡലതനില് മക്ടോത്രമല, പതക്ടോടടുത മലമ്പുഴയനിലയ പനനക്ടോറയനിലപമക്ടോപക്ക പ്രശ്നമക്ടോണച്ച്.
പ്രതനിപക  കനതക്ടോവനിപന്റെ  മണ്ഡലതനില്  അടുതദനിവസയ  വലനിയ  കറക്ടോ ഡച്ച്
ഉപകരക്ടോധപമക്ടോപക്കയുണക്ടോയനി,  ഒരക്ടോള  മരനിക്കുകേയുയ  പചയ.  ഈ  വനിഷയതനില്
സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുളള ഇകപ്പെക്ടോഴപത നടപടനികേള വളപര അപരഭ്യക്ടോപ്തമക്ടോണച്ച്.  വനയ  വകുപ്പെനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുള്ളതച്ച്   ആര്.ആര്.ടനി.  (rapid  response  team)  ജസ്പീവനക്കക്ടോരക്ടോണച്ച്.  ഏറ്റവുയ
അവസക്ടോനയ നനികയക്ടോഗനിച ആളുകേപളയക്ടോണച്ച് അതനികലക്കച്ച് വനിടുനതച്ച്.  അവര് ഏറ്റവുയ
പ്രക്ടോയയ  പചനവരക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഇവര്  ആനപയക്കണച്ച്  പകേച്ചുനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്  ഭസ്പീതനിപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഇവപര  വനിളനിക്കുനതച്ച്.  ഇവപരപക്കക്ടോണച്ച്  പ്രകതഭ്യകേനിചച്ച്
ഒന്നുയ പചയ്യക്ടോനക്ടോവനില.  അവരപട കേയ്യനിലള്ളതച്ച് കകേവലയ ഓലപ്പെടക്കയ മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്.
ആനയുപട മുമനികലയച്ച് ഓലപ്പെടക്കയ ഇടക്ടോല് ആന ചനിരനിചനിടച്ച് സലവ്യൂടച്ച് അടനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്
പചയ്യുനതച്ച്.  കേക്ടോരണയ,  ആനയച്ച്  ഓലപ്പെടക്കതനിപന  യക്ടോപതക്ടോര  കപടനിയുമനില.
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തമനിഴച്ച് നക്ടോടനിപലക്ടോപക്ക ഒചയുള്ള അമനിട്ടുകേള  പപക്ടോടനിചനിടക്ടോണച്ച് ആനപയ ഓടനിക്കുനതച്ച്.
ശബയകൂടനിയ അതരയ കേരനിമരന്നുകേള വക്ടോങ്ങുനതനിനച്ച് എന്തക്ടോണച്ച് നമുക്കുള്ള തടസയ?
ഇനച്ച് കകേരളതനിപല വനങ്ങളനില് ആനയുപട എണയ കമക്ടോതസ്പീതമക്ടോയനി പപരകേനിയനിട്ടുണച്ച്.
രണക്ടോയനിരതനില്പ്പെരയ  ആനകേളക്ടോണച്ച്  ഇനച്ച്  കകേരളതനിപല  വനങ്ങളനിലള്ളതച്ച്.
ഇപതലക്ടോയകൂടനി  പുറകതക്കനിറങ്ങുകേയക്ടോണച്ച്.  മൃഗകസ്നേഹനികേള എന്തുപറയുപമനറനിയനില,
എങനിലയ പറയുകേയക്ടോണച്ച്,  പക്ടോശ്ചക്ടോതഭ്യനക്ടോടുകേളനിപലക്ടോപക്ക ആനകേളുപട എണയ കൂടുകമക്ടോള
നനിയനണ  വനികധയമക്ടോക്കുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.   പചമലയക്ടോളതനില്  പറഞക്ടോല്
കൂടുതലള്ള ആനകേപള പകേക്ടോന്നുകേളയുകേയക്ടോണച്ച് പചയ്യുനതച്ച്.  നക്ടോയളുപട പ്രശ്നപമക്ടോപക്ക
പറയുകമക്ടോള  ഇതുയ  ചര്ച  പചയ്യപപ്പെകടണ  വനിഷയമക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട  ആനകേള
പപരകുനതച്ച്  നനിയനനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.  ഈ  അടുത  ദനിവസയ
ഹവകുകനരയ  രണ്ടുമൂനച്ച്  ആനകേള  മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച്  ടഇൗണനില്  നടുകറക്ടോഡനിലൂപട
നടന്നുകപക്ടോകുന  സനിതനിയുണക്ടോയനി.  ഇങ്ങപനകപക്ടോയക്ടോല്  എവനിപടപയത്തുപമനച്ച്
ജനങ്ങളക്കച്ച്  വലനിയ ആശങയുണച്ച്.  പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്  മകനക്ടോരമ  പത്രയ ഇതനിപന്റെ മുഴുവന
കേണപക്കടുതച്ച്  'കേക്ടോടച്ച്  കേലക്കനിയ  ജസ്പീവനിതങ്ങള'  എന്നുപറഞച്ച്  ഒര  ഫസ്പീചര്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി. ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനി അതച്ച്  ശദനിക്കണയ. ഓകരക്ടോ കുടുയബതനിപന്റെയുയ
അവസപയക്കുറനിചച്ച്  ആ  പത്രയ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  റനികപ്പെക്ടോര്ടനിപന്റെ  തലപക്കട്ടുകേള
ഇങ്ങപനയക്ടോണച്ച്-  "അ ച്ഛപനയുയ  മകേപനയുയ  ഒനനിച്ചു  പകേക്ടോനതച്ച്,  അമ്മപയയുയ
മകേപനയുയ  പകേക്ടോനതച്ച്,  അച്ഛന  മരനിക്കുകേയുയ  മകേന  അപകേടതനില്പപ്പെടച്ച്  ജസ്പീവനിത
കേക്ടോലയ മുഴുവന നരകേയക്ടോതനകയക്ടോടുകൂടനി കേഴനിയുനതച്ച്, കേക്ടോടക്ടോനകേള ചനിനയവനിളനിക്കുന്നു,
നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്  നനിലവനിളനിക്കുന്നു,  അപഹരനിക്കപപ്പെടതച്ച്  ആനമൂളനിയുപട  സമക്ടോധക്ടോനയ,
അടപ്പെക്ടോടനി  2010  ജൂണനിപല രണച്ച് സങടങ്ങള  (രണച്ച് സങടങ്ങള എന്നുപറഞക്ടോല്
രണക്ടോപള  ആന  ചവനിടനിപക്കക്ടോന്നു  എനര്ത്ഥയ),  ജസ്പീവന  ഭയനച്ച്  ഇരടനിലക്ടോയ
ജനങ്ങള".  ഇപതക്ടോപക്ക മലകയക്ടോര  കമഖലയനിപല  ഇനപത  അസമക്ടോധക്ടോനതനിപന്റെ
ചനിഹ്നങ്ങളക്ടോണച്ച്.  ഇപതലക്ടോയ  നമ്മുപട  പരനിഗണനയനിലണക്ടോകേണയ.  അതനിനനുസരനിചച്ച്
തസ്പീരമക്ടോനങ്ങളുണക്ടോകേണയ.  കേസ്തൂരനി  രയഗന  വനിഷയതനില്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങപള മുഴുവന ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിരന്നു.  പപക ഇകപ്പെക്ടോള ഉണക്ടോയനിട്ടുള്ള
ഹഹകക്കക്ടോടതനി  അഫനിഡവനിറ്റച്ച്  കദക്ടോഷയ  പചയ്യുയ.  അതനിപലക്ടോപക്ക  കൃതഭ്യമക്ടോയ
ഇടപപടലണക്ടോകേണയ. ഒര കേക്ടോരഭ്യയകൂടനി പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോയ. 

ഞക്ടോന  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയതനികലപക്കക്ടോന്നുയ  കേടനനിടനില.  വനിഷയതനില്  നനിന്നുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്

സയസക്ടോരനിചതച്ച്.  നമ്മുപട  സയസക്ടോനതനിപന്റെ  കമസമക്ടോധക്ടോനതകേര്ചപയക്കുറനിചച്ച്

പറയുകേയക്ടോപണങനില് ഈ അടുത ദനിവസങ്ങളനിലണക്ടോയ രണച്ച് പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളനില്

പ്രകതഭ്യകേമക്ടോപയക്ടോര സയഗതനി കേക്ടോകണണതച്ച് കേക്ടോലതനിപന്റെ മക്ടോറ്റതനിനനുസരനിച്ചുള്ളതക്ടോണച്ച്.

അതക്ടോയതച്ച്  10.10  എന സമയതനിനച്ച് ഒര വലനിയ പ്രസകനി വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
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ഒര സനി.പനി.എയ. പ്രവര്തകേന പകേക്ടോലപപ്പെടതച്ച് 10.10-നക്ടോണച്ച്. ബനി.പജ.പനി.-ക്കക്ടോര്ക്കച്ച്

എതനിപര അതനിനച്ച്  പ്രതനികേക്ടോരയ  പചയ്തതച്ച്  24  മണനിക്കൂര് കേഴനിയുനതനിനുമുമച്ച്  വസ്പീണ്ടുയ

10.10-നച്ച്.  എലക്ടോ കകക്ടോക്കുകേളുപടയുയ പരസഭ്യതനില് സമയയ  10.10  എനച്ച് കേക്ടോണക്ടോറുണച്ച്.

എപന്റെ അകനസഷണതനില്  മനസനിലക്ടോയതച്ച്  മുന അകമരനിക്കന പ്രസനിഡന്റെച്ച്  കജക്ടോണ്

എഫച്ച്.  പകേനഡനി  പവടനികയറ്റച്ച്  മരനിക്കുനതച്ച്  10.10-നക്ടോപണന്നുയ  അതനിപനത്തുടര്നക്ടോണച്ച്

എലക്ടോ  കകക്ടോക്കുകേളനിലയ  ആ  സമയയ  പരസഭ്യമക്ടോയനി  വനപതന്നുമക്ടോണച്ച്.  പകക

കകേരളതനിപല ഇനപത സനിതനി എന്തക്ടോണച്ച്? ഇനച്ച് നമ്മുപട കുടനികേകളക്ടോടച്ച് 10.10 -പന്റെ

പ്രസകനി  എന്തക്ടോപണനച്ച്  കചക്ടോദനിചക്ടോല്  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ  പകേക്ടോലപക്ടോതകേതനിനച്ച്  പറ്റനിയ

സമയമക്ടോണച്ച്,  നല മുഹൂര്തമക്ടോണച്ച് എന്നു പറയുനനിടകതക്കച്ച് നമ്മുപട സയസക്ടോനയ

കപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന  ആപരയുയ  കുറ്റപപ്പെടുത്തുനനില.  ചര്ചകേളുണക്ടോകേണയ,  ഈ

പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച് പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോകേണയ. ഏതച്ച് പക്ടോര്ടനിയനില്പപ്പെടവരക്ടോയക്ടോലയ പപക്ടോലനിഞ്ഞു

വസ്പീഴുന  ജസ്പീവനുകേളക്കച്ച്  ഒരമ്മയുണച്ച്,  സകഹക്ടോദരനിമക്ടോരണച്ച്,  ഭക്ടോരഭ്യയുണച്ച്,  മക്കളുണച്ച്.

ഇപതക്ടോപക്ക  പരനിഗണനിക്കപപ്പെകടണതക്ടോണച്ച്  എന്നുമക്ടോത്രയ  ഈ  സന്ദര്ഭതനില്

സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപട പ്രശ്നതനില് മനനിയുപട അതനിശകമക്ടോയ ഇടപപടല് ഉണക്ടോകേണയ.
വനയ  വകുപ്പെനിപന്റെ  റക്ടോപ്പെനിഡച്ച്  പറകസക്ടോണച്ച്സച്ച്  ടസ്പീമനില്  കേഴനിവുള്ള  ആളക്കക്ടോപര
നനിയമനിക്കണയ.  അവര്ക്കച്ച്  ആവശഭ്യമക്ടോയ  എകേസനിപ്പമന്റെച്ച്സയ  പവടനിമരന്നുയ  റബ്ബര്
ബള്ളറ്റനിനുയ നല്കേനി ആനപയ തുരതക്ടോനുള്ള അനുമതനി നല്കേണയ.  ഈ നക്ടോടനിപല
ജനങ്ങളുപട  ഹസസരജസ്പീവനിതപത  ബക്ടോധനിക്കുന  ഈ  പ്രശ്നതനില്  ഇനനിയുയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിസയഗതകേക്ടോടരപതനച്ച്  പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
ഒന്നുകൂടനി എതനിര്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    നക്ടോണു:  സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഭക്ടോരയ  കൂടനിയ  വക്ടോഹനങ്ങളുപട  സഞക്ടോരയമൂലയ  കറക്ടോഡുകേള
തകേരകേയക്ടോണച്ച്.  ബനിടസ്പീഷുകേക്ടോരപട  കേക്ടോലത്തുണക്ടോക്കനിയ നക്ടോഷണല്  ഹഹകവയനിപല
പക്ടോലങ്ങള പലതുയ ഇനച്ച് ഭസ്പീഷണനിയനിലക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിയുപട കേഴനിവുകേള
പരമക്ടോവധനി ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് നക്ടോഷണല് ഹഹകവയുയ കസറ്റച്ച് ഹഹകവയുപമലക്ടോയ
അടനിയന്തരമക്ടോയനി നനക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച് ഞക്ടോന അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
ഇവനിപട പറഞതുകപക്ടോപല ഭൂമനിയുപട വനിസസ്പീര്ണയ കുറഞ്ഞുവരകേയക്ടോണച്ച്,  കറക്ടോഡുകേളക്ടോണച്ച്
കൂടുതലളളതച്ച്.  വസ്പീടനിപന്റെ  സമസ്പീപത്തുകൂടനി  വക്ടോഹനയ  കേടന്നുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ള  പചറനിയ
കറക്ടോഡുകേപളങനിലയ  കവണപമന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്  മനിക്കവരകടയുയ  ആഗഹയ.  അതുമക്ടോയനി
പപക്ടോരതപപ്പെട്ടുകപക്ടോവുകേയലക്ടോപത നനിര്വ്വക്ടോഹമനില. പനി.ഡബത.ഡനി. കേഴനിഞ കേക്ടോലതച്ച്
പചലവഴനിചതനികനക്കക്ടോള  കൂടുതല്  പണയ  പചലവഴനികക്കണ  സക്ടോഹചരഭ്യമക്ടോണച്ച്
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ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളതച്ച്.  എനനിക്കുമുമച്ച്  സയസക്ടോരനിച ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗപത ഒര കേക്ടോരഭ്യയ
ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ നനിയമസഭക്ടോ പതരപഞടുപ്പെച്ച് കേക്ടോലതച്ച് അവസക്ടോന
വര്ഷയ  അഞ്ചുകകേക്ടോടനി  രൂപ  പചലവഴനിചച്ച്  കറക്ടോഡനിപന്റെ  പണനി  നടതനിപയനച്ച്
ഭരണകേകനിയനില്പപ്പെട  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  പതരപഞടുപ്പെച്ച്  പ്രചരണരയഗതച്ച്
പറയുകേയുണക്ടോയനി.  എനനിക്കച്ച് അഞ്ചുകകേക്ടോടനി രൂപയനില് കുറച്ചുമക്ടോത്രകമ ലഭനിച്ചുളപവനച്ച്
പറഞ്ഞു. ഒനനിനുയ പകേക്ടോള്ളക്ടോത ഒര എയ.എല്.എ. ആണച്ച് ഞങ്ങളുപട എയ.എല്.എ.
എനച്ച് എപന്റെ മണ്ഡലതനിപല ആളുകേളക്കച്ച് കതക്ടോന്നുന തരതനിലള്ള പ്രചരണമുണക്ടോയനി.
ഒകനമുക്കക്ടോല്  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  വര്ക്കച്ച്  ഈ  പതരപഞടുപ്പെനിനുകശഷയ  നടന്നു.
അതരയ ഹവരദഭ്യയ ഇനനി  ഉണക്ടോകേരതച്ച്.  കറക്ടോഡനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യതനില് ഭരണ-പ്രതനിപക
കേകനികേകളക്ടോടച്ച് സമമക്ടോയ നനിലപക്ടോടച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോന തക്ടോങളക്കച്ച് സക്ടോധനിക്കുയ.  അതുപകേക്ടോണച്ച്
ഇതരയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപള സയബനനിചച്ച് ഗഇൗരവമക്ടോയ നടപടനി ഹകേപക്കക്ടോള്ളണയ.  ഫണച്ച്
കൂടുതല് ലഭനികക്കണ കമഖലയക്ടോയനി കകേരളതനിപല പനി. ഡബത.ഡനി. കമഖല മക്ടോറണയ.

വനയ സയരകനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കണയ. കുടനിപവള്ളയ ലഭഭ്യമക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോതവനിധയ
നമ്മുപട  നദനികേള  മലനിനമക്ടോകുന്നു.  നമ്മുപട  കുന്നുകേള  തകേരകേയക്ടോണച്ച്.  വടകക്ക
ഇന്തഭ്യയനിലണക്ടോകുനതുകപക്ടോലള്ള പ്രകൃതനിഭസ്പീഷണനി കകേരളതനിലണക്ടോകുപമനച്ച്  ഭയപപ്പെ
കടണനിയനിരനിക്കുന്നു.  കുന്നുകേള  ഇടനിചക്ടോല്  പ്രകൃതനിക്കുതപന  അപകേടമുണക്ടോകുയ.
ആഫനിക്കയനിപല  റുവക്ടോണയനില്നനിന്നുയ  വന  എപന്റെ  ഒര  സഹൃതച്ച്  പറഞതച്ച്,
അവനിടപത  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  നനിയമയ  കുന്നുകേള  തകേര്ക്കക്ടോന  പക്ടോടനിപലന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്
എനക്ടോണച്ച്.  കുന്നുകേള  തകേര്തക്ടോല്  അവരപട  കസറ്റച്ച്  തകേരപമനച്ച്  ജനങ്ങള
ഭയപപ്പെടുന്നു. പകക ഇവനിപട  ഓകരക്ടോ പ്രകദശത്തുമുള്ള പചറുതുയ വലതുമക്ടോയ കുന്നുകേളുയ
വനങ്ങളുയ  നമ്മള  ഇലക്ടോതക്ടോക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇനച്ച്  സയസക്ടോരനിച  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
എയ.എല്.എ.,  ഇ.  പകേ.  വനിജയപന്റെ  മണ്ഡലതനില്  ഇടയനിപട  അപകേടമുണക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.
ജനങ്ങപള ഭസ്പീഷണനിപപ്പെടുത്തുന രൂപതനില് പപപടനച്ച് പവള്ളയ കുപതക്ടോഴുക്കക്ടോയനിവനച്ച്
കുകറകപ്പെരപട  ജസ്പീവപനടുക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച്  കുകറക്കൂടനി  ശകമക്ടോയ  ശക്ടോസസ്പീയ
പഠനയ ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്. നമ്മുപട വനങ്ങള സയരകനിക്കണയ. അതുകപക്ടോപല കുന്നുകേള,
പചറനിയ പചറനിയ മലകേള ഇവപയക്ടോപക്ക സയരകനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കണയ. ഇപലങനില്
വലനിയ  അപകേടതനികലക്കച്ച്  കപക്ടോകുയ.  ഇന്തഭ്യയനിപല  ബദരസ്പീനക്ടോഥച്ച് കകത്രതനില്
രണ്ടുപകേക്ടോലയ മുമ്പുണക്ടോയ വമനിച പ്രളയതനില് അകനകേമക്ടോളുകേള മരനിക്കക്ടോനനിടയക്ടോയനി.
അനുമതനിയനിലക്ടോപത  പ്രവര്തനിക്കുന  പചറനിയ  പചറനിയ  കേസക്ടോറനികേളമൂലമക്ടോണച്ച്
ഇതുണക്ടോയപതനക്ടോണച്ച്  വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയ  വനിലയനിരതല്.  ഇപതക്ടോപക്ക  നമ്മള
ശദനികക്കണ  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  സയസക്ടോനപത  പരനിപൂര്ണമക്ടോയനി  സയരകനിക്കക്ടോന
കവണ  നടപടനികേള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  പല  നഗരങ്ങളുയ  കുടനിപവള്ള
ഭസ്പീഷണനിയനിലക്ടോണച്ച്.  നമ്മുപട  നദനികേളനിപല  പവളളയ  കുടനിക്കക്ടോനുപയുകമക്ടോക്കണയ.
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ജലകസക്ടോതസ്സുകേളനിപല  മക്ടോലനിനഭ്യയ  നസ്പീക്കയപചയ്തച്ച്  അവ  പഴയതുകപക്ടോപല  നനിലനനിര്തക്ടോന
സക്ടോധനിക്കണയ.  ഇതനിപലക്ടോപക്ക  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള  സമസ്പീപനമുണക്ടോകേണയ.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനനിയുയ  വനയ  വകുപ്പുമനനിയുയ  ഇവനിപട
അവതരനിപ്പെനിച ഇഇൗ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള ഞക്ടോന അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള്ള:  സര്,  ഞക്ടോന  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
പനിന്തുണയകേയക്ടോണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ  സമഗവനികേസനയ  ലകഭ്യമനിടുന  ഒര  ബജറ്റക്ടോണച്ച്
കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് പഎസകേച്ച് ഇഇൗ സഭയനില് അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.   ഒര
ഭരണപത  പപപടനച്ച് വനിലയനിരത്തുനതച്ച്  നമ്മുപട നക്ടോടനിപല കറക്ടോഡുകേളുപട അവസ
പരനികശക്ടോധനിചനിടക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോരണയ ജനങ്ങപള ഏറ്റവുയ ബദനിമുടനിക്കുനതച്ച് കറക്ടോഡുകേളുപട
ദുരവസയക്ടോണച്ച്.   അതനില് വളപര പ്രധക്ടോനയ പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളുയ ഗക്ടോമസ്പീണ
കറക്ടോഡുകേളുമക്ടോണച്ച്.  പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേള  പ്രകതഭ്യകേനിചച്ച്  നക്ടോഷണല്  പപഹകവ
കറക്ടോഡുകേള,  നനിര്മ്മനിചച്ച്  മക്ടോസങ്ങള  കേഴനിയുകമക്ടോള  തകേര്ന്നുകപക്ടോകുന  കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണച്ച്
കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷയ നമ്മള കേണതച്ച്.  ഇതനിനച്ച്  പനിനനിപല കേടുത അഴനിമതനിക്കഥകേള
നമ്മള കകേട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. എല്.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്പമന്റെച്ച് വനതനിനുകശഷയ
ജനങ്ങളക്കച്ച് അക്കക്ടോരഭ്യതനില് ആശങയനില.  കേക്ടോരണയ പനി.ഡബത.ഡനി.  പപകേകേക്ടോരഭ്യയ
പചയ്യുനതച്ച് എന്നുയ അഴനിമതനിപക്കതനിപര കപക്ടോരക്ടോടുകേയുയ അധനികേക്ടോരതനില് വരകമക്ടോള
തക്ടോന പപകേകേക്ടോരഭ്യയ പചയ്യുന വകുപ്പുകേളനില് അഴനിമതനി ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ശകമക്ടോയ
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ പചയ്യുന ശസ്പീ. ജനി.  സധക്ടോകേരനക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ എല്.
ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനില് മനനിയക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള കദവസസയ,  സഹകേരണയ എനസ്പീ
വകുപ്പുകേളനില്  പകേക്ടോണ്ടുവന  സതക്ടോരഭ്യ  പരനിഷ്കരണങ്ങള  ജനങ്ങളക്കച്ച്  പ്രതസ്പീക
നല്കേനിയനിരന്നു.  മരനിച്ചുകേനിടന  സക്ടോഹനിതഭ്യപ്രവര്തകേ  സഹകേരണ  സയഘതനിനച്ച്
പുതുജസ്പീവന  നല്കേനിയ  കനതൃതസപക്ടോടവയ  നമ്മുപട  പ്രതസ്പീക  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നു.
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമച്ച് തനിരവനന്തപുരത്തുനനിനച്ച്  പകേക്ടോചനിയനികലക്കുള്ള യക്ടോത്ര നക്ടോലമണനിക്കൂര്
പകേക്ടോണച്ച്  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോമക്ടോയനിരന്നു.  ഇനച്ച്  അതനിനച്ച് അഞ്ചുമണനിക്കൂറനില്ക്കൂടുതല്
കവണയ.  പകേക്ടോലയ  ചവറയനില്നനിനച്ച്  തനിരവനന്തപുരകതയ്പക്കതക്ടോന  ഏതക്ടോണച്ച്
രണരമണനിക്കൂര്  കവണനിവരന്നു.  എന.എചച്ച്.  47  കേടന്നുകപക്ടോകുനതച്ച്  എപന്റെ
മണ്ഡലമക്ടോയ ചവറയനിലൂപടയക്ടോണച്ച്.  യക്ടോത്രയുപട കേക്ടോലതക്ടോമസയ ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന പകേക്ടോലയ,
ആലപ്പുഴ പപബപ്പെക്ടോസ്സുകേള കവഗതനില് പൂര്തനിയക്ടോക്കണയ. പനി.ഡബത.ഡനി. ഗക്ടോമസ്പീണ
കറക്ടോഡുകേള,  പനി.ഡബത.ഡനി.-യുകടതലക്ടോത  എനക്ടോല്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളക്കച്ച്
പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത സക്ടോമക്ടോനഭ്യയ  വലനിയ  കറക്ടോഡുകേള എനനിവയുപട  വണ്
പപടയ അപ്ഗകഡഷനച്ച് മുന എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച് പണയ അനുവദനിചനിരന്നുപവനച്ച്
അറനിയക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു.  ഇകപ്പെക്ടോള അതനിനുള്ള പണയ ബഡ്ജറ്റനില് ഉളപപ്പെടുതനിയനിട്ടുകണക്ടോ?
ഇപലങനില്  കനക്ടോണ്  പക്ടോന  ഫണച്ച്  അനുവദനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേള
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നവസ്പീകേരനിചക്ടോല് അതനിലൂപട ഗക്ടോമങ്ങളുപട പുകരക്ടോഗതനി ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുയ.  വലനിയ
കറക്ടോഡുകേളുപട വനികേസനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ തുകേ കേനിഫ്ബനിയനില്നനിന്നുയ അനുവദനിക്കുപമനച്ച്
ബഡ്ജറ്റനിലൂപട മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു. പകക മറ്റച്ച് നനിലയനിലള്ള പനി.ഡബത.ഡനി.
കറക്ടോഡുകേളുപട നനിലനനില്പ്പെനിനുയ പുതുക്കനിപ്പെണനിയുനതനിനുയ കവണത്ര പണയ ബഡ്ജറ്റനില്
നസ്പീക്കനിവചതക്ടോയനി  കേക്ടോണുനനില.  അതനിനുകൂടനി  ഒര വഭ്യകത വരതക്ടോന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി  ശമനിചക്ടോല്  നനക്ടോയനിരനിക്കുപമനച്ച്  ഞക്ടോന  കേരതുന്നു.
ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യ  മുനണനി  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  ആദഭ്യ  ബജറ്റച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ
സമഗ പുകരക്ടോഗതനിക്കച്ച് ഒര നക്ടോഴനികേക്കലക്ടോയനിരനിക്കുപമനച്ച് ഞക്ടോനുയ ജനങ്ങളുയ കേരതുന്നു.
അഴനിമതനിയനിലക്ടോത  പനി.ഡബത.ഡനി.  എന  കകേരള  ജനതയുപട  സസപ്നയ
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യമക്ടോക്കക്ടോന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട ജനി.  സധക്ടോകേരനച്ച് കേഴനിയുപമനതനില് ആര്ക്കുയ
സയശയമനില.  അഴനിമതനിയനിലക്ടോത എല്.ഡനി.എഫച്ച്. ഭരണയ നക്ടോടനിപന്റെ പുകരക്ടോഗതനിപയ
നയനിക്കുപമനതനില് ആര്ക്കുയ സയശയമനില.   അതനിനക്ടോല് ഇഇൗ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനി പനിന്തുണയന്നു.

ശസ്പീ  .    കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച്:  സര്,  കകേരളതനിപന്റെ വനികേസനയ കലക്ടോകേയ മുഴുവന
ശദനിക്കുനതച്ച്  കറക്ടോഡുകേളുപട  വനികേസനതനിലൂപടയക്ടോണച്ച്.  വനിവനിധ  വനികേസന
കമഖലകേളുപണങനില്കപ്പെക്ടോലയ പമചപപ്പെട നനിലവക്ടോരതനിലള്ള കറക്ടോഡുകേള കകേരളതനില
ണക്ടോവുകേപയന്നുള്ളതച്ച് ജനങ്ങളക്കച്ച് അവകേക്ടോശപപ്പെടതുയ അതച്ച് നടപ്പെക്ടോക്കുകേപയന്നുള്ളതച്ച്
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  ഉതരവക്ടോദനിതസവുമക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റുയ  അതനിനുപതക്ടോട്ടുമുമ്പുള്ള  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റുപമക്ടോപക്ക  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോയ
പ്രവര്തനങ്ങള  നടപ്പെക്ടോക്കനിപയന  കബക്ടോദഭ്യമക്ടോണച്ച്  കകേരള  ജനതയള്ളതച്ച്.  നമുക്കച്ച്
ഒതനിരനിദൂരയ മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിഞനിട്ടുപണന്നുള്ളതച്ച് അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോണച്ച്.  ഇനപത
സക്ടോഹചരഭ്യതനില്  ഇനനിയുയ  കൂടുതല്  വനികേസനതനികലക്കച്ച്  കകേരളയ  വരനതനിനച്ച്
നമ്മുപട  കറക്ടോഡുകേള  പമചപപ്പെകടണതുണച്ച്.   കലക്ടോകേനനിലവക്ടോരതനിലള്ള  കറക്ടോഡുകേള
എനച്ച്  ചര്ചപചയ്യപപ്പെടുന  ഇഇൗ  കേക്ടോലഘടതനില്  ആ  നനിലയനികലക്കച്ച്  നമ്മുപട
കറക്ടോഡുകേപള എതനിക്കക്ടോനുള്ള പരനിശമയ സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണച്ച്.  അതനിനുള്ള നനിരവധനി
പദതനികേള  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  പുതനിയ  ബജറ്റനില്  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചതനിപന
ഞങ്ങപളലക്ടോയ വളപര പ്രതസ്പീകകയക്ടോടുകൂടനി  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക
എങ്ങപന നടപ്പെക്ടോകുപമനതക്ടോണച്ച് ഇന്നുണക്ടോയനിരനിക്കുന ആശങ. ഗവണ്പമന്റെച്ച് അതനിനു
കവണനിയുള്ള  പരനിശമങ്ങള  നടതപട.   പപക  ഇകപ്പെക്ടോള  ജനങ്ങളക്കനിടയനിപല
പ്രധക്ടോനപപ്പെട  പ്രശ്നയ,  നനിലവനിലളള  കറക്ടോഡുകേളുപട  കശക്ടോചഭ്യക്ടോവസ  പരനിഹരനിക്കക്ടോപത
എങ്ങപന  കകേരളയ  ഇഇൗ വനികേസനതനികലക്കച്ച്  കപക്ടോകുപമനതക്ടോണച്ച്.  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്
വളപര  വലനിയ  ആശങയനിലക്ടോണച്ച്  കകേരളജനത  എതനിയനിരനിക്കുനപതനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
കതക്ടോന്നുനതച്ച്. ഇകപ്പെക്ടോള  കറക്ടോഡച്ച്  നനക്ടോകക്കണ  സമയമക്ടോണച്ച്.  സയസക്ടോനപത
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പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളുപട  അറ്റകുറ്റപ്പെണനി  നടതക്ടോനുയ  കറക്ടോഡച്ച്  നവസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുയ
ഇഇൗ  സമയയ  പ്രകയക്ടോജനപപ്പെടുതക്ടോന  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കേഴനിഞനിട്ടുകണക്ടോ  എന
സയശയയ നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ മനനിയുയ ഗവണ്പമന്റുയ അടനിയന്തര
പ്രക്ടോധക്ടോനഭ്യയ  പകേക്ടോടുകക്കണകേക്ടോരഭ്യയ  ഇതക്ടോപണനക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  ചര്ചയനില്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.  ഭരണ-പ്രതനിപക കഭദപമകനഭ്യ ഒരകപക്ടോപല ബക്ടോധനിക്കുന ഒര
പ്രശ്നപമനനനിലയനില് നനിലവനിലള്ള കറക്ടോഡുകേള നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തര
നടപടനിയുണക്ടോകകേണതച്ച് ഇകപ്പെക്ടോള അതഭ്യന്തക്ടോകപകനിതമക്ടോണച്ച്.  ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് മനനി
വനിഷമനിക്കുനതക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്  ഞങ്ങപളലക്ടോയ  മനസനിലക്ടോക്കുനതച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  കവണത്ര
ഫണച്ച് ലഭനിക്കന്നുകണക്ടോപയന ആശങ ഇവനിപട ചര്ചയനില് പപങടുത പല അയഗങ്ങളുയ
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. ഇവനിപട അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേളക്കച്ച് മക്ടോത്രമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച് ഫണച്ച്
കേനിടനിയപതനക്ടോണച്ച് എയ.എല്.എ.-മക്ടോര് മനസനിലക്ടോക്കുനതച്ച്. ജനിലകേളനിപല ഉകദഭ്യക്ടോഗസകരക്ടോടച്ച്
കചക്ടോദനിക്കുകമക്ടോള  കറക്ടോഡുകേളുപട  അറ്റകുറ്റപ്പെണനിക്കുകവണനി  മക്ടോത്രമുളള  അകലക്ടോടച്ച്പമന്റെക്ടോണച്ച്
ഇകപ്പെക്ടോള  അനുവദനിചനിരനിക്കുനപതനക്ടോണച്ച്  പറയുനതച്ച്.  അതച്ച്  നല  കേക്ടോരഭ്യയ.
പത്തുകകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  അറ്റകുറ്റപ്പെണനി  നടകതണ ഒര ജനിലയച്ച്   2  കകേക്ടോടനി  രൂപ
പകേക്ടോടുതക്ടോല് 100 കറക്ടോഡച്ച് പചകയ്യണനിടതച്ച് 20 കറക്ടോഡച്ച് പചയ്യക്ടോകന കേഴനിയൂ. ഇഇൗ പ്രശ്നയ
പരനിഹരനിക്കപപ്പെകടണതക്ടോണച്ച്.  എലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളുയ  അറ്റകുറ്റപ്പെണനി  നടതനി  സഞക്ടോര
കയക്ടോഗഭ്യമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  അടനിയന്തര  ഇടപപടലണക്ടോകേണയ.  കൂടുതല്  അറ്റകുറ്റ
പണനിയുളള  കറക്ടോഡുകേളുപട  കേക്ടോരഭ്യതനില്  കറക്ടോഡച്ച്  നവസ്പീകേരണതനിനുളള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകേ  എനതക്ടോണച്ച്  എലക്ടോകേക്ടോലത്തുമുള്ളതച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്ക്കച്ച്
അതനികലയച്ച്  കപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത  സക്ടോഹചരഭ്യയ  വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കറക്ടോഡച്ച്
നവസ്പീകേരണതനിനച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് അധനികേ ഫണച്ച് അനുവദനിക്കണയ. ഇഇൗ ആവശഭ്യങ്ങള
നനിറകവറ്റക്ടോനുളള  ഫണച്ച്  ലഭഭ്യമപലന്നുളളതച്ച്  വളപര  വഭ്യകമക്ടോണച്ച്.  അക്കക്ടോരഭ്യതനില്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രകതഭ്യകേ  മുനഗണന  പകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.  കൂടുതല്  ഫണച്ച്
അനുവദനിചച്ച് പമചപപ്പെട നനിലയനില് കറക്ടോഡുകേള നവസ്പീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന സക്ടോഹചരഭ്യയ
ഉണക്ടോകേണപമനച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.  മരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനില്  എലക്ടോകേക്ടോലത്തുയ
വരന പ്രശ്നങ്ങളനിപലക്ടോനക്ടോണച്ച് ഭൂമനി ഏപറ്റടുക്കുനതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട വനിഷയയ.  ഭൂമനി
ഏപറ്റടുക്കുനതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട പ്രതനിസനനി എന്നുയ നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   പുതനിയ
കകേന്ദ്ര നനിയമയ വന്നു, പസഷഭ്യല് റൂളസച്ച് കകേരളതനില് നടപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുയ ഇനനിയുയ ഭൂമനി
ഏപറ്റടുക്കുനതനിനുകവണനി  കേക്ടോതനിരനികക്കണ  ഗതനികകേടക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഭൂമനി
വനിട്ടുതരക്ടോന തയ്യക്ടോറുളളവരമക്ടോയനി  പനകഗക്ടോഷഭ്യബനിള പര്കചസച്ച്  ആകച്ച്  പ്രകേക്ടോരയ  ഭൂമനി
എടുക്കുന  നടപടനി  തസരനിതപപ്പെടുതണയ.  അതനിനുകവണനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രകതഭ്യകേ
കേര്മ്മ പരനിപക്ടോടനി എലക്ടോ ജനിലകേളനിലയ ആവനിഷ്കരനിക്കുനതച്ച് ഇഇൗ പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കക്ടോന
ഏറ്റവുയ  സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുപമനച്ച്  കേരതുകേയക്ടോണച്ച്.  ഏപറ്റടുത  ഭൂമനിയുപട  പണയ
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പകേക്ടോടുക്കക്ടോതതച്ച് വലനിയ പ്രശ്നമക്ടോണച്ച്.  ഇപതക്ടോപക്ക എലക്ടോ കേക്ടോലത്തുമുള്ളതക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന
പ്രകതഭ്യകേനിചച്ച്  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ചുരങ്ങനിയ  കേക്ടോലയളവനിപല  വനിഷയപമന്നുളള
നനിലയനിലല  പറയുനതച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഭൂമനി  ഏപറ്റടുത  ആളുകേളക്കച്ച്  പണയ
പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുളള  സക്ടോഹചരഭ്യപമക്ടോരക്കണയ.  ഇനപത  പത്രതനില്  ഒര  വക്ടോര്ത
വനനിട്ടുണച്ച്. നമ്മള വനികേസനതനിനുകവണനി വലനിയ ശമയ നടത്തുന കേക്ടോലഘടമക്ടോണച്ച്.
കേരമന-കേളനിയനിക്കക്ടോവനിള കറക്ടോഡനിപന്റെ കേരമന മുതലളള ആദഭ്യ റസ്പീചനിപന്റെ പണനി കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച് പൂര്തനിയക്ടോയനി.  ഇകപ്പെക്ടോള അടുത റസ്പീചനിപന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണയ
ആരയഭനിക്കുപമനച്ച്  പുതനിയ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിച്ചു.  200  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട
പ്രഖഭ്യക്ടോപനയ രണച്ച് ബഡ്ജറ്റനിലയ വനനിട്ടുണച്ച്.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ യു.ഡനി.എഫച്ച്.-ഉയ
പറഞ്ഞു.  പകക, 50  കകേക്ടോടനി രൂപകപക്ടോലയ ഭൂമനി വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കച്ച് കേനിടനിയനിടനില.
അവര്ക്കച്ച്  കേക്ടോശച്ച്  കേനിടക്ടോനുളള  സക്ടോഹചരഭ്യമുണക്ടോക്കണയ.  ഇനപത  മക്ടോധഭ്യമങ്ങള
റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  പചയ്തനിരനിക്കുന  വക്ടോര്തയക്ടോണച്ച്.  എപന്റെ  മണ്ഡലതനില്  കറക്ടോഡനിനുയ
പക്ടോലതനിനുമക്ടോയനി  ഭൂമനി  വനിട്ടുനല്കേനിയവര്ക്കച്ച്  നടപടനികമങ്ങള  പൂര്തസ്പീകേരനിചനിട്ടുയ
ഫണച്ച് നല്കേക്ടോന കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യയ നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അതുപകേക്ടോണച്ച് ഭൂമനി
തനവര്ക്കച്ച്  ഫണച്ച്  റനിലസ്പീസച്ച്  പചയ്യുനതനിനച്ച്  മുനഗണന നല്കേനിപകേക്ടോണ്ടുള്ള നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

ചനില  പദതനികേപളക്കുറനിചച്ച്  കുകറക്കക്ടോലമക്ടോയനി  നമ്മള  ചര്ച  പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്.
പക്ടോസനികേച്ച് ഉപകയക്ടോഗനിചച്ച് ടക്ടോറനിയഗച്ച് നടത്തുനതനിനുളള സ്കസ്പീയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനി ശസ്പീ.
ജനി.  സധക്ടോകേരന  കേഴനിഞ  ദനിവസയ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  പചയ.  അതച്ച്  കവസച്ച്  പക്ടോസനികേച്ച്
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുളള  സ്കസ്പീമക്ടോയനിതപന  തുടകരണതക്ടോണച്ച്.  ഒര  പക്ടോന്റെക്ടോണച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള
ഉദ്ഘക്ടോടനയ  പചയ്തതച്ച്.  നൂറുകേണക്കനിനച്ച്  പക്ടോന്റുകേള  സക്ടോപനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുയവനിധയ
ദസ്പീര്ഘവസ്പീകണകതക്ടോപട ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങള ആകലക്ടോചനികക്കണതുണച്ച്.  പുതനിയ പക്ടോസനികേച്ച്
അതനില് ഉളപപ്പെടുത്തുനതനില് ഒര അര്ത്ഥവുമനില.  കവസച്ച്  പക്ടോസനികേച്ച്  ഉപകയക്ടോഗനിചച്ച്
പക്ടോസനികേച്ച്  നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജനതനിനുയ  അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  പുതനിയ ടക്ടോറനിയഗനിനുമുളള  സക്ടോഹചരഭ്യയ
അതനിലൂപട  ഉണക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  മുഴുവനുയ  പ്രയക്ടോസപപ്പെടുന
കേക്ടോലഘടമക്ടോണനിതച്ച്.  വലനിയ  കേസക്ടോണനിറ്റനിപയക്ടോന്നുയ  നമുക്കച്ച്  കവണനിവരനിപലങനിലയ
റബ്ബപപറസ്ഡച്ച് കറക്ടോഡുകേപളനതച്ച് കകേരളയ മുഴുവന തതസതനില് അയഗസ്പീകേരനിചതക്ടോണച്ച്.
റബ്ബപപറസ്ഡച്ച് കറക്ടോഡുകേളക്കുകവണനി നമ്മുപട സയസക്ടോനതച്ച് ഉണക്ടോയ പക്ടോന്റുകപക്ടോലയ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യയ നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റക്ടോന  കേഴനിയണയ.  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  മനനി  നനിയമസഭയനില്  പലപ്രക്ടോവശഭ്യയ
ഉനയനിചച്ച്  ഒര കേക്ടോലഘടതനില് നമ്മള അയഗസ്പീകേരനിചതക്ടോണച്ച്  ജനികയക്ടോ പടകപപറ്റല്.
ചതുപ്പുനനിലങ്ങളനില്  ടക്ടോറനിയഗച്ച്  നടതനിയക്ടോല്  ആഴ്ചകേളക്കകേയ  തക്ടോഴ്ന്നുകപക്ടോകുപമനതച്ച്
സക്ടോമക്ടോനഭ്യകബക്ടോധമുള്ളവര്ക്കച്ച്  മനസനിലക്ടോകുനതക്ടോണച്ച്.  അവനിപട  കേയര്  ഭൂവസമക്ടോയനി
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ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള ടക്ടോറനിയഗച്ച്  വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോക്കുകേപയനതച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ  ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്.
ഇതരതനിലള്ള കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്കച്ച് മുനഗണന പകേക്ടോടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുള്ള കേര്മ്മ പരനിപക്ടോടനി,
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിപന്റെ നവസ്പീകേരണവുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിഞക്ടോല്
പചയ്യുന  വര്ക്കുകേള  ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലയ  നനിലനനില്ക്കുയ.  അതച്ച്  കേണക്കനിപലടുത്തു
പകേക്ടോണ്ടുള്ള നടപടനിയുണക്ടോകേണപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

കസ്പീരകേര്ഷകേരകടതുളപപ്പെപട  നനിരവധനി പ്രശ്നങ്ങള  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച്  നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  പക്ടോലനിപന്റെ  വനില  കുറഞതനിപന്റെ  ബദനിമുടച്ച്
നനിലനനില്ക്കുകമക്ടോഴക്ടോണച്ച്  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനില അനഭ്യക്ടോയമക്ടോയനി  കൂടനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.
ഇതുമൂലയ കസ്പീരകേര്ഷകേര് പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോണച്ച്.  പനല്ലുലക്ടോദനതനില് കുറവുണക്ടോയകപ്പെക്ടോള
പുലനിനുയ  വയ്കക്കക്ടോലനിനുപമലക്ടോയ  മറ്റച്ച്  സയസക്ടോനങ്ങപള  ആശയനികക്കണനിവരനികേയക്ടോണച്ച്.
കസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കക്ടോയുള്ള  വനിവനിധ  പദതനികേള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോള
അവര്ക്കച്ച് കൂടുതല് സബ്സനിഡനി അനുവദനിക്കുന കേക്ടോരഭ്യതനിലയ നടപടനിയുണക്ടോകേണയ.
1997-പല  കേന്നുകേക്ടോലനി  സമതച്ച്  24.7  ലകയ  ആപണങനില് ഇനച്ച്  അതച്ച്  14
ലകമക്ടോയനി കുറഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഈ സക്ടോഹചരഭ്യതനില്കപ്പെക്ടോലയ മൃഗ കഡക്ടോകര്മക്ടോര്
ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില്  കജക്ടോലനികനക്ടോക്കക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില.  ഒര  പുനര്വനിനഭ്യക്ടോസയ
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  ഉണക്ടോകകേണതച്ച്  അതഭ്യന്തക്ടോകപകനിതമക്ടോണച്ച്.  കഡക്ടോകര്മക്ടോര്  ഗക്ടോമ
പ്രകദശങ്ങളനില്  കജക്ടോലനിപചയ്യക്ടോന  കേഴനിയുന  സക്ടോഹചരഭ്യയ  ഉണക്ടോക്കണയ.  24  മണനിക്കൂറുയ
കഡക്ടോകര്മക്ടോരപട  കസവനയ  കേന്നുകേക്ടോലനി  പരനിപക്ടോലനതനിനച്ച്  ഉണക്ടോകകേണതുണച്ച്.
പകേര്ചവഭ്യക്ടോധനികേള പടര്ന്നുപനിടനിക്കുനതുമൂലയ കൃഷനിക്കക്ടോരന വനിഷമനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഒര
പശുക്കുടനിപയ വളര്തനിപയടുക്കക്ടോന  3  വര്ഷയ കവണയ,  അതനിനച്ച്  60,000-കതക്ടോളയ
രൂപയുപട  പചലവുവരയ.  ഇനച്ച്  അതനിപനപയക്ടോപക്ക  വനില്ക്കുന  അവസയനികലക്കച്ച്
കേര്ഷകേന എതനിനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അതുപകേക്ടോണച്ച് കസ്പീരകേര്ഷകേപര സഹക്ടോയനിക്കക്ടോന
കേഴനിയുന വനിധതനില് സബ്സനിഡനികയക്ടോടുകൂടനിയ പക്ടോകക്കജച്ച് അങ്ങച്ച് പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.
ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കസ്പീരകേര്ഷകേപര സയരകനിക്കക്ടോന കേഴനിയണയ.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  പനതര്ലക്ടോന്റെനില്നനിന്നുയ ആകസ്ട്രേലനിയയനില്നനിന്നുയ
പക്ടോല് ഇറക്കുമതനി പചയ്യക്ടോനുളള കേരക്ടോറനില് കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഒപ്പെനിടക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.
അകതക്ടോടുകൂടനി കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയനില് ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനിലളള ജനങ്ങളുപട ഉപജസ്പീവന
മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയ പക്ടോലലക്ടോദനയ തകേരപമന്നുളളതച്ച് അങ്ങയുപട ശദയനില്പപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    കമക്ടോനസച്ച്  കജക്ടോസഫച്ച്:  സര്,  കേക്ടോര്ഷനികേനയയ  തപന  കകേരളതനില്
പകേക്ടോണ്ടുവനയക്ടോളക്ടോണച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട അയഗയ.  അകദ്ദേഹയ കചക്ടോദനിക്കുകമക്ടോള ഇരനിക്കക്ടോപത
പറ്റനില. ഒര കേരക്ടോറുയ ഒപ്പെനിടക്ടോപത തപന കകേരളതനിപല കസ്പീര കേര്ഷകേന പ്രതനിസനനിയനിലക്ടോകുയ.
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റബ്ബറനിപന്റെയുയ കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോലനങ്ങളുപടയുയ വനിലതകേര്ചമൂലയ പ്രയക്ടോസപപ്പെടുകമക്ടോള
കേന്നുകേക്ടോലനി വളര്തലനികലക്കച്ച് ഗക്ടോമവക്ടോസനികേള മുകനക്ടോട്ടുവരനതനിപന കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനി
പ്പെനികക്കണതക്ടോണച്ച്. അതനിനച്ച്  കേഴനിയുന വനിധതനിലളള നടപടനികേള ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനച്ച് ഉണക്ടോകേണപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു. ഇതരയ നടപടനികേള ഉണക്ടോകേക്ടോതതനില്
ഞങ്ങളക്കച്ച് പ്രയക്ടോസമുണച്ച്.

കകേരള  കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  പക്ടോര്ടനി  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  വനിടതനിനുകശഷയ  പ്രകതഭ്യകേ
കബക്ടോക്കക്ടോയനി ഇരനിക്കക്ടോനുളള തസ്പീരമക്ടോനപമടുത്തു. പ്രശ്നക്ടോധനിഷനിതമക്ടോയ നനിലപക്ടോപടനക്ടോണച്ച്
പക്ടോര്ടനി  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചതച്ച്.  കറക്ടോഡച്ച്  നനക്ടോക്കക്ടോനുളള  പപപസ  കേനിട്ടുനനില,  കസ്പീര
കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  കേക്ടോശച്ച്  കേനിട്ടുനനില  തുടങ്ങനിയ  പ്രയക്ടോസങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുകമക്ടോള
ഞങ്ങളക്കച്ച് സകപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  പചയ്യക്ടോന കേഴനിയനില.  നല കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പചയ്തക്ടോല് സകപ്പെക്ടോര്ടച്ച്
പചയ്യുനതനിനച്ച് സകന്തക്ടോഷകമയുളള.  കേര്ഷകേര് വനിഷമനിക്കുന്നു, കറക്ടോപഡലക്ടോയ തകേര്നനിരനിക്കുന്നു
ആപകേ ബദനിമുടനിയനിരനിക്കുന സക്ടോഹചരഭ്യതനില് കകേരള കകേക്ടോണ്ഗസച്ച് പക്ടോര്ടനിയുയ ഇഇൗ
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള എതനിര്ക്കുന്നു. ഞങ്ങളുപട പ്രതനികഷധയ ഇവനിപട അറനിയനിക്കുന്നു.
ഇതരയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  തനിരതനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ജനങ്ങളക്കുകവണനി  നല നനിലയനില്
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പചയ്യക്ടോന മുകനക്ടോട്ടുവരണയ. അതനിലൂപട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള
നല  അന്തരസ്പീകയ  ഉണക്ടോകേകട  എന  ശുഭക്ടോപ്തനിവനിശസക്ടോസകതക്ടോപട  ഞക്ടോന  ഇഇൗ
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള എതനിര്ത്തുപകേക്ടോണച്ച് ചുരക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്,  മൃഗസയരകണയ,
കസ്പീരവനികേസനയ,  വനയ എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളനികനലളള  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  ഞക്ടോന
അനുകൂലനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനില്  'പുതനിയ  കേക്ടോലയ  പുതനിയ
നനിര്മ്മക്ടോണയ'  എന  ആശയയ  മുകനക്ടോട്ടുവച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനിപന
ശകനിപപ്പെടുതക്ടോനുയ  ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കക്ടോനുയ  കൂടുതല്  പ്രകയക്ടോജനപ്രദമക്ടോക്കക്ടോനുമുളള
നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുന  വകുപ്പുമനനിപയ  ഞക്ടോന  പ്രകതഭ്യകേയ  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
കദശസ്പീയപക്ടോതക്ടോ  വനികേസനതനിനുളള  തടസങ്ങള  നസ്പീക്കക്ടോന  അതനികവഗയ  ഇഇൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇടപപട്ടുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നുപവനതുയ  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.
ഭൂമനി ഏപറ്റടുക്കക്ടോനുളള തടസങ്ങള മക്ടോറ്റക്ടോന,  അതുകപക്ടോപലതപന  80  ശതമക്ടോനയ ഭൂമനി
ഏപറ്റടുതക്ടോകല  കദശസ്പീയപക്ടോതക്ടോ  നനിര്മ്മക്ടോണയ  ആരയഭനിക്കൂപവന  നനിലപക്ടോടനില്നനിനച്ച്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനില് ഇടപപട്ടുപകേക്ടോണച്ച്  60  ശതമക്ടോനയ ഭൂമനി ഏപറ്റടുതക്ടോല് നനിര്മ്മക്ടോണയ
ആരയഭനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുപമന്നുള്ളപതക്ടോപക്ക  വകുപ്പെനിപന്റെ  സതസരമക്ടോയ  ഇടപപടലനിപന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഉണക്ടോയനിട്ടുളളതക്ടോണച്ച്.  അതുകപക്ടോപല  മലകയക്ടോര-തസ്പീരകദശ  പപഹകവ  ഇഇൗ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലക്ടോവധനിക്കുളളനില് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുപമന നനിശ്ചയദക്ടോര്ഢഭ്യയ ഏപറ
തക്ടോല്പ്പെരഭ്യപൂര്വ്വമക്ടോണച്ച്  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹയ  കനക്ടോക്കനിക്കക്ടോണുനതച്ച്.  കറക്ടോഡുകേളുപട
അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള എത്രയുയ പപപടനച്ച് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനച്ച് ഒര വനികവചനവുമനിലക്ടോപത
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എലക്ടോ  മണ്ഡലങ്ങളക്കുയ  ഫണച്ച്  അനുവദനിച്ചുപവനതുയ  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.
അതുകപക്ടോപല കേക്ടോകലക്കൂടനി,  സസ്പീസണുമുമ്പുതപന കയക്ടോഗയകചര്നച്ച് ശബരനിമലയനികലക്കുളള
എലക്ടോ കറക്ടോഡുകേളുയ  നവസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുയ അതച്ച്  കൂടുതല് പമചപപ്പെടതക്ടോക്കുനതനിനുയ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുപവന്നുള്ളതച്ച്  സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണച്ച്.  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ
പചലവഴനിചച്ച്  നനിര്മ്മനിക്കുന  കറക്ടോഡുകേളുയ  പക്ടോലങ്ങളുയ  കടക്ടോളനിലക്ടോപത  ജനങ്ങളക്കച്ച്
സഞക്ടോരകയക്ടോഗഭ്യമക്ടോക്കുപമന  പ്രഖഭ്യക്ടോപനയ  ഏപറ  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.
ഇനഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര് വനികേസനപമനതച്ച് മപറ്റലക്ടോ വനികേസനവുയ വരനതനിനുള്ള മുപനക്ടോരക്കമക്ടോണച്ച്.
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  രയഗതച്ച്  കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ  നനിരവധനി
പദതനികേളക്ടോണച്ച്  തസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്.   ബജറ്റനിനച്ച്  പുറതച്ച് കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച്  രൂപ
കേപണതനിയക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  പദതനികേള  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനപതനതക്ടോണച്ച്  പ്രധക്ടോന  കനടയ.
ഇഇൗ  രസ്പീതനി  പരസ്പീകനിക്കുനതച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ  ചരനിത്രതനില്  ആദഭ്യമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്.
എസച്ച്.പനി.വനി.  രൂപസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള  പുതനിയ  സമസ്പീപനയ  ബദല്  സക്ടോമതനികേ
നയതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.  ടഷറനി  നനികകപപത ആശയനിച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്
2006-2011  വപരയുള്ള  കേക്ടോലഘടതനില്  പനി. ഡബത.ഡനി.-യനിപല  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള
നടപ്പെക്ടോക്കനിയതച്ച്.   ടഷറനി  നനികകപ ഫണച്ച്  സമക്ടോഹരണതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എപന്റെ
മണ്ഡലതനില് മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച് പത്തുകകേക്ടോടനി രൂപ ലഭനിചതച്ച്.  എനക്ടോല് കകേന്ദ്ര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
നയതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അതച്ച് മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിഞനില.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്
ബഡ്ജറ്റനിനച്ച്  പുറകമ  കേടയ  വക്ടോങ്ങുകേ  എന  സമസ്പീപനയ  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
സസസ്പീകേരനികക്കണനിവനതച്ച്.  ഇതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കറക്ടോഡുകേള,  പക്ടോലങ്ങള,  ഹഫ്ലെെ
ഓവറുകേള,  ഹബപ്പെക്ടോസകേള  എനനിവ  ധക്ടോരക്ടോളയ  വരക്ടോന  കപക്ടോകുന്നു  എന്നുള്ളതച്ച്
കകേരളതനിപന്റെ  വനികേസനതനിനച്ച്  ഏപറ  സക്ടോധഭ്യതകേള  വര്ദനിപ്പെനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.
സയസക്ടോനപത  കറക്ടോഡുകേപളലക്ടോയ  ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗഭ്യമക്ടോയക്ടോല്   പപകടക്ടോള,  ഡസ്പീസല്
പചലവച്ച്  വളപരകയപറ  കുറയുപമനതനിനുപുറകമ  പസയര്  പക്ടോര്ട്സകേളുപട  കതയ്മക്ടോനയ
കുറയക്ടോനുയ സക്ടോധനിക്കുയ.

കറക്ടോഡുകേളുപട  അറ്റകുറ്റപ്പെണനിയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  കനരപത  എന.എയ.ആര്.
എന ഒര പരനിപക്ടോടനി പനി.ഡബത.ഡനി. കറക്ടോഡുകേളനിലണക്ടോയനിരന്നു.  ഒര കുഴനി കേണക്ടോല്
എന.എയ.ആര്.-പല പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേള വനച്ച് അതച്ച് കൂടുതല് കുഴനിയക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുമക്ടോയനിരന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോള  അങ്ങപനപയക്ടോര  സയവനിധക്ടോനമനില.
അതുപകേക്ടോണച്ച്  കുഴനികേള  കേക്ടോണുകമക്ടോളതപന  അതച്ച്  അടയക്ടോനുയ  പമയനിന്റെനനസച്ച്
നടതക്ടോനുമുള്ള സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോകേണയ.

കറക്ടോഡുകേളുപട നനിര്മ്മക്ടോണതനില് പക്ടോസനികേച്ച് ഉളപപ്പെപട ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള
നവസ്പീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്.  പരമക്ടോവധനി കറക്ടോഡുകേള ബനി.എയ. &
ബനി.സനി.  ആക്കക്ടോന കേഴനിയണയ.   കറക്ടോഡുകേളുപട ഇനപത ഗുണനനിലവക്ടോരയ  വളപര
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കമക്ടോശമക്ടോണച്ച്.  കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മക്ടോണതനില് എസനികമറ്റച്ച് പ്രകേക്ടോരമുള്ള പമറ്റസ്പീരനിയല്സനിപന്റെ
കേസക്ടോണനിറ്റനിയുയ  കേസക്ടോളനിറ്റനിയുയ  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  പക്ടോലനിക്കപപ്പെടക്ടോത  അവസയുണച്ച്.
അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഇതച്ച്  കൃതഭ്യമക്ടോയനി  പക്ടോലനിക്കപപ്പെടണയ.  കറക്ടോഡുകേള  നല  രസ്പീതനിയനില്
നനക്ടോക്കനിയക്ടോല്,  അതച്ച് ദസ്പീര്ഘകേക്ടോലയ നനിലനനിനക്ടോല് പമയനിന്റെനനസച്ച് ഉളപപ്പെപടയുള്ള
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുയ.

പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടുള്ള  മപറ്റക്ടോര പ്രശ്നയ കേക്ടോനകേളനില
എനതക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  നനിര്മ്മക്ടോണതനില്  കേക്ടോനകേള  നനിര്ബനമക്ടോക്കണയ.
കേക്ടോനകേളനിലക്ടോതതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  കറക്ടോഡുകേള  ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗഭ്യമലക്ടോതക്ടോകുന
അവസ നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   2007-2011-ല് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ
അവസക്ടോന  കേക്ടോലതക്ടോണച്ച്  അനപത  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി  കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.
കതക്ടോമസച്ച് ഐസകേച്ച് ഗക്ടോമസ്പീണ കറക്ടോഡുകേള നനക്ടോക്കക്ടോന തുകേ നസ്പീക്കനിവചതച്ച്.  കേക്ടോരണയ
തകദ്ദേശസസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങപളപക്കക്ടോണച്ച്  ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേള  നനക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയനില.  ആ പദതനി വസ്പീണ്ടുയ ആരയഭനിക്കണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

ഭൂമനി  ഏപറ്റടുക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള  -  ഹഹകവയുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഭൂമനി
ഏപറ്റടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസരനിതപപ്പെടുകതണതുണച്ച്.  പനി.ഡബത.ഡനി.
പകേടനിട  വനിഭക്ടോഗതനില്  നനിലനനില്ക്കുന  ഒര  പ്രശ്നമക്ടോണച്ച്  സനിവനില്  വര്ക്കുകേള
കേഴനിഞക്ടോലയ  ഇലകനിഫനികക്കഷന  വര്ക്കുകേള  വളപര  തക്ടോമസനിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതച്ച്.
അതുപകേക്ടോണച്ച്  സനിവനില്  വര്ക്കുകേള  പൂര്തനിയക്ടോക്കനിയ  പല  പകേടനിടങ്ങളുയ
ഇലകനിഫനികക്കഷന  നടക്കക്ടോതതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുനനില.
ഇതനിപനക്ടോര  ഏകകേക്ടോപനമുണക്ടോകേണയ.  എയര്ഹടറ്റച്ച് കേയപക്ടോര്ടച്ച്പമന്റുകേളക്ടോയനി  നനില്ക്കുന
പനി.ഡബത.ഡനി.  ഇലകനികേച്ച്/സനിവനില്  വനിഭക്ടോഗങ്ങപള  കയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  പകേടനിടയ
പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിചക്ടോലടനതപന  ഇലകനിഫനികക്കഷന  നടതക്ടോനുള്ള  നടപടനികേളു
ണക്ടോകേണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

പക്ടോലനികയക്കര കടക്ടോള പനിരനിവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഇവനിപട  പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
ബനി.ഒ.ടനി.  സയവനിധക്ടോനയ  പകേക്ടോണ്ടുവനതച്ച്  കകേക്ടോണ്ഗസനിപന്റെ  കനതൃതസതനിലള്ള
യു.പനി.എ.  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണച്ച്.  കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  1990-കേളനില്  ആരയഭനിച  ആകഗക്ടോളവത്കേരണ
നയങ്ങളുപട ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച് കടക്ടോള പകേക്ടോടുതച്ച് യക്ടോത്ര പചയ്യണപമന്നുള്ള സയവനിധക്ടോനയ
പകേക്ടോണ്ടുവനതച്ച്.  കസവനയ കവണപമങനില് കേക്ടോശച്ച്  മുടക്കണയ എന്നുള്ള നയതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്  മണ്ണുതനി  മുതല്  അങമക്ടോലനി  വപരയുള്ള  40  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര്  കറക്ടോഡച്ച്
ബനി.ഒ.ടനി.  അടനിസക്ടോനതനില് നനിര്മ്മനിചതച്ച്.   2006-ല് എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര്
വനകപ്പെക്ടോള  കസറ്റച്ച്  സകപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  എഗനിപമന്റെച്ച്  വയക്ടോന  മടനിച്ചു.   കേക്ടോരണയ  ഇതച്ച്
വന്നുകേഴനിഞക്ടോല് ജനങ്ങള കടക്ടോള പകേക്ടോടുകക്കണനിവരയ. ആറുമക്ടോസമക്ടോയനിട്ടുയ ഹഹകവ
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നനക്ടോക്കക്ടോന  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഫണച്ച്  തരക്ടോത  സക്ടോഹചരഭ്യതനിലക്ടോണച്ച്
ഗതഭ്യന്തരമനിലക്ടോപത  അനപത  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച്  കസറ്റച്ച്  സകപ്പെക്ടോര്ടച്ച്
എഗനിപമന്റെച്ച് വയ്കക്കണനിവനതച്ച്. എല്.ഡ നി.എഫച്ച്. സര്ക്കക്ടോര് വരനതനിനച്ച് മുമ്പുതപന
കസറ്റച്ച്  സകപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  എഗനിപമന്റെച്ച്  കപക്ടോലമനിലക്ടോപത  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേക്ടോലതച്ച്  ഈ
കറക്ടോഡനിപന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണയ ആരയഭനിച്ചു.  എല്.ഡ നി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര് വനതനിനുകശഷയ
കസറ്റച്ച് സകപ്പെക്ടോര്ടച്ച് എഗനിപമന്റെച്ച് വചച്ച്  നനിര്മ്മക്ടോണയ ആരയഭനിച്ചു. 2011-ല് യു.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കക്ടോര്   വനതനിനുകശഷമക്ടോണച്ച്  കടക്ടോള  പനിരനിവച്ച്  ആരയഭനിക്കുനതച്ച്.  എനക്ടോല്
അതനിനുമുമച്ച്  അനുബന  നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങളക്ടോയ  സര്വ്വസ്പീസച്ച്  കറക്ടോഡുകേള,
സ്ട്രേസ്പീറ്റച്ച്  ഹലറ്റച്ച്,  ബസച്ച്  കബ,  ബസച്ച്  പഷല്ടര്,  പഡയനികനജച്ച്,  സരകക്ടോ നടപടനികേള
ഇവപയക്ടോന്നുയ  പചയ്തനിരനനില.   കടക്ടോള  പനിരനിക്കക്ടോനുള്ള  കറക്ടോഡച്ച്  മക്ടോത്രയ  ശരനിയക്ടോക്കനി.
അനുബന  നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോപതയക്ടോണച്ച്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കക്ടോര്  കടക്ടോള  പനിരനിക്കക്ടോന  അനുമതനി  നല്കേനിയതച്ച്.   ഇതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്
അനുബന നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന ഇനപത വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി  പപ്രക്ടോഫ.  സനി.  രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥയ  ഞക്ടോനുയ  ഉളപപ്പെപട  അനപത
മുഖഭ്യമനനിയുപടയുയ  പനി.ഡബത.ഡനി.  മനനിയുപടയുയ  സക്ടോനനിദഭ്യതനില്  എത്രകയക്ടോ
മസ്പീറ്റനിയഗുകേള നടതനിപയനലക്ടോപത യക്ടോപതക്ടോര പുകരക്ടോഗതനിയുയ ഉണക്ടോയനില. അനുബന
നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തസ്പീകേരനിചനില.  കേരക്ടോറനിലനിലക്ടോത  അനുബന
നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി  98  കകേക്ടോടനി  രൂപ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര്
അനുവദനിക്കുപമനച്ച്  അനപത  മുഖഭ്യമനനി  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനി  മസ്പീറ്റനിയഗനില്
പറപഞങനിലയ  അതച്ച്  അനുവദനിചനില.  തുകേയുപട  പരനിമനിതനിപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  അതച്ച്
അനുവദനിക്കക്ടോതപതനച്ച് പനിനസ്പീടച്ച്  പറഞ്ഞു.  ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പചയ്യക്ടോന  67  കകേക്ടോടനി
രൂപ  അനുവദനിക്കക്ടോപമനച്ച്  പറപഞങനിലയ  ഒര  ഹപസകപക്ടോലയ  അനുവദനിചനില.
വഭ്യതഭ്യക്ടോസയ പറയക്ടോനക്ടോണച്ച് ഞക്ടോനനിതച്ച് സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോഴപത എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
സര്ക്കക്ടോര് വനകപ്പെക്ടോള ഇക്കക്ടോരഭ്യയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട പനി.ഡബത.ഡനി.  വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.
ജനി. സധക്ടോകേരപന്റെ ശദയനില്പപ്പെടുതനി. അകദ്ദേഹയ എപനയുയ ഒല്ലൂര് എയ.എല് .എ.-കയയുയ
ബനപപ്പെട ഉകദഭ്യക്ടോഗസപരയുയ വനിളനിച്ചു.  എന്തുപകേക്ടോണച്ച് കേരക്ടോര് ലയഘനിച കകേക്ടോണ്ടക്ടോകപറ
ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിപലനക്ടോണച്ച്  അകദ്ദേഹയ  എന .എചച്ച്.എ.ഐ.  ഉകദഭ്യക്ടോഗസകരക്ടോടച്ച്  കചക്ടോദനിചതച്ച്.
അതനിനക്ടോയനി  അകദ്ദേഹയ  ഒര  പരനിപക്ടോടനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചു.  കേരക്ടോറനിലള്ള  അനുബന
നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോന  ഇത്ര  സമയയപകേക്ടോണച്ച്  ഇനയനിന
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പചയ്യണപമനച്ച് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേയുയ അതനിനച്ച് സൂപ്പെര്വനിഷന നടതക്ടോനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ പചയ.  അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഹഹകവ അകതക്ടോറനിറ്റനിക്കുയ
എന.എചച്ച്.എ.ഐ.-യുപട  വര്ക്കച്ച്  നടത്തുന  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്ക്കുയ  കേമനനിക്കുയ
ഭയമുണക്ടോയതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  കുറചച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  പചയ്യക്ടോന  കേഴനി ഞ്ഞു.  ഇനനിയുയ
പൂര്തസ്പീകേരനികക്കണ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുണച്ച്. അവ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണയ.
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സമക്ടോന്തര പക്ടോതപയക്കുറനിചച്ച് ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. അതച്ച് യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്
സമക്ടോന്തര പക്ടോതയല.  അവനിപട ഉണക്ടോയനിരന സഞക്ടോര സസക്ടോതനഭ്യമക്ടോണച്ച്  കകേക്ടോടതനി
വനിധനിയുപട മറവനില് എന.എചച്ച്.എ.ഐ.  ഇകപ്പെക്ടോള  ഇലക്ടോതക്ടോക്കനിയതച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്
പഴയ  സനിതനി  പുനനഃസക്ടോപനിക്കണയ.   അവനിപട  മുമ്പുണക്ടോയനിരന  ഓപ്പെണനിയഗനിപന്റെ
വസ്പീതനി  കുറചനിട്ടുണച്ച്.   ആ  വസ്പീതനി  ഒരനിക്കലയ  കുറയക്ടോന  പക്ടോടനില.   മുമ്പുണക്ടോയനിരന
സനിതനിയനികലക്കച്ച്  അതച്ച് എതനിക്കണയ.  എന.എചച്ച്.എ.ഐ.-യുപട  അനുബന
നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനുയ  പക്ടോലനികയക്കര  കടക്ടോളുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കക്ടോനുയ  സതസരനടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

കകേരളതനില്  ആദഭ്യമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്  വനയ  വകുപ്പെനിനച്ച്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയ  ഒര
നനിലപക്ടോടുണ ക്ടോകുനതച്ച്.   വനയ  വനതനിനുകവണനിയല.   മറനിചച്ച്  വനയ  മനുഷഭ്യര്ക്കുയ
നക്ടോടനിനുയ കൂടനിയുള്ളതക്ടോപണന ആശയയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന ശമനിക്കുന ഒര മനനിയക്ടോണച്ച്
ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ളപതനതച്ച്  വളപര  സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോണച്ച്.  വനവുയ  നനക്ടോകുയ  അതനിപന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നക്ടോടുയ  നനക്ടോകുപമന  ഒരവസ  ഉണക്ടോകുപമനച്ച്  നക്ടോയ  മനസനിലക്ടോകക്കണതുണച്ച്.
വനയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്   ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോനുള്ള  ചനില  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  -
കേഴനിഞമക്ടോസയ  പറമനിക്കുളകതക്ടോടച്ച്  കചര്നച്ച്  തമനിഴക്ടോടനില്  ഒര  പ്രകകക്ടോഭയ
ഉയര്ന്നുവന്നു.  തമനിഴക്ടോടച്ച്  കറക്ടോഡനിലൂപടയക്ടോണച്ച് പറമനിക്കുളകതക്കച്ച് കേടന്നുവകരണതച്ച്.
ആ പ്രകകക്ടോഭതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി എയ.എല്.എ.മക്ടോരടക്കമുള്ള ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കുയ
കപക്ടോലസ്പീസനിനുയ വനയ വകുപ്പെച്ച് ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്ക്കുയ പറമനിക്കുളകതക്കച്ച് കേടന്നുപചലക്ടോന
കേഴനിഞനില.  ഇതനിപനക്ടോര ബദല്മക്ടോര് ഗ്ഗയ ആകലക്ടോചനികക്കണതുണച്ച്.   കകേരളതനിപന്റെ
വനതനിലൂപട  പറമനിക്കുളകതക്കച്ച്  വരക്ടോനകവണനി  പനലനിയക്ടോമതനിയനില്നനിന്നുയ
വക്ടോഴചക്ടോലനില്നനിന്നുയ  പണ്ടുമുതല്കക്ക  ഒര  പക്ടോതയുണച്ച്.  ഇങ്ങപനപയക്ടോര  പ്രശ്നയ
വനകപ്പെക്ടോള  പനലനിയക്ടോമതനിയനില്നനിന്നുള്ള  ആ  പക്ടോത  ഉപകയക്ടോഗനിച  കേക്ടോരഭ്യയ
ഇതരണതനില്  ഞക്ടോന  ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   അതുപകേക്ടോണച്ച്   കകേരളതനിപന്റെ
വനതനിലൂപട  പറമനിക്കുളകതക്കച്ച്  കപക്ടോകേക്ടോനുള്ള  ഒര  ബദല്  പക്ടോത  ഒരക്കണപമനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് ഇതനിപന സയബനനിചച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

മപറ്റക്ടോര കേക്ടോരഭ്യയ പപരനിങ്ങല്ക്കുതച്ച് ഡക്ടോമനില് പകേ. എസച്ച്.  ഇ. ബനി.  ഹഹഡല്
ടൂറനിസതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കബക്ടോടനിയഗച്ച്  നടതനിയനിരന്നു.  അതച്ച്  ഇതനിനുമുമപത
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര് ആരയഭനിചതുയ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര് തുടര്ന്നുവനതുമക്ടോണച്ച്.
എനക്ടോല്  ഇകപ്പെക്ടോള  അതച്ച്  ഹടഗര്  റനിസര്വച്ച്  ആപണന്നുപറഞച്ച്  നനിര്തനി
വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതനിപലക്ടോര  ഹവരദഭ്യമുള്ളതച്ച്-ഇകപ്പെക്ടോഴുയ  കതക്കടനി  കേടുവ
സകങതമക്ടോണച്ച്.  അവനിപട  കബക്ടോടനിയഗച്ച്  നടത്തുന്നു.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി  ഇടപപടച്ച്
പപരനിങ്ങല്ക്കുതനില് വസ്പീണ്ടുയ കബക്ടോടനിയഗച്ച് ആരയഭനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.
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ആദനിവക്ടോസനികേളക്കച്ച്  ഭൂമനിയനില്നനിനച്ച്  മരങ്ങള  മുറനിക്കക്ടോനുള്ള  അനുവക്ടോദയ
നല്കുനതുളപപ്പെപടയുള്ള  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്  സതസര  ഇടപപടലണക്ടോകേണയ.  എപന്റെ
മണ്ഡലതനില്  കേണനകുഴനി  എപനക്ടോര  എസച്ച്.സനി.  കകേക്ടോളനനിയുണച്ച്.  അമതച്ച്
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  പടയയ  പകേക്ടോടുതതക്ടോണച്ച്.  എനക്ടോല്  കഫക്ടോറസച്ച്  ഡസ്പീ-
പവസച്ച് പചയ്യക്ടോതതുപകേക്ടോണ്ടുയ  കനക്ടോടനിഫനികക്കഷന  നടക്കക്ടോതതുപകേക്ടോണ്ടുയ  അതച്ച്
പകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത അവസ വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതുകപക്ടോപല വനഭ്യജസ്പീവനികേളുപട
ശലഭ്യയ  തടയക്ടോനുള്ള  സതസര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ചക്ടോലക്കുടനിയനില്  റക്ടോപ്പെനി ഡച്ച്
പറകസക്ടോണ്സച്ച് ടസ്പീമനിപന നനികയക്ടോഗനിക്കണയ.

മൃഗസയരകണവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  എപന്റെ  മണ്ഡലതനില്  കപക്ടോതനിറചനി
സയസ്കരണ ഫക്ടോകറനി ആരയഭനിക്കുനതനിനച്ച്  30  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമച്ച്  15  ഏക്കര് സലയ
വക്ടോങ്ങനിയനിടതക്ടോണച്ച്.  പലവകേ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല് അതച്ച് നസ്പീണ്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.  അവനിപട
ആധുനനികേ  മക്ടോയസ  സയസ്കരണ  ഫക്ടോകറനി  തുടങ്ങക്ടോനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്
അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

2.00 PM]

മപറ്റക്ടോര കേക്ടോരഭ്യയ,  കസ്പീരകമഖലയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടതക്ടോണച്ച്.  പക്ടോലനിപന്റെ ഉലക്ടോദന
പചലവനിനനുസരനിചച്ച് വനിലകേനിടക്ടോതതനിനക്ടോല് കസ്പീരകേര്ഷകേര് വളപര നനിരക്ടോശയനിലക്ടോണച്ച്.
കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനില  വര്ദനിക്കുനതനുസരനിചച്ച്  സബ്സനിഡനി  വര്ദനിക്കുനനില.
സബ്സനിഡനിയുപട  പരനിധനി  ഉയര്തണയ.  കസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  പപനഷനുയ
കകമനനിധനി ആനുകൂലഭ്യങ്ങളുയ വര്ദനിപ്പെനിക്കണയ. കസ്പീരകമഖലയനിപല ജസ്പീവനക്കക്ടോരപട
സനിതനി  വളപര  പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോണച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  ആവശഭ്യമക്ടോയ  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള
നല്കണയ.  മനില്മയുപട  അടനിതറയക്ടോണച്ച്  പ്രക്ടോഥമനികേ  കസ്പീരസഹകേരണസയഘങ്ങള.
ഇഇൗ  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഹകേരണസയഘങ്ങളനിപല  പക്ടോല് വക്ടോങ്ങുനതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണച്ച്
മനില്മ  പമചപപ്പെടുനതച്ച്.  ഇഇൗ  സയഘങ്ങളനില്നനിനച്ച്  ഇരപതനിപയകടക്ടോ  മുപ്പെകതക്ടോ
രൂപയ്പക്കടുക്കുന പക്ടോലനില്നനിനച്ച് മനില്മ കസ്പീയ മക്ടോറ്റനിയതനിനുകശഷയ  39  രൂപയക്ടോണച്ച്
വനില്ക്കുനതച്ച്.  അതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലള്ള  ആനുകൂലഭ്യങ്ങള  ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കച്ച്
കേനിട്ടുനനില.  മനില്മയനിപല  നനിയമനതനില്  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഹകേരണ  സയഘങ്ങളനിപല
ജസ്പീവനക്കക്ടോര്ക്കച്ച് കൂടുതല് പ്രക്ടോതനിനനിധഭ്യയ നല്കേണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഭരണകേക്ടോലതച്ച്  കേക്ടോലനികേളക്കച്ച് വസന്ത കരക്ടോഗമുണക്ടോയനി.
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് കുരളടപ്പെന,  കുളമ്പുകരക്ടോഗയ തുടങ്ങനിയവയുപട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പശുക്കള
ചക്ടോകുന അവസയുണക്ടോയനി.  ഓകരക്ടോ പശുവനിപന്റെ ഉടമസനുയ  40,000  രൂപവസ്പീതയ
പകേക്ടോടുക്കുപമനച്ച്  അനപത  കസ്പീരവനികേസന  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
ലകക്കണക്കനിനച്ച് കസ്പീരകേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  40,000  രൂപവചച്ച് പകേക്ടോടുക്കുപമനച്ച് പറഞനിടച്ച്
അതച്ച് പകേക്ടോടുതനിടനിപലന കേക്ടോരഭ്യയകൂടനി ഞക്ടോന ശദയനില്പപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണച്ച്.
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രക്ടോസപ്പെക്ടോല്, രക്ടോസമുട തുടങ്ങനിയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്കുറനിചച്ച് ഏപറ ചര്ച പചയ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.
ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്  ആവശഭ്യമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനയുണക്ടോകേണയ.  ഗുണകമനയുള്ള  പക്ടോലയ
മുടയുയ  വനിതരണയ  പചയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനികക്കണതുണച്ച്.  ഇത്രയുയ
പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച് ഇഇൗ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള ഒരനിക്കല്കൂടനി അനുകൂലനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന
എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള ഉപസയഹരനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസച്ച്  കുനപ്പെനിള്ളനി:  സര്,   ഞക്ടോന  ഇഇൗ  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഒരനിക്കല്  രക്ടോഷ്ട്രപനിതക്ടോവക്ടോയ  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനികയക്ടോടച്ച്  ഒര
പത്രപ്രവര്തകേന 'കേക്ടോടനില് വനഭ്യമൃഗങ്ങള കുറഞ്ഞുവരനതനിപന്റെ കേക്ടോരണപമന്തക്ടോണച്ച്;
അതച്ച്  അങ്ങയുപട  ശദയനില്പപ്പെടുന്നുകണക്ടോപയനച്ച്'  കചക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള   രക്ടോഷ്ട്രപനിതക്ടോവച്ച്
ചനിരനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  പറഞ  മറുപടനി  'നക്ടോടനില്  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപട  വര്ദനവച്ച്  നനിങ്ങള
ശദനിക്കുനനികല  എനക്ടോണച്ച്'.  ഇവനിപട  ആനകേളുപടയുയ  പടനികേളുപടയുയ  ശലഭ്യയ
പറയുകേയുണക്ടോയനി.   കകേരളതനില് മനുഷഭ്യന മനുഷഭ്യപന പകേക്ടോല്ലുകമക്ടോള മൃഗങ്ങളുപട
ശലഭ്യപതക്കുറനിചച്ച് പറയക്ടോനുളള ചനിന്ത മനുഷഭ്യനുണക്ടോകുനതച്ച് എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്?  ഇഇൗ
സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരതനില് വനതനിനുകശഷയ 70 പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങളക്ടോണച്ച് നടനനിരനിക്കുനതച്ച്.
രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങള ഒനപതനിലധനികേമക്ടോയനി.  ഇങ്ങപന മനുഷഭ്യപന പകേക്ടോല്ലുന
ഇഇൗ  നക്ടോടനില്  മൃഗങ്ങളുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  ഉപദ്രവപതക്കുറനിചച്ച്  സയസക്ടോരനിക്കക്ടോന
എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  കേഴനിയുകേ?  ഇവനിപട  ഇവര്  ഒചപയടുക്കുനതച്ച്  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്;
ഇവര്  ബഹളയവയനതച്ച്  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്?  'കേക്ടോപലക്ടോച  കകേളക്കകവ  വക്ടോതനില്
തുറക്കുയ' എനച്ച് അവര് പറഞ്ഞു. ഇകപ്പെക്ടോള കേണനികല നക്ടോലമക്ടോസയ കേഴനിഞകപ്പെക്ടോകഴയയ
വക്ടോതനില്തുറനച്ച്  ഒര  മനനി  പുറകതക്കുകപക്ടോയതച്ച്.  ഇങ്ങപനയക്ടോപണങനില്  ഓകരക്ടോ
നക്ടോലമക്ടോസയ  കേഴനിയുകമക്ടോഴുയ  ഓകരക്ടോ  മനനിവസ്പീതയ  പുറകതക്കുകപക്ടോയക്ടോല്  ഇവനിപട
ഒചപയടുതവര്പക്കക്ടോപക്ക മനനിയക്ടോകേക്ടോനുള്ള അവസരയ ലഭനിക്കുയ.  അതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്
അവര് ഇങ്ങപന പ്രവര്തനിക്കുനപതനച്ച് എനനിക്കറനിയക്ടോയ.  ഇഇൗ നക്ടോടനിപന എങ്ങപന
മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയുയ?  നമുക്കറനിയക്ടോയ,  ഇവനിപട  നനിരവധനി  വനിഷയങ്ങളുണച്ച്.
ഇവനിപട മനനിമക്ടോര്പക്കതനിപര കേരനിപങക്ടോടനി കേക്ടോണനിചക്ടോല് എന്തക്ടോണച്ച് അവസ? ഇവനിപട
സമരസഖക്ടോക്കളുണകലക്ടോ;  യൂതച്ച് കകേക്ടോണ്ഗസച്ച് പ്രവര്തകേര് കേരനിപങക്ടോടനി കേക്ടോണനിചകപ്പെക്ടോള
എന്തുണക്ടോയനി?  പക്ടോലക്കക്ടോടുയ  മലപ്പുറത്തുയ  തനിരവനന്തപുരത്തുയ  എറണക്ടോകുളത്തുപമക്ടോപക്ക
ജക്ടോമഭ്യമനിലക്ടോ വകുപപ്പെടുതച്ച് ഇവപര ജയനിലനികലക്കച്ച് വനിടുകമക്ടോള ഒരകേക്ടോരഭ്യയ ഞങ്ങളക്കച്ച്
കബക്ടോധഭ്യപപ്പെട്ടു. 'കേക്ടോപലക്ടോച കകേളക്കകവ വക്ടോതനില് അടയകേ' എന്നുള്ളതക്ടോണച്ച് ഇവരപട
രഹസഭ്യനസ്പീക്കപമനച്ച്.  സമയതനിപന്റെ  പരനിമനിതനിപകേക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട  ചനിലര്  പറയുന
കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്ടോന്നുയ ഞക്ടോന ശദയനിക്കുനനില. നനിരവധനി വനിഷയങ്ങള സയസക്ടോരനിക്കക്ടോനുള്ളതു
പകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  അപതക്ടോന്നുയ  കകേളക്കക്ടോതനിരനിക്കുനതച്ച്.  എനനിക്കച്ച്  പചവനിയനിലക്ടോതതു
പകേക്ടോണല അകങ്ങക്ടോടച്ച് കനക്ടോക്കക്ടോതതച്ച്; ഞക്ടോന പചയറനികനക്ടോടക്ടോണച്ച് സയസക്ടോരനിക്കുനതച്ച്.
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ഇവനിടപത പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിപന്റെ അവസപയന്തക്ടോണച്ച്;  ഇനച്ച് കറക്ടോഡനിലൂപട
യക്ടോത്ര  പചയ്യക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  കറക്ടോഡനില്  കുണ്ടുയ  കുഴനികേളുമക്ടോണച്ച്.   കകേരളതനില്
കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മനിക്കുനതച്ച് നൂറച്ച് ദനിവസകതയക്ടോപണനച്ച് എനനിക്കച്ച് കതക്ടോനനികപ്പെക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.
വനികദശരക്ടോജഭ്യങ്ങളനിലക്ടോപണങനില് 100 വര്ഷകതയക്ടോണച്ച് കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മനിക്കുനതച്ച്.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റക്ടോയ: സര്, കപക്ടോയനിന്റെച്ച് ഓഫച്ച് ഓര്ഡര്. ഇത്രയുയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട
ചര്ച നടക്കുകമക്ടോള  ഇഇൗ രണച്ച് വകുപ്പെനിപന്റെയുയ മനനിമക്ടോര് സസ്പീറ്റനിലനില.  പചയര് ഇതച്ച്
കനക്ടോടച്ച് പചയ്യണയ.

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസച്ച്  കുനപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  സസ്പീറ്റനിലണക്ടോയനിട്ടുയ  വലനിയ
കേക്ടോരഭ്യപമക്ടോന്നുമനില.  പനിനസ്പീടച്ച് ഇതനിപന്റെ വസ്പീഡനികയക്ടോ കേക്ടോണകട.  ഇവനിപട നൂറച്ച് വര്ഷകതക്കു
കവണനി കറക്ടോഡുകേള പണനിയുന ഒരവസയുണക്ടോകേണയ. .... (ബഹളയ)....

മനി  .    പചയര്മക്ടോന:  പസ്പീസച്ച്....  പസ്പീസച്ച്....  രണച്ച്  മനനിമക്ടോരണച്ച്.  തക്ടോങള
സയസക്ടോരനിക്കണയ.  ....(ബഹളയ)....

ശസ്പീ  .   എല്കദക്ടോസച്ച് കുനപ്പെനിള്ളനി: സര്, പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനില് 5,000 കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  മക്ടോന്ദഭ്യവനിരദപക്ടോകക്കജച്ച്  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുപമനക്ടോണച്ച്  പറയുനതച്ച്.   പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് ഏതച്ച് രസ്പീതനിയനിലക്ടോണച്ച്   മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയുകേ?  എപന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലമക്ടോയ  പപരമക്ടോവരനില്  ഹബപ്പെക്ടോസനിനുകവണനി  പ്രക്ടോഥമനികേ  ഘടതനില്
വകേയനിരതനിയതച്ച് 43 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോയനിരന്നു.  എനക്ടോല് അനുവദനിചതച്ച് 20 കകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോണച്ച്. നനിരവധനി ആവശഭ്യങ്ങളുണച്ച്. കറക്ടോഡുകേളുപട കുണ്ടുയ കുഴനിയുയ അടയനതനിനു
മക്ടോത്രയ  225  ലകയ  രൂപ  ആവശഭ്യമുള്ളകപ്പെക്ടോള  കകേവലയ  75 ലകയ  രൂപകയ
അനുവദനിചനിട്ടുള  എന്നുപറയുകമക്ടോള  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നയയ  എന്തക്ടോപണനച്ച്
മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുയ.

(അദഭ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്)

കസ്പീരവനികേസന  വകുപ്പുമനനിപയക്കുറനിചച്ച്  വഭ്യകനിപരമക്ടോയ  ആകകപപമക്ടോന്നുയ
എനനിക്കനില. അകദ്ദേഹയ കസ്പീരതനിപന്റെ ഗുണമുള്ള ഒര മനനിയക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോരണയ ഞക്ടോന
എയ.എല്.എ.  ആയതനിനുകശഷയ  എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല  ഒര
പപക്ടോതുപരനിപക്ടോടനിയനില് പപങടുക്കക്ടോന കണനിചകപ്പെക്ടോള അവനിടപത കലക്ടോക്കല് കേമ്മനിറ്റനി
അയഗങ്ങളുപട സമ്മതയ വക്ടോങ്ങക്ടോപത ഓടനിപയതനിയ ഒകരപയക്ടോര മനനി അകദ്ദേഹമക്ടോണച്ച്.
മറ്റു പല മനനിമക്ടോരയ അവനിപട എതക്ടോതനിരനതനിപന്റെ അമര്ഷവുയകൂടനി കരഖപപ്പെടുതനി
പകേക്ടോണക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന ഇക്കക്ടോരഭ്യയ പറയുനതച്ച്.  ഒര കേക്ടോരഭ്യയ  സൂചനിപ്പെനിക്കപട,  ധനകേക്ടോരഭ്യ
വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച് പഎസക്കനിപന്റെ ബജറ്റച്ച്  പ്രസയഗതനില് ഒട്ടുയ
പരനിഗണന  കേനിടക്ടോപത  കപക്ടോയ  ഒര  കമഖലയക്ടോണച്ച്  മൃഗസയരകണവുയ  കസ്പീര
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വനികേസനവുയ.  മൃഗസയരകണതനിനച്ച്  കേനിടനിയ  അത്രയുയ  പരനിഗണനകപക്ടോലയ  കസ്പീര
വനികേസന വകുപ്പെനിനച്ച് കേനിടനിയനിപലനതച്ച് യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യമകല? കകേവലയ 383 കകേക്ടോടനി രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  ഇരകമഖലകേളനിലമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇതനില്
മൃഗസയരകണ വകുപ്പെനിനച്ച്  290 കകേക്ടോടനി രൂപ നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നു.  എനക്ടോല് ഡയറനി
വകുപ്പെനിനച്ച്  കകേവലയ  90  കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോത്രകമയുള  എന്നുപറയുകമക്ടോള  പണ്ടു
മുതല്കക്ക എലക്ടോവരയ പക്ടോടനിനടക്കുനതുകപക്ടോപല

"കസ്പീരമുകള്ളക്ടോരകേനിടനിന  ചുവടനിലയ

കചക്ടോരതപന പകേക്ടോതുകേനിന്നു കേഇൗതുകേയ"

എന്നുപറയുന രസ്പീതനിയനില് കസ്പീരവകുപ്പെനിപന മനനഃപൂര്വ്വയ അവഗണനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്
ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നുപവനച്ച്  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുയ.  കേന്നുകുടനി
പരനിപക്ടോലനതനിനച്ച്  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുന്നുപവനച്ച്  പറയുന്നു.   ഇഇൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേക്ടോരതനില്  വനതനിനുകശഷയ  കേന്നുകുടനി  പരനിപക്ടോലനതനിനുള്ള
തസ്പീറ്റ കേഴനിഞ നക്ടോലമക്ടോസമക്ടോയനി നല്കനിയനിടനിപലന്നുള്ളതച്ച് യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യമക്ടോണച്ച്.   കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റ
സബ്സനിഡനിക്കച്ച്  കകേവലയ  20  കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  നസ്പീക്കനിവചനിരനിക്കുനതച്ച്.
ഞക്ടോന  എറണക്ടോകുളയ  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയതച്ച്  പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള  അവസക്ടോന
വര്ഷയതപന സബ്സനിഡനി  ഇനതനില്  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയകവണനി ആകറകേക്ടോല് കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  'പക്ടോല്ക്കടല്'  എന്നുപറയുന  ഒര പദതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയനിരന്നു.  ഒര
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സയസക്ടോനതനിനക്ടോകേമക്ടോനമക്ടോയനി  20  കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോറ്റനിവചക്ടോല്  ഏതു
രസ്പീതനിയനിലള്ള സബ്സനിഡനിയക്ടോണച്ച് പകേക്ടോടുക്കുവക്ടോന കേഴനിയുകേപയനതച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മനനിതപന  ഉതരയ  പറകയണ   കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  കസ്പീരകേര്ഷകേരപട  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കക്ടോന  ഒര  നൂതന  പദതനിയുയ  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കുവക്ടോന  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
കേഴനിഞനിടനില. കകേവലയ 5 കകേക്ടോടനി രൂപയുപട വര്ദനവച്ച് മക്ടോത്രകമ ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്
ബഡ്ജറ്റനിലൂപട നല്കക്ടോന കേഴനിഞനിട്ടുള എന്നുപറയുകമക്ടോള ഇപതക്ടോന്നുയ പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കക്ടോന
കവണനിയുള്ളതപലനച്ച് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  പയസച്ച്.... അങ്ങയുപട സമയയ തസ്പീര്ന്നു.

ശസ്പീ  .    എല്കദക്ടോസച്ച്  കുനപ്പെനിള്ളനി:  സര്,  എപന്റെ  സമയയ  അഞ്ചുമനിനനികറ്റക്ടോളയ
കേളഞ്ഞു.  വകുപ്പുമനനിമക്ടോര് ആരമനിലക്ടോതതുപകേക്ടോണച്ച് പചയറനിപന്റെ അനുമതനികയക്ടോടുകൂടനി
ഇവര് ബഹളമുണക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള ഞക്ടോന ഇവനിപട ഇരനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു.

കകേരളതനിപല  പ്രധക്ടോന  സസയയപതക്ടോഴനില്രയഗമക്ടോയ  കേന്നുകേക്ടോലനി  വളര്തല്
കമഖലയനില് നനിലനനില്ക്കുന പ്രശ്നങ്ങള ബഹുമക്ടോനപപ്പെട കസ്പീരവനികേസന വകുപ്പുമനനി
മക്ടോത്രമല  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനികൂടനി  പരനിഗണനിക്കണപമനക്ടോ
വശഭ്യപപ്പെടുകേയക്ടോണച്ച്.  വനികേസനതനിനച്ച്  അനന്ത  സക്ടോധഭ്യതയുളള  കമഖലയക്ടോണനിതച്ച്.
കൂടുതല്  സഹക്ടോയയ  നല്കേനി  ഈ  കമഖലപയ  വനിപുലപപ്പെടുതണയ.  അതനിനക്ടോയനി
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കസ്പീരകേര്ഷകേ  പ്രമുഖരപടയുയ  മുന  കസ്പീരവനികേസന  മനനിമക്ടോരപടയുയ  കയക്ടോഗയ
വനിളനിക്കുവക്ടോന വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ.  പകേ.  രക്ടോജു   മുനകേപയ്യടുക്കണയ.  മുനമനനി ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.
കജക്ടോസഫച്ച്  ഇതച്ച്  നനക്ടോയനി  നടതനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതക്ടോണച്ച്.  അകദ്ദേഹകതക്ടോടച്ച്
കചക്ടോദനിക്കക്ടോന  മടനിയുപണങനില്  അതനിനുമുനപുണക്ടോയനിരന  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  സനി.
ദനിവക്ടോകേരകനക്ടോപടങനിലയ  ഉപകദശയ  കതടണപമനക്ടോണച്ച്  എപന്റെ  എളനിയ  അഭഭ്യര്ത്ഥന.
കേക്ടോരണയ  അകദ്ദേഹയ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിയ  'കഗക്ടോസരകക്ടോ  പദതനി'  ആ  കേക്ടോലഘടതനില്
ഏപറ  ചര്ചപചയ്യപപ്പെടതക്ടോയനിരന്നു.  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനിലവര്ദനവക്ടോണച്ച്  കസ്പീര
കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന  പ്രധക്ടോന  പ്രശ്നയ.  അടനിക്കടനി  വനില  വര്ദനിപ്പെനിക്കുന  സസകേക്ടോരഭ്യ
കേമനനികേപള  നനിയനനിക്കണയ.  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  അനുവക്ടോദമനിലക്ടോപത  സസകേക്ടോരഭ്യ
കേമനനികേളക്കച്ച്  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനില  വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന  പക്ടോടനിപലന  നനിയമയ
പകേക്ടോണ്ടുവരണയ.  കസ്പീരകേര്ഷകേപര  പതക്ടോഴനിലറപ്പെച്ച്  പദതനിയനില്  ഉളപപ്പെടുതക്ടോന
യു.ഡനി.എഫച്ച്. ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടതനിയ നസ്പീക്കങ്ങള തുടരണയ.  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയച്ച് കൂടുതല്
സബ്സനിഡനി  നല്കേണയ.  സര്ക്കക്ടോര്  ഉടമസതയനിലള്ള  കകേരളക്ടോ  ഫസ്പീഡ്സനിനുയ
മനില്മയയ  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനില  നനിയനനിക്കുനതനില്  പ്രധക്ടോന  പങ്കുവഹനിക്കക്ടോന
കേഴനിയുയ.  ഇവര് ആവശഭ്യതനിനച്ച് കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റ മക്ടോര്ക്കറ്റനില് ഇറക്കനിയക്ടോല് വനിലക്കയറ്റയ
നനിയനനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുയ.  പുതനിയ  തലമുറപയയുയ  യുവക്ടോക്കപളയുപമക്ടോപക്ക  കസ്പീര
കമഖലയനില് പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ നടപടനികേളുമക്ടോയനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണപമനച്ച് പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നു.
ഒരനിക്കല്കൂടനി ഈ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള എതനിര്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .   സനി  .   പകേ  .   ഹരസ്പീന്ദ്രന:  സര്, ബഹുമക്ടോനപപ്പെട രണച്ച് മനനിമക്ടോരപട കേസ്പീഴനിലള്ള
വകുപ്പുകേപള  സയബനനിച  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  ഞക്ടോന  പനിന്തുണയകേയക്ടോണച്ച്.  സസനിര
സക്ടോമതനികേ വനികേസനതനിനച്ച്  പശ്ചക്ടോതല വനികേസനതനിപന്റെ അനനിവക്ടോരഭ്യത  പപക്ടോതുകവ
അയഗസ്പീകേരനിക്കപപ്പെടനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.  സമദ്ഘടനയുപട  വളര്ചയുപട  പ്രതനിഫലനയ
പശ്ചക്ടോതല കമഖലയുപട  വനികേസനവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.  സയസക്ടോനപത
പക്ടോവപപ്പെടവര്ക്കച്ച്  വനിദഭ്യക്ടോഭഭ്യക്ടോസയ,  ആകരക്ടോഗഭ്യകസവനയ,  ജലവനിതരണയ,  മക്ടോലനിനഭ്യ
നനിര്മ്മക്ടോര്ജ്ജന പദതനി, കറക്ടോഡുകേള, ഊര്ജ്ജയ എനനിവ ലഭഭ്യമക്ടോക്കുനതനിലൂപടയക്ടോണച്ച്
സന്തുലനിതവനികേസനവുയ  സക്ടോമൂഹഭ്യനസ്പീതനിയുയ  ഉറപ്പുവരതക്ടോനക്ടോകുനതച്ച്.  ഗുണനനിലവക്ടോരമുള്ള
പശ്ചക്ടോതലസഇൗകേരഭ്യങ്ങള  ഉളപപ്പെടതക്ടോണച്ച്  കകേരളതനിപന്റെ  ഗതക്ടോഗത  പശ്ചക്ടോതല
കമഖല.  കകേരളതനില്  നഗര-ഗക്ടോമസ്പീണ  വഭ്യതഭ്യക്ടോസമനിലക്ടോപത  ആവക്ടോസവഭ്യവസ
നനിലനനില്ക്കുനതനിനക്ടോല്  പപക്ടോതുഗതക്ടോഗത  സയവനിധക്ടോനതനില്  കറക്ടോഡച്ച്  ഗതക്ടോഗതതനിനച്ച്
വളപര  പ്രക്ടോധക്ടോനഭ്യമുപണനക്ടോണച്ച്  നക്ടോയ  കേരതുനതച്ച്.  കറക്ടോഡച്ച്  ഗതക്ടോഗതകമഖലയനില്
2013-14,  2014-15,  2015-16  എനസ്പീ വര്ഷങ്ങളനില് വകേയനിരതനിയ വനിഹനിതവുയ
പചലവഴനിച തുകേയുയ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് എത്രമക്ടോത്രയ ആത്മക്ടോര്ത്ഥതയക്ടോണച്ച് കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പുലര്തനിയപതനച്ച്  വഭ്യകമക്ടോകുയ.  നക്ടോടച്ച്  സസര്ഗ്ഗമക്ടോക്കക്ടോന  ബക്ടോദഭ്യതപപ്പെടതച്ച്
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ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യ  ഗവണ്പമന്റെനിനക്ടോപണനച്ച്  വക്ടോചക്ടോലമക്ടോയനി  സയസക്ടോരനിക്കുന്നുണച്ച്.
കേഴനിഞ  മൂന്നുവര്ഷയ  ഈ  രയഗതച്ച്  മക്ടോറ്റനിവചതുയ  പചലവഴനിചതുമക്ടോയ  തുകേ
പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  കേഴനിഞ  ഗവപണ്മെന്റെനിനച്ച്  എത്രമക്ടോത്രയ  ആത്മക്ടോര്ത്ഥതയുണക്ടോ
യനിരന്നുപവനച്ച് മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ. കകേരളതനിപല പ്രധക്ടോന കറക്ടോഡുകേപളലക്ടോയ
കവണ രസ്പീതനിയനില് ബനനിപ്പെനിചനിട്ടുപണങനിലയ അനധനികൃതമക്ടോയ അര്ബന പഡവലപ്പമന്റുയ
അനധനികൃത  കേകയ്യറ്റങ്ങളുയമൂലയ  വളപരകയപറ  ഗതക്ടോഗത  തടസങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
എലക്ടോ കറക്ടോഡുകേളുയ അവയച്ച് ഉളപക്കക്ടോള്ളക്ടോന കേഴനിയുനതനികനക്കക്ടോള വലനിയ ഗതക്ടോഗത
ബക്ടോഹുലഭ്യതക്ടോല്  സമ്മര്ദ്ദേതനിലക്ടോണച്ച്.  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവുയ  ഗതക്ടോഗത  ബക്ടോഹുലഭ്യയ
പത്തുമുതല്  പതനിനഞച്ച്  ശതമക്ടോനയ  വപര  വര്ദനിക്കുന്നുപവനക്ടോണച്ച്  ഔകദഭ്യക്ടോഗനികേ
കേണക്കച്ച്.  ഭൂമനി  ഏപറ്റടുക്കുനതനിലണക്ടോകുന പ്രശ്നങ്ങളകേക്ടോരണയ കറക്ടോഡുകേളുപട വസ്പീതനി
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യവുയ സയസക്ടോനതച്ച് നനിലവനിലണച്ച്.   കറക്ടോഡച്ച്
സക്ടോന്ദ്രതയനില് കകേരളയ വളപര മുനനിലക്ടോപണങനിലയ മനിക്കവക്ടോറുയ കറക്ടോഡുകേളുപട സനിതനി
പരനിതക്ടോപകേരമക്ടോണച്ച്.  പുതനിയ കറക്ടോഡുകേള നനിര്മ്മനിക്കുനതനികനക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  നനിലവനിലള്ള
കറക്ടോഡുകേളുപട  നവസ്പീകേരണതനിനുയ  വനികേസനതനിനുയ  പ്രക്ടോധക്ടോനഭ്യയ  നല്കകേണതുണച്ച്.
കകേരളതനിനച്ച് കയക്ടോജനിച രസ്പീതനിയനിലള്ള സസക്ടോശയ റവനവ്യൂ മക്ടോതൃകേകേള പതരപഞടുക്കുനതച്ച്
എന്തുപകേക്ടോണ്ടുയ  അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേക്ടോരതനില്
വനതനിനുകശഷയ വനിവനിധ ഏജനസനികേളുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് നടതനിയ പ്രവര്തനയ
ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോണച്ച്.  പക്ടോസനികേച്ച് നക്ടോചസറല് റബ്ബര് മനികച്ച് ബനിറ്റുമനിന,  ജനികയക്ടോ പടകച്ച്റ്റയനില്
എനനിവ ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള്ള കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മക്ടോണതനിപന്റെ സക്ടോധഭ്യതയുയ ആവശഭ്യകേതയുയ
കബക്ടോധഭ്യപപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനി  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരപട  കയക്ടോഗയകചര്നച്ച്  നടതനിയ
പ്രവര്തനങ്ങപള  അനുകമക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  എപന്റെ  മണ്ഡലതനിപല  മക്ടോരക്ടോയമുടയ-
പക്ടോലനികയക്ടോടച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  ഒര  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര്  ദൂരതനില്  പക്ടോസനികേച്ച്  കചര്ത്തുപകേക്ടോണ്ടുള്ള
ടക്ടോറനിയഗച്ച്  നടതനിയതച്ച്  എത്രമക്ടോത്രയ  ഗുണകേരമക്ടോയനിരന്നുപവനച്ച്  അനുഭവതനിലൂപട
എനനിക്കച്ച് കബക്ടോധഭ്യപപ്പെടനിട്ടുളളതക്ടോണച്ച്. ഈ പടകകക്ടോളജനി ഉപകയക്ടോഗനിചച്ച് തനിരവനന്തപുരയ
ജനിലയനില് ആദഭ്യമക്ടോയനി  നനിര്മ്മനിച കറക്ടോഡക്ടോണനിപതനക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന മനസനിലക്ടോക്കുനതച്ച്.
ഇതച്ച്  സസസ്പീകേരനിചക്ടോല്  കൂടുതല്കേക്ടോലയ  കറക്ടോഡുകേള  സയരകനിക്കക്ടോനക്ടോകുപമനച്ച്  ഞക്ടോന
പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.  വളപരയധനികേയ  ലകഭ്യകബക്ടോധകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പുമനനി ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് ഇടപപടപതനച്ച് ഞക്ടോന മനസനിലക്ടോക്കുന്നു.
കേക്ടോലക്ടോവധനി  പൂര്തനിയക്ടോകുനതനിനുമുനപച്ച്  തകേരന  കറക്ടോഡുകേള  സയസക്ടോനതനിനച്ച്
ശക്ടോപമക്ടോണച്ച്.  നനിര്മ്മക്ടോണതനിപല അപക്ടോകേത,  എസനികമറ്റനിപല നവ്യൂനത,  കമല്കനക്ടോടതനിപല
വസ്പീഴ്ച,  അഴനിമതനി  തുടങ്ങനിയ പല കേക്ടോരണങ്ങളുയ ഇതനിനുണച്ച്.   മുന സര്ക്കക്ടോര്  ഈ
രയഗതച്ച്  നടതനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്തനയ  നമ്മുപട  മുമനിലളളതക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ
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ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച്  39  കകേസകേളക്ടോണച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി.-യുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്
വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷണതനിനച്ച്  വനികധയമക്ടോക്കപപ്പെടതച്ച്.  കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
അവസക്ടോനനക്ടോളുകേളനില്  3,771.47  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണച്ച് കറക്ടോഡച്ച് വനികേസതനിനുകവണനി
നസ്പീക്കനിവചതച്ച്.  കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കച്ച് പണയ നല്കേക്ടോതതനിനക്ടോല് കറക്ടോഡുകേള കകേക്ടോണ്ടക്ടോകച്ച്
എടുക്കക്ടോന  അവര്  രയഗതച്ച്  വരക്ടോത  അവസയുണക്ടോയനിരന്നു.  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്
അവരപട  മണ്ഡലങ്ങളനിപല  കറക്ടോഡച്ച്  വനികേസനതനിനുകവണനി  പദതനികേളുമക്ടോയനി
വരകമക്ടോള പണമനിപലനക്ടോണച്ച് അറനിയക്ടോന കേഴനിഞതച്ച്. കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെച്ച് കറക്ടോഡച്ച്
വനികേസനരയഗതച്ച്  പണയ പചലവക്ടോക്കക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോയനിപലനച്ച്  മക്ടോത്രമല എയ.എല്.എ.-മക്ടോപര
കേബളനിപ്പെനിക്കുന  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിച്ചുപവനച്ച്  കേണക്കുകേള  വഭ്യകമക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണച്ച്
ഞക്ടോന  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കകേരള  ഇനഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര്
ഇനപവസച്ച്പമന്റെച്ച്  ഫണച്ച് കബക്ടോര്ഡച്ച് വഴനി ആറക്ടോയനിരയ  കകേക്ടോടനി രൂപയുപട കറക്ടോഡുകേള,
പക്ടോലങ്ങള,  ഹബപ്പെക്ടോസകേള,  ഹഫ്ലെെ  ഓവറുകേള,  അണര്  പക്ടോസകേള,  പറയനില്കവ
കമല്പ്പെക്ടോലങ്ങള തുടങ്ങനിയവ ഏപറ്റടുതച്ച് പണനിയുപമന പ്രഖഭ്യക്ടോപനയ  എന്തുപകേക്ടോണ്ടുയ
സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണച്ച്.  തനിരവനന്തപുരയ,  ശസ്പീകേക്ടോരഭ്യയ,  ഉളര്,  പടയ,  തമക്ടോനൂര്
എനനിവടങ്ങളനിപല ഹഫ്ലെെ  ഓവറുകേള നനിര്മ്മനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി ആരയഭനിച്ചുപവനതച്ച്
അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോണച്ച്.  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനിപന  അഴനിമതനിവനിമുകവുയ  സതക്ടോരഭ്യവുയ
കേക്ടോരഭ്യകമവുമക്ടോക്കനി  ജനങ്ങളുപട  ആഗഹയ  സഫലമക്ടോക്കുപമനച്ച്  പൂര്ണമക്ടോയുയ  കേരതുന്നു.
പുതനിയ   കേക്ടോലയ,  പുതനിയ  നനിര്മ്മക്ടോണയ  എന  പുതനിയ  പശ്ചക്ടോതല  വനികേസന
സങല്പ്പെതനിലൂപട  ആധുനനികേ  കകേരളയ  പകേടനിപ്പെടുക്കുനതനിനുള്ള  ദനിശക്ടോകബക്ടോധമക്ടോണച്ച്
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പുമനനിയനില്നനിന്നുയ എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  സര്ക്കക്ടോരനില്
നനിന്നുയ ജനങ്ങള പ്രതസ്പീകനിക്കുനതച്ച്.  ആയതനിനുള്ള ബഹുജന പനിന്തുണ ഇടതുപക
ഗവണ്പമന്റെനിനുണച്ച്.  കകേരളതനിപല  വനകമഖല  ആപകേ  ഭൂവനിസ്തൃതനിയുപട  29
ശതമക്ടോനമക്ടോപണനച്ച് ഔകദഭ്യക്ടോഗനികേ കേണക്കുകേള വഭ്യകമക്ടോക്കപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്. എനകകക്ടോചച്ച്പമന്റെച്ച്,
വനനശസ്പീകേരണയ,  വകനതര  ഭൂവനിനനികയക്ടോഗയ  എനനിവയനില്  വന  ആവക്ടോസ
വഭ്യവസയുപട ധര്മ്മങ്ങള നനിര്വ്വഹനിക്കുന ഭൂവനിസ്തൃതനി ഇതനിലയ വളപര കുറവക്ടോണച്ച്.
കകേരളയ  ഉളപപ്പെപടയുള്ള  പശ്ചനിമഘട  മലനനിരകേള  വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കേകയ്യറ്റതനിനച്ച്
സക്ടോകഭ്യയ വഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കേകയ്യറ്റതനിപന്റെ വനിസ്തൃതനി പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് ഒനപതക്ടോയ
സക്ടോനമക്ടോണച്ച്  കകേരളതനിനുള്ളപതനച്ച്  മനസനിലക്ടോകുയ.   കകേന്ദ്ര  അനുമതനിയനിലക്ടോപത
1250  ഏക്കര് വന ഭൂമനി  കേകയ്യറ്റക്കക്ടോര്ക്കച്ച്  നല്കേക്ടോനുള്ള  തസ്പീരമക്ടോനമക്ടോണച്ച്  കേഴനിഞ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരനിചതച്ച്.  1993-പല ഭൂമനി പതനിവച്ച് ചടയ അനുസരനിചക്ടോണച്ച് സര്ക്കക്ടോര്
വനഭൂമനിക്കച്ച് പടയയ നല്കുനതച്ച്.  ഇതനുസരനിചച്ച് 1977 ജനുവരനി 1-നച്ച് മുനപച്ച് വനഭൂമനി
കേകയ്യറനിയവര്ക്കക്ടോണച്ച് പടയതനിനച്ച് അര്ഹതയുള്ളതച്ച്.  അര്ഹതയുള്ളവര്ക്കച്ച് പടയയ
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നല്കേക്ടോനുള്ള  നനിയമ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുപമനച്ച്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
വഭ്യകമക്ടോക്കനിയതച്ച് സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണച്ച്. എപന്റെ മണ്ഡലതനില് നൂറുകേണക്കനിനച്ച് പടയയ
ലഭനികക്കണവരപണന്നുളളതച്ച്  ഞക്ടോന യക്ടോദൃശ്ചനികേമക്ടോയനി  പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   60
ദനിവസകതക്കച്ച് തക്ടോല്ക്കക്ടോലനികേ പടയയ നനിയമവനിരദമക്ടോയനി നല്കേനിയ ഗവണ്പമന്റെക്ടോയനിരന്നു
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്. 60  ദനിവസകതക്കച്ച് പടയയ പകേക്ടോടുക്കുന പതനിവച്ച് ഏതച്ച്
ചടപ്രകേക്ടോരമക്ടോപണനച്ച്  ആ  പ്രകദശപത  ജനങ്ങളക്കച്ച്  ഇതുവപര  മനസനിലക്ടോയനിടനില.
അനധനികൃത  കേകയ്യറ്റക്കക്ടോരപട  പക്കല്  3250  പഹകര്  വനഭൂമനിയുള്ളതക്ടോയനി  പത്ര
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  പുറത്തുവനനിട്ടുണച്ച്.  കേക്ടോട്ടുമൃഗങ്ങളുപട ആകമണതനില് സയസക്ടോനതച്ച്
കകേക്ടോടനികേളുപട  നക്ടോശനഷ്ടയ  ഉണക്ടോയനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇവയച്ച്  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോകണണതുണച്ച്.  കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച് ഇതരയ നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കച്ച്
സഹക്ടോയയ ലഭനിചനിരനനില. വര്ദനിച്ചുവരന വനസമത്തുകേളുപട പകേക്ടോള്ള അവസക്ടോനനി
പ്പെനികക്കണതുണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ  വനസമതച്ച്  സയരകനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിരവധനി
കകേസ്സുകേളനില്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി തസ്പീര്പ്പെച്ച് കേല്പ്പെനിക്കണയ.

കകേരളസ്പീയരപട പരമരക്ടോഗത ഭകണകമതനില് പക്ടോലനിനുയ പക്ടോലലനങ്ങളക്കുയ
മറ്റു  സയസക്ടോനങ്ങളനിപലനകപക്ടോപല നമ്മുപട  സയസക്ടോനത്തുയ വലനിയ  സക്ടോനമുണക്ടോ
യനിരനനില.  എനക്ടോല്  ഇതനിനുമുമ്പുള്ള  ഇടതുപക  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  ആ
രയഗതച്ച് ശദക്ടോപൂര്വ്വമക്ടോയ  ഇടപപടലകേള നടതനിയതച്ച് നമുക്കച്ച് ഓര്മ്മയുണച്ച്.  ശസ്പീ
സനി.  ദനിവക്ടോകേരന  മനനിയക്ടോയനിരന  സയതച്ച്   പക്ടോലലക്ടോദനവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്
എടുത  ചനില  നടപടനികേള  ഓര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  പക്ടോല്,   മുട  എനനിവയുപട  ഉലക്ടോദന
രയഗങ്ങളനില്  സസയയപരഭ്യക്ടോപ്തത  പപകേവരനിക്കുനതനിനച്ച്  എടുതനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
കകേരളതനില്  വലനിയ  മക്ടോറ്റമക്ടോണച്ച്  വരതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്.  കകേരളതനിപല  കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലയനില് നനിന്നുള്ള വരമക്ടോനതനിപന്റെ ഇരപതനിരണച്ച് ശതമക്ടോനവുയ മൃഗസയരകണ
കമഖലയനില് നനിന്നുളളതക്ടോണച്ച്. 70 ലകയ കുടുയബങ്ങളനില് 6 ലകയ കുടുയബങ്ങളുകടയുയ
മുഖഭ്യ വരമക്ടോനമക്ടോര്ഗ്ഗയ മൃഗസയരകണ കമഖലയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട്ടുളളതക്ടോപണനക്ടോണച്ച്
കേണക്കുകേള വഭ്യകമക്ടോക്കുനതച്ച്.  സയസക്ടോനതച്ച് കുടുയബശസ്പീ നടതനിയ പഠനതനില്
37  ലകയ  കുടുയബങ്ങപള  സഹക്ടോയനിചകപ്പെക്ടോള  70  ശതമക്ടോനയ  മൃഗസയരകണ
കമഖലയക്ടോണച്ച്  പതരപഞടുതപതനച്ച്  നക്ടോയ  കേണ്ടു.  മൃഗസയരകണകമഖലയനില്
കനടങ്ങള പപകേവരനിക്കക്ടോനുള്ള ഇടപപടലകേളക്ടോണച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.

കകേരളതനിപല പകേക്ടോലപക്ടോതകേങ്ങപള സയബനനിചച്ച് ചനില നനിയമസഭക്ടോ സക്ടോമക്ടോജനികേര്
ഇവനിപട പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. മകതതരതസതനിനച്ച് വലനിയ കതക്ടോതനിലള്ള സകന്ദശയ
ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച ഒര സയസക്ടോനമക്ടോണച്ച് നമ്മുകടതച്ച്. ഇടതുപകക്കക്ടോപര പകേക്ടോലപചയ്യുകമക്ടോള
മറുഭക്ടോഗത്തുനനിനച്ച്  പകയകചര്നച്ച്  നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങളനില്
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അവര് ഇനപലങനില് നക്ടോപള പശ്ചക്ടോതപനികക്കണനിവരപമന കേക്ടോരഭ്യയ വനിനയപൂര്വ്വയ
ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  നമ്മുകടതച്ച് ഒര മകതതര സയസക്ടോനമക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗ സയസക്ടോനതനില്
പകേക്ടോലപചയ്യപപ്പെടവരപട  കേണക്കുകേള  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോലറനിയക്ടോയ  ഏറ്റവുയ  കൂടുതല്
കേമ്മവ്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരക്ടോണച്ച്  പകേക്ടോലപചയ്യപപ്പെടനിട്ടുള്ളപതനച്ച്.  ആ യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യങ്ങള മനസനിലക്ടോക്കനി
കകേരള സമൂഹപത ഒര മകതതര സയസക്ടോനമക്ടോയനി ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുനതനിനുകവണനി
നനിലപകേക്ടോള്ളക്ടോന  ബക്ടോദഭ്യതപപ്പെടവര്  മറുപകയ  കചരനതച്ച്  ഭക്ടോവനിയനില്  ഗുണകേരമക്ടോ
യനിരനിക്കനിപലനച്ച്  ഓര്ക്കുനതച്ച്  നനക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഇവനിപട  അഴനിമതനിവനിമുകമക്ടോയ ഒര
സമൂഹപത  വക്ടോര്പതടുക്കുനതനിനുള്ള  വമനിച  പരനിശമതനിലക്ടോണച്ച്  ഇടതുപക
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എനതച്ച്  മനസനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണച്ച്  സഹകേരനിക്കുനതക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ
സയസക്ടോനതനിപന്റെ ഭക്ടോവനിക്കച്ച് ഉചനിതപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജച്ച്:   സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ഹരസ്പീന്ദ്രന  സഖക്ടോവച്ച്,
മകതതരതസപതപ്പെറ്റനി  പറഞതുപകേക്ടോണച്ച്  ഒരവക്ടോക്കച്ച്  ഞക്ടോനുയ  അതനിപനക്കുറനിചച്ച്
പറയുകേയക്ടോണച്ച്.   എലക്ടോ ഞക്ടോയറക്ടോഴ്ചയുയ മക്ടോതൃഭൂമനി ദനിനപത്രതനില് വനിവക്ടോഹപ്പെരസഭ്യയ
വരക്ടോറുണച്ച്.  2016 ഒകകക്ടോബര് 9, ഞക്ടോയറക്ടോഴ്ചപത  വനിവക്ടോഹപരസഭ്യയ വക്ടോയനിക്കുകമക്ടോള
മകതതരതസപതപ്പെറ്റനി  അകങ്ങയച്ച്  മനസനിലക്ടോകുയ.  കേലഭ്യക്ടോണ  ആകലക്ടോചനയക്ടോണച്ച്.
'സര്ക്കക്ടോര്  കജക്ടോലനി,  പവജനികറ്ററനിയന,  ഹനിന്ദു  യുവക്ടോവച്ച്,  ആയനിലഭ്യയ  നകത്രയ,
ഹനിന്ദുവനികലതുയ  (എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി.  ഒഴനിപകേ).'  മതനികയക്ടോ;  പരസഭ്യമക്ടോണച്ച്.
എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.റ്റനി.  ഒഴനിപകേ,  ഹനിന്ദുവക്ടോണുതക്ടോനുയ  നമ്മുപട  മകതതരതസയ  ആ
വഴനിക്കക്ടോണച്ച്  കപക്ടോയനിനനില്ക്കുനതച്ച്.   ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  അയഗയ  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന
സൂചനിപ്പെനിച്ചുപവകനയുള. അതുപകേക്ടോണച്ച് മകതതരതസയ പറഞനിടച്ച് വലനിയ കേക്ടോരഭ്യപമക്ടോന്നുമനില.
എലക്ടോമക്ടോണച്ച്, ഹനിന്ദുവക്ടോകേണയ, പകക എസച്ച്.സനി./എസച്ച്.ടനി. ഒഴനിപകേ.  ഇവപരപയക്ടോപക്ക
പ്രതനിയക്ടോക്കനി  കകേപസടുക്കണപമനക്ടോണച്ച്  എപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ.  ഇവനിപടപയക്ടോര
ഗവണ്പമന്റുപണങനില്  പചയ്യണതച്ച്  അതക്ടോണച്ച്.  പക്ടോവപപ്പെട  പടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരനുയ
പടനികേവര്ഗ്ഗക്കക്ടോരനുയ  ഇഇൗ  രക്ടോജഭ്യതച്ച്  ജസ്പീവനിക്കക്ടോന  പക്ടോടനികല,  കേലഭ്യക്ടോണപ്പെരസഭ്യതനിലൂപട
അവപര അപമക്ടോനനിക്കുകേയക്ടോകണക്ടോ?  ഇതച്ച് കചക്ടോദനിക്കക്ടോനുയ പറയക്ടോനുയ ഇഇൗ രക്ടോജഭ്യതച്ച്
ആരമനിലക്ടോതതക്ടോണച്ച്  കുഴപ്പെയ.  ഞക്ടോന ഒര കേക്ടോരഭ്യയ  പറയക്ടോയ,  ശസ്പീ.  ജനി.  സധക്ടോകേരപന്റെയുയ
ശസ്പീ.  പകേ.  രക്ടോജുവനിപന്റെയുയ  വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  ചര്ചയക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട
നടക്കുനതച്ച്. ഞക്ടോന ഏറ്റവുയ ഇഷ്ടപപ്പെടുന രണച്ച് മനനിമക്ടോരക്ടോണച്ച്.  അതനില് യക്ടോപതക്ടോര
സയശയവുയ കവണ.  പപക,  ഞക്ടോന ഒര സസതന അയഗമക്ടോയതുപകേക്ടോണച്ച് നനിങ്ങപള
പനിന്തുണയക്ടോന നനിവൃതനിയനിലക്ടോതതനില് കഖദനിക്കുന്നു.

പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില്  ചനില  മക്ടോറ്റങ്ങള  വകരണതക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.  ആ  മക്ടോറ്റതനിനച്ച്
തുടക്കയ കുറനിക്കക്ടോന പ്രനിയങരനക്ടോയ സധക്ടോകേരന സഖക്ടോവനിനച്ച്  കേഴനിഞനിട്ടുപണനക്ടോണച്ച്
എപന്റെ  വനിശസക്ടോസയ.  അങ്ങച്ച്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  തുടര്ചപയന  നനിലയനില്
പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കപപ്പെട  എലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളുയ  പണനിയക്ടോനുള്ള  നടപടനികേളുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടു
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കപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.  എലക്ടോവനിധ  സഹക്ടോയവുയ  പനിന്തുണയുയ  അര്ഹനിക്കുന്നുപവന
അഭനിപ്രക്ടോയയ തപനയക്ടോണച്ച് എനനിക്കുള്ളതച്ച്.  പകക, അകങ്ങക്കച്ച് എവനിപടനനിനച്ച് പണയ
ലഭനിക്കുയ?  ശബരനിമല  അനുബനകറക്ടോഡുകേള  മുഴുവന  പണനിയുപമനച്ച്  അങ്ങച്ച്
പ്രഖഭ്യക്ടോപനിച്ചു.  ഇതുവപരയുയ  പണയ  എവനിപടനനിനച്ച്  ലഭനിക്കുപമനച്ച്  പറഞനിടനില.
പണമനിലക്ടോപത  എങ്ങപന  പണനിയുയ?  അങ്ങയുപട  നലമനസച്ച്,  ശുദമനസച്ച്,  തങ
മനസക്ടോണച്ച്.  പപക  പണയ  കവകണ?  കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച്  പഎസകേച്ച്
കേനനിയുന്നുകണക്ടോ,  എനനിപക്കക്ടോര  സയശയയ.  ശസ്പീ.  പഎസകേച്ച്  പറഞപതന്തക്ടോണച്ച്?
ഡസ്പീപറ്റയനില്ഡച്ച്  കപ്രക്ടോജകച്ച്  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  കവണയ,  ഡനി.പനി.ആര്.  ഉണക്ടോകേണപമങനില്
എന്തുകവണയ;  അയഗസ്പീകൃത  ഏജനസനി  കവണയ.  ഏതക്ടോണച്ച്  ഏജനസനി;  ഏതച്ച്
കറക്ടോഡനിനക്ടോണച്ച് ഡനി.പനി.ആര്. എടുതനിട്ടുള്ളതച്ച്;  രണക്ടോഴ്ചപയങനിലയ കവകണ? അകപ്പെക്ടോള
ഏതച്ച്  കറക്ടോഡനിപന്റെ  പണനി  നടക്കുയ?  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി
ഇവനിപടയനില.  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടച്ച്  പണയ  നല്കേക്ടോന  പറയണയ.
പനി.ഡബത.ഡനി.  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരപട സലയമക്ടോറ്റതനിനച്ച് കേക്ടോശച്ച്  വക്ടോങ്ങക്ടോത നസ്പീതനികബക്ടോധമുള്ള
സതഭ്യസനനക്ടോപയക്ടോര  മനനി  ചക്ടോര്പജടുതനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അങ്ങയുപട  പപകേ
അയച്ചുവനിടണയ.  അകപ്പെക്ടോള അന്തകസക്ടോടുകൂടനി അകദ്ദേഹയ കറക്ടോഡുകേള പണനിയുയ.  ഒര
ലകയ രൂപപയങനില്,   ഒര ലകയ രൂപപകേക്ടോണച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  പണനിയക്ടോനുള്ള നടപടനി
അകദ്ദേഹയ സസസ്പീകേരനിക്കുയ.  പപക,  പണയ പകേക്ടോടുക്കകണ;  ഡനി.പനി.ആര്.  പകേക്ടോടുതക്ടോലകല
പണനി പചയ്യക്ടോന പറ.  ഡനി.പനി.ആര്.  കനക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതുവപരയുയ പണനി
തുടങ്ങനിയനിടനില.  ഡനി.പനി.ആര്.  എകപ്പെക്ടോള  ഉണക്ടോക്കുയ;  അയഗസ്പീകൃത  ഏജനസനിപയ
എവനിപടനനിനച്ച്  പകേക്ടോണ്ടുവരയ;  ഇപതക്ടോപക്ക  പറയക്ടോന  ബക്ടോദഭ്യതയുപണനച്ച്  ഞക്ടോന
ഇവനിപട  സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നുപവകനയുള.  അകപ്പെക്ടോള  നനിര്ബനമക്ടോയനി  ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്
തസ്പീരമക്ടോനമുണക്ടോകകേണതക്ടോയനിട്ടുണച്ച്  എന്നുതപനയക്ടോണച്ച്  എപന്റെ  അഭനിപ്രക്ടോയയ.
പനി.ഡബത.ഡനി.  വര്ക്കുകേള നടക്കുകമക്ടോള  100  രൂപയച്ച്  40  രൂപകപക്ടോലയ കറക്ടോഡനില്
വരനനില.  എയ.എല്.എ.  ഫണനിപന്റെ ഗതനിയുയ അതുതപനയകല?  ത്രനിതല പഞക്ടോയതച്ച്
സയവനിധക്ടോനങ്ങളുപട  കേക്ടോരഭ്യപമടുതച്ച്  കനക്ടോക്കണയ.  അധനികേക്ടോരയ  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരനിചച്ച്
പകേക്ടോടുത്തു,  പറയക്ടോന ദുനഃഖമുണച്ച്.  അവനിപടയുയ കേമ്മസ്പീഷനക്ടോയനികപ്പെക്ടോയനി.  എങ്ങപന ഇഇൗ
നക്ടോടച്ച്  നനക്ടോകുയ?  വളപര  ശകമക്ടോയനി  വനിജനിലനസനിപന്റെ  നടപടനികേളുമക്ടോയനി  മുകനക്ടോട്ടു
കപക്ടോകേക്ടോന  തയ്യക്ടോറക്ടോയനിപലങനില്  ഒരകേക്ടോരണവശക്ടോലയ  പനി.ഡബത.ഡനി.  രകപപടനിപലന്നു
തപനയക്ടോണച്ച് എപന്റെ കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടച്ച്, അതച്ച് പറയക്ടോപത കപക്ടോകുനനില.

വനയ  വകുപ്പുമനനി  നലവണയ  പ്രവര്തനിക്കുന്നുപവന്നുതപനയക്ടോണച്ച്  എപന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയയ.  പകക  ഒര  കേക്ടോരഭ്യമുണച്ച്,  ആനശലഭ്യതനില്നനിന്നുയ  ഞങ്ങപള
രകനിക്കണയ.  ശസ്പീ.  എന.  ഷയസദ്ദേസ്പീന പറഞ്ഞു.  എപന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില്
ഈ  അടുതകേക്ടോലതക്ടോയനി  ആനശലഭ്യയ  ഉണക്ടോയകപ്പെക്ടോള  അഞച്ച്  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്ററനില്
കവലനി പകേടക്ടോപമനച്ച് പറഞ്ഞു.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അങ്ങച്ച് രണച്ച് മനിനനിടച്ച് അധനികേയ എടുത്തു.
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ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജച്ച്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  എകനക്ടോടച്ച്  കേരണ  കേക്ടോണനിക്കുപമനച്ച്
എനനിക്കറനിയക്ടോയ,  അപതനനിക്കച്ച് കബക്ടോദഭ്യമക്ടോണച്ച്.  നനിര്ബനമക്ടോയുയ ആനയുപട ശലഭ്യതനില്
നനിന്നുയ  പൂഞക്ടോറനിപല  ജനങ്ങപള  രകനിക്കണയ.  എരകമലനി,  കകേക്ടോരകതക്ടോടച്ച്
പഞക്ടോയത്തുകേളനില്  പനനി,  കേടുവ,  കപക്ടോതച്ച് ഇവപയലക്ടോയ കൂടമക്ടോയനി ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കു
കേയക്ടോണച്ച്.  വലനിയ  ശലഭ്യമക്ടോണച്ച്.  രകപപ്പെടകണ;  അതുപകേക്ടോണച്ച്  പമക്ടോതതനില്
കേമനികവലനി  പകേടക്ടോനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കകപകനിക്കക്ടോ
നുള്ളതച്ച്.  ഒരകേക്ടോരഭ്യയ  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  എനനിക്കച്ച്  പറ്റനില.   അതനിനച്ച്  അങ്ങച്ച്
എപന അനുവദനിക്കണയ.

ഇന്നുരക്ടോവനിപല  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുനമനനി  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന
കവദനകയക്ടോടുകൂടനി അകദ്ദേഹയ രക്ടോജനിവയ്കക്കണ സക്ടോഹചരഭ്യപതക്കുറനിചച്ച് പറഞ്ഞു. ഒര
വക്ടോക്കച്ച്  അതുസയബനനിചച്ച്  പറയക്ടോന  അനുവദനിക്കണയ.  അകദ്ദേഹയ  പറഞ
കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് പ്രധക്ടോനപപ്പെട മലബക്ടോര് സനിപമന്റെച്ച്സച്ച്,  മലബക്ടോര് സനിപമന്റെച്ച്സച്ച് കപക്ടോപല
പകേക്ടോള്ള  നടക്കുന  സക്ടോപനമുകണക്ടോ;  അവനിപടപയക്ടോര  പക്ടോവപപ്പെട  ഉകദഭ്യക്ടോഗസന
സതഭ്യസനമക്ടോയനി  അഴനിമതനിപക്കതനിപര   പ്രവര്തനിചതനിപന്റെ  കപരനില് അയക്ടോപളയുയ
അയക്ടോളുപട  രണച്ച്  മക്കപളയുയ  തലനിപക്കക്ടോനച്ച്  പകേടനിതക്ടോഴനി.  ആരക്ടോണച്ച്;  ചക്ടോക്കച്ച്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന?  ചക്ടോക്കച്ച്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന ആരപട ആളക്ടോണച്ച്;  അയക്ടോപളകപ്പെക്ടോപലക്ടോര കേശ്മലപന
നനിലയനനിര്തക്ടോന ഈ രക്ടോജഭ്യതച്ച് ആളനികല;  ഞക്ടോന അനച്ച്  അവനിപടകപ്പെക്ടോയനി.  ഈ
നനിയമസഭയനില്  എത്രപ്രക്ടോവശഭ്യയ  പറഞ്ഞു.  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുടനികയക്ടോടുയ
മുഖഭ്യമനനികയക്ടോടുയ പറഞ്ഞു. ഞക്ടോന കപഴണലക്ടോയനി കകേസ്സുമക്ടോയനി കപക്ടോയനികല; അയക്ടോപള
അനച്ച് അറസച്ച് പചയ. അവസക്ടോനയ വന റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് എന്തക്ടോണച്ച്;  പകേക്ടോലപക്ടോതകേപമനച്ച്
സമ്മതനിചനില,  അതച്ച്  ആത്മഹതഭ്യയക്ടോക്കനി. എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  35  കേനികലക്ടോഗക്ടോമുള്ള
കുടനിപയ  52 കേക്ടോരന  പകേടനിതക്ടോഴ്ത്തുനതച്ച്;   പകേക്ടോലപക്ടോതകേ  ശമതനിനച്ച്  കകേപസടുതച്ച്
ചക്ടോക്കച്ച് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണപന രകനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

അതുകപക്ടോപലയക്ടോണച്ച്  KMML-പന്റെ കേക്ടോരഭ്യയ. 1994  മുതല് ഈ നനിയമസഭയനില്
ഞക്ടോന  ശബമുയര്ത്തുന  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുനമനനി  ഇവനിപട
പറഞതുകപക്ടോപല ഇടതട്ടുകേക്ടോപര ഒഴനിവക്ടോക്കനിപക്കക്ടോണച്ച് നസ്പീങ്ങനിയക്ടോല്, ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
പനിണറക്ടോയനി വനിജയന സതഭ്യസനമക്ടോയനി  വഭ്യവസക്ടോയ വകുപ്പെനില് തസ്പീരമക്ടോനപമടുതക്ടോല്
20,000  കകേക്ടോടനി രൂപയുപട ലക്ടോഭയ  KMML-ലൂപട മക്ടോത്രയ കകേരളതനിപന്റെ ഖജനക്ടോവനികലക്കച്ച്
പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  കേഴനിയുയ.  എന്തുപകേക്ടോണച്ച്  അതച്ച്  പചയ്യുനനില;   നക്ടോളനിതുവപരയക്ടോയനി
പചയ്യക്ടോന  കേഴനിഞനിടനില.  നനിര്ബനമക്ടോയുയ  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  അഴനിമതനിക്കക്ടോരക്ടോയ
ഉകദഭ്യക്ടോഗസപര  അവനിപട വച്ചുപകേക്ടോണച്ച് കേചവടയപചയ്യുന ഈ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ മനനഃസനിതനി
മക്ടോറ്റനിപക്കക്ടോണച്ച്,  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  രക്ടോജനിവചകപ്പെക്ടോപഴങനിലയ  തുറന്നുപറഞ
അക്കക്ടോരഭ്യയ  സതഭ്യസനമക്ടോയനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്   KMML-പന  രകനിക്കക്ടോന,
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അവനിടപത കേരനിമണലനിലൂപട ചുരങ്ങനിയതച്ച് 20,000 കകേക്ടോടനി രൂപ ഈ ഖജനക്ടോവനികലക്കച്ച്
വരതനിപക്കക്ടോണച്ച്  ഈ രക്ടോജഭ്യപത പക്ടോവങ്ങളക്കച്ച്  വസ്പീടുവച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി
എങനിലയ  നനിങ്ങള  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച്  വനിനയപുരസരയ  അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്,
നന്ദനി.

ശസ്പീ  .   പകേ  .   രക്ടോജന: സര്, പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്, കസ്പീരവനികേസനയ,  മൃഗസയരകണയ,
വനയ  എനസ്പീ  വകുപ്പുകേളക്കക്ടോയുള്ള  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  ഞക്ടോന  പൂര്ണമക്ടോയനി
പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് ഒര ഡനിമക്ടോന്റെച്ച് ഡനിസ്കഷനനില് തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ പുതുമുഖങ്ങളക്ടോയ
ഞങ്ങള  കുകറക്കൂടനി  ശകമക്ടോയ  മക്ടോറ്റര്  മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  അവതരനിപ്പെനികക്കണപതനച്ച്
എനനിക്കുറപ്പുണച്ച്. ആ ധക്ടോരണയനിലക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന സയസക്ടോരതനിനച്ച് തുടക്കയ കുറനിക്കക്ടോനനിരനതച്ച്.
എനക്ടോല് ശസ്പീ.  എല്കദക്ടോസച്ച്  കുനപ്പെനിള്ളനി  പറഞ ഒര പ്രധക്ടോനപപ്പെട  കേക്ടോരഭ്യയ  ഈ
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെയുയ  സഭയുപടയുയ  ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില.  ശസ്പീ.
എല്കദക്ടോസച്ച്  കുനപ്പെനിള്ളനി  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉനയനിച മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യപത
അയഗസ്പീകേരനിച്ചു.   'കേക്ടോപലക്ടോച  കകേളക്കകവ  വക്ടോതനില്  തുറക്കുകേ'  എനതുതപനയക്ടോണച്ച്
ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യ  മുനണനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഈ  നക്ടോടനിപല  ജനങ്ങളുപട
മുനനില്വച ഏറ്റവുയ പ്രസകമക്ടോയ മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യയ.  ഈ മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യയ  കകേരളതനിപന്റെ
മണനില് ഒര പുതനിയ മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യയ  തപനയക്ടോണച്ച്.  പകക  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട പമമര്
വക്ടോദനിക്കുനതച്ച്  ഈ മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യയ  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  പുതനിയതക്ടോയനി  വചതക്ടോപണങനിലയ
ഈ  ആശയയ  ഞങ്ങള  കനരപത  അവതരനിപ്പെനിചതക്ടോണച്ച്  എനക്ടോണച്ച്,  ശരനിയക്ടോണച്ച്.
നനിലമ്പൂരനിപല  കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  ഓഫസ്പീസനില്   രക്ടോധ  എന  തൂപ്പുകേക്ടോരനിയുപട  കേക്ടോപലക്ടോച
കകേളക്കകവ  ഓഫസ്പീസച്ച്  പസകടറനി  വക്ടോതനില്  തുറന്നു.  പകക  രക്ടോധപയ  പനിനസ്പീടച്ച്
തനിരനിച്ചുകേനിടനിയനില.  കകേരളതനിപല  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കകേരളപത  യഥക്ടോര്ത്ഥ  അര്ത്ഥതനില്
തനിരനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കുയ.   കകേരളതനിപല ജനങ്ങള ആഗഹനിക്കുനതച്ച്  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്
അവര്ക്കുമുമനില് അവതരനിപ്പെനിക്കുയ.

പക്ടോലനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യതനില് 'സസയയപരഭ്യക്ടോപ്തതയുയ ശുദമക്ടോയ പക്ടോലനിപന്റെ ലഭഭ്യതയുയ'
കസ്പീരവകുപ്പെച്ച്  കകേരളതനിപല  കേര്ഷകേരപട  മുനനില്വയന  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട
മുദ്രക്ടോവക്ടോകേഭ്യമക്ടോണച്ച്.  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  വളപര  ആകവശകേരമക്ടോയനിതപനയക്ടോണച്ച്  ഞങ്ങള
അതനിപന ഏപറ്റടുക്കുനതച്ച്.  എനക്ടോല് കകേരളതനിപല കസ്പീര  കേര്ഷകേര് അനുഭവനിച്ചു
കപക്ടോരന  ചനില പ്രശ്നങ്ങള ഈ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ശദയനിലണക്ടോകേണപമനച്ച് സവനിനയയ
അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ആ  പ്രശ്നങ്ങള  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പഠനിചനിട്ടുപണനച്ച്
കുറഞകേക്ടോലയപകേക്ടോണച്ച്  ഞങ്ങളക്കച്ച്  കബക്ടോദഭ്യപപ്പെട്ടുപവങനിലയ  അവര് ഇന്നുയ വലനിയ
പ്രയക്ടോസതനിലക്ടോണച്ച്.  കനരകത രണച്ച് കേന്നുകേക്ടോലനികേളുള്ള ഒര വസ്പീടനിപല  രകകേര്തക്ടോവനിനച്ച്
മക്കപള  പഠനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  കുടനികേപള  വനിവക്ടോഹയ  കേഴനിപ്പെനിക്കക്ടോനുയ  സഖകേരമക്ടോയനി  ഒര
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കുടുയബപത  മുകനക്ടോട്ടു  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുയ  അതുമക്ടോത്രയ  മതനിയക്ടോയനിരന്നു.  പകക
ഇകപ്പെക്ടോള  അതച്ച് കപക്ടോരക്ടോത സനിതനിയക്ടോണച്ച്.  കകേരളതനില് മനില്മ കേര്ഷകേനച്ച്  ഒര
ലനിറ്റര് പക്ടോലനിനച്ച് പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച് 30 രൂപ 50 പപപസയക്ടോണച്ച്.   8.5  SNF-ഉയ 3.5 Fat-
ഉയ  ഉറപ്പെക്ടോക്കനിയക്ടോല്   മക്ടോത്രകമ  30  രൂപ  50  പപപസ  കേര്ഷകേനച്ച്  ലഭനിക്കൂ.
കകേരളതനിപല കേക്ടോലക്ടോവസക്ടോ വഭ്യതനിയക്ടോനയ ഉളപപ്പെപടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള കേക്ടോരണയ പല
കേര്ഷകേര്ക്കുയ  അങ്ങപന  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന  പറ്റക്ടോത  സക്ടോഹചരഭ്യമക്ടോണുളളതച്ച്.  26  രൂപ
മുതല്  29  രൂപ  വപരയക്ടോണച്ച്  ഒര  ലനിറ്റര്  പക്ടോലനിനച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  കേര്ഷകേനച്ച്
കേനിടനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.  8  ലനിറ്റര്  പക്ടോല്  നല്കുന  ഒര  പശുവനിനച്ച്  ഏറ്റവുയ
ചുരങ്ങനിയതച്ച്  5  ½ കേനികലക്ടോ  തസ്പീറ്റ  പകേക്ടോടുകക്കണനിവരപമനക്ടോണച്ച്  കേണക്കച്ച്.  അതനിനു
മക്ടോത്രയ 120 രൂപ പചവലവരയ. വയ്കക്കക്ടോലയ മറ്റച്ച് പചലവുകേളുയ കൂടനിയക്ടോല് 150 രൂപ
പചലവഴനിക്കുന ഒര കേര്ഷകേനച്ച് പക്ടോലനിപന്റെ വനിലയക്ടോയനി ഏറ്റവുയ കൂടനിയക്ടോല് കേനിട്ടുനതച്ച്
240  രൂപയക്ടോണച്ച്.  കസ്പീരകമഖലയനില് ആളുകേള പകേക്ടോഴനിഞ്ഞുകപക്ടോകുനതനിപന്റെ ഏറ്റവുയ
പ്രധക്ടോനപപ്പെട പ്രശ്നയ ഇതക്ടോണച്ച്. 30  രൂപ 50  പപപസയച്ച് പക്ടോല് വക്ടോങ്ങുന മനില്മ, 40
രൂപയക്ടോണച്ച്  സക്ടോനകഡര്ഡച്ച് പക്ടോല് എന കപരനില് വനില്ക്കുനതച്ച്.  40  രൂപ മുതല്
45  രൂപ  വപര  മനില്മ  വക്ടോങ്ങുന്നുണച്ച്.  കകേരള  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തസ്പീരമക്ടോനനിചതുകപക്ടോപല
മനില്മയനിപല ധൂര്ത്തുയ അഴനിമതനിയുയ ഒഴനിവക്ടോക്കനി മനില്മ സമക്ടോഹരനിക്കുന പരമക്ടോവധനി
പണയ കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് പകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള സയവനിധക്ടോനയ ഉണക്ടോക്കണയ.  തസ്പീറ്റ ഉല്പ്പെക്ടോദനതനിനു
കവണനി  കഗക്ടോപക്ടോലനികേ  ഗ്രൂപ്പെച്ച്  ഉളപപ്പെപട  രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  തരനിശുനനിലങ്ങളനില്  വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി
കൃഷനിയക്ടോരയഭനിക്കക്ടോനുള്ള ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ തസ്പീരമക്ടോനപത വളപര സകന്തക്ടോഷകതക്ടോപടയക്ടോണച്ച്
നമുക്കച്ച്  കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുനതച്ച്. പുനലൂരനില് സയരയഭ വനികേസനകകേന്ദ്രയ ആരയഭനിചതുയ
ആലത്തൂര് പടയനിനനിയഗച്ച്  പസന്റെര് പസന്റെര് ഓഫച്ച്  എകലനസച്ച്  ആക്കനിയതുളപപ്പെപട
നനിരവധനി പ്രവര്തനങ്ങള ഗവണ്പമന്റെച്ച്   ശകദയമക്ടോയനി നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ഏറ്റവുയ
പ്രധക്ടോനപപ്പെട പ്രശ്നയ പക്ടോലനിപന്റെ ഗുണകമന ഉറപ്പുവരതക്ടോന കേഴനിയണപമന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്.
പചറനിയ കുടനികേളക്കുവപര പ്രതനികരക്ടോധകശഷനി  നഷ്ടപപ്പെടുത്തുന തരതനില് സനിന്തറ്റനികേച്ച്
മനില്ക്കുയ  ആന്റെനിബകയക്ടോടനിക്കുയ  കേലര്ന  പക്ടോല്  കകേരളതനിപല  വനിപണനിയനില്
ധക്ടോരക്ടോളമക്ടോയനി  വരന്നുപവന  ആകകപയ  അങ്ങയുപട  ശദയനില്പപ്പെട്ടുകേക്ടോണുപമനച്ച്
ഞക്ടോന  കേരതുന്നു.  സപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതനി  ചസ്പീഫച്ച്  ജസനിസച്ച്  ശസ്പീ.  റ്റനി.  എസച്ച്.  ഠക്ടോക്കൂര്
അദഭ്യകനുയ ജസനിസമക്ടോരക്ടോയ ആര്. ഭക്ടോനുമതനിയുയ യു. യു. ലളനിതുയ അയഗങ്ങളക്ടോയനിട്ടുള്ള
സപ്രസ്പീയകകേക്ടോടതനി  ബഞച്ച്  വനിധനിചതച്ച്  പക്ടോലനിപന്റെ  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരതക്ടോന  ഇന്തഭ്യയനിപല
സയസക്ടോനങ്ങള  അവരപട  പതനിന  കേലനകേപള  ശനിരസക്ടോ  വഹനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്.
സര്,  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  ആ  പ്രവര്തനയ  നനക്ടോയനി  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  ഈ
ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കേഴനിയുപമനച്ച് ഞക്ടോന വനിശസസനിക്കുന്നു. NABL-പന്റെ അപകഡനികറ്റഷകനക്ടോപട
ഇവനിപട  പ്രവര്തനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന  കസറ്റച്ച്  ഡയറനി  ലക്ടോബനില്  ഗുണനനിലവക്ടോരയ
ഉറപ്പുവരതക്ടോന  കേഴനിഞ  മൂന്നുവര്ഷമക്ടോയനി  പണയ  പചലവക്ടോക്കനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
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വക്ടോങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങള  തുരമച്ച്  പനിടനിക്കുനതച്ച്  കകേരളതനിപല  കസ്പീരവനികേസന
വകുപ്പുമനനിക്കച്ച്  കേക്ടോണക്ടോനക്ടോയനി  എനതനില്  ഞക്ടോന  സകന്തക്ടോഷയ  കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.
അങ്ങച്ച്  ജൂണ്  മക്ടോസതനില്  സലയ  സന്ദര്ശനിച്ചു.  അവനിപട  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോതനിരന
മുഴുവന  ഉപകേരണങ്ങളുയ  രണ്ടുമക്ടോസയ പകേക്ടോണച്ച്  തുരമ്പുമക്ടോറ്റനി  രയഗതനിറക്കക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു.
കുമളയനില്  പണനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കനി  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  കേനിടനനിരന  ഉപകേരണ
പരനികശക്ടോധനക്ടോരയഗയ  വളപര  പപപടനച്ച്  സജസ്പീവമക്ടോക്കക്ടോന  അകങ്ങക്കച്ച്  കേഴനിഞ്ഞു.
കസ്പീരകേര്ഷകേരക്ടോണച്ച്  കസ്പീരവകുപ്പെനിപന്റെ ബക്ടോനഡച്ച്  അയബക്ടോസനിഡര് എന നനിലയനില്
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയണയ. ഞക്ടോന ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില.

സര്,  വനയ  കേകയ്യറ്റയ  തടയക്ടോന  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുപമനച്ച്  അങ്ങച്ച്  പറഞ്ഞു.
പരനിസനിതനിക്കച്ച് കകേക്ടോടയ വരക്ടോത വനിധതനില് വനവുയ വനഭ്യജസ്പീവനികേകളയുയ സയരകനിക്കുകേ
എനതച്ച് ഒര ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേടമയക്ടോണച്ച്.  പകക ആ കേടമ നനിര്വ്വഹനിക്കുകമക്ടോഴുയ
മണനിപന്റെ ഉടമകേളക്ടോയ ആദനിവക്ടോസനികേളുപട  പനഞനിപന്റെ ചൂടുയ   വനിയര്പ്പുയ കേണസ്പീരയ
കചക്ടോരയുയ  ഒഴുകേനിയ  മണക്ടോണച്ച്  അവര്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനപതന  ധക്ടോരണ
വനയ വകുപ്പെനിനച്ച് ഉണക്ടോകുപമനച്ച് ഞങ്ങള വനിശസസനിക്കുന്നു. സര്, സയസക്ടോനപത 510
ഊരകേളനില്  181  ഊരകേളനില്  മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  വനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമപ്രകേക്ടോരയ
ആദനിവക്ടോസനികേളക്കച്ച്  ലഭഭ്യമക്ടോകകേണ  അവകേക്ടോശങ്ങള  ഇകപ്പെക്ടോള  ലഭഭ്യമക്ടോകുനതച്ച്.
വനവനിഭവങ്ങളനിലള്ള സക്ടോമൂഹനികേ അവകേക്ടോശയ ലഭനിക്കുനതുളപപ്പെപട മറ്റച്ച് ഊരകേളനിലള്ളവരപട
പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹക്ടോരയ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയണയ.  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  പ്രശ്നയ,
മനുഷഭ്യനുയ  വനഭ്യജസ്പീവനികേളുയ  തമ്മനില്  നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുന  സയഘര്ഷതനിനച്ച്
തടയനിടക്ടോന വളപര അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുപമനച്ച്
ഞക്ടോന  വനിശസസനിക്കുന്നു.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനികനക്ടോടച്ച്  ഒല്ലൂരനിപല  എയ.എല്.എ.  എന
നനിലയനില് അവനിടപത ജനങ്ങളക്കുകവണനി പ്രകതഭ്യകേമക്ടോയനി നന്ദനി കരഖപപ്പെടുത്തുന്നു.
സഇൗതച്ച് ഇന്തഭ്യയനിപല ഏറ്റവുയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട  ആകേര്ഷണ കകേന്ദ്രമക്ടോയനി  മക്ടോറക്ടോവുന
പുത്തൂര്  മൃഗശക്ടോല  കേഴനിഞ  പത്തുവര്ഷമക്ടോയനി  കരഖയനില്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ഒതുങ്ങനി
നനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് അധനികേക്ടോരതനില് വനതനിനുകശഷയ ധനകേക്ടോരഭ്യ
വകുപ്പുമനനി 150 കകേക്ടോടനി രൂപ അതനിനുകവണനി പ്രഖഭ്യക്ടോപനിച്ചു. ആഹക്ടോദകതക്ടോപടയക്ടോണച്ച്
ഒല്ലൂരനിപലയുയ തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിപലയുയ ജനങ്ങള അതനിപന ഏറ്റുവക്ടോങ്ങുനതച്ച്. ഒരപകക
സഇൗതച്ച് ഇന്തഭ്യയനിപല ഏറ്റവുയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട ഒര മൃഗശക്ടോലയക്ടോയനി  സകവക്ടോളജനിക്കല്
പക്ടോര്ക്കച്ച് വരപമന സകന്തക്ടോഷയ ഞക്ടോന ഇവനിപട കരഖപപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണച്ച്.

പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിപല കേക്ടോരഭ്യങ്ങളകൂടനി ഇവനിപട  ചര്ച പചയ്യപപ്പെകടണതുണച്ച്.
ശകമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടുകേള  സസസ്പീകേരനിചച്ച്  കകേരളപത  മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
കേഴനിഞ പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പുമനനിപയ ഞക്ടോന അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു. കറക്ടോഡുകേള എത്ര
പണനിതു എനതല.  ആളുകേള ഇവനിപട വക്ടോദനിക്കുനതച്ച്,  എവനിപട നനിന്നുമക്ടോണച്ച് പണയ;
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എനച്ച് പണനിയുയ; എകനക്കച്ച് പൂര്തനിയക്ടോകുയ  എന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്. കകേരളതനിപല ഏറ്റവുയ
പ്രധക്ടോനപപ്പെട  പ്രശ്നയ  എത്ര  കറക്ടോഡച്ച്  പണനിതു  എനതനികനക്കക്ടോള  കറക്ടോഡച്ച്
നനിര്മ്മക്ടോണവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  ഒര  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  മകനക്ടോഭക്ടോവപമന്തക്ടോണച്ച്
എന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  നവസ്പീകേരണവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  പുതനിയ
കേക്ടോലഘടതനിപല  പുതനിയ  നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങപളക്കുറനിച്ചുള്ള  ചനിന്തയുണച്ച്  എനതക്ടോണച്ച്.
കേഴനിഞ  നക്ടോലമക്ടോസതനിനനിടയനില് കകേരളതനിപന്റെ വനിവനിധ കമഖലകേളനില്  നടതനിയ
പുതനിയ  പരസ്പീകണങ്ങളുയ  ചര്ചകേളുയ  പരനിസനിതനി  സഇൗഹക്ടോര്ദ്ദേമക്ടോയ  കറക്ടോഡുകേള
എങ്ങപന നനിര്മ്മനിക്കക്ടോപമന്നുള്ളതനിപന സയബനനിചക്ടോയനിരന്നു.   ശസ്പീ.  ഇ.  ശസ്പീധരന,
പപ്രക്ടോഫ.  പനി.  പകേ.  അരവനിന്ദന,  കഡക്ടോ.  പ്രഭക്ടോകേരന എനനിവരളപപ്പെപട കലക്ടോകേതനിപല
ശകദയമക്ടോയ നനിര്മ്മക്ടോണ പ്രവര്തകേപര പകേക്ടോണ്ടുവനച്ച് ഇവനിടപത എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്ക്കുയ
വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിക്കുനവര്ക്കുയ  അങ്ങച്ച്  ആകരക്ടോഗഭ്യയ  പകേര്നതച്ച്
കകേരളതനിപല  ജനങ്ങളക്കച്ച്  മറക്കക്ടോനക്ടോവക്ടോത  ഒനക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡച്ച്  മുതല്
കേഴക്കൂടയ  വപരയുള്ള കദശസ്പീയപക്ടോത നക്ടോലവരനിയക്ടോക്കുനതനിനുയ  അതനിപന്റെ പ്രവൃതനിക്കച്ച്
കവഗത  കൂട്ടുനതനിനുയ  അങ്ങച്ച്  സസസ്പീകേരനിച  നടപടനി  ശക്ടോഘനസ്പീയമക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  നനിതനിന
ഗഡ്കേരനിയുമക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ മുഖഭ്യമനനി  നടതനിയ ചര്ചയനില്  80  ശതമക്ടോനയ
ഭൂമനി  ഏപറ്റടുക്കണപമന നനിര്ബനയ ഒഴനിവക്ടോക്കനി. 60  ശതമക്ടോനയ ഭൂമനി  ഏപറ്റടുതക്ടോല്
മതനിപയന  പുതനിയ  അവകേക്ടോശയ  കകേരളതനിനച്ച്  ലഭനിച്ചു.  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  മുടങ്ങനി
കേനിടക്കുന കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡച്ച് മുതല് കേഴക്കൂടയ വപരയുള്ള  കദശസ്പീയപക്ടോത വനികേസനിചക്ടോല്
കകേരളതനിപന്റെ ചനിത്രയ മക്ടോറുയ.  അങ്ങപന മക്ടോറുന ചനിത്രതനില് അങ്ങയുപട കപരകൂടനി
കകേരള  ജനത കറക്ടോഡുകേളനിപല കേല്ലുകേളനിലല,   മനസനില് കുറനിചനിടുയ.  അക്കക്ടോരഭ്യതനില്
യക്ടോപതക്ടോര തര്ക്കവുമനില.  മലകയക്ടോര ഹഹകവയുയ തസ്പീരകദശ ഹഹകവയുയ എത്രകേക്ടോലമക്ടോയനി
കകേരളതനില് നടക്കുന വക്ടോചകേക്കസര്ത്തുകേളക്ടോണച്ച്.  അതനിനച്ച് കൃതഭ്യമക്ടോയ നടപടനി ഈ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സസസ്പീകേരനിച്ചു.  അഡസ്പീഷണല്  ചസ്പീഫച്ച്  പസകടറനി  (പചയര്മക്ടോന),  ചസ്പീഫച്ച്
എഞനിനസ്പീയര്,  നക്ടോറ്റച്ച്പക്ടോകേച്ച്  പ്രതനിനനിധനി  എനനിവരളപപ്പെടുന  ഒര  കേമ്മനിറ്റനി
ഇതനിനുകവണനി  രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  അതനികവഗയ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച്  കനതൃതസയ  നല്കേനി.
വളപര  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  ഒര  പ്രശ്നയ  ഈ  സഭയുപട  ശദയനില്പപ്പെടുതക്ടോനുണച്ച്,   ഒര
മനിനനിട്ടുകൂടനി   എനനിക്കച്ച് അനുവദനിക്കണയ.

ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് കടക്ടോള നനിര്തലക്ടോക്കക്ടോന നടപടനി സസസ്പീകേരനിചതച്ച്   ചരനിത്രതനിപല
ഏറ്റവുയ ഉജ്ജസലമക്ടോയ തസ്പീരമക്ടോനമക്ടോണച്ച്. നക്ടോഷണല് ഹഹകവയനിപല നക്ടോലച്ച് പക്ടോലങ്ങളനില്
ആക്കുളയ,  കുണന്നൂര്,  വരക്ടോപ്പുഴ  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിലവനിലണക്ടോയനിരന  കടക്ടോള
8-9-2016-ലയ  പടനക്കക്ടോടച്ച്  ഉണക്ടോയനിരന കടക്ടോള  9-10-2016-ലയ  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്
പനിനവലനിച്ചു.  അതച്ച് പചറനിയ കേക്ടോരഭ്യമല.  പപക എപന്റെ ജനിലയനിപല ഒര പ്രധക്ടോനപപ്പെട
പ്രശ്നതനികലക്കച്ച്  അങ്ങയുപട  ശദ  കണനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  എപന്റെ  ജനിലയനിപല  രണച്ച്



ധനകേക്ടോരഭ്യയ 463

എയ.എല്.എ.-മക്ടോര് അക്കക്ടോരഭ്യയ ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതച്ച് പക്ടോലനികയക്കര
കടക്ടോള  പനിരനിവച്ച്  സയബനനിചക്ടോണച്ച്.  പകേല്പക്കക്ടോള്ളയക്ടോണച്ച്  അവനിപട  നടക്കുനതച്ച്.
മണ്ണുതനി മുതല് ഇടപ്പെള്ളനി വപരയുള്ള സലതനിനുകവണനിയക്ടോണച്ച്  പണയ പനിരനിചതച്ച്.
ഒര വക്ടോഹനയ ഒല്ലൂരനില്നനിനച്ച് പുതുക്കക്ടോകടക്കച്ച് അഞച്ച് കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് യക്ടോത്ര പചയ്യണപമങനില്
100 രൂപ ഒര വശകതക്കച്ച് മക്ടോത്രയ പകേക്ടോടുക്കണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജന, അങ്ങയുപട സമയയ കേഴനിഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജന  : സര്,  ഒര മനിനനിട്ടുകൂടനി.   എപന്റെ ധക്ടോരണ ശരനിയക്ടോപണങനില്,
യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  അങമക്ടോലനി  മുതല്  ഇടപ്പെള്ളനി  വപരയുള്ള  പണനി  നടതനിയതച്ച്
നക്ടോഷണല് ഹഹകവ അകതക്ടോറനിറ്റനിയല,  കകേരളതനിപല പനി.ഡബത.ഡനി.  ആണച്ച്.  ആ
സലതനിപന്റെകൂടനി കടക്ടോള പനിരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു ഇതുവപര.  ഇകപ്പെക്ടോഴുള്ള
പുതനിയ സവനികശഷത ആലവ മുതല് ഇടപ്പെള്ളനി വപര പമകടക്ടോ പറയനില് നനിര്മ്മക്ടോണയ
നടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ആ  കറക്ടോഡച്ച്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.   ഇതരതനില്   കേക്ടോശച്ച്
വക്ടോങ്ങക്ടോന   പക്ടോലനികയക്കര  കടക്ടോള  കേമനനിക്കുളള  അവകേക്ടോശപത  സയബനനിചച്ച്  മുന
മുഖഭ്യമനനി ശസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനി പലതവണ നടതനിയ കയക്ടോഗതനിനുകശഷയ പറഞതച്ച്,
സമക്ടോന്തര  കറക്ടോഡുകേള  സമ്പൂര്ണമക്ടോയനി  തുറക്കക്ടോപത,  കേരക്ടോറനിപല  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കപപ്പെട
നടപടനികേള  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിപയനച്ച്  ഉറപ്പുവരതക്ടോപത  കടക്ടോള  പനിരനിക്കക്ടോന  എപന്റെ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  സമ്മതനിക്കനില  എനക്ടോണച്ച്.  പനിനസ്പീടച്ച്  അക്കക്ടോരഭ്യതനില്  യക്ടോപതക്ടോര
പരനികശക്ടോധനയുയ  അനപത  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നടതനിയനില.  കകേരളതനില്  ജസ്പീവനിക്കുനതനിനച്ച്
നക്ടോണയ കതക്ടോന്നുന്നു.  ഒര ജനക്ടോധനിപതഭ്യ സയവനിധക്ടോനതനില് കടക്ടോള പനിരനിവച്ച്  കേമനനി
രക്ടോജക്ടോക്കനക്ടോരക്ടോകണക്ടോ?  അവനിപട നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്ക്കച്ച്  യക്ടോത്രപചയ്യക്ടോന കേഴനിയുന പചറനിയ വഴനി
ആരമനിലക്ടോത  കനരതച്ച്  ഇരമ്പുഹപപ്പെച്ച്  പകേക്ടോണ്ടുവനച്ച്  ഘടനിപ്പെനിചച്ച്  സഞക്ടോര
സസക്ടോതനഭ്യമനിലക്ടോതക്ടോക്കനി.  കകേരളതനില് ഒര ജനകേസ്പീയ ഗവണ്പമന്റുണച്ച്.  കകേരളതനില്
ഒര  ജനക്ടോധനിപതഭ്യ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഭരനിക്കുന  കേക്ടോലതച്ച്  തമ്പുരക്ടോക്കനക്ടോരക്ടോകേക്ടോന  കടക്ടോള
കേമനനിപയയുയ  പകേല്പക്കക്ടോള്ളക്കക്ടോപരയുയ  അനുവദനിക്കരപതനച്ച്  ഞക്ടോന  സവനിനയയ
അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന  ഈ  രണച്ച്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപളയുയ  ശകമക്ടോയനി
പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു,  അതനിനച്ച്  കനതൃ തസയ  നല്കുന  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  അഭനിവക്ടോദഭ്യയ
പചയ്യുന്നു, അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച്  കജക്കബച്ച്  : സര്,  വനികേസനതനിപന്റെ  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട
ഘടകേങ്ങളനിപലക്ടോനച്ച്  അടനിസക്ടോനസഇൗകേരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  അതനില്  കറക്ടോഡുകേളക്കച്ച്   പ്രധക്ടോന
പങ്കുപണനച്ച് നമുപക്കലക്ടോവര്ക്കുയ അറനിയക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്. ഇവനിപട ചര്ചയനില് പലകപ്പെക്ടോഴുയ
ഉയര്ന്നുവനതക്ടോണച്ച്,  കറക്ടോഡുകേള പപപടനച്ച് കമക്ടോശമക്ടോവുകേയുയ ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗഭ്യമലക്ടോതക്ടോവുകേയുയ
പചയ്യുന  സക്ടോഹചരഭ്യയ  കകേരളതനിപന്റെ  വലനിപയക്ടോര  പ്രതനിസനനി  തപനയക്ടോണച്ച്.
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നനിര്മ്മനിക്കുന കറക്ടോഡുകേള പലകപ്പെക്ടോഴുയ പപക്ടോളനിഞ്ഞുകപക്ടോകുന സക്ടോഹചരഭ്യമുണച്ച്.  ഇതവണ
കേക്ടോരഭ്യമക്ടോയ മഴപപയ്യക്ടോതനിരനനിട്ടുയ കറക്ടോഡുകേള തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോയ പല സന്ദര്ഭങ്ങളുമുണക്ടോയനി.
പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേള മക്ടോത്രമല പഞക്ടോയതച്ച് കറക്ടോഡുകേളക്കുയ അതരതനിലള്ള
സക്ടോഹചരഭ്യയ  വരന്നുണച്ച്.  ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  കേര്ശന  നനിലപക്ടോടച്ച്
സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.  എലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളക്കുയ
ഗഭ്യക്ടോരണനി പനിരസ്പീഡച്ച് നനിശ്ചയനിക്കുന്നുപണങനിലയ അതച്ച് പക്ടോലനിക്കപപ്പെടുകേകയക്ടോ നനിഷ്കര്ഷനിക്കുകേകയക്ടോ
പചയ്യുനനില.  ഗഭ്യക്ടോരണനി പസ്പീരസ്പീഡനിനുളളനില് കറക്ടോഡുകേള തകേരകമക്ടോള കേരക്ടോറുകേക്ടോപരപക്കക്ടോണച്ച്
പുനരദരനിക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനി  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോറനില.  അതച്ച്  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരയ
കേരക്ടോറുകേക്ടോരയ തമ്മനിലള്ള ബനമക്ടോകണക്ടോ അലക്ടോത മറ്റു കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോകണക്ടോ എനറനിയനില.
ഏതക്ടോയക്ടോലയ അങ്ങപനയുള്ള കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് ഗവണ്പമന്റെച്ച് കേര്ശന സമസ്പീപനയ സസസ്പീകേരനിചച്ച്
കേസക്ടോളനിറ്റനി  ഉറപ്പുവരതക്ടോന  കേഴനിയണപമനതക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.
കറക്ടോഡുകേളുപട  കേക്ടോരഭ്യതനില്  കേസക്ടോളനിറ്റനിയുയ  ഗഭ്യക്ടോരണനിയുയ  നനിര്ബനമക്ടോക്കനി  മുകനക്ടോട്ടു
കപക്ടോകുപമന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിയുപട പ്രസക്ടോവന വക്ടോയനിക്കക്ടോനനിടയക്ടോയനി.  അങ്ങപനയുപണങനില്
അതച്ച് സസക്ടോഗതക്ടോര്ഹമക്ടോണച്ച്.  കറക്ടോഡുകേളക്കച്ച് ആവശഭ്യമക്ടോയ വസ്പീതനിയനിലക്ടോത സക്ടോഹചരഭ്യമുണച്ച്.
കറക്ടോഡുകേളക്കച്ച് വസ്പീതനികൂടക്ടോപത ഉള്ള കറക്ടോഡുകേള നനക്ടോക്കനി ഉനത നനിലവക്ടോരതനില് ടക്ടോര്
പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.  നമ്മുപട  നനിരതനില്പപ്പെക്ടോലനിയുന  ജസ്പീവനുകേള  വളപര
വലതക്ടോണച്ച്.  കരക്ടോഗയവനച്ച്   മരനിക്കുനതനികനക്കക്ടോള  കൂടുതല്കപ്പെര്  കറക്ടോഡപകേടങ്ങളനില്
സയസക്ടോനതച്ച് മരനിക്കുന്നുപവനതച്ച് വസ്തുതയക്ടോണച്ച്.  അശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മക്ടോണമക്ടോണച്ച്
അതനിനച്ച്  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണയ.  കറക്ടോഡുകേളുപട  അശക്ടോസസ്പീയത  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  പഠന
വനിഷയമക്ടോകക്കണ  ഒന്നുതപനയക്ടോണച്ച്.  കറക്ടോഡുകേള  വസ്പീതനി  കൂടക്ടോപതയുയ  വളവുകേള
ക്ളനിയര് പചയ്യക്ടോപതയുയ വലനിയ നനിലവക്ടോരതനില് ടക്ടോര് പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്.   ആവശഭ്യമക്ടോയ
വസ്പീതനിയനില്  ഉനതനനിലവക്ടോരതനില്  കറക്ടോഡുകേള  ടക്ടോര്  പചയ്യക്ടോനുള്ള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഒരകേക്ടോരഭ്യയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിയുപട ശദയനില്പപ്പെടുത്തുകേയക്ടോണച്ച്.
എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല  പനി.ഡബത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേളക്കച്ച്  വസ്പീതനികൂടക്ടോന
സസകമധയക്ടോ സലയ വനിട്ടുതരന  സന്ദര്ഭങ്ങള ഞക്ടോന കനരനില് കേണനിട്ടുളളതക്ടോണച്ച്. ഒര
ഹപസകപക്ടോലയ വക്ടോങ്ങക്ടോപത കറക്ടോഡച്ച്  വസ്പീതനിക്കൂട്ടുനതനിനച്ച് സലയ വനിട്ടുനല്കുനവര്ക്കച്ച്
മതനില്  പകേടനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോന  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോകുന്നുണച്ച്.  പപക
നനിസക്ടോരമക്ടോയ കേയ്യക്ടോലകേള വച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെച്ച് തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില.  അതനിനുള്ള
വകുപ്പെനിപലനക്ടോണച്ച്  ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്  പലകപ്പെക്ടോഴുയ  പറയുനതച്ച്.  മതനില്  പകേടനിപക്കക്ടോടുക്കുയ
കേയ്യക്ടോല വച്ചുപകേക്ടോടുക്കനിപലനച്ച് പറയുനതനില് എകന്തക്ടോ ഹവരദഭ്യമുണച്ച്.

പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  വളപര  ഭയഗനിയക്ടോയനി  എയ.സനി.  കറക്ടോഡുകേളുപട  നനിര്മ്മക്ടോണ
പ്രവര്തനവുമക്ടോയനി  വളപര കവഗതയനില് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.  അതനിപന്റെ പ്രകയക്ടോജനയ
ജനങ്ങളക്കച്ച്  ലഭഭ്യമക്ടോകേണപമങനില്  എയ.  സനി.  കറക്ടോഡനിപല  പ്രധക്ടോന  ടഇൗണുകേളക്കച്ച്
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ഹബപ്പെക്ടോസച്ച്  ഉണക്ടോകകേണതച്ച്  അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.   എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല
കൂതക്ടോട്ടുകുളയ  ഏറ്റവുയ  കൂടുതല്  ഗതക്ടോഗത  പ്രശ്നമുണക്ടോകുന  ഒര  സലമക്ടോണച്ച്.
പതക്ടോടടുത്തുള്ള  മൂവക്ടോറ്റുപുഴ,  പപരമക്ടോവര്,  അങമക്ടോലനി  തുടങ്ങനിയവപയലക്ടോയ  എയ.  സനി.
കറക്ടോഡുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട പ്രധക്ടോന ഠഇൗണുകേളക്ടോണച്ച്.  അവനിപടപയലക്ടോയ പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.
കറക്ടോഡുകേള  വളപര  നല  രസ്പീതനിയനില്  വരകേയക്ടോണച്ച്.  പകക  അതനിപന്റെ  പൂര്ണമക്ടോയ
പ്രകയക്ടോജനയ യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കച്ച് ഉണക്ടോകേണപമങനില് ഹബപ്പെക്ടോസകേള അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  അങ്ങയുപട സമയയ കേഴനിഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .    അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച്  : സര്,  എയ.  സനി.  കറക്ടോഡനിപല കൂതക്ടോട്ടുകുളയ കപക്ടോലള്ള
സലങ്ങളക്കച്ച് അതനിനുള്ള സക്ടോഹചരഭ്യയ അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഒരക്കണയ.  അതുകപക്ടോപല
കകേന്ദ്ര കറക്ടോഡച്ച് ഫണനില് നനിന്നുയ കേഴനിഞ സക്ടോമതനികേ വര്ഷവുയ ഈ വര്ഷവുയ ഒര
കറക്ടോഡുകപക്ടോലയ  ലഭനിചനിടനിപലനക്ടോണച്ച്  മനസനിലക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിഞതച്ച്.   അതച്ച്  നമുക്കച്ച്
ലഭഭ്യമക്ടോകകേണതക്ടോണച്ച്.   അതരയ  പദതനികേളനില്   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  കകേരളകതക്ടോടച്ച്
വനിമുഖത കേക്ടോണനിക്കുന്നുപവനതച്ച് ഒര വനിഷയമക്ടോയനി നമ്മുപട മുനനില് നനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
അക്കക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് നടപടനി ഉണക്ടോകേണയ.

വനയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  ഒര  കേക്ടോരഭ്യയ  കൂടനി  സൂചനിപ്പെനിചച്ച്  ഞക്ടോന
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  Man-animal  conflict-പനക്കുറനിചച്ച് പല എയ.എല്.എ.-
മക്ടോരയ  ഇവനിപട  സൂചനിപ്പെനിച്ചു.  നക്ടോയള  മനുഷഭ്യപര  ആകമനിക്കുന  സയഭവങ്ങള  ഒര
ഭക്ടോഗതച്ച്,  മപറ്റക്ടോര  ഭക്ടോഗതച്ച്  വനഭ്യമൃഗങ്ങള  നക്ടോടനികലക്കച്ച്  ഇറങ്ങനിവനച്ച്  ജനങ്ങപള
ആകമനിക്കുന്നു.  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുപട കുറവച്ച്  പലകപ്പെക്ടോഴുയ മൃഗങ്ങപള ഗക്ടോമങ്ങളനികലയച്ച്
ഇറക്കുന്നു.  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  കേക്ടോടുകേളനില്  പചക്കച്ച്  ഡക്ടോമുകേള
നനിര്മ്മനിചച്ച്  തനതക്ടോയ  ജലകസക്ടോതസ്സുകേളുയ  വക്ടോടര്  കബക്ടോഡസ്പീസയ  സയരകനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്
മൃഗങ്ങളക്കച്ച് ആവശഭ്യമക്ടോയ സക്ടോഹചരഭ്യങ്ങള അവനിപടതപന ഒരക്കനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
പരനിശമങ്ങള നടതനിയതക്ടോയനി  അറനിയക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു.  അതനിപന്റെ  നടപടനികേള  ഈ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നുകണക്ടോ  ഇലകയക്ടോ  എന റനിയക്ടോന  ആഗഹമുണച്ച്.
ഇപലങനില് അതരതനിലള്ള നടപടനികേളനില് നയപരമക്ടോയ തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കണയ.

കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട വനില വളപരകയപറ വര്ദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കേഴനിഞ മൂന്നുമക്ടോസമക്ടോയനി
സബ്സനിഡനി  ലഭനിക്കക്ടോത  സക്ടോഹചരഭ്യമുണച്ച്.  ഇതരതനിലള്ള  വനിഷയങ്ങള  വളപര
ഗഇൗരവകമറനിയതക്ടോണച്ച്.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോപര  ബക്ടോധനിക്കുന  ഇതരയ  വനിഷയങ്ങളനില്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തുറന സമസ്പീപനയ  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.
ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള എതനിര്ക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    കജക്ടോര്ജച്ച്  എയ  .    കതക്ടോമസച്ച്: സര്,  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
പൂര്ണമക്ടോയുയ പനിന്തുണയകേയക്ടോണച്ച്.  മറ്റു  വനിഷയങ്ങളനികലക്കച്ച് കേടക്കുനതനിനുമുനപക്ടോയനി
ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങള സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോന ആഗഹനിക്കുന്നു.  അതനിപലക്ടോനച്ച്  വനയ  വകുപ്പെനിപന്റെ
പതറ്റക്ടോയ  നടപടനികേള  തനിരകതണതനിപനക്കുറനിചക്ടോണച്ച്.  മലകയക്ടോര  കമഖലയനിപല
851/2019
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കൃഷനിക്കക്ടോരപട ഭൂമനി വനയ വകുപ്പെച്ച് ഏകേപകസ്പീയമക്ടോയനി സര്കവ്വ നടതനി പജണയനിടച്ച്
തനിരനിക്കുനതനിപന്റെ  ഫലമക്ടോയനി  എപന്റെ  നക്ടോടനില്  കേണനിയറക്ടോതച്ച്  കജക്ടോസച്ച്  എനയക്ടോള
ആത്മഹതഭ്യ പചയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  6  ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്  3  ഏക്കറുയ
ഇങ്ങപന  കവര്തനിരനിച്ചുകപക്ടോയതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ആത്മഹതഭ്യ  പചകയ്യണനിവനതച്ച്.
അതനിനക്ടോല്  വനയ/റവനവ്യൂ  വകുപ്പുകേള,  തകദ്ദേശ  സസയയഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിപല
പ്രതനിനനിധനികേള എനനിവര് കചര്ന്നുള്ള കജക്ടോയനിന്റെച്ച്  പവരനിഫനികക്കഷനനിലൂപട  മക്ടോത്രകമ
ഈ  സര്കവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോവ  എന  നനിര്കദ്ദേശമക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
വയവക്ടോനുള്ളതച്ച്.

വയനക്ടോടച്ച് ചുരയ പൂര്ണമക്ടോയുയ തനിരവമക്ടോടനി നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിലക്ടോണച്ച് സനിതനി
പചയ്യുനതച്ച്.  ചുരതനിപല  5,  6,  7  എനസ്പീ  പഹയര്പനിന  പബന്റുകേളനില്  പപടല്സച്ച്
പക്ടോകുനതനിനക്ടോയനി പനി.ഡബത.ഡനി. ഒര പപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി. അതനിനക്ടോയനി 0.3
പഹകര്  ഭൂമനിയക്ടോണച്ച്  യഥക്ടോര്ത്ഥതനില്  വനയ  വകുപ്പെച്ച്  വനിട്ടുപകേക്ടോടുകക്കണതച്ച്.  മക്ടോസങ്ങളുപട
എഴുത്തുകുത്തുകേളക്കുകശഷയ സലയ വനിട്ടുപകേക്ടോടുക്കക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.  അതനിനുകശഷയ
അവര് ഏകേപകസ്പീയമക്ടോയനി  മരതനിപന്റെ വനിലനനിശ്ചയനിചച്ച്  മുറനിക്കപപ്പെടുന മരതനിപന്റെ
പതനിരടനി  മരയ  വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  8  ലകയ  രൂപ  പകേടനിവയണപമനച്ച്
ആവശഭ്യപപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  എനക്ടോല്  ഈ  മരയ  കലലയ  വനിളനിചക്ടോല്  എത്രരൂപ
കേനിട്ടുപമനച്ച് ആര്ക്കുമറനിയനില. അനുമതനി പകേക്ടോടുതതനിനുകശഷയ പനിപനയുയ 14 ലകയ
രൂപ  കൂടനി  പകേടനിവയണപമനച്ച്  പറയുകേയക്ടോണച്ച്.  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കച്ച്  ഒരനിക്കല്
അനുവദനിച തുകേയപുറകമ അഡസ്പീഷണലക്ടോയനി  14  ലകയ രൂപയുപട സക്ടോങ്ഷനകൂടനി
വക്ടോകങ്ങണ സനിതനിയക്ടോണച്ച്. ആദഭ്യയതപന ഇപതലക്ടോയ പറഞനിരന്നുപവങനില് ഒരമനിചച്ച്
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോമക്ടോയനിരന്നു.  ഇങ്ങപന  ഘടയഘടമക്ടോയനി  പറയുനതച്ച്  കേക്ടോരണയ
പ്രവൃതനി നസ്പീണ്ടുകപക്ടോകുയ.

വനഭ്യജസ്പീവനി  പ്രശ്നയ-ആന,  കുരങ്ങച്ച്,  പടനി,  പനനി  ഇവപയലക്ടോയ  നക്ടോടനില്
വനിലസനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  വനക്ടോന്തരങ്ങളനില് ആവശഭ്യമക്ടോയ ഭകണയ ലഭഭ്യമലക്ടോപത
വരനതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഇവ  വനതനിനച്ച്  പുറകതക്കച്ച്  വരനതച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്
വനതനിനുള്ളനില്  ആനകേളക്കച്ച്  ഭകണതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  ഈറ്റ,  മുള  തുടങ്ങനിയവ
വച്ചുപനിടനിപ്പെനിക്കുനതനിനുയ ജലലഭഭ്യത ഉറപ്പുവരത്തുനതനിനുമക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ കമസ്പീകേരണയ
ഉണക്ടോക്കണയ.  അതുകപക്ടോപല  കദശസ്പീയ  ഗക്ടോമസ്പീണ  പതക്ടോഴനിലറപ്പുപദതനി  പ്രകേക്ടോരയ
വനക്ടോതനിര്തനി പൂര്ണമക്ടോയുയ മതനില്പകേടനി സയരകനിക്കുന നടപടനി സസസ്പീകേരനികക്കണതുണച്ച്
എനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് നനിര്കദ്ദേശനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്  ചരനിത്രതനിപല  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച് തുടക്കയകുറനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഹനില് പപഹകവ,  തസ്പീരകദശ പപഹകവ,
നക്ടോഷണല്  പപഹകവ  എനനിവപയലക്ടോയ  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തുതപന
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  നടപടനികേളുമക്ടോയനി  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനനി
മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകുനതച്ച്  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  അഭനിനന്ദനക്ടോര്ഹവുയ  ശക്ടോഘനസ്പീയവുമക്ടോണച്ച്.
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അതരതനിലള്ള എലക്ടോ നടപടനികേളുയ എത്രയുയകവഗയ ഫലസനിദനി കേക്ടോണപട എനച്ച്
ആശയസനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. പനി.ഡബത.ഡനി. രയഗപത അഴനിമതനി അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
അകദ്ദേഹയ  വലനിപയക്ടോര  യുദതനില്  ഏര്പപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  പ്രവൃതനി  പടണര്
പചയ്യുകമക്ടോഴുളള  കററ്റനിനുകശഷയ  പ്രവൃതനി  നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  റനിപപവസ്ഡച്ച്
എസനികമറ്റച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  അതനിപന്റെ  മറവനില്  കകേക്ടോടനികേള  പകേക്ടോള്ളയടനി
ക്കുകേയുമക്ടോയനിരന്നു  കനരപത  പചയ്തനിരനതച്ച്.  യക്ടോപതക്ടോര  കേക്ടോരണവശക്ടോലയ
റനിപപവസ്ഡച്ച്  എസനികമറ്റച്ച്  അനുവദനിക്കനിപലന  നനിലപക്ടോടച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി
സസസ്പീകേരനിചതനിപനത്തുടര്നച്ച്  ആ  രയഗതച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  മക്ടോറ്റമുണക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനിയുപട  സസന്തക്കക്ടോര്  ആവശഭ്യപപ്പെടുനതനിനുമക്ടോത്രയ  ഫണച്ച്
അനുവദനിക്കുകേ  എനതക്ടോയനിരന്നു  പണ്ടുണക്ടോയനിരനതച്ച്.  അതനില്  സവനികശഷമക്ടോയ
പ്രക്ടോവസ്പീണഭ്യയ കനടനിയ ഒര മുസസ്പീയലസ്പീഗച്ച് എയ.എല്.എ. ഉണച്ച്. ഞങ്ങളുപട അയല്വക്ടോസനിയക്ടോണച്ച്.
ടസന്റെനി  ടസന്റെനി  എനക്ടോണച്ച്  അവനിപട  അറനിയപപ്പെടുനതച്ച്.  20  ശതമക്ടോനയ  മനിനനിസറുപട
ആഫസ്പീസനില്,  പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില്,  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനിയുപട  ആഫസ്പീസനില്,
പനിപന  കേരക്ടോറുകേക്ടോരയ  ഇവപരലക്ടോയകൂടനി  20 ശതമക്ടോനയ.  അങ്ങപന  ടസന്റെനി  ടസന്റെനി
എനറനിയപപ്പെടുന ഒര സയവനിധക്ടോനയ അവനിപട ഉണക്ടോയനിരന്നു.  അപതലക്ടോയ ഇകപ്പെക്ടോള
പൂര്ണമക്ടോയുയ നനിലചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അതുപകേക്ടോണച്ച് അഴനിമതനിരഹനിതമക്ടോയ പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പെച്ച് സക്ടോധഭ്യമക്ടോകുപമനക്ടോണച്ച് നമ്മുപട പ്രതസ്പീക. എനനിക്കതനില് സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്,
പകേടനിട നനിര്മ്മക്ടോണരയഗതച്ച് ഒകര പപടപ്പെച്ച് പകേടനിടങ്ങളക്ടോണച്ച് കേണ്ടുവരനതച്ച്.  തസ്പീപപ്പെടനി
കമല്ക്കുകമല്  അടുക്കനിവചതുകപക്ടോലള്ള  സനിസമക്ടോണച്ച്.  അതനിനുപകേരയ  വക്ടോസ്തുശനില്പ്പെ
ഭയഗനിയുള്ള പകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനക്ടോയനി  1972-ല് പക്ടോര്ലപമന്റെച്ച് പക്ടോസക്ടോക്കനിയ
ആര്ക്കനിപടക്റ്റച്ച്സച്ച്  ആകച്ച്  ഇവനിപട  നടപ്പെനില്വരതക്ടോന  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി
മുനകേപയ്യടുകക്കണതുണച്ച്.  അതുകപക്ടോപലതപന  അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീസച്ച്  സക്ടോങ്ഷന,
പടകനിക്കല്  സക്ടോയഗ്ഷന,  പടണര്  നടപടനി  എനനിവയനിടയനിപല  സമയഹദര്ഘഭ്യയ
കുറയനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി സസസ്പീകേരനികക്കണതുണച്ച്. സമയയ ലക്ടോഭനിക്കുകേ എനതച്ച്
ഏറ്റവുയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട ഒര ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്. റബ്ബപപറസ്ഡച്ച് ബനിറ്റുമനിന ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേ
എനതച്ച്  റബ്ബര്  കൃഷനിക്കക്ടോപര  സയരകനിക്കുനതനിനുയ  കറക്ടോഡനിപന്റെ  പപലഫച്ച്  കൂടുതല്
നസ്പീട്ടുനതനിനുയ  ഉപകേരനിക്കുയ.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  റബ്ബപപറസ്ഡച്ച്  ബനിറ്റുമനിന  എലക്ടോ
കമഖലകേളനിലയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനി തസ്പീരമക്ടോനനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്
പറയുവക്ടോനുള്ളതച്ച്.

കറക്ടോഡച്ച്  പണനിതനിട്ടുകവണയ  കറക്ടോഡച്ച്  കുഴനിക്കക്ടോന  എന്നുപറഞച്ച്  കേക്ടോത്തു
നനില്ക്കുനവരണച്ച്.  സര്ക്കക്ടോര്  കജക്ടോലനി  കേനിടനിയനിട്ടുകവണയ  ലസ്പീപവടുക്കക്ടോന  എന്നു
പറയുനതുകപക്ടോപല  കറക്ടോഡുപണനി  പൂര്തനിയക്ടോയക്ടോല്  പനികറ്റന്നുതപന  വക്ടോടര്
അകതക്ടോറനിറ്റനിക്കക്ടോകരക്ടോ  പടലനികഫക്ടോണ് കകേബനിളുകേക്ടോകരക്ടോ  ഇലകനിസനിറ്റനി  കബക്ടോര്ഡുകേക്ടോകരക്ടോ
അപലങനില് മറ്റക്ടോപരങനിലകമക്ടോ കറക്ടോഡച്ച് കുഴനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഒരനിക്കല് പണനി പൂര്തനിയക്ടോയ
കറക്ടോഡച്ച്  ഇങ്ങപന  കുഴനിക്കുനതുമൂലയ  വളപര  ബദനിമുട്ടുണക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്
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കനരപതതപന എപന്തലക്ടോയ  ആവശഭ്യങ്ങള ഉപണനച്ച്  മനസനിലക്ടോക്കനി അതനുസരനിച്ചുള്ള
പപ്രക്ടോവനിഷനസച്ച് പപ്രക്ടോപപവഡച്ച് പചയ്തച്ച് കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ ഡനിപപസന
അയഗസ്പീകേരനിക്കക്ടോന പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോകകേണതുണച്ച്.

ഇവനിപട  ഈ  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  എതനിര്ക്കക്ടോന  ആര്ക്കുയ  കേഴനിയനില.  ഈ
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  എതനിര്ക്കുനവപര  നക്ടോടനിപല  ജനങ്ങള  പവറുകത  വനിടുപമനച്ച്
കേരതണ.  ഞങ്ങളുപട സലത്തുണക്ടോയ അനുഭവയ പറയക്ടോയ.  കേര്ഷകേപതക്ടോഴനിലക്ടോളനി
പപനഷന,  വനിധവക്ടോ  പപനഷന  തുടങ്ങനിയ  കകമപപനഷനുകേപളലക്ടോയ  കൃതഭ്യമക്ടോയനി
വനിതരണയ  പചയ്തതനിപനത്തുടര്നച്ച്,  കനരപത  സഖക്ടോവച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതക്ടോനന്ദന  മുഖഭ്യമനനിയക്ടോയനിരന  കേക്ടോലതച്ച്  12  മക്ടോസപത  കുടനിശനികേ  ഒനനിച്ചു
പകേക്ടോടുതകപ്പെക്ടോള  ഞങ്ങളുപട  നക്ടോടനില്  ഒരക്ടോള  സകന്തക്ടോഷയപകേക്ടോണച്ച്  ഹൃദയയപപക്ടോടനി
മരനിച്ചുകപക്ടോയനി.  കേനിലക്കയ  സനിനനിമയനില്  ഒര  കേകനിക്കച്ച് കലക്ടോടറനി  അടനിച  സയഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഇനപസന്റെനിനച്ച് കലക്ടോടറനി അടനിചതക്ടോയനി കരവതനി വക്ടോയനിചച്ച്
കകേളപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ആദഭ്യമക്ടോദഭ്യയ  നമര്  വക്ടോയനിചകപ്പെക്ടോള  അയക്ടോള  അതച്ച്
വനിശസസനിചനിരനനില, അവസക്ടോനപത നമരകേള വക്ടോയനിചകപ്പെക്ടോള അയക്ടോളുപട കലക്ടോടറനി
ടനിക്കറ്റനിനുതപനയക്ടോണച്ച് ഹപ്രസച്ച് കേനിടനിയപതനറനിഞച്ച് അകദ്ദേഹയ കബക്ടോധയ പകേട്ടുവസ്പീണു
എനതക്ടോയനിരന്നു  ആ  ചനിത്രതനിപല  ഒര  രയഗയ.  അതുകപക്ടോപല  ഞങ്ങളുപട
പുല്ലൂരക്ടോയപക്ടോറയനിപല  കുടക്ടോയനി  എന്നു  വനിളനിക്കുന  കവലക്ടോയുധന,  അനച്ച്  1,440
രൂപയക്ടോയനിരന്നു അയക്ടോളക്കച്ച് പപനഷന കേനിടനിയതച്ച്.  അതച്ച് എണനിപയണനി ആയനിരയ
രൂപ വപര എണ്ണുകമക്ടോഴുയ വലനിയ കുഴപ്പെമുണക്ടോയനില. 1,100  രൂപ എണ്ണുകമക്ടോകഴക്കുയ
അയക്ടോളുപട  പപകേ  വനിറച്ചുതുടങ്ങനി.  1,200  രൂപ  എന്നുപറഞച്ച്  പനണക്ടോമപത
നൂറനിപന്റെ  കനക്ടോടച്ച്  എണ്ണുകമക്ടോകഴക്കുയ  അയക്ടോളക്കച്ച്  ശബമനിടറനി.  ചുരക്കതനില്  1,300
രൂപ എണനിയകപ്പെക്ടോകഴയയ സകന്തക്ടോഷയപകേക്ടോണച്ച് വസ്പീണച്ച് അവനിപടതപന പനിടഞ്ഞുമരനിച്ചു.
ഈ അനുഭവമുള്ളതുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന ഇതവണ പതരപഞടുപ്പുകേക്ടോലത്തുയ പനിനസ്പീടുയ
പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങളുപട  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വരയ  എലക്ടോ  കുടനിശനികേയുയ  തരയ  അകപ്പെക്ടോള
സകന്തക്ടോഷക്ടോധനികേഭ്യയപകേക്ടോണച്ച് ആരയ ഹൃദയയപപക്ടോടനി മരനിക്കക്ടോന ഇടവരരതച്ച് എന ഒര
സൂചന  കനരപത പകേക്ടോടുതനിരന്നു.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഇതവണ  അങ്ങപനപയക്ടോര
അനുഭവയ  ഉണക്ടോയനില.  പകക  80  വയസക്ടോയ  ഒര  അമ്മ,  അവര്ക്കച്ച്  ഇതവണ
പതനിരപതനിനക്ടോയനിരകതക്ടോളയ രൂപ പപനഷന കേനിടനി. അരപ്പെവപന്റെ ഒര മക്ടോലയുയ ഒര
പചറനിയ  കലക്ടോക്കറ്റുയ  വക്ടോങ്ങനി.  അവരപട  ജസ്പീവനിതതനില്  ആദഭ്യമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച്  ഒര
സസര്ണമക്ടോല ഇടുനതച്ച്. അവരപട വസ്പീടനിപന്റെ പതക്ടോടടുതച്ച് ഒര കേലഭ്യക്ടോണവസ്പീടനില് ഞക്ടോന
കപക്ടോയകപ്പെക്ടോള  അവര്  എപന  വനിളനിച്ചു.  പകേടനിപ്പെനിടനിചച്ച്  തലയനില്  ഉമ്മവചനിടച്ച്
പറയുകേയക്ടോണച്ച്  "കമക്ടോകന നനിപന്റെ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വനച്ച്  ഞങ്ങപള സഹക്ടോയനിച്ചു.  ഞക്ടോപനപന്റെ
ജസ്പീവനിതതനില് ആദഭ്യമക്ടോയനി  ഒര സസര്ണമക്ടോല ധരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.”കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോര്
നടത്തുന  തനിരവമക്ടോടനി  മക്ടോര്ക്കറ്റനിയഗച്ച്  പസക്ടോപപസറ്റനിയുപട  പ്രസനിഡന്റെച്ച്  എകനക്ടോടച്ച്
പറഞതച്ച് അവരപട ചരനിത്രതനില് ആദഭ്യമക്ടോയനി  ഈ ഓണക്കക്ടോലതച്ച് ഒകനകേക്ടോല്
കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട കേചവടയ നടന്നു എനക്ടോണച്ച്.  ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഇലക്ടോയനിരന്നുപവങനില്
ഇതച്ച്  സക്ടോധനിക്കുമക്ടോയനിരനനില  എനച്ച്  കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോര്  പറയുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇങ്ങപനയക്ടോണച്ച്
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ബഹുജനങ്ങള ചനിന്തനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.  പപക്ടോതുജനങ്ങളുപട അഭനിപ്രക്ടോയയ ഇങ്ങപന
നനില്ക്കുകമക്ടോള ഇവനിപടവനച്ച്  സൂരഭ്യപന  മറയക്ടോന പക്ടോഴച്ച് മുറയ  എടുതച്ച്  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുനതു
കപക്ടോപല വൃഥക്ടോവനിലക്ടോയ അഭഭ്യക്ടോസങ്ങളുമക്ടോയനി ഇവര് ഇറങ്ങുകേയക്ടോണച്ച്.  സഖക്ടോവച്ച് ഇ. പനി.
ജയരക്ടോജന  ഇകപ്പെക്ടോള  രക്ടോജനിവച്ചു.  ഇനനി  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിപയക്കൂടനി
രക്ടോജനിവയനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്  ശമയ.  ഇകപ്പെക്ടോള  കേണനികല  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ  അവസ;
കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോര്  മുഖഭ്യമനനിപയക്കൂടനി  അകനസഷണ  പരനിധനിയനില്പപ്പെടുതണപമനച്ച്
ആവശഭ്യപപ്പെടകപ്പെക്ടോള ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബച്ച്  അതനിപനക്കുറനിചച്ച്
ഒരകരയ  മനിണ്ടുനനില.  എനനിക്കച്ച്  അകദ്ദേഹപത അഭനിനന്ദനിക്കണപമനച്ച്  കതക്ടോനനികപ്പെക്ടോയനി.
അകദ്ദേഹയ പറഞ്ഞു ഒര ചര്ചപയക്ടോപക്ക ആവക്ടോമക്ടോയനിരന്നു എനച്ച്.  ചര്ചയനിലക്ടോതതു
പകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോനങ്ങുകപക്ടോയനി.  ശസ്പീ.  മക്ടോണനിസക്ടോര് പറഞ്ഞു,  എനനിക്കച്ച് പ്രതനികഷധമുണച്ച്,
പകക  ഞക്ടോന  വക്ടോക്കഇൗടനിനനില.  എന്തക്ടോണച്ച്  ഇതച്ച്  സൂചനിപ്പെനിക്കുനതച്ച്;  മഹക്ടോനക്ടോയ
സഖക്ടോവച്ച്  ഇ.  എയ.  എസച്ച്.  അവസക്ടോനമക്ടോയനി  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  നടതനിയ  ഒര
പ്രസയഗതനില്  പറഞ്ഞു,  'കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  1967-പല  സയഖഭ്യയുപട  വക്ടോലനിലക്ടോത
അവസയനികലക്കച്ച് എത്തുയ. (എന്നുവചക്ടോല് അതച്ച്  9  ആയനിരന്നു.)  അതച്ച് കേക്ടോണക്ടോന
ഒരപകക  ഞക്ടോനുണക്ടോവനിപലങനിലയ  ഈ  നക്ടോടനിപല  ജനങ്ങള  അതച്ച്  കേക്ടോണുയ.'  ആ
അവസയനികലയച്ച്  എതനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഞക്ടോന  കചക്ടോദനിക്കപട,  ശസ്പീപത്മനക്ടോഭസസക്ടോമനി
കകത്രതനിപല സസര്ണനനികകപയ കേഴനിഞക്ടോല്പ്പെനിപന ഏറ്റവുയ വലനിയ നനികകപയ
ഉണക്ടോയതച്ച് മുനമനനി ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബവനിപന്റെ കലക്ടോക്കറനിലകല;  ശസ്പീപത്മനക്ടോഭസസക്ടോമനി
കകത്രതനിനച്ച് സമക്ടോനമക്ടോയ സസര്ണനനികകപമുള്ള മുനമനനി ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബവനിപന്റെ
രക്ടോജനിക്കതച്ച്  കേസ്പീശയനില്വചച്ച്  പത്തുപതനിനഞച്ച്  ദനിവസകതക്ടോളയ  നടന ശസ്പീ.  ഉമ്മന
ചക്ടോണനിയക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട  ഇരനിക്കുനതച്ച്.  അകദ്ദേഹയ  ഒരകരയ  മനിണനികയക്ടോ  ഈ
പ്രശ്നതനില്;  എന്തക്ടോണച്ച് മനിണക്ടോതതച്ച്?  ശസ്പീ.  പകേ.  ബക്ടോബപവന അഴനിമതനിവസ്പീരനക്ടോയ,
കകേരളയ  കേണനിട്ടുള്ള ഏറ്റവുയ ഭസ്പീകേരമക്ടോയ അഴനിമതനി നടതനിയ മുനമനനിയുപട രക്ടോജനി
വക്ടോങ്ങനി  കേസ്പീശയനില്  പകേക്ടോണ്ടുനടന  മുന  മുഖഭ്യമനനി  ജയരക്ടോകജടപന്റെ  രക്ടോജനിപയ
സയബനനിചച്ച് പറഞതച്ച് എന്തക്ടോപണനറനിയക്ടോകമക്ടോ; 'ഓ, ഇതച്ച് ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന
ആദഭ്യമക്ടോയനിടങ്ങച്ച്  പചയ്യുനതക്ടോകണക്ടോ;  ഇപതക്ടോപക്ക  ഞങ്ങളുയ  പണച്ച്  പചയ്തതകല.'
എനക്ടോണച്ച്.

3.00 PM]

കസക്ടോഷഭ്യല്  മസ്പീഡനിയയനില്  ഒര  പപവറല്  വനനിട്ടുണച്ച്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ഉമ്മന
ചക്ടോണനി അപതക്ടോനച്ച് ശദനിക്കുനതച്ച് നലതക്ടോണച്ച്.  എന്തക്ടോപണനച്ച്  അറനിയക്ടോകമക്ടോ ? ഉമ്മന
ചക്ടോണനി  ചനിരനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകമക്ടോള ആത്മഗതയ - 'പശ മണന.' ആപരപ്പെറ്റനിയക്ടോണച്ച്
പറയുനപതനച്ച് അറനിയക്ടോകമക്ടോ? ജയരക്ടോകജടപനപ്പെറ്റനിയക്ടോണച്ച് പറയുനതച്ച്.  'ഇതുകപക്ടോലള്ള
കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്കുകവണനി ആപരങനിലയ രക്ടോജനിവയകമക്ടോ?' അകദ്ദേഹപതക്കുറനിചച്ച് കചക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
രക്ടോജനിവചതച്ച് മണതരമക്ടോപണനക്ടോണച്ച് ആ പറഞതനിപന്റെ അര്ത്ഥയ.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
കുഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബച്ച്  എന്തക്ടോണച്ച്  പറഞതച്ച്?  ഇപതക്ടോപക്ക കരഖപപ്പെടുകതണ
ആവശഭ്യമുണക്ടോയനിരകനക്ടോ  എനക്ടോണച്ച്;  പവറുപത  പറഞക്ടോല്  കപക്ടോരക്ടോയനിരകനക്ടോ
ഞങ്ങപളക്ടോപക്ക  അങ്ങപനയകല  പചയ്തതച്ച്.  ഒര  ഉപകദശമക്ടോണച്ച്.  ഞങ്ങപളലക്ടോ
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കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ  കഫക്ടോണനില്ക്കൂടനി  പറയുകേയക്ടോയനിരന്നു.  നനിങ്ങള  വനിഡനിതയപകേക്ടോണച്ച്
എഴുതനിപക്കക്ടോടുത്തു.  ആ ഒര പതറ്റക്ടോണച്ച്  ജയരക്ടോകജടന  പചയ്തപതനക്ടോണച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
കുഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  പറഞതച്ച്.   ഇലക്ടോത  ഒര  പ്രശ്നതനിപന്റെ
കപരനില്,  അഴനിമതനി  ആകരക്ടോപണയ  ഉനയനിചച്ച്  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന  തക്ടോറടനിക്കുകേ,
അതനിപന്റെ പപപ്രയ ടക്ടോര്ജറ്റക്ടോയനി ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനിപയ തപന വയകേ.  ഞക്ടോന
ഒരകേക്ടോരഭ്യയ  വളപര  വഭ്യകമക്ടോയനി  പറയക്ടോന  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  തലകശരനിയനിലയ
കേണ്ണൂരമുള്ള ആര്.എസച്ച്.എസച്ച്.-കേക്ടോരപട നസ്പീടനിപ്പെനിടനിച കേഠക്ടോരകേളക്കുയ വലനിപചറനിഞ
കബക്ടോയബകേളക്കുയ നടുവനിലൂപട  കേനല്വഴനികേള തക്ടോണനിയക്ടോണച്ച്  സഖക്ടോവച്ച്  പനിണറക്ടോയനി
വനിജയന കകേരളതനിപന്റെ മുഖഭ്യമനനിയക്ടോയതച്ച്.  സൂരഭ്യകതജസക്ടോര്ന ആ വഭ്യകനിതസപത
ഇതനിപന്റെ  കപരനില്  കേളങപപ്പെടുതക്ടോപമനച്ച്  നനിങ്ങള  വനിചക്ടോരനിചക്ടോല്  അതച്ച്  നടക്കനില.
ജനങ്ങള അയഗസ്പീകേരനിചനിട്ടുള്ള, കകേക്ടോണ്ഗസ്സുകേക്ടോരളപപ്പെപടയുള്ള സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങള
പനഞനികലറ്റനിയ ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിപന തക്ടോറടനിക്കക്ടോന നനിങ്ങള വൃഥക്ടോ ശമനിക്കണ. ശസ്പീ.
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശപനകപ്പെക്ടോപലയുള്ളവര്  നനിരക്ടോശപകേക്ടോണച്ച്  എപന്തങനിലയ  പറഞ്ഞു
പറ്റനിക്കുയ.  അതച്ച് സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന ഇകപ്പെക്ടോള ഒരപക്ടോടച്ച്
ആത്മഗതയ പറഞ്ഞുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന ചക്ടോണനിയുയ ശസ്പീ.  രകമശച്ച്
പചനനിതലയുയ ശസ്പീ. വനി. എയ. സധസ്പീരനുപമക്ടോപക്ക കനതൃതസയ മക്ടോറക്ടോപത കകേരളതനിപല
കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  രകപപ്പെടുകേയനില,  അടുത  ദനിവസയ  ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന
പറയുകേയക്ടോണച്ച്  കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  എങ്ങപന  രകപപ്പെടക്ടോന  എനച്ച്.  അവരപട  സ്കസക്ടോഡച്ച്
വര്ക്കനിപനപ്പെറ്റനി ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന പറഞ്ഞു-കുകറ വയസനക്ടോരയ കേഇൗതുകേയപകേക്ടോണച്ച്
കൂപടനടക്കുന കുറചച്ച് കുടനികേളുയ മക്ടോത്രമക്ടോണുള്ളതച്ച്;  പക്ടോര്ടനി പ്രവര്തകേരനില.  ഇതകല
കകേക്ടോണ്ഗസനിപന്റെ  അവസ.  ഇനച്ച്  നനിയമസഭയനില്  കേക്ടോണനിച  നയമക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.
കുഞക്ടോലനിക്കുടനിയുയ  പക്ടോര്ടനിയുയ  തുടരനപതങനില്  ഇയ.എയ.എസച്ച്.-പന്റെ  പ്രവചനയ
സക്ടോകക്ടോല്ക്കരനിക്കക്ടോന  അടുത  പതരപഞടുപ്പുവപര  കേക്ടോതനിരനികക്കണനിവരനില.
കകേക്ടോണ്ഗസച്ച്  വക്ടോലനിലക്ടോത  ഒനപതക്ടോയനിമക്ടോറുയ  എന്നുമക്ടോത്രയ  പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള വസ്പീണ്ടുയ പനിന്തുണച്ചുപകേക്ടോണച്ച് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷസ്പീര് :  സര്,  ഞക്ടോന  ഇഇൗ  ഉപധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  വനതനിനുകശഷയ  പകേല്സമയങ്ങളനില്
നക്ടോയളുപട ആകമണയകേക്ടോരണയ മനുഷഭ്യര്ക്കച്ച് കറക്ടോഡനില്ക്കൂടനി നടക്കക്ടോന കേഴനിയുനനില.
രക്ടോത്രനികേക്ടോലങ്ങളനില് മനുഷഭ്യപര സനി.പനി.പഎ.(എയ)-കേക്ടോര് ആകമനിചച്ച് പകേക്ടോല്ലുകമക്ടോപയന
ഭയയകേക്ടോരണയ  പുറതനിറങ്ങക്ടോന  കേഴനിയുനനില.  എവനിപടയക്ടോണച്ച്  സമക്ടോധക്ടോനമുള്ളതച്ച്?
കകേക്ടോണ്ഗസനിപന്റെ  ചരനിത്രപതക്കുറനിചച്ച്  അവര്  പറഞകപ്പെക്ടോള  ആ  പക്ടോര്ടനി  വക്ടോലനിലക്ടോത
ഒനപതക്ടോകുപമപനക്ടോപക്ക ഇവനിപട ചനിലര് ആകകപനിക്കുന്നു.  നനിങ്ങളുപട പക്ടോര്ടനിയുപട
അവസപയന്തക്ടോപണനറനിയക്ടോന  പശ്ചനിമ  ബയഗക്ടോളനികലപക്കക്ടോനച്ച്  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്
മനസനിലക്ടോകുയ.  നനിങ്ങള  കകേക്ടോണ്ഗസനിപന  എന്തനിനക്ടോണച്ച്  എടകങ്ങറക്ടോക്കുനതച്ച്?
നനിങ്ങളുപട  വലനിപ്പെയ  എത്രപയന്നുള്ളതച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഞങ്ങളക്കകല അറനിയൂ.  ഇവനിപട
രക്ടോജനിവച മുനമനനി ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജകനക്ടോടച്ച്  എനനിക്കച്ച്  ബഹുമക്ടോനമക്ടോണുള്ളതച്ച്.
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രണച്ച്  മനനിമക്ടോരക്ടോണച്ച്  ഇവനിപട  ശുദഗതനിക്കക്ടോരക്ടോയുളളതച്ച്.  ഒനച്ച്  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.
ജയരക്ടോജനുയ മപറ്റക്ടോനച്ച് ശസ്പീ.  ജനി.  സധക്ടോകേരനുമക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന അനച്ച്
മുഹമ്മദക്ടോലനിയുപട മരണപതപ്പെറ്റനി പറഞകപ്പെക്ടോള എലക്ടോകപരയകൂടനി അകദ്ദേഹതനിപന്റെ
കനപരകൂടനി.  എനക്ടോല്  ഇതരയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില്  കഡക്ടോകകററ്റുയ  വനിവരവുമുള്ള
പണ്ഡനിതനക്ടോരക്ടോയ  ആളുകേള  കവപറയുമുണകലക്ടോ  നനിങ്ങളുപട  കൂപട.  കഡക്ടോ.  പകേ.  ടനി.
ജലസ്പീല്,  അകദ്ദേഹയ വലനിയ ബദനിജസ്പീവനിയക്ടോണകലക്ടോ,  അകദ്ദേഹയ ആര്ടനിസച്ച്  ശങറനിപന
കേക്ടോര്ട്ടൂണനിസച്ച്  ശങറക്ടോക്കനി.  അകപ്പെക്ടോള  ആരയ  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  പുറപകേകൂടക്ടോന
ഉണക്ടോയനിരനനിലകലക്ടോ.  ശസ്പീമതനി പകേ.  പകേ.  പപശലജ ടസ്പീചര് മുഖഭ്യമനനിപയ  Honourable
Prime Minister Pinarayi Vijayan എനച്ച് പറഞകപ്പെക്ടോള ആരയ ഇലക്ടോയനിരനകലക്ടോ,
ഇഇൗ  മസ്പീഡനിയക്കക്ടോപരലക്ടോയ  അകപ്പെക്ടോള  എവനിപടയക്ടോയനിരന്നു?  പക്ടോവയ  ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.
ജയരക്ടോജന  മനിനനിസര്  ഒര  കേക്ടോരഭ്യയ  പറഞകപ്പെക്ടോള  എലക്ടോകപരയ  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ
പുറകേനിലക്ടോയനിരന്നു.  അകദ്ദേഹതനിനച്ച് പചറനിപയക്ടോര അബദയ പറ്റനി.  ഇപനങനിലയ ശസ്പീ.
കുഞക്ടോലനിക്കുടനി  സക്ടോഹനിബനിപന  നനക്ടോക്കനി  പറഞകലക്ടോ.   എനനിക്കതച്ച്  കകേടകപ്പെക്ടോള
സമക്ടോധക്ടോനമക്ടോയനി.  അതച്ച്  ശസ്പീ.  കജക്ടോര്ജച്ച്  എയ.  കതക്ടോമസച്ച്  തപന  പറയുകേയുയ  പചയ.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട ജനി.  സധക്ടോകേരന മനിനനിസര് വളപര സമക്ടോധക്ടോനകതക്ടോടുകൂടനി  അവനിപട
ഇരനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു.  അകദ്ദേഹപത പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദപന്റെ
അടുതനിരതനി. അപലങനില്തപന പക്ടോളനികനക്ടോക്കനിയതനിപന്റെ കപരനില് ഒര കകേസ്സുണച്ച്.
ഇനനി  രണക്ടോമപതക്ടോര  കകേസകൂടനി  എടുക്കുന്നുണച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  ഏപതക്ടോപക്ക
നനിലയനില് മക്ടോനസനികേ സയഘര്ഷമുണക്ടോക്കനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പക്ടോളനികനക്ടോക്കനിയതനിപന്റെ  വനിവര്തനയ കവകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷസ്പീര് :  സര്,  അകപ്പെക്ടോള എതനികനക്ടോക്കനിപയനച്ച്  പറയക്ടോയ.
ഇങ്ങപന  കുപറ  സയഗതനികേള  അണ്പക്ടോര്ലപമന്റെറനിയക്ടോയുണച്ച്.  നനിങ്ങളക്കച്ച്  നസ്പീക്കയ
പചയ്യക്ടോനുള്ളപതലക്ടോയ  നസ്പീക്കയ  പചയ്കതക്ടോ,  ഞക്ടോന  പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്  പറയുയ.  കകേടച്ച്
കേഴനിച്ചുള്ളപതലക്ടോയ നനിങ്ങള എടുകതക്ടോള. ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  എന്തച്ച് കകേക്ടോടമുണക്ടോയക്ടോലയ
നനിങ്ങള ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജപന പറഞനിടച്ച് കേക്ടോരഭ്യമനില.  നനിങ്ങള ആദഭ്യയ പചയ്തതച്ച്
ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദനച്ച്  ആദഭ്യയ  ഒര  കേക്ടോറുയ   ബയഗക്ടോവുയ  പനിപന  ഒര
ആഫസ്പീസയ അനുവദനിച്ചു.  നനിയമസഭയകേതച്ച് ആഫസ്പീസച്ച് കവണപമനച്ച് പറഞ്ഞു അതച്ച്
അനുവദനിച്ചു.  ഇകപ്പെക്ടോള  ആഫസ്പീസച്ച്  ശരനിയക്ടോകേക്ടോതതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  വസ്പീടനില് മസ്പീറ്റനിയഗച്ച്
കൂടനിയതച്ച്. അകദ്ദേഹവുയ  നനിങ്ങളുപട  പക്ടോര്ടനിയനില്പപ്പെടതക്ടോണകലക്ടോ,  നനിങ്ങള
എലക്ടോകപപരയുയ ഇങ്ങപന പറയുയ.

നനിങ്ങള  എന്തക്ടോണച്ച്  പചയ്തതച്ച്?  എലക്ടോകപര്ക്കുയ പപനഷന വസ്പീടനിപലതനിക്കുപമനച്ച്
പറഞ്ഞു, അടുത  മൂനച്ച് മുതല് ഒനപതച്ച്  മക്ടോസകതക്കച്ച് പപനഷന കേനിടനില എനക്ടോണച്ച്
ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി പറഞനിരനിക്കുനതച്ച്,  അതച്ച്  ഞങ്ങളക്കറനിയക്ടോയ.   ഞങ്ങളുപട
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ഭരണകേക്ടോലതച്ച്  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനി  2,100  കകേക്ടോടനി  രൂപ  പപനഷന
നല്കുനതനിനക്ടോയനി  പക്ടോസക്ടോക്കനിവചതച്ച്  നനിങ്ങള  അധനികേക്ടോരതനില്  വനകപ്പെക്ടോള
പകേക്ടോടുത്തുപവനലക്ടോപത  ഒന്നുയ  പചയ്തനില.  ഞങ്ങളുപട  ഗവണ്പമന്റെക്ടോണച്ച്  ബഡ്ജറ്റനില്
വനിഹനിതയ  മക്ടോറ്റനിവചതച്ച്.  നനിങ്ങള  ബഡ്ജറ്റച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചനികടയുള.  അതനിപന്റെ
കേണപക്കക്ടോന്നുയ  നനിങ്ങള  പറയനിപ്പെനിക്കണ.  അതച്ച്  കേനിടനിയവപരക്ടോപക്ക  കദശക്ടോഭനിമക്ടോനനിയുപട
വരനിക്കക്ടോരക്ടോകേണപമനച്ച് പറഞപതക്ടോന്നുയ ഞങ്ങപളപക്കക്ടോണച്ച്  പറയനിപ്പെനികക്കണ. അതച്ച്
പറഞക്ടോല് ശസ്പീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജപനകപ്പെക്ടോപല എത്രകപപരപക്കക്ടോണച്ച് രക്ടോജനിവയനികക്കണനി
വരയ.

(അദഭ്യകകവദനിയനില് പക്ടോനല് ഓഫച്ച് പചയര്മക്ടോന ശസ്പീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര്)

ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനസ്പീ,  126  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണച്ച്
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിനച്ച്  കേനിടനിയതച്ച്.  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജക്ടോര്ജച്ച്  പറഞകലക്ടോ ഹനിന്ദു
മതവനിശസക്ടോസനികേളുപട  തസ്പീര്ത്ഥക്ടോടന  കകേന്ദ്രമക്ടോയ  ശബരനിമലപയപ്പെറ്റനി.  ഇത്രയുയ  തുകേ
കേനിടനിയനിടച്ച്  അവനികടയള്ള  അനുബന  കറക്ടോഡനിപന്റെ  പണനി  ഇന്നുവപര  നടതക്ടോന
കേഴനികഞക്ടോ? ഞക്ടോന കേഴനിഞ ആഴ്ച അതുവഴനി കപക്ടോയനിരന്നു. എന്തക്ടോയനിരന്നു അവനിടപത
കറക്ടോഡുകേളുപട  അവസ?  ഡനിസയബര്-ജനുവരനി  മക്ടോസമക്ടോകുകമക്ടോള  ശബരനിമല  സസ്പീസണ്
തുടങ്ങുയ.  ഇനനി അഞച്ച് മക്ടോസകമയുള.  എവനിപട പണനി തുടങ്ങനി?  ഇത്രയുയ തസ്പീര്ത്ഥക്ടോടകേര്
കപക്ടോകുനനിടകതക്കച്ച് ആവശഭ്യമക്ടോയ എസനികമറ്റച്ച് ഉണക്ടോക്കനികയക്ടോ? ഇനനിയക്ടോകണക്ടോ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതച്ച്?

പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിപനപ്പെറ്റനി പറയുകമക്ടോള,  ഒര വര്ക്കച്ച് ഏപറ്റടുക്കുകമക്ടോള
ആര്ക്കക്ടോണച്ച് പപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് പകേക്ടോടുക്കുകേ?  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനി പറയണയ ആര്ക്കക്ടോണച്ച്
പപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല്  സമര്പ്പെനികക്കണതച്ച്?  ഇവനിപട  ഏകതക്ടോ  ഒര  'കേനിഫ്ബനി'-പയപ്പെറ്റനി
പറയുന്നു.  ഇവനിപട  ഏപതങനിലപമക്ടോര  എയ.എല്.എ.-യച്ച്  അകഞക്ടോ പകതക്ടോ കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  ഒര  പക്ടോലയ  അനുവദനിചക്ടോല്  ആര്ക്കക്ടോണച്ച്  എസനികമറ്റച്ച്  പകേക്ടോടുകക്കണതച്ച്?
എസനികമറ്റച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വകുപ്പുമനനിക്കക്ടോകണക്ടോ  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനിക്കക്ടോകണക്ടോ
പകേക്ടോടുകക്കണപതനച്ച്  മനനിതപന  പറയണയ.  126  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണച്ച്  ആപകേയുളളതച്ച്.
ഇതച്ച്  ആര്ക്കക്ടോണച്ച്  അനുവദനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുനതച്ച്?  ഭരണപകമക്ടോയ  നനിങ്ങളക്കച്ച്
അനുവദനിചക്ടോല്തപന ഒര കകേക്ടോടനി രൂപ തരക്ടോന ഉണക്ടോകുകമക്ടോ?  പദതനിപചലവച്ച് പവറുയ
എടച്ച്  ശതമക്ടോനകമ  ആയനിട്ടുള.  ഇനനി  അഞച്ച്  മക്ടോസകമയുള,  എവനിപടയക്ടോണച്ച്  പണയ
പചലവഴനിക്കുനതച്ച്? നനിങ്ങള വക്ടോചകേക്കസര്തച്ച് നടത്തുകേയലക്ടോപത ഒര പരനിപക്ടോടനിയുയ
നടത്തുനനില. സക്ടോധക്ടോരണനനിലയച്ച് നക്ടോലക്ടോയ വര്ഷതനിലക്ടോണച്ച് അബദയ പറ്റുനതച്ച് ഇതച്ച്
നക്ടോലക്ടോയ മക്ടോസതനികല തുടങ്ങനി.  പപക്ടോതുമക്ടോരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പുമനനികയക്ടോടച്ച് പക്ടോറയക്ടോനുള്ളതച്ച്,
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  ഒരപക്ടോടച്ച്  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള  നടന്നു.
പതനിപനക്ടോനക്ടോയനിരയ  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങളക്ടോണച്ച്  നടനതച്ച്.
അതുകപക്ടോപല  ഗക്ടോമസ്പീണ,  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന  കറക്ടോഡുകേപളക്ടോപക്ക  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
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വകുപ്പെനിപന്റെ  ഫണ്ടുപകയക്ടോഗനിചച്ച്  നടത്തുന  സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോയനിരന്നു.  അനച്ച്  ഇഇൗ
'കേനിഫ്ബനി'-പയക്ടോന്നുയ ഇലക്ടോയനിരന്നു. അനച്ച് കകേരളതനിപന്റെ എലക്ടോഭക്ടോഗത്തുയ പണനികേള
നടതനിയനിരന്നു.  അനച്ച്  നൂറച്ച്  രൂപ  ബഡ്ജറ്റനില്  കടക്ടോക്കണ്  പപ്രക്ടോവനിഷന
ഉണക്ടോയനിരനക്ടോലയ  പണനികേപളലക്ടോയ  നടതനിയനിരന്നു.  മക്ടോറനിമക്ടോറനി  അധനികേക്ടോരതനില്
വന  ഗവണ്പമന്റുകേള  എലക്ടോക്കക്ടോലത്തുയ  ഇപതക്ടോപക്ക  നടതനിയനിരന്നു.  ഇകപ്പെക്ടോള
അങ്ങപനപയക്ടോര  സയവനിധക്ടോനയ  എവനിപടപയങനിലമുകണക്ടോ?  പനി.ഡബത.ഡനി.-യനിപല
ഉകദഭ്യക്ടോഗസപരപയലക്ടോയ  നനിലയനനിര്തനിയതനില്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  വകുപ്പുമനനിപയ
ഞക്ടോന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  നനിങ്ങള  അഴനിമതനിക്കക്ടോരനല.  നൂറച്ച്  ശതമക്ടോനയ
പപര്പഫകക്ടോപണനച്ച്  എനനിക്കറനിയക്ടോയ.  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടച്ച്  എനനിക്കച്ച്
അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  പപസഡനില്  പമറ്റല്  പകേക്ടോണനിടച്ച്  അപകേടങ്ങള
ഉണക്ടോക്കുനതുയ സസകേക്ടോരഭ്യ വഭ്യകനികേളുപട കറക്ടോഡച്ച് കേകയ്യറ്റവുയ നനിയനനിക്കണയ. പനി.ഡബത.ഡനി.
ഉകദഭ്യക്ടോഗസര് ആരയതപന ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങള ശദനിക്കക്ടോറനില. ഇതനിപനലക്ടോയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മനനി ശകമക്ടോയ നടപടനിപയടുക്കണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

അതുകപക്ടോപല ബഹുമക്ടോനപപ്പെട രക്ടോജു മനിനനിസകറക്ടോടച്ച്,  നമ്മുപട നക്ടോടനില് കഫക്ടോറസച്ച്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  വനികേസനപ്രവര്തനങ്ങള  നടക്കുന്നുണച്ച്.  ഒര
പഹകര്  സലയ  കഫക്ടോറസച്ച്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിനുപണങനില്  സയസക്ടോനപത  ചസ്പീഫച്ച്
കേണ്സര്കവ്വറ്റര്  ഓഫച്ച്  കഫക്ടോറസനിനച്ച്  അനുമതനി  പകേക്ടോടുക്കക്ടോയ.  ഒര  പക്ടോലയ  പണനിയു
കേയക്ടോപണങനില്  അതനിപന്റെ  വസ്പീതനിയുയ  അളവുയ  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  അതനിനുയ  അനുമതനി
പകേക്ടോടുക്കക്ടോയ.  അതുകപക്ടോപലതപന സയസക്ടോന ഗവണ് പമന്റെനിനച്ച്  അ ഞച്ച്  പഹകര്വപര
പപര്മനിഷന നല്കേക്ടോയ.  അഞ്ചുമുതല് നക്ടോല്പ്പെതച്ച്  പഹകര് വപരയുള്ള സലതനിപന്റെ
അനുമതനിക്കച്ച്  മക്ടോത്രകമ  ബക്ടോയഗ്ലൂരനില്  കപകകേണതുള.  ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-യച്ച്  ചനില
അധനികേക്ടോരങ്ങളുണച്ച്. ഏപതങനിലയ അധനികേക്ടോരയ കഫക്ടോറസച്ച് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെനിപല ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നുകണക്ടോപയനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  എപന്റെ
മണ്ഡലതനിപല ഒര കറക്ടോഡനിനച്ച്  നക്ടോലരകക്കക്ടോടനി  രൂപയുപട  സക്ടോയഗ്ഷന ലഭനിചതനില്
150 മസ്പീറ്ററനിനച്ച് മക്ടോത്രകമ കഫക്ടോറസച്ച് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെനിപന്റെ അനുമതനി ആവശഭ്യമുള. പ്രസ്തുത
അനുമതനി  നല്കേക്ടോന  ഒകനമുക്കക്ടോല്  പകേക്ടോലപമടുത്തു,  ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-യച്ച്  അധനികേക്ടോര
മുള്ളതക്ടോണച്ച്. പവറുപത റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് അകങ്ങക്ടോട്ടുമനികങ്ങക്ടോട്ടുയ കചക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അവസക്ടോനയ
അതനിനച്ച് റനിഹവസ്ഡച്ച്  എസനികമറ്റച്ച്  ഉണക്ടോകക്കണനിവന്നു.  ആറരകക്കക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണച്ച്
പനിനസ്പീടച്ച് ആ വര്ക്കച്ച് പടണര് പചയ്തതച്ച്. ഇതക്ടോണച്ച് നമ്മുപട സയസക്ടോനതനിപന്റെ സനിതനി.
ഒര  പക്ടോലയ  നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനച്ച്  കഫക്ടോറസച്ച്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിപന്റെ  അനുവക്ടോദപമന്തനിനക്ടോണച്ച്?
ഇപതലക്ടോയ  ആവശഭ്യമനിലക്ടോത  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി  ബനപപ്പെട
ഉകദഭ്യക്ടോഗസരപട മസ്പീറ്റനിയഗച്ച് വനിളനിചച്ച് ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കണയ. കകേന്ദ്രഫണച്ച്
ശരനിയക്ടോയ  വനിധതനില്  പചലവഴനിക്കുന്നുകണക്ടോപയനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി
പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.
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രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപ്പെനിപനക്കുറനിചച്ച്  കുറച്ചുകേക്ടോരഭ്യങ്ങള  പരക്ടോമര്ശനിക്കക്ടോനുണച്ച്.
ഭക്ടോഗപത്രതനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്കുറനിചച്ച് ബഡ്ജറ്റനില് പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചനിരന്നു.  ഭക്ടോഗപത്രതനിപന്റെ
നനിരക്കച്ച്  മുമച്ച്  ആയനിരയ  രൂപയക്ടോയനിരന്നു.  ഈ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അധനികേക്ടോരതനില്
വനകപ്പെക്ടോള നനിരക്കച്ച് വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  ഭക്ടോഗപത്രതനിപന്റെ നനിരക്കച്ച് വര്ദന സയബനനിചച്ച്
ആഗസച്ച്  മക്ടോസതനില്  തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കുപമനച്ച്  പറഞനിരപനങനിലയ ഇതുവപര
യക്ടോപതക്ടോര തസ്പീരമക്ടോനവുയ  എടുതനിടനില.  മക്ടോത്രമല പുതുതക്ടോയനിവന ഉതരവുപ്രകേക്ടോരയ
ആധക്ടോരയ  രജനികസ്ട്രേഷനച്ച്  വസ്പീട്ടുകേരതനിപന്റെ  ആയനിരയ  മടങ്ങച്ച്  ഫസ്പീസച്ച്  ഈടക്ടോക്കക്ടോന
കപക്ടോകുകേയുമക്ടോണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിയുപട മറുപടനി പ്രസയഗതനില് ഇതുസയബനനിച
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള വഭ്യകമക്ടോക്കണയ.  ആധക്ടോരയ രജനിസര് പചയ്യുന ഭൂമനിയനില് വസ്പീടുപണങനില്
നനിലവനില് തകദ്ദേശ സക്ടോപനതനില് അടയന വസ്പീട്ടുകേരതനിപന്റെ ആയനിരയ മടങ്ങച്ച് വനില
നനിശ്ചയനിചച്ച് ഫസ്പീസച്ച് ഈടക്ടോക്കുകേയക്ടോണച്ച്. നനികുതനിയുപട ആയനിരയ മടങ്ങച്ച് വനിലകേക്ടോണനിചച്ച്,
അതനുസരനിച്ചുള്ള  മുദ്രപ്പെത്രയ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോത  ആധക്ടോരങ്ങള  രജനിസര്  പചയ്യക്ടോന
സബച്ച് രജനിസ്ട്രേക്ടോര്മക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോകുനനില.  ഇപതലക്ടോയ എവനിടപത നനിയമമക്ടോണച്ച്;  തലയനില്
കേളനിമണക്ടോകണക്ടോ;  ഏപതങനിലപമക്ടോര  ഉകദഭ്യക്ടോഗസന  ഒര  ഓര്ഡര്  ഇറക്കുകമക്ടോള
ബനപപ്പെട വകുപ്പുമനനിമക്ടോര് ഫയല് കേക്ടോണനികല; ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങള മനനിമക്ടോര് ശദനിക്കകണ?
ഞക്ടോനനിതച്ച്  പവറുപത  പറയുനതല.  30-7-2016-നച്ച്  മക്ടോതൃഭൂമനി  പത്രതനില്  വന
വക്ടോര്തയക്ടോണനിതച്ച്.  ഇപതലക്ടോയ നനിങ്ങള പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.

പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനില്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  ഇ-
ഗകവണനസയ  ഇ-പടണറുയ  ഹപ്രസച്ച്  കസക്ടോഫച്ച് പവയറുയ  പകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  സബച്ച്
ഡനിവനിഷനനില്നനികനക്ടോ  മകറ്റപതങനിലയ  ഡനിവനിഷനനില്നനികനക്ടോ  എസനികമപറ്റടുതക്ടോല്
ഹപ്രസച്ച്  കസക്ടോഫച്ച് പവയര് ഉള്ളതനിനക്ടോല് അതച്ച്  ചസ്പീഫച്ച്  എഞനിനസ്പീയറുപട ഓഫസ്പീസനില്
പപപടപനത്തുയ.  ചസ്പീഫച്ച് എഞനിനസ്പീയറുപട ഓഫസ്പീസനില് എതനിയക്ടോല് പനിനസ്പീടച്ച്  അതച്ച്
പസകകടറനിയറ്റനില് എതണപമങനില് സമയയ പനിടനിക്കുയ.  അതുപകേക്ടോണച്ച് പസകകടറനിയറ്റനിലയ
ഹപ്രസച്ച്  കസക്ടോഫച്ച് പവയര്  സയവനിധക്ടോനയ ഏര്പപ്പെടുതണപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്. ഞക്ടോന കൂടുതല് കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനികലയച്ച് കേടക്കുനനില. ഈ സര്ക്കക്ടോര്
അധനികേക്ടോരകമറ്റനിടച്ച്  ഇവനിപട  കേനിഫ്ബനി  മുകഖന  ഏപതങനിലയ  പദതനി  നടപ്പെനിലക്ടോക്കനികയക്ടോ?
ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  സനനില്  കുമക്ടോര്  എത്രകയക്ടോ  പക്ടോര്ക്കുകേള പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നുണച്ച്.
അപതലക്ടോയ എവനിപടയക്ടോണച്ച്? അവര് അപതലക്ടോയ ഇങ്ങപന പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച് നടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
എ.എസച്ച്.-ഉയ എസച്ച്.എസച്ച്.-ഉയ പകേക്ടോടുത വര്ക്കുകേള പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണയ.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
തുടര്ചയക്ടോണച്ച്.  അതനിനക്ടോല്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തുടങ്ങനിവച  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി  സസസ്പീകേരനിക്കണപമനച്ച്
സൂചനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന എപന്റെ വക്ടോക്കുകേള അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്: സര്, പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്,  വനയ തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളുപട
മനനിമക്ടോര്  അവതരനിപ്പെനിച  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  ഞക്ടോന  പനിന്തുണയന്നു.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെച്ച് അധനികേക്ടോരതനില് വനതനിനുകശഷയ വനിവനിധ കമഖലകേളനിലക്ടോയനി കകേരള
പനിറവനിക്കുകശഷയ  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  വനികേസനക്കുതനിപ്പെനിനച്ച്  കേളപമക്ടോരക്കുന  വലനിയ
പദതനികേളക്ടോണച്ച്  ബജറ്റുയ  കേനിഫ്ബനിയുയ  വഴനി  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചതച്ച്.   മുനകേക്ടോലതച്ച്  നമുക്കച്ച്
അനുഭവമനിലക്ടോത പല വന പദതനികേളുമുണക്ടോയനിരന്നു. പദതനികേള പ്രക്ടോവര്തനികേമക്ടോക്കുനതനിനച്ച്
വനിവനിധ ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റുകേപള ഭരണപരമക്ടോയുയ  സക്ടോകങതനികേമക്ടോയുയ  സസജ്ജമക്ടോക്കക്ടോന
ഇനപത ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കേഴനികയണതുണച്ച്. ഞക്ടോന മനസനിലക്ടോക്കുനതച്ച്,  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിച
പദതനികേളനില്  വലനിപയക്ടോരപങ്കുയ  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനികന്റെതക്ടോണച്ച്.  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പെനില്  ഏറ്റവുയ  മനികേച  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരയ  വനിദഗ്ദ്ധരമുപണങനിലയ  അവനിപട
കുപറക്കക്ടോലമക്ടോയനി പ്രശ്നങ്ങള നനിലനനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.   ആയതനിനക്ടോല്  ഇത്രയുയ വലനിയ
പ്രവൃതനികേള  വനിജയകേരമക്ടോയനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കണപമനനില.  'പുതനിയ
കേക്ടോലയ, പുതനിയ നനിര്മ്മക്ടോണയ' എനച്ച് കപരച്ച്  പകേക്ടോടുത്തുപകേക്ടോണച്ച് പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിപന
വലനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോനുയ  അതച്ച് നനിര്വ്വഹനിക്കക്ടോനുയ പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കുനതനിനു
കവണനിയുള്ള വലനിപയക്ടോര ശമയ ഇകപ്പെക്ടോള ബഹുമക്ടോനപപ്പെട പനി . ഡബത.ഡനി.  മനിനനിസര്
ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്. അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സയസക്ടോനതലതനില് വനിദഗ്ദ്ധപര പപങടുപ്പെനിച്ചു
പകേക്ടോണച്ച് എ ഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്ക്കുകവണനി ഒര ശനില്പ്പെശക്ടോല നടതനിയതക്ടോയനി അറനിയക്ടോന
കേഴനിഞ്ഞു.  ഈ പദതനികേപളലക്ടോയ നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനച്ച്  പക്ടോനനിയഗച്ച്,  ഡനിഹസനനിയഗച്ച്,
ഇയപനിപമകന്റെഷന  എനനിവയുപട  നനിലവനിപല  ദഇൗര്ബലഭ്യങ്ങള  പരനിഹരനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്
ഇതനിപനപയലക്ടോയ സസജ്ജമക്ടോക്കുനതനിനച്ച് ശമനികക്കണതുണച്ച്. കറക്ടോഡുകേള, പക്ടോലങ്ങള,
പകേടനിടങ്ങള  എനനിവയുപട നനിര്മ്മക്ടോണ ഘടതനില് ഓകരക്ടോന്നുയ മനികേച വക്ടോസ്തുശനില്പ്പെ
മക്ടോതൃകേകേളക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയണയ.  വനികകക്ടോറനിയന ആര്ക്കനിപടക്ചര്,  മുഗള ആര്ക്കനിപടക്ചര്
എപനലക്ടോയപറഞച്ച്  കുടനികേളക്കച്ച്  കേക്ടോണനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കക്ടോറുണച്ച്.  അപതലക്ടോയ  ഓകരക്ടോ
കേക്ടോലപത സയസ്കക്ടോരതനിപന്റെയുയ ജസ്പീവനിതതനിപന്റെയുയ പ്രതസ്പീകേങ്ങളക്ടോണച്ച്.  നമ്മപളലക്ടോയ
ജസ്പീവനിക്കുന ഈ ഇരപതനിപയക്ടോനക്ടോയ നൂറ്റക്ടോണനില് ഇനപത സക്ടോകങതനികേവനിദഭ്യയുയ
സഇൗന്ദരഭ്യകബക്ടോധവുയ സമനസയനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണ്ടുള്ള ഏതച്ച് നനിര്മ്മനിതനിയക്ടോണച്ച് സയസക്ടോനപത
പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില്  സമസ്പീപകേക്ടോലത്തുണക്ടോയനിട്ടുള്ളതച്ച്?  അതനിനുള്ള  സയവനിധക്ടോനയ
നമുക്കനിനനില. ഇതനില് എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോപര കുറ്റയപറഞനിടച്ച് കേക്ടോരഭ്യമനില.  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കച്ച്
ആര്ക്കനിപടക്ചര് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റുപണങനിലയ അതച്ച് വളപര ദുര്ബ്ബലമക്ടോണച്ച്.  അവനിപട
കുറചച്ച്  അയഗങ്ങള  മക്ടോത്രകമയുള.  അവര്ക്കച്ച്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങള  പചയ്യക്ടോന
കേഴനിയനില.  ഇതനിപന  ശകനിപപ്പെടുത്തുനതനികനക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  മനികേച  വക്ടോസ്തുശനിലനികേളുപട
സക്ടോധഭ്യതകേള ലഭഭ്യമക്ടോക്കണയ.  കലക്ടോകേതനിപലതപന എറ്റവുയ മനികേച വക്ടോസ്തുശനിലനികേളുള്ളതച്ച്
ബയഗക്ടോകദശനിലയ  വനിയറ്റച്ച്നക്ടോമനിലയ ശസ്പീലങയനിലമക്ടോണച്ച്.  കുറഞ പചലവനില് അവരപട
സഹക്ടോയയ നമുക്കച്ച് ലഭനിക്കുയ.  ആ നനിലയള്ള എലക്ടോ സക്ടോധഭ്യതകേളുയ നമുക്കച്ച് കതടക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുയ.
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ശസ്പീ  .   പകേ  .   സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്: സര്,  കകേരളതനിലയ ഇന്തഭ്യയനിലക്ടോപകേയുമുളള മനികേച
ശനിലനികേളുപട  ഒര പക്ടോനല് ഉണക്ടോക്കനി അവപര  കേക്ടോലക്ടോകേക്ടോലങ്ങളനില്  ഓകരക്ടോ  പകേടനിട
നനിര്മ്മക്ടോണതനിനുയ കേണ്സളടച്ച് പചയ്യുന രസ്പീതനി ഉണക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

(അദഭ്യകകവദനിയനില് മനി. സസ്പീക്കര്) 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  തസ്പീര്ചയക്ടോയനിട്ടുയ.  ഞക്ടോന അതുതപനയക്ടോണച്ച് പറഞ്ഞു
വരനതച്ച്.  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിനച്ച് മക്ടോത്രമക്ടോയനി കേഴനിയനിപലങനിലയ ടൂറനിസയ ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമപന്റെക്ടോപക്ക
എയപക്ടോനല് പചയ്യുനതുകപക്ടോപല പനി.ഡബത.ഡനി.-യുപട പ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച് അവരപട
കസവനയ ലഭഭ്യമക്ടോക്കനിയക്ടോല് ഓകരക്ടോ നനിര്മ്മക്ടോണതനിനുയ അതനിപന്റെ സഇൗകേരഭ്യകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ
സഇൗന്ദരഭ്യവുയ  സക്ടോകങതനികേവനിദഭ്യയുപമലക്ടോയ  ഉണക്ടോകുയ.  വനികേസനപ്രവര്തനപതക്കുറനിചച്ച്
നമ്മുപട കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോപടന്തക്ടോവണയ;  എന്തക്ടോണച്ച് വനികേസനപമനച്ച് പറഞക്ടോല്?  സക്ടോധക്ടോരണ
ജനങ്ങളുപട നനിലവനിലളള ജസ്പീവനിതനനിലവക്ടോരപത കൂടുതല് കശഷമക്ടോയ ഒരവസയനികലക്കച്ച്
ഉയര്ത്തുകേ എനതക്ടോണച്ച് വനികേസനയ. ഭക്ടോവനിതലമുറയച്ച് അനുഭവനിക്കക്ടോനുയ ആസസദനിക്കക്ടോനുമക്ടോണച്ച്
നമ്മുപട  ഓകരക്ടോ  വനികേസനവുയ  വകരണതച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ആ  കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോകടക്ടോടുകൂടനി
സഹധരഭ്യയ ഇഇൗ കമഖലയനില് അങ്ങച്ച് നടതനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുന ഇടപപടല് കൂടുതല്
ശകമക്ടോയനി മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

കറക്ടോഡുകേളുപട  നനിര്മ്മക്ടോണതനില്  തനിരവനന്തപുരതച്ച്  പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യുപട
വര്ക്കനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഒരവനിധയ  പമചപപ്പെട  ചനില  കറക്ടോഡുകേള  പചയ്തതലക്ടോപത
കകേരളതനില്  എവനിപടയക്ടോണച്ച്  ഡനിഹസനര്  കറക്ടോഡുകേകളക്ടോ  പക്ടോലങ്ങകളക്ടോ  ഉള്ളതച്ച്?
എനനിക്കച്ച് ഒരനിക്കല് ഹചനയനികലയച്ച് കപക്ടോകേക്ടോന അവസരമുണക്ടോയനി, ഞക്ടോനുയ ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്.
സനനില് കുമക്ടോറുമുണക്ടോയനിരന്നു. കലക്ടോകേതനിപല ഏറ്റവുയ നസ്പീളയ കൂടനിയ,  ഇഇൗസച്ച് ഹച ന
ഉളക്കടലനിപന്റെ  മുകേളനിലൂപടയുള്ള,  പക്ടോലതനിലൂപട  യക്ടോത്രപചയ്യക്ടോന  അവസരമുണക്ടോയനി.
35  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്ററക്ടോണച്ച്  ആ  പക്ടോലതനിപന്റെ  നസ്പീളയ.  35  കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര്  പക്ടോലതനിലൂപട
യക്ടോത്രപചയ്യുന സമയതച്ച് മടുപ്പുണക്ടോവക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന നക്ടോലഞച്ച് കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് കൂടുകമക്ടോള
അതനിപന്റെ  ഡനിഹസനുയ  കേളറുയ  മക്ടോറുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട   പണ്ടുകേക്ടോലതച്ച്  ആകരക്ടോ
പചയവച നസ്പീളവുയ വസ്പീതനിയുയ കൂട്ടുകേ എനതക്ടോണച്ച് ഇകപ്പെക്ടോഴുയ നമ്മള പചയ്യുനതച്ച്.  ഇഇൗ
നനിലയനിലള്ള മക്ടോറ്റയ എലക്ടോ നനിര്മ്മനിതനികേളനിലയ പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേഴനിയണയ.

ബനില്ഡനിയഗ്സനിപന്റെ  കേക്ടോരഭ്യയ  കനരപത  ചനിലപരക്ടോപക്ക  പറഞ്ഞു.  കൃതഭ്യമക്ടോയ
ഇലകനിഫനികക്കഷന എകപ്പെക്ടോപഴങനിലയ നടക്കുയ,  പചയ്ത ബനില്ഡനിയഗച്ച് കുതനിപപ്പെക്ടോളനിചച്ച്
പണനിപചയ്യുയ. ഇതുകപക്ടോലള്ള ഒരപക്ടോടച്ച് അപക്ടോകേതകേള പരനിഹരനിക്കക്ടോന ശദനികക്കണതുണച്ച്.

ഇകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിയുപട ശദയനില്പപ്പെടുകതണ മപറ്റക്ടോരകേക്ടോരഭ്യയ,
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി.  രയഗതച്ച്  അനുവര്തനിച  ചനില
സമ്പ്രദക്ടോയങ്ങള  പൂര്ണമക്ടോയുയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനികക്കണതുണച്ച്.  ഇതച്ച്  ഒരനുഭവതനിപന്റെ
അടനിസക്ടോനതനില് വനിമര്ശനപരമക്ടോയനി  പറയുകേയക്ടോണച്ച്.  ആ കേക്ടോലയളവനിപല  മനനി
ഇവനിപട  ഇരനിപ്പുണച്ച്.  എപന്തങനിലയ  തരതനിലള്ള നസ്പീതനി  കേഴനിഞ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
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കേക്ടോലതച്ച്  നമുക്കച്ച് ലഭഭ്യമക്ടോയനിരകനക്ടോ? ഞങ്ങപളലക്ടോയ എയ.എല്.എ.-മക്ടോര് ആയനിരന്നു.
ധനകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പുമനനിയുപട മണ്ഡലതനിപല കറക്ടോഡുകേളക്കുമക്ടോത്രയ 350 കകേക്ടോടനിയനിലധനികേയ
രൂപ അനുവദനിച്ചു.  പനി.ഡബത.ഡനി.  മനിനനിസര്ക്കച്ച്  250-300  കകേക്ടോടനികയക്ടോളയ രൂപയുപട
അനുമതനി  പകേക്ടോടുത്തു.  മറ്റച്ച്  പ്രതനിപക  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കച്ച്  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്
പകേക്ടോടുതതച്ച്?  ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതക്ടോ  കഗക്ടോപനിയുപട  മണ്ഡലതനിനച്ച്  2.9  കകേക്ടോടനി  രൂപ
പകേക്ടോടുത്തുപവനച്ച്  ആകരക്ടോ  പറഞ്ഞു.  ഞങ്ങളക്കക്ടോര്ക്കുയ  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോയനി  ഒന്നുയ  കേനിടനിയനിടനില.
അഞ്ചുവര്ഷയ  ഒര  കപ്രക്ടോജക്ടുമക്ടോയനി  പനിനക്ടോപല  നടനനിടച്ച്  ഒരനിക്കല്കപ്പെക്ടോലയ  അതച്ച്
അനുവദനിചനില.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  ജനിലയുപട  അനുഭവമക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  പറയുനതച്ച്.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  എയ.  പകേ.  മുനസ്പീര്  മനനിയക്ടോയനിരന  സമയതച്ച്  വണ്  ഹടയ
പമയനിന്റെനനസച്ച്  സ്കസ്പീമനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലസ്പീഗനിപന്റെ  മൂനച്ച്  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കച്ച്
അവരപട മണ്ഡലതനിനക്ടോയനി അഞച്ച് കകേക്ടോടനി രൂപ വസ്പീതയ പകേക്ടോടുത്തു. ഒര രൂപകപക്ടോലയ
എല്.ഡനി.എഫച്ച്.  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്ക്കച്ച്  ഉണക്ടോയനിരനനില,  അവസക്ടോനയ  ഞങ്ങള
അനച്ച് മനനിയക്ടോയനിരന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട കുഞക്ടോലനിക്കുടനി സക്ടോഹനിബനികനക്ടോടച്ച് പരക്ടോതനിപപ്പെട്ടു.
അകദ്ദേഹയ  ഇടപപടതച്ച്  ഞക്ടോന  നന്ദനികയക്ടോപട  ഓര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ
ഇടപപടലനിപനത്തുടര്നച്ച്  രണ്ടുകകേക്ടോടനി  രൂപ  അവസക്ടോനയ  അനുവദനിച്ചു.  തനതച്ച്
തന്നുപവനച്ച് പറയുകേയക്ടോണച്ച്.  പപക ഇതക്ടോയനിരന്നു സമസ്പീപനയ.  ഒര സമഭക്ടോവനയുയ
നസ്പീതനിയുമനിലക്ടോത  നനിലയനിലക്ടോയനിരന്നു  പനി.ഡബത.ഡനി.  പ്രവര്തനങ്ങളക്കച്ച്  തുകേ
വസ്പീതയ വചതച്ച് അപലങനില് പദതനികേളുപട നനിര്മ്മക്ടോണതനിനച്ച് പണയ അനുവദനിചതച്ച്.
തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  അങ്ങയുപട കനതൃതസതനില് അങ്ങപനപയക്ടോര സമസ്പീപനയ  ഉണക്ടോകേനിപലനച്ച്
ഉറപ്പെക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോരണയ,  സക്ടോധക്ടോരണഗതനിയനില്  ഒര  പടനി  വനച്ച്  കേടനിചക്ടോല്  പടനിപയ
നമ്മള തനിരനിചച്ച് കേടനിക്കനിലകലക്ടോ,  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്? നമ്മള പടനിയലക്ടോതതുപകേക്ടോണച്ച്.
നമ്മള  വനികശഷബദനിയുള്ള  മനുഷഭ്യനക്ടോയതുപകേക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  നമ്മപള  വനച്ച്
കേടനിക്കുന  പടനിയുപട  സമസ്പീപനയ  ഇതനിപലടുക്കണ.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഇതരയ
സമസ്പീപനങ്ങള മക്ടോറണയ.

ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പ്രതനിപകകനതക്ടോവുയ  പ്രതനിപക  അയഗങ്ങളുപമലക്ടോയ   ഇഇൗ
ഗവണ്പമന്റെനിപന  നനിരന്തരമക്ടോയനി  വനിമര്ശനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇന്നുയ  അതച്ച്
ഉണക്ടോയനിരന്നു.  എന്തനിനക്ടോണച്ച്  ഇനപത അടനിയന്തരപ്രകമയയ അവതരനിപ്പെനിചപതനച്ച്
മനസനിലക്ടോയനിടനില.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  എന്തക്ടോയനിരന്നു
പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില് നടനനിരനതച്ച്? യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് അയബരചുയബനികേളക്ടോയ  വലനിയ
സഇൗധങ്ങളക്ടോണച്ച് നനിര്മ്മനിചനിരനതച്ച്.  അനപത ഭരണകേകനി എയ.എല്.എ.  തപന
പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില് നടന അഴനിമതനിപയക്കുറനിചച്ച് ആകകപയ ഉനയനിചനിട്ടുണച്ച്. ശസ്പീ.
പകേ. ബനി.  ഗകണഷച്ച് കുമക്ടോര് ഭരണകേകനി എയ.എല്.എ. ആയനിരനിക്കുകമക്ടോഴക്ടോണച്ച് മൂവര്
സയഘപതക്കുറനിപചക്ടോപക്ക ഉനയനിചതച്ച്.  എപന്തങനിലയ നടപടനി സസസ്പീകേരനികചക്ടോ;  ഇകപ്പെക്ടോള
അഴനിമതനിപയ  സയബനനിച്ചുയ  സസക്ടോശയ  കകേക്ടോകളജുകേളുപട  വനിഷയതനിലപമക്ടോപക്ക
വക്ടോചക്ടോലരക്ടോകുന  ആളുകേള  എപന്തങനിലയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  അനച്ച്  പചയ്തനിരകനക്ടോ?
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അങ്ങപനയുള്ള ഒര നടപടനിയുയ ഉണക്ടോയനിടനില.  മക്ടോത്രവുമല പ്രതനിപക കനതക്ടോവച്ച് ഒര
വസ്തുതകേളുകടയുയ  പനിനബലമനിലക്ടോപത  മുഖഭ്യമനനിപയകപ്പെക്ടോലയ  ഓകരക്ടോ  ദനിവസവുയ
ആകകപനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കറക്ടോഡച്ച്  പണനിയുകടയുയ  സലയമക്ടോറ്റതനികന്റെയുയ
കപരനില്  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി.-യനില്  നടന  വന
അഴനിമതനിപയ സയബനനിചച്ച്  വനിജനിലനസച്ച്  അകനസഷനിച  ഒര റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  അനപത
ആഭഭ്യന്തര  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരന  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  കേയ്യനില്  2015,  ജൂണ്  5-നച്ച്
പകേക്ടോടുതനിരന്നു.  ചനിലകപ്പെക്ടോള  കഡറ്റനിപന്റെ  വഭ്യതഭ്യക്ടോസമുണക്ടോകേക്ടോയ.  അതനികനല്  എന്തച്ച്
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണച്ച്?  ശസ്പീ.  വനിനസണ് എയ.  കപക്ടോള ആയനിരന്നു അനപത
ഡയറകര്.  അതനില്  എസനികമറ്റച്ച്  പുതുക്കല്,  സലയമക്ടോറ്റതനിപന്റെ  കകേക്ടോഴ,  ബനില്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന പകേക്ടോടുകക്കണ ശതമക്ടോനയ ഇതനിപന്റെപയലക്ടോയ വനിശദക്ടോയശങ്ങള വച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്
പകേക്ടോടുതതച്ച്.  അകദ്ദേഹയ  ആദഭ്യയ  നടപടനിപക്കക്ടോരങ്ങനി  എനച്ച്  കതക്ടോന്നുന്നു.  പനിനസ്പീടച്ച്
സമ്മര്ദ്ദേപതത്തുടര്നച്ച്   അതച്ച്  അടനിമറനിക്കപപ്പെട്ടു.  ഞക്ടോന  മനസനിലക്ടോക്കനിയതച്ച്  അതച്ച്
പ്രതനിയുപട കേയ്യനില്തപന പകേക്ടോടുത്തു എനക്ടോണച്ച്.  പ്രതനിയുപട കേയ്യനിലക്ടോണച്ച് അതുള്ളതച്ച്.
അനപത  ധനകേക്ടോരഭ്യ-പനി.ഡബത.ഡനി.  വകുപ്പെച്ച്  ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ  പചയ്ത  ആളുകേളുപട  -
അതനില് ഉകദഭ്യക്ടോഗസരണച്ച്,  മനനിമക്ടോരണച്ച്,  അവരപട  പങച്ച്  വഭ്യകമക്ടോക്കുന റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്
പപക്ടോടനിതടനി  പുറപതടുകക്കണതുണച്ച്.  കേക്ടോരണയ  ആ  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരനില്   ചനിലപരലക്ടോയ
ഇകപ്പെക്ടോഴുയ അവകശഷനിക്കുന്നുണക്ടോകുയ.  അക്കക്ടോലതച്ച് നടന അനഭ്യക്ടോയങ്ങള ഓകരക്ടോന്നുയ
പുറത്തുപകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കേഴനിയണയ.

ഞക്ടോന ഇഇൗ നനിയമസഭയനില് ഓകരക്ടോ ദനിവസവുയ പ്രതനിപകയ ഉനയനിക്കുന പല
കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്കുറനിച്ചുയ ആകലക്ടോചനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു. ജനക്ടോധനിപതഭ്യ വഭ്യവസയുപട
ആകരക്ടോഗഭ്യകേരമക്ടോയ നനിലനനിലനിനച്ച് ശകമക്ടോയ പ്രതനിപകയ ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്.  ആ ശകനി
എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  ഉണക്ടോകകേണതച്ച്?  പ്രതനിപകതനിനച്ച്  വനിമര്ശനങ്ങള  ഉനയനിക്കക്ടോയ.
പപക  ആ  വനിമര്ശനയ  വസ്തുതകേളുപട  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോകേണയ.  വക്ടോദങ്ങള
യുകനിഭദ്രമക്ടോകേണയ.  നനിലപക്ടോടച്ച് സതഭ്യസനമക്ടോകേണയ.  പ്രതനിപകയ ഓകരക്ടോ ദനിവസവുയ
ഇതരതനിലള്ള നനിലപക്ടോടച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നുകണക്ടോ; വസ്തുതകേളുപട അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോകണക്ടോ
വനിമര്ശനങ്ങള ഉനയനിക്കുനതച്ച്; വക്ടോദങ്ങള യുകനിഭദ്രമക്ടോയനിടക്ടോകണക്ടോ അവതരനിപ്പെനിക്കുനതച്ച്;
സതഭ്യസനമക്ടോയ  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുന്നുകണക്ടോ?  വളപര  ദയനസ്പീയവുയ
പരനിഹക്ടോസഭ്യവുമക്ടോയ നനിലപക്ടോടക്ടോണുണക്ടോകുനതച്ച്.

ഇവനിപട  സഖക്ടോവച്ച്  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന  രക്ടോജനിവചതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്
പറയുകേയുണക്ടോയനി. അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള വന്നു, അടനിയന്തരപ്രകമയയ പകേക്ടോണ്ടുവന്നു, മുഖഭ്യമനനിപയ
ഉളപപ്പെപട അതുമക്ടോയനി ബനനിപ്പെനിക്കക്ടോന കനക്ടോക്കനി. അതനിനച്ച് ഇവനിപട ഒര അപരക്ടോധവുയ
നടനനിടനില. സക്ടോകങതനികേമക്ടോകയക്ടോ നനിയമപരമക്ടോകയക്ടോ പനിഴവുകേപളക്ടോന്നുയ സയഭവനിചനിടനില.
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി പറഞ്ഞു,  ചനില മൂലഭ്യങ്ങള ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് ഒര
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വനിമര്ശനതനിനച്ച്,  പചറനിയ  വനിമര്ശനമക്ടോപണങനില്കപക്ടോലയ  അതനിനച്ച്  ഇടനല്കേക്ടോത
നനിലയനില് ധക്ടോര്മ്മനികേത ഉയര്തനിപ്പെനിടനിച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് അകദ്ദേഹയ രക്ടോജനിവചതച്ച് എനച്ച്.
അതനിപന  ശക്ടോഘനിക്കണയ,  അഭനിനന്ദനിക്കണയ.  അങ്ങപനപയക്ടോര  പക്ടോരമരഭ്യമുണക്ടോയനിരന്നു
ഇവനിപട.  പപക ആ പക്ടോരമരഭ്യയ അധനികേക്ടോരതനിനുകവണനി കേളഞ്ഞുകുളനിചതച്ച് നനിങ്ങളുപട
ഭരണകേക്ടോലതക്ടോണച്ച്.  നനിങ്ങള  കരഖകേള  മുക്കനിയനിടച്ച്  പതളനിവുകണക്ടോപയന്നുയ  ഒര
രൂപപയങനിലയ  സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച്  നഷ്ടപപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോപയന്നുയ  കചക്ടോദനിച്ചു.  നഷ്ടപപ്പെടതനിപന്റെ
കേണക്കുകേപളക്ടോപക്ക കവപറയുണച്ച്.  ഇവനിപട അങ്ങപനയുള്ള നഷ്ടമുണക്ടോയനിടനില.  ധക്ടോര്മ്മനികേത
എന്നുപറഞക്ടോല്  എനനിക്കറനിയനില  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  പറഞച്ച്  മനസനിലക്ടോകക്കണപതനച്ച്.
പചയറനിപന്റെ  സഹക്ടോയയ  കവണയ. ധക്ടോര്മ്മനികേത,  മൂലഭ്യയ  എപനക്ടോപക്ക  പറയുനതച്ച്
എന്തക്ടോപണനച്ച്  അവര്ക്കച്ച്  പറഞച്ച്  മനസനിലക്ടോക്കനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോന  നനിയമസഭയുപട
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഒര കക്ടോസച്ച്  അകറഞച്ച് പചയ്യണയ. അതച്ച് പറഞച്ച് കബക്ടോധഭ്യപപ്പെടുതക്ടോവുനതല,
അനുഭവനിചറനികയണതക്ടോണച്ച്.  ലക്ടോല്ബഹദൂര്ശക്ടോസനി  രക്ടോജനിവച്ചുപവനച്ച്  അഭനിമക്ടോനകതക്ടോപട
പറഞ്ഞു, അതച്ച് ധക്ടോര്മ്മനികേതയക്ടോണച്ച്.  ആ ധക്ടോര്മ്മനികേത ആപരങനിലയ ഉയര്തനിപ്പെനിടനിക്കുകമക്ടോള
അതനിപന  അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്  കവണതച്ച്.   കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്
ശസ്പീ. പകേ. സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച് ബക്ടോര്കകേക്ടോഴ കകേസ്സുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  അതനിനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  പ്രതനിപക  കനതക്ടോവച്ച്  അനച്ച്  ആഭഭ്യന്തര
വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള  പറഞ  മറുപടനി,  കകേക്ടോടതനി  വനിധനിപയക്ടോപക്ക  വന
പശ്ചക്ടോതലതനിലക്ടോണച്ച്. ''ഇഇൗ വനിധനിയുപട അടനിസക്ടോനതനില് മനനിമക്ടോര് രക്ടോജനിവയക്ടോന
കപക്ടോയക്ടോല്  ഒര  മനനിക്കുയ  കകേരളതനിപലനല  ഇന്തഭ്യയനിലയ  ഭരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.
സപ്രസ്പീയ  കകേക്ടോടതനി  വനിധനിയുപട  അടനിസക്ടോനതനില്  ഇനനിയുയ  എഫച്ച്.പഎ.ആര്.
എടുക്കുകമക്ടോള  ഏപതങനിലയ  മനനി  രക്ടോജനിവയണപമന  ആവശഭ്യയ  വനക്ടോല്  ഒര
സക്ടോനത്തുയ ഒര മനനിക്കുയ ഇരനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില. കേക്ടോരണയ ഭരണഘടനക്ടോ ബഞനിപന്റെ
വനിധനി  ആ  നനിലയനിലക്ടോണച്ച്  കപക്ടോകുനതച്ച്''  എന്നുപറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച്  അങ്ങച്ച്  ആ
സയഭവങ്ങപള  നഭ്യക്ടോയസ്പീകേരനിചച്ച്  ഇടപപടതക്ടോണച്ച്.  അനപത  മുഖഭ്യമനനിയക്ടോപണങനില്
പതളനിവുകണക്ടോ എനച്ച് കചക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോയനിരന്നു. അവസക്ടോനയ കകേക്ടോടതനി പറഞകപ്പെക്ടോള,
എപന്റെ  മനസക്ടോകനിക്കച്ച്  കബക്ടോധഭ്യപപ്പെടനിടനിലക്ടോപയനച്ച്  പറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച്  ഇതരയ
അഴനിമതനികേകളയുയ  പകേക്ടോള്ളരതക്ടോയ്മകേകളയുയ  നഭ്യക്ടോയസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ  സയരകനിക്കുകേയുയ
പചയ്യുന നനിലപക്ടോടക്ടോണച്ച് അനച്ച് സസസ്പീകേരനിചതച്ച്. ഇപതക്ടോപക്ക അരണയുപട ബദനിയക്ടോണച്ച്.
തലവചനിടതച്ച്  വക്ടോപലത്തുകമക്ടോകഴക്കുയ  മറന്നുകപക്ടോകേരതച്ച്.  ഇപതക്ടോപക്ക  നനിങ്ങള
പറഞതക്ടോണച്ച്. അങ്ങപനയുള്ള ഒര ആകകപവുയ ഉനയനിക്കക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചരഭ്യമനിലക്ടോതനിരനനിട്ടു
കപക്ടോലയ ഇക്കഴനിഞ ദനിവസങ്ങളനില് നനിങ്ങപളന്തക്ടോണച്ച് പറഞതച്ച്? എപന്തങനിലപമക്ടോര
പകേക്ടോഗനിസനിബനിള ഒഫനസനിപന്റെ ലക്ടോഞനയുണക്ടോയനിരകനക്ടോ ശസ്പീ. ഇ. പനി.ജയരക്ടോജപന്റെ
പ്രശ്നതനില്? ആ ധക്ടോര്മ്മനികേമക്ടോയ നനിലപക്ടോപടടുതതച്ച് നനിങ്ങളക്കച്ച് സങല്പ്പെനിക്കക്ടോകനക്ടോ
ഉഇൗഹനിക്കക്ടോകനക്ടോ കേഴനിയനില.
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് അകങ്ങയച്ച് അനുവദനിച സമയയ കേഴനിഞച്ച് ഒര
മനിനനിടച്ച് അധനികേമക്ടോയനി.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതക്ടോണച്ച്
നനിങ്ങളുപട  നനിലപക്ടോടച്ച്.  സസക്ടോശയ  കകേക്ടോകളജുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  വനിഷയതനില്
ഗവണ്പമന്റെനിപനതനിപര സമരയ നടതനി.  എന്തനിനക്ടോയനിരന്നു  ആ സമരയ നടതനിയതച്ച്;
എന്തനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്  നനിങ്ങള  ആ  സമരയ  അവസക്ടോനനിപ്പെനിചതച്ച്;
നനിങ്ങളുപട  മഷനിക്കുപ്പെനി  സമരയ  എന്തനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനിലക്ടോണച്ച്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിചതച്ച്?
നനിങ്ങള  സമരയ  പതരവനികലക്കച്ച്  വഭ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുപമനച്ച്  പറഞ്ഞു.  പഴയകേക്ടോലപത
പമഡനിക്കല് സമരയ ഞങ്ങളക്കച്ച് ഓര്മ്മയുണച്ച്.  അനച്ച് പമഡനിക്കല് വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനികേളക്ടോണച്ച്
സമരരയഗകതയച്ച് വനതച്ച്.  അതനിപന പനിന്തുണച്ചുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  എസച്ച്.എഫച്ച്.പഎ.-യുയ
മറ്റു  വനിദഭ്യക്ടോര്ത്ഥനി  സയഘടനകേളുയ സമരരയഗകതയച്ച്  വനതച്ച്.   അതക്ടോണച്ച് ജനകേസ്പീയ
പ്രകകക്ടോഭമക്ടോയനി  പടര്നതച്ച്.  നനിങ്ങളുപട  സമരയ  ആര്ക്കുകവണനിയക്ടോയനിരന്നു?  എത്ര
പരനിഹക്ടോസഭ്യമക്ടോയനിരന്നു  ആ  സമരയ.  വളപര  പകേസതകയക്ടോടുകൂടനി  ഗവണ്പമന്റെനിപന
വനിമര്ശനിക്കക്ടോനുള്ള  കേഴനിവച്ച്  പ്രതനിപകതനിനുണക്ടോകേണപമനതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന
ഇഇൗ കേക്ടോരഭ്യങ്ങള ഇവനിപട  പറയുനതച്ച്.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: എടച്ച് മനിനനിടക്ടോയനി.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്:  സര്,   ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളുപട
സര്ടനിഫനിക്കറ്റച്ച്  എന്നുപറയുനതച്ച്  ഇനച്ച്  ഇഇൗ  സഭയനില്  നടന  പ്രസയഗങ്ങളക്ടോണച്ച്.
നനിങ്ങള ഇനച്ച്  രക്ടോവനിപല എന്തനിനക്ടോണച്ച്  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിചപതനച്ച്
മറ്റച്ച്  പ്രസയഗങ്ങള  കകേടകപ്പെക്ടോള  മനസനിലക്ടോയനി.  ഒരക്ടോള  മൃഗസയരകണ  വകുപ്പെനിപന
കുറനിചച്ച്  സയസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോള പടനിപുരക്ടോണയ പറയുകേയക്ടോണച്ച്.  അനുവദനിച ഏഴച്ച്  മനിനനിടനില്
ആറു  മനിനനിട്ടുയ  പടനിപയക്കുറനിചക്ടോണച്ച്  സയസക്ടോരനിചതച്ച്.  ശസ്പീ.  എന.  ഷയസദ്ദേസ്പീന
ആനപയക്കുറനിചക്ടോണച്ച്  സയസക്ടോരനിചതച്ച്.  അകദ്ദേഹയ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോയനി  വനിമര്ശനിക്കുന
വഭ്യകനിയക്ടോണച്ച്.  പത്തുമനിനനിടനില് ഏതക്ടോണച്ച് 6-7 മനിനനികടക്ടോളയ  ആനയുപട വരവനിപനയുയ
കപക്ടോക്കനിപനയുയകുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു  കനരയകേളഞ്ഞു.  വസ്തുതകേള  വച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ
സര്ക്കക്ടോരനിപനതനിപര  ഒര  വനിമര്ശനവുയ  ഉനയനിക്കക്ടോനക്ടോയനില. ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.
ബഷസ്പീര്കപക്ടോലയ മനനിമക്ടോരകടയുയ ശസ്പീ.  ഇ.പനി.  ജയരക്ടോജകന്റെയുയ നനപയക്കുറനിചക്ടോണച്ച്
സയസക്ടോരനിചതച്ച്.  ശസ്പീ.  അനനില് അക്കര പുലനിമുരകേപനക്കുറനിചച്ച്  പറഞ്ഞു.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മനനികയക്ടോടച്ച് അങ്ങച്ച് പുലനിമുരകേനക്ടോയനി മക്ടോറണപമനക്ടോണച്ച് പറഞതച്ച്.  അഴനിമതനിയുപട
വരയനപുലനികേള അടയനിരനിക്കുന മടയക്ടോണച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്. അങ്ങപനയുള്ള അഴനിമതനിയുപട
വരയനപുലനികേളക്കച്ച് പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുമനനിപയയുയ വനയ വകുപ്പുമനനിപയയുയ
കേക്ടോണുകമക്ടോള  പുലനിമുരകേനക്ടോപണന്നു  കതക്ടോന്നുയ.  'മുരകേക്ടോ'  എന്നുവനിളനിക്കുകമക്ടോള
പുലനിമുരകേന അതനിപന്റെ സര്വ്വസയഹക്ടോരഭക്ടോവതനില് അഴനിമതനിപക്കതനിപര ചക്ടോടനിവരപമന
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കേക്ടോരഭ്യതനില്  സയശയമനില.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  അഴനിമതനിപക്കതനിപര,  അഴനിമതനിയുപട
വരയനപുലനികേളപക്കതനിപര  വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലക്ടോത  നനിലപക്ടോടച്ച്  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതഭ്യമുനണനി
ഗവണ്പമന്റെനിപല മനനിമക്ടോരക്ടോകുന പുലനിമുരകേനക്ടോര് ഒനനിചച്ച്  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കുയ
എനകേക്ടോരഭ്യയ  ഇവനിപട  സൂചനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള  പനിന്തുണച്ചുപകേക്ടോണച്ച്
നനിര്ത്തുന്നു.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫച്ച് :  സര്,  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്,  മൃഗസയരകണയ,  കസ്പീര
വനികേസനയ,  വനയ എനസ്പീ വകുപ്പുകേളനിപല ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേപള ഞക്ടോന എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്  ഇവനിപട  പറഞവസക്ടോനനിപ്പെനിചതച്ച്  കകേടക്ടോല്  അകദ്ദേഹയ
കകേരളതനിലക്ടോകണക്ടോ ജസ്പീവനിക്കുനപതനച്ച് സയശയയ കതക്ടോന്നുയ.  കകേരളതനിപന്റെ കേഴനിഞ
നക്ടോലരമക്ടോസപത  ചനിത്രയ  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല്  മനസനിലക്ടോകുയ  കകേരളയ  ഭരനിച  ഒര
ഗവണ്പമന്റുയ  നക്ടോലരമക്ടോസയപകേക്ടോണച്ച്  ഇത്രകയപറ  അണ്കപക്ടോപ്പുലറക്ടോയനിടനില  എനച്ച്.
യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യയ  കേക്ടോണക്ടോപത കപക്ടോകേരതച്ച്.   അകങ്ങയച്ച്  സസയയ  തൃപ്തനിയടയക്ടോയ.  പകക,
കകേരളചരനിത്രതനില്  നക്ടോലരമക്ടോസയപകേക്ടോണച്ച്  ജനവനിരദമക്ടോയനി  മക്ടോറനിയ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
ഡനിമക്ടോന്റുകേളക്ടോണച്ച് ഇവനിപട ചര്ച പചയ്യുനതച്ച്.  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഭരണകേക്ടോലതച്ച് വമനിച
മക്ടോറ്റമുണക്ടോക്കനിയ അടനിസക്ടോന സഇൗകേരഭ്യവനികേസന കമഖലയനിപല  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യങ്ങള
ആരയ  വനിസ്മെരനിക്കരതച്ച്.  കകേരള  ചരനിത്രതനില്  യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ
അഞ്ചുപകേക്ടോലമുണക്ടോയ  അടനിസക്ടോന  സഇൗകേരഭ്യവനികേസന  മുകനറ്റയ  മുപമക്ടോരനിക്കലയ
ഉണക്ടോയനിടനില  എനതച്ച്  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥഭ്യമക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട  നനിങ്ങള  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  പചയ്ത
പക്ടോലക്ടോരനിവടയ-ഇടപ്പെള്ളനി ഹഫ്ലെെഓവറുകേളുയ പമക്കക്ടോഡയ കറക്ടോഡുകേളുപട വലനിയ ശയഖലയുയ
സയഭക്ടോവന  പചയ്തതച്ച് ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  ഇബക്ടോഹനിയ  കുഞനിപന്റെയുയ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെയുയ  കനടയതപനയക്ടോണച്ച്.  ഇവനിപട  എപന്തലക്ടോയ  പദതനികേളക്ടോണച്ച്
ഉണക്ടോയതച്ച്.  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് പറഞതച്ച്  വനികവചനയ കേക്ടോണനിച്ചു എനക്ടോണച്ച്.
പതക്ടോടടുതനിരനിക്കുന  ശസ്പീ.  പജയനിയസച്ച്  മക്ടോതതവനികനക്ടോടച്ച്  കചക്ടോദനിക്കണയ,  വനികവചനയ
കേക്ടോണനികചക്ടോപയനച്ച് ?  കേണ്ണൂര് ജനിലയനില് ശസ്പീ. പജയനിയസച്ച് മക്ടോതതവനിനുയ എനനിക്കുയ ശസ്പീ.
സണനി കജക്ടോസഫനിനുയ ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  ഷക്ടോജനിക്കുയ എലക്ടോയ ഒകര പരനിഗണനയക്ടോണച്ച്
കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. വനികവചനയ കേക്ടോണനിചനിടനില. നനിങ്ങള എപന്തലക്ടോയ കുറ്റപപ്പെടുതനിയക്ടോലയ
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച്   ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  ഇബക്ടോഹനിയ കുഞനിപന്റെ
സമസ്പീപനയമൂലയ ഇഇൗ രയഗത്തുണക്ടോയ വമനിച മുകനറ്റയ കകേരളയ മനസനിലക്ടോക്കുന്നുണച്ച്.
കസറ്റച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  ഇയപ്രൂവ്പമന്റെച്ച്  കപ്രക്ടോജകച്ച്, ജനിലക്ടോതല  ഫ്ലെെക്ടോഗ്ഷനിപ്പെച്ച്  കപ്രക്ടോഗക്ടോയ,
ഹഫ്ലെെഓവറുകേള,  ഹബപ്പെക്ടോസകേള ഇങ്ങപന എത്രകയക്ടോ പദതനികേള കകേരളതനിലണക്ടോയനി.
കേഴനിഞ  ബഡ്ജറ്റനില്  കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച്  പഎസകേച്ച്  പറഞതച്ച്  മക്ടോസര്
പക്ടോനനിനുകവണനി  150  കകേക്ടോടനി  രൂപ  മക്ടോറ്റനിവയന്നു  എനക്ടോണച്ച്.   നടപ്പുസക്ടോമതനികേ
വര്ഷയ  25  കകേക്ടോടനി  രൂപ, ത്രനികവണനി പക്ടോലതനിനച്ച്  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  നനിലയല്
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പക്ടോലതനിനച്ച്  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  ഇടതക്ടോവളങ്ങളക്കച്ച്  100  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  സസസ്പീകവജച്ച്
പക്ടോന്റെനിനച്ച്  20  കകേക്ടോടനി രൂപ.  എപന്തങനിലയ പദതനി ആരയഭനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ?
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ശസ്പീ.  ജനി.  സധക്ടോകേരകനക്ടോടച്ച്  എനനിക്കച്ച്   പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്,  ശബരനിമല
തസ്പീര്ത്ഥക്ടോടനകേക്ടോലയ  ആരയഭനിക്കക്ടോന  ഒര  മക്ടോസയ  അവകശഷനിക്കുകമക്ടോള  ദയവക്ടോയനി
അങ്ങച്ച് മുനകേപയ്യടുതച്ച് ഇനനിപയങനിലയ ഹവകേക്ടോപത പ്രഖഭ്യക്ടോപനങ്ങള നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന
ശമനിക്കണയ. ഇവനിപട കേഴനിഞ ബഡ്ജറ്റനില് വലനിയ വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള നല്കേനിയ കഡക്ടോ.
ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച്  പഎസകേച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള ഇവനിപടയനില.  മക്ടോന്ദഭ്യവനിരദ പക്ടോകക്കജനിപന
കുറനിചച്ച്  എന്തക്ടോണച്ച്  പറഞതച്ച്?  ഇതനില്  അടനിസക്ടോനസഇൗകേരഭ്യ  വനികേസനതനിനച്ച്
5,000  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  68  പക്ടോലങ്ങളക്കച്ച്  1,405  കകേക്ടോടനി  രൂപ, അണര്
പക്ടോകസജുകേളക്കച്ച്  150  കകേക്ടോടനി  രൂപ,  ഹബപ്പെക്ടോസകേളക്കച്ച്  385  കകേക്ടോടനി  രൂപ,
പറയനില്കവ കമല്പ്പെക്ടോലതനിനച്ച്  300  കകേക്ടോടനി രൂപ.  ഇഇൗ പ്രഖഭ്യക്ടോപനങ്ങള ഉളപപ്പെപട
20,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  പക്ടോകക്കജച്ച്.  ഇനച്ച്  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-യുപട  അവസ
എന്തക്ടോണച്ച്?  ശസ്പീ.  ജനി.  സധക്ടോകേരന  കേഴനിവച്ച്  പതളനിയനിച  മനനിയക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന
സമ്മതനിക്കുന്നു.  പകക   അങ്ങച്ച്  ആകലക്ടോചനികക്കണതച്ച്  അങ്ങയുപട  വകുപ്പെച്ച്  ഇനച്ച്
വനഭ്യയകേരനിക്കപപ്പെട  ഒര  വകുപ്പെക്ടോണച്ച്.  അകങ്ങക്കച്ച്   ഫണനില.  ഇഇൗ  വകുപ്പെനിപന
കനക്ടോക്കുകുതനിയക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഇനച്ച് നനിയമസഭയനില് രക്ടോവനിപല കഡക്ടോ. ടനി.  എയ.
കതക്ടോമസച്ച്  പഎസകേച്ച്  കേനിഫ്ബനിയുപട  റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  അവതരനിപ്പെനിചതച്ച്  ഞക്ടോന  വക്ടോയനിച്ചു.
അങ്ങുയ സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനിയനില് അയഗമക്ടോണച്ച്.   അടനിസക്ടോനസഇൗകേരഭ്യവനികേസന കമഖല
എന്നു പറഞക്ടോല് എന്തക്ടോണച്ച്? ഇതച്ച് പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ ബക്ടോധനിക്കുനതച്ച് പനി.ഡബത.ഡനി.പയയക്ടോണച്ച്.
മറ്റു  കമഖലകേപളയല.  കേനിഫ്ബനിയുപട  കബക്ടോര്ഡനില്  പനി.ഡബത.ഡനി.  മനനിയനില.
20,000  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട ഫണച്ച്  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കുകവണനി വകേയനിരതനിയനിരനിക്കുന്നു,
അതനിപന്റെ ചുമതലയുള്ള കേനിഫ്ബനിയുപട കബക്ടോര്ഡനില് പനി.ഡബത.ഡനി. മനനി കവകണ?
മനനിയനില,  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.  പസകടറനിയനില.  ആപകേയുള്ളതച്ച് ചസ്പീഫച്ച് പസകടറനി,  ലക്ടോ
പസകടറനി,  ഫനിനക്ടോനസച്ച്  പസകടറനി,  റനികസക്ടോഴസച്ച്  പസകടറനി  എനനിവരക്ടോണച്ച്.
ഇതക്ടോണച്ച് പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-യുപട അവസ. പനി.ഡബത.ഡനി.-പയ ഇനച്ച് ഹസഡച്ച് ഹലന
പചയ്യുന്നു.   സബ്ജകച്ച് കേമ്മനിറ്റനി റനികപ്പെക്ടോര്ടനില്  ശസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണപന്റെയുയ ശസ്പീ.
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശപന്റെയുയ  കഡക്ടോ.  എന.  ജയരക്ടോജനികന്റെയുയ ഡനിപസന്റെനിയഗച്ച്  കനക്ടോട്ടുണച്ച്.
കേനിഫ്ബനിയുപട മലയക്ടോളപമന്തക്ടോണച്ച്?  കകേരള  അടനിസക്ടോനസഇൗകേരഭ്യ നനികകപ നനിധനി
ബനില്.  ആ കമഖലയുപട ചുമതലയുള്ള മനനി ഇഇൗ കബക്ടോര്ഡനിലനില,  പസകടറനിയനില.
കബക്ടോധപൂര്വ്വമക്ടോയനി പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-പയ ഹസഡ് ഹലന പചയ്യുന ഒര ദയനസ്പീയമക്ടോയ
കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണച്ച്  സഭ കേക്ടോണുനതച്ച്.   ദയവക്ടോയനി  ഇഇൗ  സമസ്പീപനയ  മക്ടോറ്റണയ.  കേക്ടോരണയ
കകേരളതനിപന്റെ വനികേസനതനിനച്ച് പനി.ഡബത.ഡനി.- യുപട സയഭക്ടോവന വളപര വലതക്ടോണച്ച്.
ഇഇൗ രയഗതച്ച് പണയ പചലവഴനിചനിപലങനില് ഇനപവസ്റ്റുപമന്റുണക്ടോകുകേയനില.   കേനിഫ്ബനി
രൂപസ്പീകേരനിചകപ്പെക്ടോള  കഡക്ടോ.  കതക്ടോമസച്ച്  പഎസകേച്ച്  പറഞതച്ച്,  I  quote  "കേനിഫ്ബനി
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സമക്ടോഹരനിക്കുന പണയ ഒരകേക്ടോരണവശക്ടോലയ സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ ഖജനക്ടോവനില് നനികകപനിക്കുകേകയക്ടോ
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റുകേളവഴനി പചലവഴനിക്കുകേകയക്ടോ പചയ്യനില.”  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-പയ വനിശസക്ടോസയ
ഇകല?  അഴനിതനിക്കക്ടോരണക്ടോകുയ,  കേണ്ടുപനിടനിക്കണയ.  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-പയകപ്പെക്ടോപല
അടനിസക്ടോനസഇൗകേരഭ്യ  സയവനിധക്ടോനങ്ങളുള്ള  -  ചസ്പീഫച്ച്  എഞനിനസ്പീയര് മുതല്  തക്ടോകഴക്ടോടച്ച്
അസനിസനറച്ച്  എഞനിനസ്പീയറുയ  ഓവര്സസ്പീയറുയ  വപരയുള്ള  ഒര  വകുപ്പെനിപന  മുഴുവന
മക്ടോറ്റനിനനിര്തനി  പുതനിയ  സയവനിധക്ടോനമുണക്ടോക്കുനതച്ച്  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  ഇഇൗ  നയയ
തനിരതണയ.  കേനിഫ്ബനിയനില് ആവശഭ്യമക്ടോയ പങക്ടോളനിതയ ഇഇൗ വകുപ്പെനിനച്ച് നല്കേണയ.
അകദ്ദേഹതനിപന്റെ വകുപ്പെനിപന ഒര വക്ടോസകമനി ഓപ്പെകറഷനച്ച് വനികധയമക്ടോക്കരതച്ച്.

വനയ കമഖലയനില് മക്ടോന-ആനനിമല് കകേക്ടോണ്ഫ്ലെെനിക്റ്റച്ച് വലനിയ പ്രശ്നമക്ടോണച്ച്.   വനയ
വകുപ്പുമനനി പുനലൂര് എയ.എല്.എ. ആണച്ച്. വനയ കമഖലപയക്കുറനിചച്ച് അകദ്ദേഹതനിനറനിയക്ടോയ.
ഇനപലയുയ  എപന്റെ  മണ്ഡലമക്ടോയ ഉദയഗനിരനി  ചസ്പീക്കക്ടോടച്ച്  കമഖലയനില്  ആന കേയറനി.
വനകമഖലയനിപലലക്ടോയ  വലനിയ  സയഘര്ഷങ്ങളുണക്ടോകുന്നു.  കൃഷനി  നശനിപ്പെനിക്കുന്നു.
നഷ്ടപരനിഹക്ടോരയ  നല്കേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുനനില.  ദയവക്ടോയനി  അങ്ങച്ച്  ശദനിക്കണയ.
ദയവക്ടോയനി  man-animal  conflict  തടയക്ടോന ശമനിക്കണയ.  ശസ്പീ.  എന.  ഷയസദ്ദേസ്പീന
എയ.എല്.എ.  ഇതുസയബനനിചച്ച്  ഇവനിപട  കനരകത  പറഞനിരന്നു.  ഇലകനികേച്ച്
പഫനസനിയഗനിനുള്ള  നടപടനി  പൂര്തനിയക്ടോക്കണയ.  ഇ.എഫച്ച്.എല്.-പന്റെ  കേക്ടോരഭ്യവുയ
പറയുകേയുണക്ടോയനി. കേസ്തൂരനിരയഗന റനികപ്പെക്ടോര്ടനില് പറഞ 3314 ചതുരശ കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര്
ഭൂമനിയനില്  കൃഷനിയനിടങ്ങളുയ  ജനവക്ടോസവുയ  ഒഴനിവക്ടോക്കനിയക്ടോണച്ച്  2014  മക്ടോര്ചച്ച്  10-നച്ച്
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് വനിജ്ഞക്ടോപനമനിറക്കനിയതച്ച്.  എന്തുപകേക്ടോണച്ച്  സയസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
അഫനിഡവനിറ്റനില് മക്ടോറ്റയവരതനി?  അതച്ച് അങ്ങച്ച് പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  വളപര പസനസനിറ്റസ്പീവക്ടോയ
ഒര  വനിഷയമക്ടോണനിതച്ച്.  പരനിസനിതനികലക്ടോല  കമഖലയനില്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്
ആരയഭനിച  നടപടനികേള  തുടര്ന്നുയ  മുകനക്ടോട്ടുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേണയ.  ജനവക്ടോസകകേന്ദ്രങ്ങപളയുയ
കൃഷനിയനിടങ്ങപളയുയ പരനിസനിതനികലക്ടോല കമഖലയനില് നനിന്നുയ ഒഴനിവക്ടോക്കണയ.

കസ്പീരകമഖലയനില്  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലത്തുണക്ടോയ  മക്ടോറ്റങ്ങള
നനിങ്ങളപക്കലക്ടോവര്ക്കുയ  അറനിയക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്.  ഞങ്ങള  ചുമതലകയല്ക്കുകമക്ടോള
ആഭഭ്യന്തര  ഉപകഭക്ടോഗതനിപന്റെ 67  ശതമക്ടോനമക്ടോണച്ച്  ഉലക്ടോദനമുണക്ടോയനിരനതച്ച്.
അധനികേക്ടോരപമക്ടോഴനിയുകമക്ടോള  അതച്ച്  ഏതക്ടോണച്ച്  82  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  വര്ദനിച്ചു.
നക്ടോലപകേക്ടോലയ  മുമച്ച്  6.4  ലകയ  ലനിറ്റര്  പക്ടോല്  സയഭരനിചനിരനതച്ച്  പത്തുലകമക്ടോക്കനി
വര്ദനിപ്പെനിച്ചു,  ഉല്പ്പെക്ടോദനയകൂടനി.  അതനിനുള്ള  കേക്ടോരണപമന്തക്ടോണച്ച്?  കേഴനിഞ  അഞ്ചു
പകേക്ടോലക്കക്ടോലയ പക്ടോലനിനച്ച്  13 രൂപ വനില വര്ദനിപ്പെനിച്ചു. ഇവനിപട പറഞതച്ച് ശരനിയക്ടോണച്ച്.
ഇനച്ച് കേക്ടോയനികേക്ടോദസക്ടോനമുള്ള കജക്ടോലനിക്കച്ച് മലയക്ടോളനികേള തയ്യക്ടോറല.  ഇവനിപട കേന്നുകേക്ടോലനി
വളര്തല് വളപര പ്രയക്ടോസമുള്ള കജക്ടോലനിയക്ടോണച്ച്.  രക്ടോവനിപല കേന്നുകേക്ടോലനികൂടനില്കപക്ടോയനി
പശുവനിപന കേറക്കണയ,  ചക്ടോണകേയ വക്ടോരണയ,  കുളനിപ്പെനിക്കണയ,  പക്ടോല് സയഘതനില്
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എതനിക്കണയ  തുടങ്ങനിയ  കജക്ടോലനികേളുണച്ച്.  ഇനച്ച്  മലയക്ടോളനികേളുപട  സയസ്കക്ടോരയ  മക്ടോറനി,
പണനിപയടുക്കനില.  പണനിപയടുക്കക്ടോന  ബയഗക്ടോളനികേളുയ  ബസ്പീഹക്ടോറനികേളുയ  കവണയ.  ഇഇൗ
രയഗത്തുളളവര്  പനിടനിച്ചുനനില്ക്കണപമങനില്  പക്ടോലനിനച്ച്  വനിലവര്ദനവുണക്ടോകേണയ.
കേഴനിഞ   ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്,  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനിയുപട  അവസക്ടോനപത
ബഡ്ജറ്റനില്  കസ്പീരകേര്ഷകേ  പപനഷന  750 രൂപയക്ടോക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിച്ചു.  പകക
അതനിനുള്ള  ഉതരവച്ച്  ആയനിടനില.  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ബഡ്ജറ്റനിപല
വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള പക്ടോലനിക്കുപമനക്ടോണച്ച് കഡക്ടോ.  ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച് പഎസകേച്ച് പറഞതച്ച്.
ആ  വക്ടോഗക്ടോനയ  ശരനിയക്ടോപണങനില്  വര്ദനിപ്പെനിച  പപനഷന  തുകേയക്ടോയ  75 0  രൂപ
ലഭഭ്യമക്ടോക്കുനതനിനുള്ള  ഉതരവച്ച്  പുറപപ്പെടുവനിക്കണയ.  എലക്ടോ  പപനഷനുയ  ആയനിരയ
രൂപയക്ടോക്കനി  വര്ദനിപ്പെനിക്കുപമനക്ടോണച്ച്  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ  മക്ടോനനിപഫകസക്ടോയനില്
പറഞനിരനിക്കുനതച്ച്. ആ വക്ടോഗക്ടോനങ്ങള ശരനിയക്ടോപണങനില് കസ്പീരകേര്ഷകേ പപനഷനുയ
ആയനിരയ  രൂപയക്ടോക്കണയ.  കേക്ടോരണയ  ഇഇൗ  കമഖലയച്ച്  ആവശഭ്യമക്ടോയ  പനിനബലയ
പകേക്ടോടുതനിപലങനില്  കേര്ഷകേര്  ഇഇൗ  രയഗത്തുനനിന്നുയ  കപക്ടോകുയ.  കസ്പീരകേര്ഷകേരനില്
ഏതക്ടോണച്ച്  60  ശതമക്ടോനയ  കപരയ  60  വയസച്ച്  പ്രക്ടോയമക്ടോയവരക്ടോണച്ച്,  പചറുപ്പെക്കക്ടോരനില.
യുവക്ടോക്കള  ഇഇൗ  രയഗതച്ച്  കേടന്നുവരനനില.  യുവക്ടോക്കള  ഇഇൗ  രയഗതച്ച്
കേടന്നുവരണപമങനില് ഇതച്ച്  ലക്ടോഭകേരമക്ടോകേണയ.  ദയവക്ടോയനി കസ്പീരകേര്ഷകേ പപനഷന
വര്ദനിപ്പെനിക്കണയ.  മനില്മപയ  കേപലറനിഞച്ച്  നശനിപ്പെനിക്കക്ടോന  ശമനിക്കരതച്ച്.  മനില്മ
കകേരളതനിപല ഏറ്റവുയ  ശകമക്ടോയ സഹകേരണ സക്ടോപനമക്ടോണച്ച്.  പക്ടോലനിപന്റെ  ചക്ടോര്ടച്ച്
പരനിഷ്കരനിക്കക്ടോന ഞക്ടോന ശമനിച്ചുകനക്ടോക്കനി,  നടനനില.  പക്ടോലനിപന്റെ ചക്ടോര്ടച്ച്  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ
നഭ്യക്ടോയവനില കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കച്ച് ലഭനിക്കുകേയുയ കവണയ. വനയ-കസ്പീരവകുപ്പുകേളനില് അങ്ങപയകപ്പെക്ടോപല
വളപര സഇൗമഭ്യനക്ടോപയക്ടോര മനനി  ഗുണപരമക്ടോയ മക്ടോറ്റങ്ങള ഉണക്ടോക്കക്ടോന ശമനിക്കുന്നു.
നലകേക്ടോരഭ്യയ.  എകന്തക്ടോ വലനിപയക്ടോര അത്ഭുതമുണക്ടോകേക്ടോന കപക്ടോകുന്നുപവനച്ച് എലക്ടോവരയ
പ്രസയഗനിചകപ്പെക്ടോള  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  കേനിഫ്ബനിപയ  സയബനനിചച്ച്  മലര്പപ്പെക്ടോടനിക്കക്ടോരപന്റെ
സസപ്നമക്ടോപണനച്ച് ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  മക്ടോണനി  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  പണയ സമക്ടോഹരനിചനിട്ടുകണക്ടോ,
ധനസമക്ടോഹരണമനിലക്ടോപത  ആയനിരക്കണക്കനിനച്ച്  കകേക്ടോടനി  രൂപയുപട  പദതനികേള
പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കുന  ഒര  സസപ്നപദതനിയക്ടോണനിതച്ച്.  നനിങ്ങളുപട  വനിശസക്ടോസയ  നനിങ്ങപള
രകനിക്കപട എന്നുപറഞ്ഞുപകേക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന എപന്റെ പ്രസയഗയ അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

പപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുയ രജനികസ്ട്രേഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധക്ടോകേരന):  സര്,
മൂന്നുമണനിക്കൂര് വളപര  കനിയക്ടോത്മകേവുയ  സജസ്പീവവുമക്ടോയ  ചര്ചയനില്  പപങടുത
സഭകയക്ടോടച്ച്, പ്രകതഭ്യകേനിചച്ച് പ്രതനിപകകതക്ടോടച്ച് ഞക്ടോന ആദഭ്യമക്ടോയനി നന്ദനി പറയുകേയക്ടോണച്ച്.
ഇഇൗ സഭ ആരയഭനിചകശഷയ ഒരപകക ആദഭ്യപത ദനിവസമക്ടോയനിരനിക്കണയ പ്രതനിപകയ
ഒനടങയ ചര്ചയനില് പപങടുക്കുനതച്ച്. ഇനനിയുള്ള ദനിവസങ്ങളനില് സഹകേരനിക്കക്ടോപമന
ധക്ടോരണ ഉണക്ടോയതനില് ഞക്ടോന സകന്തക്ടോഷനിക്കുന്നു, അഭനിനന്ദനിക്കുന്നു.
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ഇകപ്പെക്ടോള നനിര്മ്മനിക്കുന കറക്ടോഡുകേളുപടയുയ പക്ടോലങ്ങളുപടയുയ കപരനില് മക്ടോത്രമല
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെനിപന സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോണുനതച്ച്.  കകേരളതനിപല പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്
വകുപ്പെച്ച്-ഏതക്ടോണച്ച് 1400 ഓളയ എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരയ ആയനിരതനികലപറ ഓവര്സസ്പീയര്മക്ടോരയ
അടങ്ങനിയ ബൃഹതക്ടോയ അടനിസക്ടോനവനികേസനമുളള, വളപര സക്ടോകങതനികേ കബക്ടോധമുളള
ഒര പ്രസക്ടോനമക്ടോണച്ച്.  നമ്മുപട ഭരണഘടനയനില്  ലനിഖനിതമക്ടോപയക്ടോര  വകുപ്പെക്ടോണനിതച്ച്.
ആര്ക്കുയ  എടുത്തുകേളയക്ടോന  പറ്റുന  ഒനല.  ബനിടസ്പീഷുകേക്ടോരപട  കേക്ടോലത്തുയ  രക്ടോജവക്ടോഴ്ച
കേക്ടോലത്തുയ മരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പുണച്ച്.  മനുഷഭ്യ സയസ്കക്ടോരമുണക്ടോകേക്ടോന തുടങ്ങനിയകേക്ടോലയ മുതല്
ഒരതരതനില്  അപലങനില്  മപറ്റക്ടോരതരതനില്  മരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പുണച്ച്.  അതനിപന
ആര്ക്കുയ ഒന്നുയ പചയ്യക്ടോന കേഴനിയനില.  അതച്ച്  കവപറക്ടോര പ്രശ്നയ.  പകക  നനിര്മ്മക്ടോണ
സയസ്കക്ടോരതനില്നനിനച്ച്,  നനിര്മ്മക്ടോണപരമക്ടോയ  സഇൗന്ദരഭ്യശക്ടോസതനില്നനിനച്ച്  ബഹുദൂരയ
അകേന്നുകപക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്  കകേരളതനിപല  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെച്ച്.  അതുമക്ടോയനി
ഇനവര്ക്കച്ച് യക്ടോപതക്ടോര ബനവുമനില. കകേക്ടോകളജനില് പഠനിചപതക്ടോന്നുയ എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്
ഓര്ക്കുനതുകപക്ടോലമനില.  അപതക്ടോരക്ടോളനിപന്റെ  കുറ്റമല,  അങ്ങപന  സയഭവനിച്ചു.  കേഴനിഞ
അഞ്ചുവര്ഷയ  ആ  അകേല്ച  കുറച്ചുകൂടനി,  കറക്ടോഡച്ച്  നനിര്മ്മനിചനിപലനല  ഞക്ടോന
പറയുനതച്ച്.  എനനിക്കച്ച്  കതക്ടോന്നുനതച്ച്  അടുതകേക്ടോലതച്ച്  ഏറ്റവുയ  കൂടുതല്  മരക്ടോമതച്ച്
പണനികേള നടതനിയതച്ച് ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  ഇബക്ടോഹനിയ കുഞച്ച് തപനയക്ടോപണനക്ടോണച്ച്.
അതനില് ഒര സയശയവുമനില,  ഞക്ടോന പരസഭ്യമക്ടോയനിതപന പറയുകേയക്ടോണച്ച്.  പകക
നമ്മള  വളപര  അകേന്നുകപക്ടോയനി.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനിപന
സയബനനിചച്ച്  സയസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോള  ഇനനി  അകങ്ങക്ടോടച്ച്  പുതനിയ  കലക്ടോകേയ,  പുതനിയ
നനിര്മ്മക്ടോണയ തുടങ്ങനിയവപയക്ടോപക്കയക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് അങ്ങപന തപനയക്ടോണച്ച്,  മക്ടോറ്റമനില.
പകക അതനിനുള്ള സനക്ടോഹങ്ങപളക്ടോപക്ക ഒരക്കക്ടോന എലക്ടോവരപടയുയ സഹകേരണയ
ഉണക്ടോകേണയ. അലക്ടോപത ഞക്ടോന ഇവനിപടനനിനച്ച് പ്രസയഗനിചതുപകേക്ടോണച്ച് ഒന്നുയ ആകേനില.
ആദഭ്യയ  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരപട  കബക്ടോധയ  മക്ടോറണയ.  അവര് ഒറനിജനിനല്  കബക്ടോധതനികലക്കച്ച്
വരണയ.  നമ്മുപട  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അതനിപന  പൂര്ണമക്ടോയനി  പനിന്തുണയണയ.  ഇകപ്പെക്ടോള
പ്രതനിപകതനിരനിക്കുനവര് കേഴനിഞതവണ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിരനകലക്ടോ?
എലക്ടോവരപടയുയ പനിന്തുണ ഉണക്ടോകേണയ.  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്  അവരവരപട മണ്ഡലങ്ങളനിപല
പ്രവര്തനങ്ങള പരനികശക്ടോധനിക്കണയ. പകക പലരയ അതച്ച് പചയ്യുനനില എന്നുള്ളതച്ച്
കവപറ  കേക്ടോരഭ്യയ.  എലക്ടോവരയ  കൂടനികചര്നക്ടോല്  നമുക്കച്ച്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനിപന്റെ
മഹനസ്പീയത  വസ്പീപണടുക്കക്ടോയ.  ഇതച്ച്  വളപര  ഫനികലക്ടോസഫനിക്കലക്ടോയ  ഒര  വകുപ്പെക്ടോണച്ച്.
പഴയ  ഗന്ഥങ്ങപളക്ടോപക്ക  എടുതച്ച്  വക്ടോയനിച്ചുകനക്ടോക്കൂ.  വളപര  aesthetical ആയ,
സഇൗന്ദരഭ്യനനിര്മ്മക്ടോണമക്ടോണച്ച്.  ഒര  കറക്ടോഡച്ച്  നനിര്മ്മനിചക്ടോല്  ഒര  കേവനിത  എഴുതുനതു
കപക്ടോപലയക്ടോണച്ച്,  ഒര  പപയനിന്റെനിയഗച്ച്  നടക്കുനതുകപക്ടോപലയക്ടോണച്ച്,  a  piece  of  art.
അതക്ടോണച്ച് എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച്  കകേക്ടോകളജുകേളനില് പഠനിപ്പെനിക്കുനതച്ച്.  ഞക്ടോന എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച്
കകേക്ടോകളജനില്  പഠനിക്കക്ടോന  കപക്ടോയനിടനിപലങനിലയ  ഇപതക്ടോപക്ക  വക്ടോയനിക്കക്ടോറുണച്ച്,  aesthetical
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ആയനിട്ടുള്ള  ഒര  ആപസകച്ച്  അതനിനുണച്ച്,  പൂര്ണമക്ടോയുയ  സയന്റെനിഫനിക്കക്ടോണച്ച്.
മക്ടോതമക്ടോറ്റനിക്കല്  കേക്ടോല്ക്കുകലഷന പതറ്റുനതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്  പപക്ടോളനിയുനതച്ച്.
ഇതച്ച്  വളപര  പ്രക്ടോകനിക്കലക്ടോണച്ച്,  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.  അതുകപക്ടോപല
ജനികയക്ടോഗഫനിക്കലക്ടോണച്ച്,  ജനികയക്ടോഗഫനി അനുസരനിചക്ടോണച്ച് പചയ്യുനതച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര്  ഹചനയനിപല  കറക്ടോഡനിപന  സയബനനിചച്ച്  പറയുകേയുണക്ടോയനി.
ആളുകേളക്കച്ച്  മുഷനിവുണക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  ഡനിഹസന  മക്ടോറനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ഇവനിപടയക്ടോപണങനില്  ആര്ടച്ച്ഗഭ്യക്ടോലറനി,  സ്കൂള  തുടങ്ങനി  എന്തച്ച്  നനിര്മ്മനിചക്ടോലയ  എലക്ടോയ
ഒരകപക്ടോപലയക്ടോണച്ച്.  ഓട  നനിര്മ്മനിചക്ടോല് ചസ്പീങണനി വക്ടോയച്ച്  തുറനതുകപക്ടോപലയനിരനിക്കുയ.
അതകല  സതഭ്യയ?  കമല്കനക്ടോടപമനച്ച്  പറഞക്ടോല്  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  കമകലക്ടോടച്ച്
കനക്ടോക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഇതക്ടോണച്ച്  കകേരളതനില്  നടക്കുനതച്ച്.  പഡകമക്ടോകക്ടോറ്റനിക്കക്ടോയനിരനിക്കണയ,
ജനങ്ങളുപട അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള കേണക്കനിപലടുക്കണയ. അതുകപക്ടോപലയക്ടോണച്ച് ധനപരമക്ടോയ
കേക്ടോരഭ്യവുയ. ഇപതക്ടോക്ക പ്രധക്ടോനമക്ടോണച്ച്. ഇഇൗ ഘടകേങ്ങപളലക്ടോയ ഇതനില് സകമ്മളനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.
ഇപതലക്ടോയ  സകമ്മളനിചക്ടോണച്ച്  കലക്ടോകേക്ടോതനിശയങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കപപ്പെടുനതച്ച്.  തക്ടോജച്ച് മഹല്
നനിര്മ്മനിചതുയ  കലക്ടോകേപത  ഏറ്റവുയ  വലനിയ  ഇഇൗഫല് കഗക്ടോപുരയ  നനിര്മ്മനിചതുയ
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗജനിപ്റ്റനിപല മമ്മനി എന്നുവനിളനിക്കുന ശവകുടസ്പീരയ ആരക്ടോണച്ച്
നനിര്മ്മനിചതച്ച്;  നമ്മുപട നനിയമസഭ ആരക്ടോണച്ച് നനിര്മ്മനിചതച്ച്?  ഇത്രമകനക്ടോഹരമക്ടോയ ഒര
നനിയമസഭക്ടോ മന്ദനിരയ ഇന്തഭ്യയനിലനില.  ഇന്തഭ്യന പക്ടോര്ലപമന്റെനില് ഒരക്ടോളുപട മടനിയനിലക്ടോണച്ച്
കവപറക്ടോര പമമര് ഇരനിക്കുനതച്ച്.  കേണനിടനികല?  കുടയുയ വടനിയുയകൂടനി വച്ചുകേഴനിഞക്ടോല്
ഇരനിക്കക്ടോന സലമനില. പലരയ കുടയുമക്ടോയനിടക്ടോണച്ച് വരനതച്ച്. പഴയ പക്ടോര്ലപമന്റെക്ടോണച്ച്.
ഇനനി  പുതുതക്ടോയനി  പണനിയുമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  ഇങ്ങപന എത്രകയക്ടോ  ഉദക്ടോഹരണങ്ങളക്ടോണുള്ളതച്ച്.
ഇപതക്ടോപക്ക എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരക്ടോണച്ച് നനിര്മ്മനിക്കുനതച്ച്. കമക്ടോഹഞദക്ടോകരക്ടോയുയ  ഹക്ടോരപ്പെയുയ
ആരക്ടോണച്ച്  നനിര്മ്മനിചതച്ച്? ആ  ഒര  കേഴനിവച്ച്  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്ക്കുണച്ച്.  നമ്മുപട
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്ക്കുയ  കേഴനിവച്ച്  ഉണക്ടോയനിരന്നു. പുനലൂര്  തൂക്കുപക്ടോലയ  ആരക്ടോണച്ച്
നനിര്മ്മനിചതച്ച്?  അതച്ച്  എകങ്ങക്ടോട്ടുകപക്ടോയനി?  അകതപ്പെറ്റനി  ഞക്ടോന  ഗകവഷണയ  നടത്തുകേയല,
നനിങ്ങളപക്കലക്ടോയ അറനിയക്ടോവുന കേക്ടോരഭ്യമക്ടോപണനച്ച് എനനിക്കുയ അറനിയക്ടോയ.  ഞക്ടോന ഇഇൗ
വകുപ്പെനിപന്റെ ചുമതലകയപറ്റടുതകപ്പെക്ടോള ഇതനിപനക്ടോര മക്ടോറ്റയ  വരതണപമനച്ച്  ആഗഹനിച്ചു.
പനഹ്റുവനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച് ഭകക്ടോനയഗല്, ഹനിരക്ടോകുഡച്ച് ഡക്ടോയ, വനിശക്ടോഖപടണയ ഇപതക്ടോപക്ക
നനിര്മ്മനിചതച്ച് എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരകല? അവര് നനിര്മ്മനിക്കക്ടോതതക്ടോയനി എപന്തങനിലമുകണക്ടോ?
എഞനിനസ്പീയറക്ടോകണക്ടോ കഡക്ടോകറക്ടോകണക്ടോ പ്രധക്ടോനനി എന്നുകചക്ടോദനിചക്ടോല്  എഞനിനസ്പീയറക്ടോപണകന
ഞക്ടോന  പറയൂ.  നമ്മുപട  നക്ടോട്ടുകേക്ടോര്  വനിചക്ടോരനിക്കുനതച്ച്  ഒനക്ടോമതച്ച്  കഡക്ടോകറുയ  രണക്ടോമതച്ച്
എഞനിനസ്പീയറുമക്ടോപണനക്ടോണച്ച്.  കരക്ടോഗയ  ഇപലങനില്  കഡക്ടോകപറ  ആവശഭ്യമനില.   പകക
മക്ടോനസനികേകരക്ടോഗനികേളക്കക്ടോയനി  കുറചച്ച്  കഡക്ടോകര്മക്ടോപര  കവണനിവരയ.  പകക  ഇതച്ച്
അങ്ങപനയല.  ധക്ടോരക്ടോളയ  കരക്ടോഗനികേളുയ  ആശുപത്രനികേളുമുണക്ടോകേപട  എനച്ച്  നമ്മള
പറയക്ടോന പക്ടോടനില.  ഇനപത സനിതനിയനില് കഡക്ടോകര്മക്ടോരയ ആശുപത്രനികേളുയ കൂടുതല്
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കവണയ.  അതനിനച്ച് പമഡനിക്കല് കകേക്ടോകളജുകേള കവണപമന കേക്ടോരഭ്യതനില് അഭനിപ്രക്ടോയ
വഭ്യതഭ്യക്ടോസമനില.  പകക എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  നനിര്മ്മക്ടോണയ നടത്തുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.
To engineer എന്നുപറഞക്ടോല്തപന മുനകേപയ്യടുക്കുകേ, മുകനക്ടോടച്ച് കപക്ടോകുകേ എനക്ടോണച്ച്.
പനിറകേനികലക്കച്ച് കപക്ടോകുന പ്രശ്നകമയനില.  പകക നമ്മുപട എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര് പനിറകകേക്ടോടച്ച്
പപക്ടോയ്പക്കക്ടോകണയനിരനിക്കുന്നു.  നനിര്മ്മനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്  പചകയ്യണതച്ച്,  അടനിച്ചുപപക്ടോളനിക്കുകേകയക്ടോ
കുഴനിയുണക്ടോക്കുകേകയക്ടോ അല.  ഇകപ്പെക്ടോള നനിര്മ്മനിക്കുനതച്ച് കുഴനിയുണക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്.  എസനികമറ്റച്ച്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കലക്ടോണച്ച് പ്രധക്ടോനപപ്പെട കജക്ടോലനി. കേക്ടോരണയ അവനിപടയക്ടോണച്ച് പപ്പെടയ പപക്ടോള്ളനിചതു
കപക്ടോപല കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുളളതച്ച്.  ഇതുകപക്ടോലള്ള കേക്ടോരഭ്യങ്ങളനില് അടനിസക്ടോനപരമക്ടോയ പനിശകുപറ്റനി.
അതുകപക്ടോപല ഇവനിപട പപവവനിദഭ്യപതപ്പെറ്റനി പറഞ്ഞു.  എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച് പലതരതനിലണച്ച്.
കറക്ടോഡച്ച്, ബനിഡ്ജച്ച്, ബനില്ഡനിയഗച്ച്, ഇറനികഗഷന, പറയനില്കവ, എയര്കപക്ടോര്ടച്ച്, ഷനിപ്പെനിയഗച്ച്,
പമക്കക്ടോനനിക്കല്,  എനവകയക്ടോണ്പമന്റെച്ച്,  കസക്ടോര്ട്സച്ച്,  പമഡനിക്കല്,  പസയ്സച്ച്  പടകകക്ടോളജനി,
ഇലകനിക്കല്,  ഇലകകക്ടോണനികച്ച്,  ആര്ക്കനിപടക്ചറല്,  പമയനിന്റെനനസച്ച്,  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്,
കസക്ടോയനില്, വക്ടോടര് ടസ്പീറ്റച്ച്പമന്റെച്ച് തുടങ്ങനി ഇരപതകഞക്ടോളയ എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച് കമഖലകേളുണച്ച്.
ഇഇൗ കമഖലകേളനിപലലക്ടോയ പവകവ്വപറ എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരക്ടോണച്ച് കവണതച്ച്.  നമുക്കച്ച് എലക്ടോതനിനുയ
കൂടനി  ഒര  പഞക്ടോയതനില്  ഒര  എഞനിനസ്പീയറക്ടോണച്ച്  ഉണക്ടോവുകേ.  ഒര  പഞക്ടോയതനില്
പതച്ച്  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോപരങനിലയ  കവണയ.  എനക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  പഞക്ടോയതസ്പീരക്ടോജച്ച്
നടക്കുകേയുള.  ഇതനിനക്ടോയനി  ഏകേകദശയ  25000  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോപര  നനിയമനിചക്ടോല്
നമുക്കച്ച്  ധക്ടോരക്ടോളയ  പണയ  ലക്ടോഭനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുയ.  ഇതനികലയ്പക്കക്ടോന്നുയ  നമ്മള
എതനിയനിടനില.  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  മക്ടോനവ  സയസ്കക്ടോരതനിപന്റെ  ശനിലനികേളക്ടോണച്ച്.  അവപര
പകേക്ടോള്ളക്കക്ടോരയ  അഴനിമതനിക്കക്ടോരമക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന  ഒര  വഭ്യവസ  നമ്മള  ഇവനിപട
പകേടനിപ്പെടുത്തു.  അതച്ച്  പൂര്ണമക്ടോയുയ  മക്ടോറ്റക്ടോന  കേഴനിയനിപലങനിലയ  കുറചച്ച്  മക്ടോറ്റങ്ങള
വരതണപമനക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുനതച്ച്. എഞനിനസ്പീയര്ക്കച്ച് ഏറ്റവുയ പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി
കവണതച്ച്  സൂക്ഷ്മതയക്ടോണച്ച്.  കേണക്ടോടനിവചക്ടോല്  സൂക്ഷ്മത  കേനിടനില.  അതച്ച്  എഞനിനസ്പീയര്
പഠനിചതനിപന്റെ  ഇനറ്റവ്യൂഷനക്ടോണച്ച്,  കനക്ടോളഡ്ജക്ടോണച്ച്,  പഡഡനികക്കഷനക്ടോണച്ച്,  പ്രകതഭ്യകേ
കേഴനിവക്ടോണച്ച്.  എഞനിനസ്പീയര്ക്കച്ച് ജക്ടോഗത, ശക്ടോസസ്പീയമക്ടോയ കമല്കനക്ടോടയ,  സഇൗന്ദരഭ്യകബക്ടോധയ,
സയന്റെനിഫനികേച്ച്  ഫനിനനിഷനിയഗച്ച്  തുടങ്ങനിയവപയക്ടോപക്കകവണയ,  aesthetical  എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച്
മനസനിലക്ടോക്കനിയനിരനിക്കണയ. It is a piece of art എനച്ച് ഞക്ടോന കനരപത പറഞനിരന്നു.
അതക്ടോണച്ച് തക്ടോജച്ച് മഹല് അങ്ങപന നനിര്മ്മനിചനിരനിക്കുനതച്ച്. കേഴനിഞ മക്ടോസയ പപഹകക്കക്ടോടതനിയനില്
ഒര ഓഡനികറ്റക്ടോറനിയതനിപന്റെ ഉദ്ഘക്ടോടനതനിനച്ച് ഞക്ടോനുയ കപക്ടോയനിരന്നു. ഇന്റെര്നക്ടോഷണല്
പലവലനിലള്ള ആ ഓഡനികറ്റക്ടോറനിയയ നമ്മുപട എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര് നനിര്മ്മനിചതക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോരണയ
എലക്ടോ ദനിവസവുയ ചസ്പീഫച്ച് ജസനിസയ ജഡ്ജനിമക്ടോരയ അവനിപട കപക്ടോയനി കനക്ടോക്കുമക്ടോയനിരന്നു.
അതുപകേക്ടോണച്ച് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകറുയ എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരയ നനക്ടോയനി വര്ക്കച്ച് പചയ.  ഇഇൗ 1-ാം
തസ്പീയതനി  ജനിലക്ടോ  കകേക്ടോടതനിയനില്  നക്ടോലനനില  പകേടനിടയ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്.
ഉദ്ഘക്ടോടനതനിനച്ച്  ചസ്പീഫച്ച് ജസനിസച്ച്  ഓഫച്ച്  ഇന്തഭ്യയക്ടോണച്ച്  വരനതച്ച്.   കനരപത പപഫ്ലെെ
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ഓവറനിപനക്കുറനിചച്ച്  ഇവനിപട  പറഞനിരനകലക്ടോ.  പപഫ്ലെെ  ഓവര്  നനിര്മ്മനിചതച്ച്  നമ്മുപട
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോരകല.  കേഴനിഞ പസപ്റ്റയബര്  11 -നച്ച് ഒര  പപഫ്ലെെ  ഓവര് ഉദ്ഘക്ടോടനയ
പചയ്തനിരന്നു.  ഇതുകപക്ടോപല  രപണണയ കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്  പണനിതുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
കുണന്നൂരയ പപവറ്റനിലയുയ കമല്പ്പെക്ടോലങ്ങള നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിചകപ്പെക്ടോള പസനടല്
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഡല്ഹനി പമകടക്ടോയുപട  ആഭനിമുഖഭ്യതനില്  നക്ടോലച്ച്  കമല്പ്പെക്ടോലങ്ങള
തനിരവനന്തപുരതച്ച് നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.  പണനിയുനതച്ച്  മനനിമക്ടോരലകലക്ടോ,
മനനിമക്ടോര് അവരപട ആശയങ്ങള പകേക്ടോടുക്കുയ. നമുക്കച്ച് ആശയങ്ങളുണച്ച്.  ആശയങ്ങളുയ
നയങ്ങളുയ  നമ്മള  പകേക്ടോടുക്കുനതനിനനുസരനിചച്ച്  നനക്ടോയനി  പണനിയുകേയക്ടോപണങനില്
പ്രശ്നമനില.  ഇവനിപടയുള്ള പ്രശ്നയ അഴനിമതനിയുണക്ടോകുന്നു എനതക്ടോണച്ച്.  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്
ഇങ്ങപനയക്ടോകേക്ടോന   കേക്ടോരണയ  അഴനിമതനിയക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന  പതനയതനിടയനിപല  അഞച്ച്
മണ്ഡലങ്ങളനില് റനിവവ്യൂവനിനച്ച് കപക്ടോയനി.  ആ റനിവവ്യൂവനില് പരനിപക്ടോടനി നടത്തുന പകേക്ടോച്ചുകുടനികേള
കപക്ടോലയ  പചയ്യക്ടോത  വൃതനികകേടക്ടോണച്ച്  KIIFB-യനിപല  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്  അവനിപട
കേക്ടോണനിച്ചുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതച്ച്.  അവനിടപത ഡനി.പനി.ആര്.  ശരനിയക്ടോകേക്ടോന കപക്ടോകുനനില.
എ.  ഇ.  പറയുനതല  എ.എകച്ച്.ഇ  പറയുനതച്ച്.  എനക്ടോല്  ഒന്നുയ  അറനിയക്ടോത  ഒര
എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  എഞനിനസ്പീയറുമക്ടോണുള്ളതച്ച്.  കേഴനിഞ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്
നനിയമനിചതക്ടോണച്ച്. ഞക്ടോന മക്ടോറ്റക്ടോപനക്ടോന്നുയ കപക്ടോയനില. ആ എഞനിനസ്പീയര്ക്കച്ച് ഒര കേക്ടോരഭ്യവുയ
അറനിയനില.  എനക്ടോല് ഇപതലക്ടോയ അറനിയക്ടോവുന മനിടുക്കനമക്ടോരയ മനിടുക്കനികേളുമുണച്ച്.  ഇപതലക്ടോയ
കൂടനിക്കുഴഞച്ച് കേനിടക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഇപതക്ടോര രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ പ്രശ്നപമക്ടോന്നുമല. നല   നനിര്മ്മക്ടോണമക്ടോപണങനില്
അതച്ച്  നമ്മുപട  ഭക്ടോവനപയ  ഉദ്ദേസ്പീപനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  സകന്തക്ടോഷമുണക്ടോക്കുകേയുയ  പചയ്യുയ.
അങ്ങപനതപനയക്ടോവണയ നനിര്മ്മക്ടോണയ. അതുകപക്ടോപല ജനവനിരദനനിര്മ്മക്ടോണയ നടതനിയക്ടോല്
ജനങ്ങളക്ടോരയ  അതച്ച്  ഇഷ്ടപപ്പെടുകേയനില.  പചലവച്ച്  കുറഞതുയ  ദസ്പീര്ഘക്ടോയുസ്സുള്ളതുമക്ടോയ
നനിര്മ്മക്ടോണയ കകേരളതനില് ഇകപ്പെക്ടോള നടക്കക്ടോതതച്ച് എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്?  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്
കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോരയ  ഉകദഭ്യക്ടോഗസരയ  അഴനിമതനിക്കക്ടോരക്ടോയ  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയക്കക്ടോരയ  കചര്നച്ച്
പണയ തടനിപയടുക്കുനതച്ച്?  മുപ്പെതച്ച് ശതമക്ടോനവുയ ഇരപതച്ച് ശതമക്ടോനവുപമക്ടോപക്ക പറഞനികല,
ഇതനില്  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയക്കക്ടോര്ക്കുയ  പങ്കുണച്ച്.  ഇതച്ച്  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമച്ച്  കവക്ടോറ  കേമ്മസ്പീഷന
കേണ്ടുപനിടനിചച്ച്  പക്ടോര്ലപമന്റെനില്  രക്ടോപ്പെകേല്  ചര്ച  പചയ്തതക്ടോണച്ച്.  ബവ്യൂകറക്ടോകക്ടോറ്റുകേളുയ
കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോരയ കേറപ്റ്റച്ച്  പപക്ടോളനിറ്റസ്പീഷഭ്യനസയ കചര്നക്ടോണച്ച് നക്ടോടനിപന്റെ പഞവത്സര
പദതനിയുപട  പണതനിപന്റെ 40  ശതമക്ടോനവുയ  പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുനപതനക്ടോണച്ച്  കവക്ടോറ
കേമ്മസ്പീഷപന്റെ  കേപണതല്.  അതനില്  ഏറ്റവുയ  മുനപന്തനിയനില്  നനില്ക്കുനതക്ടോണച്ച്
പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് വകുപ്പെച്ച്. എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച് ഇങ്ങപനയുണക്ടോകുനതച്ച്? നമ്മുപട കുടനികേള
കചക്ടോദനിക്കുനതുകപക്ടോപല "എന്തുപകേക്ടോണച്ച് എന്തുപകേക്ടോണച്ച് എന്തുപകേക്ടോണച്ച്" എനച്ച് കചക്ടോദനിക്കണയ.
അതച്ച് കചക്ടോദനിക്കുകമക്ടോള എലക്ടോയ ശരനിയക്ടോകുയ, ശരനിയക്ടോയനി വരനികേയക്ടോണച്ച്. ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില്
എനനിക്കച്ച്  നനിരക്ടോശപയക്ടോന്നുമനില.  സലയമക്ടോറ്റതനിനച്ച്  എന്തനിനക്ടോണച്ച്  പപകേക്കൂലനി  വക്ടോങ്ങുനതച്ച്?
ഇഇൗ വര്ഷയ ഒര രൂപകപക്ടോലയ ആരയ പകേക്ടോടുതതുമനില, വക്ടോങ്ങനിയതുമനില. വക്ടോങ്ങനിപയനച്ച്
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നനിങ്ങളക്കക്ടോര്പക്കങനിലയ പറയക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ?  പനി.ഡബത.ഡനി.-യനിപല സലയമക്ടോറ്റവുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച് ഒര വര്ഷയ 200  കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണച്ച് കറക്ടോള പചയ്യുനതച്ച്. 5  കകേക്ടോടനി രൂപ
ഒര എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച് എഞനിനസ്പീയര്  (കറക്ടോഡ്സച്ച്)-നച്ച് ഒര ജനിലയനില് തരക്ടോന തയ്യക്ടോറക്ടോണച്ച്.
കേക്ടോരണയ അവനിപട 200 കകേക്ടോടനി രൂപയുപട വര്ക്കച്ച് കേനിട്ടുയ. 200 കകേക്ടോടനി രൂപയുപട വര്ക്കച്ച്
കേനിട്ടുകമക്ടോള 100  കകേക്ടോടനി രൂപയുപട വര്കക്ക നടക്കുന്നുള.  ബക്ടോക്കനി  100  കകേക്ടോടനി രൂപ
കപക്ടോക്കറ്റനിലനിരനിക്കുയ.  അകപ്പെക്ടോള  5  കകേക്ടോടനി  രൂപ നല്കേനിയക്ടോപലന്തക്ടോണച്ച്?  ഇതച്ച്  ഇവനിപട
വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി നടന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഒരക്ടോപളയുയ കുറ്റപപ്പെടുതനിയനിടച്ച് കേക്ടോരഭ്യമനില.
അപതക്ടോപക്ക  ഇകപ്പെക്ടോള  ഒഴനിവക്ടോയനി.  രജനികസ്ട്രേഷന  ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച് പമന്റെനിലയ  ഇകപ്പെക്ടോള
ടക്ടോനസറനിനച്ച്  പപകേക്കൂലനി  നല്കുനതച്ച്  ഒഴനിവക്ടോയനി.  പപകേക്കൂലനി  പകേക്ടോടുതക്ടോല്  അവര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന  ആപള  അവനിപട  നനിയമനിക്കുപമനച്ച്  ഉറപ്പെനിലക്ടോതതനിനക്ടോല്  പപകേക്കൂലനി
പകേക്ടോടുക്കുനനില. ചനില കപക്ടോലസ്പീസകേക്ടോര് കലക്ടോക്കല് കപക്ടോലസ്പീസനില് മതനിപയനച്ച് പറയക്ടോറുണച്ച്.
ചനിലര്  ബനിവകറജസച്ച്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില്  പഡപവ്യൂകടഷന  കവണപമനച്ച്  പറയക്ടോറുണച്ച്.
പപകേക്കൂലനി ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനിയക്ടോണച്ച് ഇങ്ങപന കചക്ടോദനിച്ചുവക്ടോങ്ങുനതച്ച്.  കേളകുടനിയനക്ടോരയ
കേക്ടോശച്ച്  പകേക്ടോടുക്കുയ  അലക്ടോപത  മറ്റുതരതനിലയ  ലഭനിക്കുയ.  ഇപതലക്ടോയ  നമുക്കറനിയക്ടോവുന
കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോണച്ച്.  ഇതനിപനലക്ടോയ  മക്ടോറ്റയവരകതണതക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  ടനി.  ഒ.  സൂരജച്ച്  എന
പഎ.എ.എസച്ച്. ഉകദഭ്യക്ടോഗസന  ഗവണ്പമന്റെച്ച് ഓര്ഡര് എന്നുയപറഞച്ച് എപന്തലക്ടോമക്ടോണച്ച്
ഇറക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇഇൗ  ഓര്ഡറുകേപളലക്ടോയ  അനപത  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്
ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ  പചയ്തതച്ച്?  അപതലക്ടോയ  നമ്മള  ഒഴനിവക്ടോക്കനി.  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  അഴനിമതനി
വലനിപയക്ടോര പ്രശ്നമക്ടോയനിരന്നു.  അതച്ച്  ഒഴനിവക്ടോക്കുനകതക്ടോടുകൂടനി പുതനിയ നനിര്മ്മക്ടോണങ്ങള
നല രസ്പീതനിയനില് പചയ്യക്ടോന സക്ടോധനിക്കുയ.

ഇവനിപട നവ്യൂ പടകകക്ടോളജനിപയപ്പെറ്റനി പറഞ്ഞു.  കറക്ടോഡച്ച് നനിര്മ്മക്ടോണതനിനച്ച് പക്ടോസനികേച്ച്
ഉപകയക്ടോഗനിചതക്ടോയനി പനയ്യക്ടോറ്റനിനകേര എയ.എല്.എ. പറഞ്ഞു. റബ്ബപപറസ്ഡച്ച് കറക്ടോഡുകേള
നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനുയ പുതനിയ കറക്ടോഡുകേളുപട നനിര്മ്മക്ടോണതനിനച്ച് പക്ടോസനികേച്ച് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതനിനുയ
തസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണച്ച്.  കേയറനിപന്റെ  സവര്ണകേക്ടോലയ  വരക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.  പവള്ള
പകേട്ടുള്ളനിടപതലക്ടോയ കേയര് ജനികയക്ടോ പടകച്ച്പറ്റയനില്സച്ച് ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്.
കനരപത ഇതച്ച് മക്ടോനസലനില് ഉളപപ്പെടുതക്ടോന ശമനിപചങനിലയ ഉകദഭ്യക്ടോഗസര് തടഞതനിനക്ടോല്
നടനനില.  എനക്ടോല് ഇകപ്പെക്ടോള എലക്ടോയ  ശരനിയക്ടോയനിട്ടുണച്ച്. എലക്ടോ  എയ.എല്.എ.-മക്ടോരയ
അവരവരപട മണ്ഡലങ്ങളനില് ഇതച്ച്  ഉളപപ്പെടുത്തുനതനിനുള്ള ശമയ നടതണയ.  ഇതനിപന്റെ
എസനികമപറ്റക്ടോപക്ക  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയക്ടോണച്ച്  എടുക്കുനതച്ച്.   അതുകപക്ടോപല  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോപര
പറ്റനിയുള്ള സങലയ-അവര്ക്കുതപന അറനിയനില അവര് ആരക്ടോപണനച്ച്.  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോര്
വര്ക്കനില്നനിന്നുയ  പണയ  തടനിപയടുതച്ച്  കേക്ടോണുനവര്പക്കലക്ടോയ  സയഭക്ടോവനപയക്ടോപക്ക
നല്കേനി ആഡയബരമക്ടോയനി നടക്കുന്നു.  അങ്ങപനയല,  ഇതച്ച് ലക്ടോ ഓഫച്ച് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകനില്
നനിനച്ച്  വരനതക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  തനിരവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന,  അങ്ങുയ  ഞക്ടോനുയ  ഒകര
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ബഞനിലനിരനച്ച്  ഇതച്ച്  പഠനിചതകല.  അതച്ച്  കകേക്ടോണ്സനിറ്റവ്യൂഷനനില്നനിനച്ച്  വരനതക്ടോണച്ച്.
വഭ്യകമക്ടോയനി പറഞക്ടോല് കകേക്ടോണ്സനിറ്റവ്യൂഷനുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടവരക്ടോണച്ച് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോര്.
അതച്ച്  ആദഭ്യയ  അവപര  മനസനിലക്ടോക്കനിക്കണയ.  അവര്ക്കച്ച്  കക്ടോസച്ച്  പകേക്ടോടുക്കണയ.
അവരപട കേസ്പീഴനിലള്ള പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്കച്ച് പപ്രക്ടോഫഷണലക്ടോയനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മക്ടോണതനിനച്ച്
കക്ടോസച്ച്  പകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.  കകേരളതനില്  ഇപതക്ടോന്നുയ  വനനിടനില.  നനിങ്ങള
എപന്തക്ടോപക്ക പറഞക്ടോലയ ഇപതക്ടോപക്ക കകേരളതനില് നടപ്പെക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുന ആളക്ടോണച്ച്
മുഖഭ്യമനനി ശസ്പീ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയന.  നനിങ്ങളുയ അക്കക്ടോരഭ്യയ സമ്മതനിക്കുയ.  കേക്ടോരണയ
അകദ്ദേഹതനിനച്ച്  വഭ്യകമക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചപ്പെക്ടോടുണച്ച്.  മറ്റച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക നനിങ്ങള അകങ്ങക്ടോട്ടു
മനികങ്ങക്ടോട്ടുയ  പറകഞക്ടോള.  അപതക്ടോപക്ക  കവപറ  കേക്ടോരഭ്യയ.  അകദ്ദേഹയ  നല  കനതൃതസയ
നല്കുന  ആളക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളലക്ടോയ  ഇഇൗ  കേക്ടോലഘടതനില്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുപമനക്ടോണച്ച് എപന്റെ വനിശസക്ടോസയ. അതുകപക്ടോപല പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.
മക്ടോനസലനില് കുറചച്ച് മക്ടോറ്റയ വരതണയ. അതനിപന്റെ കബസനിസനിപലക്ടോന്നുയ ഒര കുഴപ്പെവുമനില.
അതനിനുള്ള  കകേക്ടോണ്ഫറനസയ  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുപമക്ടോപക്ക  നടകതണതക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.  ഇകപ്പെക്ടോള
അഗനിക്കളചറല്  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില്  പരസ്പീകണശക്ടോലയനില്നനിന്നുയ  പക്ടോടകതക്കച്ച്
എപനക്ടോര രസ്പീതനിയുണച്ച്. അതുകപക്ടോപല എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര് ഓഫസ്പീസനിലല ഇരനികക്കണതച്ച്.
അവര് വര്ക്കച്ച് പപസറ്റനില് കപക്ടോകേണയ. ഒര എ.ഇ.-കയക്ടോ  ഓവര്സസ്പീയകറക്ടോ ഇലക്ടോപത ഒര
പണനിയുയ  നടതക്ടോന  പക്ടോടനില.  പകക  ഇവര്  ആരയതപന  വര്ക്കച്ച്  പപസറ്റനില്
ഉണക്ടോകേക്ടോറനില.  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്ക്കച്ച്  വനിട്ടുപകേക്ടോടുക്കുനതനിപന്റെ കേക്ടോരണയ ഞക്ടോന കനരപത
പറഞ  അഴനിമതനി  മകനക്ടോഭക്ടോവമക്ടോണച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആവശഭ്യപമങനില്  മഴക്കക്ടോലതച്ച്
എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്ക്കച്ച് കുടകയക്ടോ മഴകക്കക്ടോകടക്ടോ ടൂ വസ്പീലകറക്ടോ വക്ടോങ്ങനി നല്കേക്ടോയ.  ഇപതക്ടോപക്ക
ഒഇൗകദഭ്യക്ടോഗനികേക്ടോവശഭ്യമക്ടോയതനിനക്ടോല് ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കക്ടോവുനതക്ടോണച്ച്. ആധുനനികേ
രക്ടോജഭ്യങ്ങളനിപലക്ടോപക്ക ഇങ്ങപന നടക്കുന്നുണച്ച്.

4.00 PM]

പമയനിന്റെനനസനിപനപ്പെറ്റനി  പ്രക്ടോകൃതമക്ടോയ  സങല്പ്പെമക്ടോണുള്ളതച്ച്.  പ്രതനിപകത്തു
നനിന്നുയ  ഒര  യുവ  എയ.എല്.എ.  കുഴനിയടയനതനിപനക്കുറനിചച്ച്  നക്ടോടനിപലക്ടോപക്ക
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന ഒര പദയ  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  നനിര്മ്മക്ടോണയ കപക്ടോപലതപന
ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനമക്ടോണച്ച്  പമയനിന്റെനനസയ.  അകമരനിക്കയനികലക്ടോ  കേക്ടോനഡയനികലക്ടോ  ഉള്ള
കറക്ടോഡച്ച്  നനിര്മ്മക്ടോണതനിപല  ലനിറ്റകറചര്  എടുത്തുകനക്ടോക്കനിയക്ടോല്  അവനിപടപയലക്ടോയ
പമയനിന്റെനനസനിനച്ച്  ഒര  ചസ്പീഫച്ച്  എഞനിനസ്പീയറുണച്ച്.  കകേരളതനിലയ  പമയനിന്റെനനസച്ച്
കപക്ടോളനിസനി  പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  കപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.  അതുകപക്ടോപല  ഇവനിപടയുയ  ചസ്പീഫച്ച്
എഞനിനസ്പീയപറയുയ തക്ടോപഴതലയ വപരയുള്ള ഉകദഭ്യക്ടോഗസപരയുയ  നനിയമനിക്കുയ. ഞക്ടോന
സ്കൂളനില് പഠനിക്കുന കേക്ടോലതച്ച് ഓകടക്ടോറനികകേപളക്ടോന്നുയ അധനികേമുണക്ടോയനിരനനില. അനച്ച്
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ഹസക്കനിളനിപന്റെ പുറകേനില് ഇരമ്പുചടനിയനില് ആവനിപറക്കുന പമറ്റലയ ടക്ടോറുയ മനികച്ച് പചയ്തച്ച്
പകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  കറക്ടോഡനിപല  കുഴനി  അടയന  എന.എയ.ആര്.  എപനക്ടോര
വനിഭക്ടോഗമുണക്ടോയനിരന്നു.  ആര്കക്കക്ടോ  അതച്ച്  വളപര  കമക്ടോശമക്ടോയനി  കതക്ടോനനിയതനിനക്ടോല്
എന.എയ.ആര്. വനിഭക്ടോഗതനിപന പനിരനിച്ചുവനിട്ടു. ഇതരയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്ടോപക്ക കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റച്ച്
അജണയനില് പകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി പറഞതനിപന്റെ അടനിസക്ടോനതനില്
പനി.ഡബത.ഡനി.  പസകടറനി  ഉളപപ്പെപടയുളളവര്  ചര്ചപചയ്തച്ച്  ഏകേകദശരൂപയ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരനികേയക്ടോണച്ച്.  അങ്ങപന ഒനക്ടോന്തരയ പമയനിന്റെനനസച്ച് വനിഭക്ടോഗമുണക്ടോക്കക്ടോന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണച്ച്. പമയനിന്റെനനസച്ച് വനിഭക്ടോഗതനിപന്റെ ഏറ്റവുയ മുകേളനില് നനിലവനിലള്ളതനില്
നനിന്നുയ ഒര ചസ്പീഫച്ച് എഞനിനസ്പീയപറ നനിയമനിക്കക്ടോയ. കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര് എന്നുപറയുനതച്ച് ലക്ടോ
ഓഫച്ച് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകച്ച് പ്രകേക്ടോരയ കകേക്ടോണ്സനിറ്റവ്യൂഷണല് കജക്ടോലനി പചയ്യുന ആളക്ടോണച്ച്. അതച്ച്
അവര്കൂടനി  മനസനിലക്ടോക്കണപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്  പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.  പനിപനയുള്ളതച്ച് ടക്ടോര്
കമക്ടോഷണമക്ടോണച്ച്.  ബനി.പനി.സനി.എല്.  ആണച്ച് ടക്ടോര് പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച്.  ഇതവണ  50000
ടണ്  റബ്ബഹറസ്ഡച്ച്  ടക്ടോറക്ടോണച്ച്  കചക്ടോദനിചനിരനിക്കുനതച്ച്.  ഇന്നുവപര  ഇത്രയുയ
റബ്ബഹറസ്ഡച്ച്  ടക്ടോര്  ആരയ  ഉപകയക്ടോഗനിചനിടനില.  50000  ടണ്  റബ്ബഹറസ്ഡച്ച്  ടക്ടോര്
ഉല്പ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്നുണച്ച്. 40000-കതക്ടോളയ കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് വരന കകേരളതനിപല
പനി.ഡബത.ഡനി. കറക്ടോഡുകേളുയ നക്ടോഷണല് ഹഹകവയുയ നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനച്ച് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോരക്ടോണച്ച്
ടക്ടോര്  വക്ടോങ്ങുനതച്ച്.  കേണക്കുയ കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുപമക്ടോപക്ക ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെച്ച്  വക്ടോങ്ങുയ.  അവനിപട
നനിന്നുയ  നഭ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലയകല  ടക്ടോര്  കേനിട്ടുനതച്ച്?  പകക,  ഒനര  ലകയ  വരന
ഗക്ടോമസ്പീണ/മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറ്റനി  കറക്ടോഡുകേളക്കുകവണനി ആരയ ടക്ടോര്  വക്ടോങ്ങുനനിപലന്നുള്ളതച്ച്
അത്ഭുതമക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗ ടക്ടോറക്ടോണച്ച്  അവര്ക്കുയ പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച്.  പഞക്ടോയതച്ച്  കറക്ടോഡുകേള
ടക്ടോര് പചയ്യുനതച്ച് സയബനനിചച്ച് സമഗമക്ടോയ  അകനസഷണതനിനക്ടോയനി മക്ടോസയകതക്ടോറുമുള്ള
കേണക്കുകേള കവണപമനച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. കുറചച്ച് ടക്ടോര്മക്ടോത്രയ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതു
പകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  കറക്ടോഡുകേള  തകേര്നച്ച്  തരനിപ്പെണമക്ടോകുനതച്ച്.  ഇതുകപക്ടോലള്ള  വലനിയ
പ്രശ്നങ്ങളുണച്ച്, ഇപതക്ടോപക്ക നനിസക്ടോരമല എനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

ഇവനിപട  നക്ടോഷണല്  ഹഹകവയുപട  കേക്ടോരഭ്യയ  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  നക്ടോഷണല്
ഹഹകവ  നക്ടോലവരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കക്ടോന  കനരപത  തസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനതക്ടോണച്ച്.  ഇഇൗ
ഗവണ്പമന്റെച്ച് അക്കക്ടോരഭ്യതനില് വളപര ശകമക്ടോയ നടപടനികേളുമക്ടോയനി മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.
അതനിനച്ച് മുമനില് നനില്ക്കുനതച്ച് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി തപനയക്ടോണച്ച്.  അകദ്ദേഹയ
ഡല്ഹനിയനില് കപക്ടോയനി ശസ്പീ. ഗഡ്ഗരനിപയ കേണച്ച് കേക്ടോരഭ്യപമലക്ടോയ പറയുകേയുണക്ടോയനി. 80
ശതമക്ടോനയ  possession  എന്നുള്ളതച്ച്  60  ശതമക്ടോനയ  ആയക്ടോലയ  പണനി  തുടങ്ങക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുയ.  സലയ ഏപറ്റടുക്കുനതനില് കുറചച്ച് പ്രശ്നമുപണങനിലയ സയഭനിക്കുന്നുപവനച്ച്
പറയക്ടോന  കേഴനിയനില.  അങ്ങപനപയങനില്  ശസ്പീ.  വനി.  പകേ.  ഇബക്ടോഹനിയ  കുഞനിപന്റെ
കേക്ടോലതച്ച്  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  സലയ  എടുക്കക്ടോതനിരനതച്ച്?  അപനക്ടോന്നുയ  ഭൂമനി
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ഏപറ്റടുക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോതതുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  ഇകപ്പെക്ടോള  ഏപറ്റടുകക്കണനിവനതച്ച്.  ചനില
സലങ്ങളനിപലലക്ടോയ  കുറ്റനിവചനികടയുള.  അനച്ച്  തര്ക്കങ്ങപളക്ടോന്നുയ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന
കേഴനിഞനിരനനില,  ഇകപ്പെക്ടോള  തര്ക്കങ്ങപളലക്ടോയ  പരനിഹരനിച്ചു.  ചനില  കേളകര്മക്ടോര്
പുതനിയതക്ടോണച്ച്.  അവകരക്ടോടച്ച്  മുഖഭ്യമനനിയുയ  റവനവ്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുയ  സയസക്ടോരനിചച്ച്
കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  ശരനിയക്ടോക്കക്ടോന   കേഴനിയുയ.  വളപരകവഗയതപന  നക്ടോഷണല്  ഹഹകവ
നക്ടോലവരനി  ആക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവര്തനയ  ആരയഭനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.   ആളുകേപളക്കൂടനി
ബഹളയ വയനതനിനുപകേരയ എലക്ടോവരയ ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് സഹകേരനിക്കണയ. 2013-പല
സലകമപറ്റടുക്കല്  കഭദഗതനി  നനിയമമനുസരനിചച്ച്   തുകേ  പകേക്ടോടുക്കക്ടോയ.  ചനില  ഉകദഭ്യക്ടോഗസര്
പണയ പകേക്ടോടുക്കക്ടോത സയഭവങ്ങളുമുണച്ച്.  ചനില സലങ്ങളനില്  കറക്ടോഡനിപന്റെ  ഇരഭക്ടോഗത്തു
നനിന്നുയ ഒരകപക്ടോപല സലപമടുക്കക്ടോതതച്ച് സയബനനിചച്ച്  പരക്ടോതനികേളുണച്ച്. അപതക്ടോന്നുയ
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിക്കുനനില.   കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡച്ച്  മുതല്  കേളനിയനിക്കക്ടോവനിള  വപര
നക്ടോഷണല് ഹഹകവ നക്ടോലവരനിയക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നസ്പീക്കയ ശകമക്ടോയനി മുകനക്ടോട്ടുവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
കൂടുതല് കവഗതനില് പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുയ. 18-10-2016-നച്ച്   ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
മുഖഭ്യമനനി ഇഇൗ വനിഷയയ ചര്ച പചയ്യുനതനിനച്ച് എന.എചച്ച്.എ.ഐ.-യനിപല ഉകദഭ്യക്ടോഗസപര
വനിളനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  കനരപത  രണച്ച്  കകേക്ടോണ്ഫറനസച്ച്  നടതനിയനിട്ടുണച്ച്.  ശസ്പീ.  പനി.  സനി.
കജക്ടോര്ജുയ  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ ബഷസ്പീറുയ  പറഞതുകപക്ടോപല,  കറക്ടോഡുകേള  ഓകരക്ടോരതര്
കേകയ്യറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  തടനി,  കേലച്ച് ല,  കേട  തുടങ്ങനിയവ  കേചവടയ  പചയ്യുനതച്ച്
ഹഹകവയനിലക്ടോണച്ച്.  ഇപതക്ടോന്നുയ  ശരനിയല.  കേഴനിഞ  മക്ടോസയതപന  കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റച്ച്  കയക്ടോഗയ
കചര്നച്ച്  ഹഹകവ പപ്രക്ടോടകന ആകച്ച് കകേരളതനില് നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിച്ചു.
ഗവണ്പമന്റെച്ച്  പറഞക്ടോല്  ഇപതലക്ടോയ  അകപ്പെക്ടോളതപന  എടുത്തുപകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുയ.
പകക,  പഡകമക്ടോകക്ടോറ്റനിക്കക്ടോയനി  പഞക്ടോയത്തുകേളുപടയുയ  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലനിറ്റനികേളുപടയുയ
സഹക്ടോയകതക്ടോപട ഇപതലക്ടോയ മക്ടോറ്റുനതനിനുള്ള പരനിശമയ ആരയഭനിചനിടനില,  അതനിപന്റെ
കേക്ടോമയനിന  തുടങ്ങുനകതയുള.  ജനങ്ങളുപട  പപക്ടോതുസസതക്ടോയ  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച്
രൂപയുപട കറക്ടോഡുകേള ഏതക്ടോനുയകപര് കേകയ്യറനി അനക്ടോവശഭ്യ വസ്തുക്കള സൂകനിക്കുനതച്ച്
കറക്ടോഡനിപന്റെ  സഇൗന്ദരഭ്യപതയുയ  സഇൗകേരഭ്യപതയുയ  ബക്ടോധനിക്കുകേ  മക്ടോത്രമല,  കേക്ടോല്നട
യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കച്ച് നടക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത സനിതനിയുമുണച്ച്.  ഹഹകവ പപ്രക്ടോടകന ആകച്ച്
കകേരളതനില് നനിലവനില് വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച് എഞനിനസ്പീയറക്ടോണച്ച് ജനിലയനിപല
അതനിപന്റെ അകതക്ടോറനിറ്റനി.  അതച്ച്  നടനനിപലങനില് എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  എഞനിനസ്പീയറുപട കപരനില്
നടപടനിപയടുക്കക്ടോപമനച്ച്  നനിയമതനിലണച്ച്.  എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര്ക്കച്ച്  അതച്ച്
മനസനിലക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോപയനച്ച് എനനിക്കച്ച് സയശയമുണച്ച്. ഇതുസയബനനിചച്ച്  അവര്ക്കച്ച് കനക്ടോടസ്പീസച്ച്
പകേക്ടോടുക്കണയ.  അകപ്പെക്ടോള  കുറച്ചുകപര്  സസയയ  ഒഴനിഞ്ഞുകപക്ടോകുയ.  നക്ടോലവരനിയക്ടോക്കുനതനിനച്ച്
എലക്ടോവരയ സഹകേരനിക്കണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.
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പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യുപട  പ്രവര്തനതനില്  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  അകങ്ങയറ്റയ
അസയതൃപ്തനിയുണച്ച്.  പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യുപട  പകഡനിബനിലനിറ്റനി  നഷ്ടപപ്പെടനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനക്ടോകശരനി കറക്ടോഡച്ച് പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല് ഇക്കക്ടോരഭ്യയ വഭ്യകമക്ടോകുയ.  അവനിപട
റനിപ്പെയര്കപക്ടോലയ  നടക്കുനനില.  എയ.സനി.  കറക്ടോഡനില്  പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.  വര്ക്കുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച് ടക്ടോഫനികേച്ച് തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോക്കുനതച്ച് ഒഴനിവക്ടോക്കുകേയുയ  ഗവണ്പമന്റെനിപനതനിപരയുയ
പ്രസ്തുത  മണ്ഡലങ്ങളനിപല  എയ.എല്.എ.-മക്ടോര്പക്കതനിപരയുയ  വനികേക്ടോരമുണക്ടോക്കുന
പതറ്റക്ടോയ  നടപടനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  പചയ്യണപമനച്ച്  ആവശഭ്യപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.
തനിരക്കുള്ള കറക്ടോഡുകേളനിപല പരമക്ടോവധനി കജക്ടോലനികേള, രക്ടോത്രനി 9 മണനി മുതല് രക്ടോവനിപല 5
മണനി വപര പചയ്തക്ടോല് മതനിപയനതച്ച് സയബനനിചച്ച് ചര്ച പചയ്യക്ടോന കപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്.
പവയനില് ഇലക്ടോതതുപകേക്ടോണച്ച് പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേളക്കുയ വളപര സഖമക്ടോണച്ച്.   മഴയുപണങനില്
മക്ടോത്രകമ പ്രശ്നമുള. ഇങ്ങപനപയക്ടോപക്ക ചനിന്തനിക്കണയ. അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ നനിലവക്ടോരപമനച്ച്
പറഞക്ടോല് എന്തക്ടോണച്ച്?  ഇകപ്പെക്ടോള പറഞതുകപക്ടോപല പചയ്തക്ടോല് അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയമക്ടോയനിപക്കക്ടോളയ.
അതനിനച്ച് അകമരനിക്കയനിപലക്ടോന്നുയ കപക്ടോയനി തക്ടോമസനികക്കണ ആവശഭ്യമനില. അതനിനക്ടോയനി
നമ്മള പറയുന കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പചയ്യണയ. പകേ.എസച്ച്.ടനി.പനി.-യുപട പ്രവര്തനങ്ങളനില്
ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  അസയതൃപ്തനിയനിലക്ടോതതനിനക്ടോല്  പമചപപ്പെടുതക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.  പനി.ഡബത.ഡനി.-ക്കച്ച് ധക്ടോരക്ടോളയ കേമനനികേളുണച്ച്.  കകേരള കറക്ടോഡച്ച്
ഫണച്ച് കബക്ടോര്ഡച്ച്, കറക്ടോഡച്ച് ഇനഫക്ടോസ്ട്രേക്ചര് കേമനനി കകേരള (RICK), കകേരളക്ടോ കസറ്റച്ച്
കേണ്സ്ട്രേകന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന,  കകേരളക്ടോ  കറക്ടോഡ്സച്ച്  ആന്റെച്ച്  ബനിഡ്ജസച്ച്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന
തുടങ്ങനിയവപയലക്ടോയ  പനി.ഡബത.ഡനി.  ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  പസഷഭ്യല്  പര്പ്പെസച്ച്
പവഹനിക്കനിളസച്ച്  (എസച്ച്.പനി.വനി.)  ആണച്ച്.  കഡക്ടോ.ടനി.  എയ.  കതക്ടോമസച്ച്  പഎസകേച്ച്
ബഡ്ജറ്റനില് പറഞനിരനിക്കുന വനകേനിട പദതനികേപളലക്ടോയ എസച്ച്.പനി.വനി.  വഴനിയക്ടോണച്ച്
പചയ്യുനതച്ച്.  പ്രവൃതനികേള കേണതനിനുകശഷയമക്ടോത്രയ അതനിപനക്കുറനിച്ചുള്ള ആശങകേള
മക്ടോറ്റനിയക്ടോല് മതനി. പകക  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് എവനിപടനനിനക്ടോണച്ച് പണയ ലഭനിക്കുനതച്ച്?

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജച്ച്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറഞതനികനക്ടോപടലക്ടോയ  നമ്മള
അനുകൂലനിക്കുന്നുണച്ച്.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന  പ്രകതഭ്യകേ കേമ്മനിറ്റനി  കവണപമനച്ച്
പറഞനിടനികല;  ഡനി.പനി.ആര്.  എങ്ങപനയക്ടോണച്ച്  പ്രനിപ്പെയര്  പചയ്യുനതച്ച്?  എപന്റെ
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില് ഒര  കറക്ടോഡച്ച്  കവണപമങനില്  അതനിനുള്ള  ഡനി.പനി.ആര്.
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതനിനച്ച് കനരപതതപന നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കകണ? ഇതുവപരയുയ അതനിനക്ടോയനി
പ്രകതഭ്യകേ ഏജനസനിപയ ചുമതലപപ്പെടുതനിയനിടനില.  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി ഇവനിപട
പറഞതച്ച്  പസഷഭ്യല്  ഏജനസനി  പചയ്യുപമനക്ടോണച്ച്.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുനതച്ച്
എങ്ങപനപയന്നുയ അതനിനുള്ള പണയ എവനിപട നനിനക്ടോപണന്നുയ പറയണയ.

ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധക്ടോകേരന:  സര്,  ഇകപ്പെക്ടോളതപന  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
പകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. നക്ടോപലണയ കേനിഫ്ബനിയുപട മുമനില് അടുത കയക്ടോഗതനില്തപന
വരയ.  ബഡ്ജറ്റനില്  പറഞ 320-ഓളയ വര്ക്കുകേളക്കച്ച് ഭരണക്ടോനുമതനി നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞു.
കറക്ടോഡുകേളുയ പക്ടോലങ്ങളുയ ഉണക്ടോക്കുനതച്ച് ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെക്ടോണച്ച്. ബക്ടോക്കനിയുള്ള വര്ക്കുകേള
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പചയ്യുനതച്ച് പസഷഭ്യല് പര്പ്പെസച്ച് പവഹനിക്കനിളുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടക്ടോണച്ച്.  എസച്ച്.പനി.വനി.-
യനില് ആവശഭ്യമക്ടോയ എകച്ച്പപര്ട്ടുകേപള നനിയമനിക്കക്ടോയ.  അതനിപന്റെ പണപമലക്ടോയ അവര്
തരയ.  അതനിപന്റെ  വനിശദക്ടോയശങ്ങളനികലക്കച്ച്  കേടക്കുനനില.  ഏതക്ടോയക്ടോലയ  അതനിപന
കുറനിച്ചുള്ള ആശങ കവണ.  എനക്ടോല് കകേരളതനിപല എഞനിനസ്പീയറനിയഗച്ച് വനിഭക്ടോഗതനിനച്ച്
ഇതരയ  പ്രവൃതനികേള  പചയ്തച്ച്  പരനിചയമനില.  അതനിനുള്ള  കൂടുതല്  ചര്ചകേള
നടക്കുന്നുണച്ച്. നല ടക്ടോക്കനില് കപക്ടോകുപമനച്ച് തപനയക്ടോണച്ച് വനിശസസനിക്കുനതച്ച്.

ശസ്പീ  .    ഷക്ടോഫനി പറമനില്:  സര്,  ഇനപല ഒരകേക്ടോരഭ്യയ അകനസഷനിക്കുനതനിനക്ടോയനി
പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്  എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  എഞനിനസ്പീയപറ  വനിളനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  എപന്റെ നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലതനില് കേനിഫ്ബനി പദതനി പ്രകേക്ടോരയ ഒര കപ്രക്ടോജക്ടുയ അനഇൗണ്സച്ച് പചയ്തനിടനില.
എനക്ടോല്  ബഡ്ജറ്റനില്  ഒര  കറക്ടോഡച്ച്  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചനിരന്നു.  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനിപന്റെ  പക്ടോന
ഫണനില്നനിന്നുയ പുതനിയ കറക്ടോഡനിനച്ച് എപന്തങനിലയ പപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നുകണക്ടോപയനച്ച്
പനി.ഡബത.ഡനി.,  പക്ടോലക്കക്ടോടച്ച്  എകനികേവ്യൂടസ്പീവച്ച്  എഞനിനസ്പീയകറക്ടോടച്ച്  കചക്ടോദനിചകപ്പെക്ടോള,
തല്ക്കക്ടോലയ  കേനിഫ്ബനിയുപട  എസനികമറ്റച്ച്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന  മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്  ഞങ്ങകളക്ടോടച്ച്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളപതന്നുയ മപറ്റക്ടോന്നുയ ഇതുവപര നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനിപലന്നുമക്ടോണച്ച് അകദ്ദേഹയ
കഫക്ടോണനില്ക്കൂടനി   അറനിയനിചതച്ച്.  കേനിഫ്ബനി  പദതനി  പ്രകേക്ടോരയ  കറക്ടോഡുകേള  ഒന്നുയ
അനുവദനിക്കക്ടോത  മണ്ഡലങ്ങളനില്  ബഡ്ജറ്റച്ച്  വര്ക്കനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പുതനിയ
കറക്ടോഡുകേള അനുവദനിക്കക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധക്ടോകേരന  : സര്, ഇങ്ങപന പറയുകമക്ടോള എനനിക്കച്ച് നനികഷധനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കനില.  അകദ്ദേഹയ  കവപറ  എകന്തക്ടോ  ഓര്തച്ച്  പറഞതക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോരണയ
അതരതനിപലക്ടോര തസ്പീരമക്ടോനപമടുക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ; എലക്ടോ എസനികമറ്റുകേളുയ അവര്
തപന  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കണയ.  എന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്  അങ്ങപന  പറഞപതനച്ച്  അറനിയനില.
ചനിലകപ്പെക്ടോള ഇക്കക്ടോരഭ്യതനിലള്ള ആശയക്കുഴപ്പെമക്ടോയനിരനിക്കുയ.  അതച്ച് വസ്തുതക്ടോപരമപലനക്ടോണച്ച്
എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.  സഞരനിക്കക്ടോനുള്ള മഇൗലനികേക്ടോവകേക്ടോശയ നമ്മുപട ഭരണഘടനയനിലണച്ച്.
അതനിനുള്ള തടസങ്ങള നസ്പീക്കയ പചയ്യുനതനിനുകവണനിയക്ടോണച്ച് ഗവണ്പമന്റുയ നമ്മപളലക്ടോവരയ
കചര്നച്ച് നല കറക്ടോഡുകേളുയ പക്ടോലങ്ങളുയ നനിര്മ്മനിക്കുനതച്ച്.  അതുകപക്ടോപല 30 ശതമക്ടോനയ
എന്നുപറയുനതച്ച്  ശരനിയക്ടോണച്ച്.  ബനില്  പകേക്ടോടുക്കണപമങനില്  പണയ  കചക്ടോദനിക്കുന
ഉകദഭ്യക്ടോഗസരണച്ച്. അതനിപനപ്പെറ്റനി ഞക്ടോന കനരപത പറഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .   അനനില് അക്കര: സര്, കനരപത ടക്ടോറനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യയ പറഞ്ഞു.   യഥക്ടോര്ത്ഥ
ടക്ടോറനിപന്റെ വനിലയുയ എസനികമറ്റനിപല വനിലയുയ തമ്മനില് വലനിയ അന്തരമുണച്ച് എനതക്ടോണച്ച്
കേരക്ടോറുകേക്ടോരയ  പഞക്ടോയത്തുയ  നമ്മളുപമക്ടോപക്ക  അനുഭവനിക്കുന  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട
പ്രശ്നയ.  അതനിപന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  വലനിയ  എസനികമറ്റുള്ള  പ്രവൃതനികേള  വരകമക്ടോള
ലകക്കണക്കനിനച്ച് രൂപയക്ടോണച്ച് കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കച്ച് നഷ്ടപപ്പെടുനതച്ച്.
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ശസ്പീ  .    ജനി  .    സധക്ടോകേരന:  സര്,  ആ  അന്തരതനിനച്ച്  അര്ത്ഥമനില.  കേക്ടോരണയ,
ബനി.പനി.സനി.എല്. പറയുനതക്ടോണച്ച് ടക്ടോറനിപന്റെ വനില.  അതനില്നനിനച്ച് മക്ടോറ്റനി പലയനിടത്തുയ
വനിലകൂടനി എഴുതനിയനിട്ടുണച്ച്. അതച്ച് അഴനിമതനിയക്ടോണച്ച്.  ബനി.പനി.സനി.എല്. നനിശ്ചയനിക്കുന
വനില എസനികമറ്റനില് ഉളപപ്പെടുതണയ.  ചര്ച പചയ്തച്ച്  അതരയ സമസ്പീപനങ്ങപളടുക്കണയ.
ശബരനിമലപയപ്പെറ്റനി  പറഞ്ഞു.  ശബരനിമലയനിപല  കറക്ടോഡുകേളുപട  പുനരദക്ടോരണതനിനു
കവണനി  89  കകേക്ടോടനി  രൂപ കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റച്ച്  അയഗസ്പീകേരനിചച്ച്   ബഡ്ജറ്റനില് വകേയനിരതനി
യനിട്ടുണച്ച്. ഇതവണ ഒകകക്ടോബര് 31-നുതപന ശബരനിമലയനിപല പമയനിന കറക്ടോഡുകേളുപട
പണനി  തസ്പീരകേയക്ടോണച്ച്.  ആദഭ്യമക്ടോയക്ടോണച്ച്  ഇത്ര  കവഗതനില്  പചയ്യുനതച്ച്.  പപക
അനുബന കറക്ടോഡുകേളുപട പണനികേളക്കക്ടോയനി 100 കകേക്ടോടനി രൂപ ആവശഭ്യമുണച്ച്.  അതച്ച്
ലഭനിചനിടനില  എനതച്ച്  ശരനിയക്ടോണച്ച്.  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പെനില്നനിനച്ച്  ലഭനിക്കുപമനച്ച്
പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു.  കുറചച്ച് തക്ടോമസനിച്ചുകപക്ടോയനി എനതച്ച് ശരനിയക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് ലഭനിക്കണയ.
കേക്ടോരണയ എലക്ടോ വര്ഷവുയ തന്നുപകേക്ടോണനിരനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.  ഇതുവപര അനുവദനിചതനില്
ഏറ്റവുയ  കൂടനിയ  തുകേയക്ടോണച്ച്   89   കകേക്ടോടനി  രൂപപയന്നുപറയുനതച്ച്.   അതുകപക്ടോപല
ഗക്ടോമസ്പീണ  കറക്ടോഡുകേളുപട  പമയനിന്റെനനസച്ച്  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്  വകുപ്പെനിപന്റെ  കേസ്പീഴനില്
വരനതല.  ഗവണ്പമന്റെച്ച് വണ്ഹടയ പമയനിന്റെനനസനിനച്ച്  ഫണച്ച്  തരനികേയക്ടോപണങനില്
പമയനിന്റെനനസച്ച് പചയപകേക്ടോടുക്കക്ടോപമകനയുള. അതച്ച് നമ്മള ഇവനിപട ചര്ച പചകയ്യണ
കേക്ടോരഭ്യമനില.   ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പെച്ച്  കേഭ്യക്ടോബനിനറ്റച്ച്  വഴനി  വണ്ഹടയ പമയനിന്റെനനസനിനുള്ള
തുകേ  തരന  മുറയച്ച്  പനി.ഡബവ്യൂ.ഡനി.-യക്ടോണച്ച്  അതച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.  ആ  പക്ടോകക്കജച്ച്
വനനിടനില.  അതച്ച്  വനക്ടോല്  മക്ടോത്രകമ  പചയ്യക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അതനിനുള്ള
ശമമുണച്ച്.  തകദ്ദേശസസയയഭരണ വകുപ്പുയ ഇക്കക്ടോരഭ്യതനില് ശകമക്ടോയനി നസ്പീങ്ങനിപക്കക്ടോണനി
രനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .   സനി  .   എഫച്ച്  .   കതക്ടോമസച്ച്: സര്,  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തരനികേയക്ടോപണങനില്
എന്നുപറയുനതന്തുപകേക്ടോണക്ടോണച്ച്?

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധക്ടോകേരന: സര്,  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  തരനികേയക്ടോപണങനില്  എപനക്ടോന്നുയ
ഞക്ടോന പറഞനില.  അതച്ച്  തക്ടോങളുപട  വക്ടോക്കക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന പറഞതച്ച്  ഹഫനക്ടോനസച്ച്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ടച്ച്പമന്റെനില്നനിനച്ച്  പണയ  തരപമനച്ച്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നു,  കപ്രക്ടോജകച്ച്  പകേക്ടോടുതനിട്ടുണച്ച്
എനക്ടോണച്ച്.  അവര് തരയ. കേഴനിഞ തവണ തനതകല.  ഗവണ്പമന്റെച്ച് തരയ എനല,
ഞക്ടോനുയ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ ഭക്ടോഗയതപനയക്ടോണച്ച്.   ആ വകുപ്പെച്ച്  എനക്ടോണച്ച്  പറഞതച്ച്.
എപന്റെ വകുപ്പെനില് പണയ അടനിക്കുന യനപമക്ടോന്നുമനില.  എലക്ടോ വകുപ്പെനിനുയ ഹഫനക്ടോനസച്ച്
ഡനിപ്പെക്ടോര് ടച്ച്പമന്റെനില്നനിനക്ടോണച്ച്  പണയ  തരനതച്ച്.  കേനിഫ്ബനി  എന്നുപറയുനതച്ച്
അനനിവക്ടോരഭ്യമക്ടോയ ഘടകേമക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോരണയ നമ്മുപട കേയ്യനില് ഹപസയനില.  100 കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  പക്ടോലയ  നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനച്ച്  എവനിപടയക്ടോണച്ച്  പണയ?  ആ  തുകേ  പുറത്തു
നനിപനടുതച്ച്  പചയ്യുനതനിനച്ച്  ഏറ്റവുയ  ഫലപ്രദമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോണനിതച്ച്.   അപലങനില്
മുഖഭ്യമനനി ഇതനിപന്റെ പചയര്മക്ടോനക്ടോയക്ടോല് ഇതച്ച് ഏറ്റവുയ നനക്ടോയനി പ്രവര്തനിക്കുയ. 10
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കകേക്ടോടനി രൂപയച്ച് തക്ടോപഴവരന വര്ക്കുകേളക്ടോണച്ച് ജനങ്ങളക്കനിടയനില് കപക്ടോപ്പുലറക്ടോകുനതച്ച്.
മൂന്നുയ  നക്ടോലയ  മണ്ഡലങ്ങളുയ  ജനിലകേളുപമക്ടോപക്ക  ബനപപ്പെട്ടുപകേക്ടോണ്ടുള്ള  കറക്ടോഡുകേള
പണനിഞ്ഞുവരകമക്ടോള  തക്ടോമസനിക്കുയ.  അതക്ടോണച്ച്  ഇതനിപല  ഒര  പ്രശ്നയ.  ഇഇൗ
കേക്ടോരഭ്യതനില് എങ്ങപന കവണപമനച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കക്ടോയ.  ഇഇൗ ഒര പ്രശ്നമക്ടോണച്ച് എലക്ടോ
മണ്ഡലങ്ങളനിലയ  കേകനിവഭ്യതഭ്യക്ടോസമനിലക്ടോപത  പറയുന  ഒര  കേക്ടോരഭ്യയ.  എന്തക്ടോണച്ച്
കവണപതനച്ച്  തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ  നമുക്കച്ച്  ചര്ച  പചയ്യക്ടോയ.  അതുകപക്ടോപല  കറക്ടോഡുകേള
പുനര്നനിര്മ്മനിക്കണയ.  അറ്റകുറ്റപ്പെണനിക്കക്ടോണച്ച് ഇകപ്പെക്ടോള തുകേ തരനതച്ച്.   25  ലകയ
രൂപയല,  എഞനിനസ്പീയര്മക്ടോര് എത്ര തുകേയക്ടോകണക്ടോ ആവശഭ്യപപ്പെടുനതച്ച് അത്രയുയ തുകേ
തരക്ടോയ.  അതനിപനക്കുറനിചച്ച്  വനിഷമനിക്കണ.  കേക്ടോരണയ,   അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേളക്കക്ടോയനി  3
കകേക്ടോടനി  രൂപ  വപര  നല്കുയ.  കറക്ടോഡുകേളുപട  പുനര്നനിര്മ്മക്ടോണതനിനച്ച്  ഇഇൗ  തുകേ
മതനിയക്ടോകുകേയനില.  എനക്ടോല്  എലക്ടോയനിടങ്ങളനിലയ  ഇത്രയുയ  തുകേ ആവശഭ്യയ  വരനില.
അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേളക്കച്ച്  തന തുകേ തനികേഞനിപലങനില്  ഇനനിയുയ  തുകേ തരക്ടോയ.  അതച്ച്
സയബനനിചച്ച്  ചര്ച കവണ.

ശസ്പീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റക്ടോയ:സര്,  ഇഇൗ  വര്ക്കുകേപളക്ടോപക്ക  നവയബര്  മക്ടോസതനിനു
കശഷകമ പചയ്യക്ടോന സക്ടോധനിക്കൂ എനറനിയക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു.  മുമപത വര്ക്കുകേപളക്ടോന്നുയ
നടക്കുനനില.

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധക്ടോകേരന: സര്,  എലക്ടോ  വര്ക്കുകേളുയ  നടക്കുന്നുണച്ച്.  കുടനക്ടോടച്ച്
ഉളപപ്പെപട  പലസലങ്ങളനിലയ  വര്ക്കച്ച്  നടക്കുന്നുണച്ച്.  എയ.എല്.എ.-യച്ച്  അധനികേക്ടോര
മുണകലക്ടോ,  അതച്ച്  പരനികശക്ടോധനിക്കണയ.  ഒര വര്ക്കനിനുയ തടസമനില എനച്ച്  ദയവക്ടോയനി
മനസനിലക്ടോക്കണയ.  തുകേ  നല്കേനിയനിട്ടുണച്ച്.  വര്ക്കുകേള  നടനനിടനിപലങനില്  അങ്ങച്ച്
ഇടപപടണയ.  എഞനിനസ്പീയറുപട  കപരച്ച്  എഴുതനിതനക്ടോല്  നടപടനിപയടുക്കുനതക്ടോണച്ച്.
ഇതനില് ഇനനി ഒര ചര്ച ആവശഭ്യമനില. ഒര നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനില് ആവശഭ്യമുപണങനില്
3  കകേക്ടോടനി  രൂപ  വപര  അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേളക്കക്ടോയനി  മക്ടോറ്റനിവചനിട്ടുണച്ച്.  ചനിലയനിടങ്ങളനില്
കുറച്ചുതുകേ മതനിയക്ടോകുയ. കുടനക്ടോടനിലക്ടോപണങനില് 3 കകേക്ടോടനി രൂപയുയ ആവശഭ്യമക്ടോയനിവന്നു.
അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേളക്കക്ടോയനി  ഇനനിയുയ  തുകേ  കവണപമങനില്  നനിങ്ങപളഴുതനിതരണയ.
അത്രകയയുള. അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള നനക്ടോയനി പചയ്യണയ. മുപമലക്ടോയ അഴനിമതനി ആയനിരന്നു,
അറ്റകുറ്റപ്പെണനികേള  നടത്തുകേയനില.  ഇനച്ച്  കകേരളതനില്  പുതനിയ  സനിറ്റുകവഷനക്ടോണച്ച്.
ആളുകേളക്കച്ച്  വലനിയ  പ്രതസ്പീകയക്ടോണച്ച്.  രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയവഭ്യതഭ്യക്ടോസങ്ങളുയ
വക്ടോദപ്രതനിവക്ടോദങ്ങളുപമലക്ടോയ  നടക്കപട,  ഓകരക്ടോന്നുയ  ശുഭപരഭ്യവസക്ടോയനിയക്ടോയനി
അവസക്ടോനനിക്കുകേയക്ടോണകലക്ടോ; അപതലക്ടോയ നല കേക്ടോരഭ്യയ.

ഞക്ടോന  2008-ല് നനിയമസഭയനിലണക്ടോയനിരനകപ്പെക്ടോള ഒര ചര്ചയനില് പപങടുതച്ച്
വനിലഭ്യയ  കവര്ഡ്സച്ച് വര്തനിപന്റെ ഒര കേവനിത പറഞ്ഞു,  ഞക്ടോനനികപ്പെക്ടോള അതച്ച്  വസ്പീണ്ടുയ
ഓര്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഫഞച്ച് വനിപവയ കേക്ടോണക്ടോന അകദ്ദേഹതനിനച്ച് വലനിയ ആഗഹമക്ടോയനിരന്നു.
അകദ്ദേഹയ സമക്ടോധക്ടോനവക്ടോദനിയുയ പ്രകൃതനിഗക്ടോയകേനുമക്ടോണച്ച്.  അകദ്ദേഹയ അവനിപട കപക്ടോയനി.
സസക്ടോതനഭ്യയ,  സമതസയ,  സക്ടോകഹക്ടോദരഭ്യയ എനസ്പീ ആശയങ്ങളുപട കപരനില് വലനിയ കേലക്ടോപയ
നടക്കുന്നു. രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ തടവുകേക്ടോപരലക്ടോയ സസയയ ജയനില്തകേര്തച്ച് പുറതനിറങ്ങുകേയക്ടോണച്ച്.
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അകദ്ദേഹയ അവനിപട കപക്ടോയതച്ച് വലനിയ ആകവശതനിലക്ടോണച്ച്.  വലനിയ സമക്ടോധക്ടോനവക്ടോദനിയക്ടോയ
അകദ്ദേഹയ ഇഇൗ ആശയങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള കപക്ടോരക്ടോടതനില് വലനിയ സകന്തക്ടോഷതനിലക്ടോണച്ച്.
അകദ്ദേഹയ   'The  Excursion',  'Prelude'  എനനിങ്ങപന ആത്മകേഥക്ടോപരമക്ടോയ രണച്ച്
കേക്ടോവഭ്യസമക്ടോഹക്ടോരങ്ങപളഴുതനി.   അതനിലകദ്ദേഹയ പറഞതച്ച്,   'Bliss  was  it  in  that
dawn  to  be  alive'  -  ആ  പ്രഭക്ടോതതനില്  ജസ്പീവനിചനിരനിക്കുനതച്ച്  ഏറ്റവുയ  വലനിയ
ആനന്ദമക്ടോയനിരന്നു. 'And to be young was very heaven'-  യുവക്ടോവക്ടോയനി ജസ്പീവനിച്ചു
എനതച്ച് ഏറ്റവുയ വലനിയ ആനന്ദമക്ടോയനിരന്നു. കേക്ടോരണയ 'France standing on the top
of Golden Hours'-ഫക്ടോനസച്ച് ചരനിത്രതനിപന്റെ സവര്ണനനിമനിഷങ്ങളുപട ഉനതനിയനില്
നനില്ക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  'And  human  nature  seeming  born  again'-  പ്രകൃതനി
(തടവനിലക്ടോക്കപപ്പെട  പ്രകൃതനി-അതച്ച്  എപന്റെ  അകനക്ടോകടഷനക്ടോണച്ച്)  പുനര്ജസ്പീവനിക്കുനതക്ടോയനി
കേണ്ടു.  അതച്ച്  വനിപവതനിപന്റെ  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോണച്ച്.  ഇപതക്ടോര  പക്ടോര്ലപമന്റെറനി  മുകനറ്റമക്ടോണച്ച്.
ബഹുമക്ടോനഭ്യനക്ടോയ  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയപന്റെ  കനതൃതസതനില്  ഇവനിപട  ഒര  പുതനിയ
കകേരളയ  ഉണരകേയക്ടോണച്ച്.  നനിങ്ങളതനില്  വനിഷമനികക്കണ  കേക്ടോരഭ്യമനില,  നനിങ്ങളക്കുയ
അതനിനകേപതക്ടോര  പങ്കുണച്ച്.  നനിങ്ങപളയുയ  അയഗസ്പീകേരനിക്കുന്നു.  അകദ്ദേഹയ  എലക്ടോ
കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുയ എത്ര നനക്ടോയനിടക്ടോണച്ച് പറയുനതച്ച്. എനനിക്കച്ച് പ്രതനിപക കനതക്ടോവനികനക്ടോടച്ച്
യക്ടോപതക്ടോര  വനികരക്ടോധവുമനില,  മനിസര്  വനിജയന  എപനക്ടോന്നുയ  മുഖഭ്യമനനിപയ
വനിളനിക്കരതച്ച്,  അതച്ച്  ശരനിയല.   ഞക്ടോന  കേക്ടോരഭ്യമക്ടോയനി  പറഞതക്ടോണച്ച്.   അങ്ങപന
വനിളനിക്കക്ടോന പക്ടോടനില.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മുഖഭ്യമനനി എന്നുവനിളനിചക്ടോല് മതനി.  അകദ്ദേഹയ
അങ്ങപനപയക്ടോപക്ക  വനിളനിക്കുന്നുണക്ടോയനിരന്നു.  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചക്ടോണനി  സസ്പീനനിയര്
ആയതുപകേക്ടോണച്ച്  ഒന്നു  പറഞ്ഞു  മനസനിലക്ടോക്കണയ.  എപന്റെ  നക്ടോട്ടുകേക്ടോരനുയ  എപന്റെ
സഹൃത്തുമക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷയസദ്ദേസ്പീന  : സര്,   മുന പ്രതനിപകകനതക്ടോവച്ച്  ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.
അച്ചുതക്ടോനന്ദന, മുഖഭ്യമനനിപയ മനിസര് ഉമ്മന ചക്ടോണനി എനച്ച് വനിളനിചനിട്ടുണച്ച്.

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധക്ടോകേരന  : സര്, മനിസര് ഉമ്മന ചക്ടോണനി എനക്ടോണച്ച് വനിളനിചനിട്ടുള്ളതച്ച്,
അങ്ങപനയക്ടോപണങനില് മനിസര് പനിണറക്ടോയനി വനിജയന എന്നുപറയണയ.  അതു ഞക്ടോന
സമ്മതനിച്ചു.  മനിസര് ചക്ടോണനി എനലകലക്ടോ പറഞതച്ച്.  ഇപതക്ടോര വനിവക്ടോദ വനിഷയമല.
അപ്പെസ്പീലക്ടോണച്ച്  പറഞതച്ച്.  അങ്ങപന  വനിളനിചക്ടോല്  നനക്ടോയനിരന്നുപവനക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന
പറഞതച്ച്.  അതു കവപറ കേക്ടോരഭ്യയ.   കവപറ യക്ടോപതക്ടോര അഭനിപ്രക്ടോയവഭ്യതഭ്യക്ടോസവുമനില.
അകപ്പെക്ടോള അങ്ങപനപയക്ടോപക്ക ചനില പ്രശ്നങ്ങളുപണങനിലയ ഞക്ടോന പറഞതച്ച് സതഭ്യമക്ടോണച്ച്.
എപന ശസ്പീ.  വനി.  എസച്ച്.  അച്ചുതക്ടോനന്ദപന്റെ അടുതനിരതനിപയനച്ച് നനിങ്ങള പറയുന്നു.
വനി.  എസച്ച്.-ഉയ  ഞക്ടോനുയ തമ്മനിലള്ള ബനയ നനിങ്ങളക്കക്ടോര്പക്കങനിലയ അറനിയക്ടോകമക്ടോ;
എപന രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയയ പഠനിപ്പെനിചതച്ച് അകദ്ദേഹമക്ടോണച്ച്,  എപന്റെ രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയ ഗുരവക്ടോണച്ച്.  അതുപകേക്ടോണച്ച്
അകദ്ദേഹയ പറയുനപതലക്ടോയ ഞക്ടോന ഏറ്റുപറയണപമന്നുകണക്ടോ? അങ്ങപനപയക്ടോന്നുമനില.
അകദ്ദേഹയ അന്നുയ ഇന്നുയ ഞങ്ങളുപട ഏറ്റവുയ വലനിയ ആളക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന കനരപത
മുഖഭ്യമനനിയുപട പുറകേനിലപത സസ്പീറ്റനിലക്ടോണച്ച് ഇരനതച്ച്,  അതു വലനിയ സകന്തക്ടോഷമക്ടോയനിരന്നു.
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ഇവനിപട വനകപ്പെക്ടോള അതനിലയ സകന്തക്ടോഷയ തപനയക്ടോണച്ച്. അപതക്ടോപക്ക ഒഇൗകദഭ്യക്ടോഗനികേമക്ടോയ
കേക്ടോരഭ്യങ്ങളക്ടോണച്ച്.  ഞക്ടോന ദസ്പീര്ഘനിപ്പെനിക്കുനനില.  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  ബഷസ്പീര് പറഞ ഒര
ആകകപയ പതറ്റക്ടോപണനച്ച് ഇവനിപട റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് വനനിട്ടുണച്ച്.  വസ്തു രജനിസര് പചയ്യുകമക്ടോള
അങ്ങപനപയക്ടോര നനിയമമനില. രജനികസ്ട്രേഷന വകുപ്പെച്ച് അപ്രകേക്ടോരയ നനിര്കദ്ദേശയ നല്കേനിയനിടനില.
പപക, ആന്തരനികേമക്ടോയനി വസ്തു ഭക്ടോഗയവയലനിപന്റെ പചലവച്ച് കൂടുതലക്ടോപണനച്ച് ആകരക്ടോപണമുണച്ച്.
അതച്ച്  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കണപമനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനികയക്ടോടച്ച്
പറഞനിട്ടുണച്ച്. അതനിപനക്കുറനിചച്ച് ഇഇൗ നനിയമസഭയനില് അകദ്ദേഹയ പറയുയ.

ശസ്പീ  .    പനി  .    പകേ  .    ബഷസ്പീര്  : സര്,  ആധക്ടോരയ രജനിസര് പചയ്യുന ഭൂമനിയനില് വസ്പീടുപണങനില്
നനിലവനില്  ഒടുക്കുന  വസ്പീട്ടുകേരതനിപന്റെ  ആയനിരയ  മടങ്ങച്ച്  ഫസ്പീസച്ച്  ഇഇൗടക്ടോക്കണപമന
ഉതരവച്ച് നനിലവനിലപണനച്ച് അറനിയക്ടോന കേഴനിഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .   ജനി  .   സധക്ടോകേരന: സര്,  അങ്ങപനപയക്ടോര ഉതരവച്ച്  രജനികസ്ട്രേഷന വകുപ്പെച്ച്
ഇറക്കനിയനിടനില.  കുടുയബതനിനകേതച്ച് വസ്തു വസ്പീതയവയകമക്ടോഴുള്ള രജനികസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസച്ച്
കൂടുതലക്ടോപണന അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണച്ച് പപക്ടോതുകവ ഉള്ളതച്ച്. അതച്ച് പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോപമന്നുള്ള
നനിലയനിലക്ടോണച്ച്  ധനകേക്ടോരഭ്യ  വകുപ്പുമനനി.   അകദ്ദേഹയതപന അതച്ച്  പ്രഖഭ്യക്ടോപനിക്കണയ.
കേക്ടോരണയ ധനകേക്ടോരഭ്യ വകുപ്പെനിപന്റെ ടക്ടോകസച്ച് വനിഭക്ടോഗയ പ്രഖഭ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണച്ച്.  രജനികസ്ട്രേഷന
വകുപ്പെനിനച്ച് ഇഇൗ അധനികേക്ടോരമനില.  അതകദ്ദേഹയതപന പറയുയ.  ഇവനിപട ഹരനിതക്ടോഭമക്ടോയനി
തപനയക്ടോണച്ച്  കേക്ടോരഭ്യങ്ങള  കപക്ടോകുനതച്ച്.  അതനിപന്റെ  എലക്ടോ  ഏര്പ്പെക്ടോടുകേളുമക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.
പടയനിനനിയഗച്ച്  നല്കുനതനിനക്ടോയനി  ഇഇൗ  മക്ടോസയ  21,  22  തസ്പീയതനികേളനില്  നക്ടോഷണല്
പസമനിനക്ടോര്  നടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  സമയമനിലക്ടോതതനിനക്ടോല് ഞക്ടോന കൂടുതലക്ടോയനി  അതനികലക്കച്ച്
കേടക്കുനനില.  പദതനിപചലവച്ച്  67  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി  എനച്ച്  പക്ടോനനിയഗച്ച്  കബക്ടോര്ഡനിപന്റെ
റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച്  വനനിട്ടുണച്ച്.  തസ്പീരകദശ  ഹഹകവപയക്കുറനിചച്ച്  ഞക്ടോന  ഇവനിപട  പറഞതു
പകേക്ടോണച്ച് ആവര്തനികക്കണ കേക്ടോരഭ്യമനില.  മലകയക്ടോര ഹഹകവയുപട റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് വരക്ടോന
കപക്ടോവുകേയക്ടോണച്ച്. റനികപ്പെക്ടോര്ടച്ച് ലഭനിചക്ടോലടന മലകയക്ടോര ഹഹകവ നനിര്മ്മനിക്കക്ടോയ. അതുകപക്ടോപല
നക്ടോഷണല് ഹഹകവയുപട കേക്ടോരഭ്യയ കനരപത പറഞ്ഞു.  കറക്ടോഡുകേള പുനര്നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന
അയ്യക്ടോയനിരയ  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ആവശഭ്യമുണച്ച്.  അതനിപന്റെ എസനികമറ്റച്ച്  എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു.
ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  മുമനിലണച്ച്.  അതനിനച്ച്  പണയ  കേപണകതണതുണച്ച്.  പണയ
കേപണതനിയക്ടോലടന   സകേല  കറക്ടോഡുകേളുയ  പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുയ.  പക്ടോസനിക്കുയ  ജനികയക്ടോ
പടകച്ച് ഹറ്റല്സയ റബ്ബറുയ ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോയനിരനിക്കുയ കറക്ടോഡുകേള പുനര്നനിര്മ്മനിക്കുനതച്ച്.
അതനിനച്ച്  എലക്ടോവരകടയുയ പനിന്തുണ ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്.  കറക്ടോഡുവക്കനില്നനിനച്ച്  ആളുകേപളയുയ
സക്ടോധനങ്ങളുപമക്ടോപക്ക മക്ടോറ്റുകമക്ടോള നനിങ്ങളുപടപയക്ടോപക്ക പനിന്തുണ കവണയ.  അലക്ടോപത
പുറകേനില്നനിന്നുപകേക്ടോണച്ച് നമ്മുപട ആളക്ടോപണനച്ച് പറയരതച്ച്.  നമ്മുപട സയസ്കക്ടോരതനിപന്റെയുയ
സമതനിപന്റെയുയ  സക്ടോമൂഹനികേ  ജസ്പീവനിതതനിപന്റെയുയ  മുഖശസ്പീയക്ടോണച്ച്  കറക്ടോഡച്ച്.  അവനിപട
നല  പകേടനിടങ്ങള,  പക്ടോലങ്ങള,  അടനിപ്പെക്ടോതകേള,  കമല്പ്പെക്ടോലങ്ങള  എനനിവപയലക്ടോയ
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നനിര്മ്മനിക്കുനതനിനുള്ള  ബൃഹതക്ടോയ  പദതനിയക്ടോണച്ച്  ബഡ്ജറ്റനിലള്ളതച്ച്.  അതച്ച്
നടപ്പെക്ടോക്കുനതനിനുള്ള ഉതരവക്ടോദനിതസയ പനി.ഡബ്ളത.ഡനി.-ക്കുണച്ച്.  അതനിപലക്ടോന്നുയപപടക്ടോത
ലകക്കണക്കനിനച്ച്  പനി.ഡബ്ളത.ഡനി.  കറക്ടോഡുകേള  ഗക്ടോമങ്ങളനിലണച്ച്.  ഇപതലക്ടോയ
നനിര്മ്മനികക്കണതുണച്ച്.  പക്ടോരമരഭ്യമക്ടോയ  നനിര്മ്മക്ടോണ  കേലയനികലക്കച്ച്  തനിരനിച്ചുകപക്ടോയനി
ആധുനനികേതയുപട പ്രകതഭ്യകേതകൂടനി കചര്തച്ച് മുകനക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയുയ.  അതനിനുകവണനി
ബഡ്ജറ്റച്ച് നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണപമനച്ച് ഞക്ടോന അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

വനവുയ മൃഗസയരകണവുയ മൃഗശക്ടോലകേളുയ വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   പകേ  .   രക്ടോജു): സര്,
വനയ,  മൃഗസയരകണയ,  കസ്പീരവനികേസനയ എനസ്പീ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുപട ചര്ചയനില്
ഭരണപകത്തുനനിനച്ച്  പത്തുകപരയ  പ്രതനിപകത്തുനനിനച്ച്  ആറുകപരയ  നനിഷച്ച് പകര്
എന നനിലയനില് രണ്ടുകപരയ ഉളപപ്പെപട പതനിപനട്ടുകപര് പപങടുത്തു. അതനില് ബഹുമക്ടോനപപ്പെട
ഒര  പമമര്  ഒഴനിചച്ച്  ബക്ടോക്കനി  എലക്ടോകപരയ  ഇവനിപട  പറഞ  വനിഷയങ്ങളുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട്ടുള്ള  ചര്ചകേള  നടതനിയനിട്ടുള്ളവരക്ടോണച്ച്.  അവപരലക്ടോയ  മുകനക്ടോട്ടുവച
വനിലമതനിക്കപപ്പെട   നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സസസ്പീകേരനിചച്ച്  അതനിനനുസൃതമക്ടോയ  സമസ്പീപനങ്ങള
ഭരണകമഖലയനില്  പകേക്ടോണ്ടുവരപമനച്ച്  ഈ  അവസരതനില്  ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന
ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  എനനിക്കുമുമച്ച്  മൃഗസയരകണ  വകുപ്പെച്ച്   ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ
പചയ്തനിരന രണച്ച് മനനിമക്ടോര് ഈ സഭയനിലണച്ച്. ഒനച്ച്, എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ കേക്ടോലതച്ച്
ഈ വകുപ്പെച്ച് ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ പചയ്തനിരന ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരനുയ മപറ്റക്ടോനച്ച് യു.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ
കേക്ടോലതച്ച് ഈ വകുപ്പെച്ച് ഹകേകേക്ടോരഭ്യയ പചയ്തനിരന ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫുമക്ടോണച്ച്. ശസ്പീ.
പകേ. സനി. കജക്ടോസഫച്ച് ഇവനിപട സയസക്ടോരനിചകപ്പെക്ടോള പചറനിപയക്ടോര വക്ടോണനിയഗച്ച് അപലങനില്
ഒര  നനിര്കദ്ദേശയകപക്ടോപല  'മനില്മപയ  തകേര്ക്കരതച്ച്'  എനച്ച്  പറയുകേയുണക്ടോയനി.  അകദ്ദേഹയ
അങ്ങപന  പറയക്ടോന  കേക്ടോരണപമന്തക്ടോപണനച്ച്  എത്ര  ആകലക്ടോചനിചനിട്ടുയ  എനനിക്കച്ച്
മനസനിലക്ടോകുനനില.  എല്.ഡനി.എഫച്ച്.-പന്റെ  കേക്ടോലതച്ച്   ശസ്പീ.  സനി.  ദനിവക്ടോകേരന
മനനിയക്ടോയനിരന സമയതച്ച്  മനില്മപയ തകേര്തനിലകലക്ടോ?  അങ്ങച്ച് മനില്മയകവണനി
പ്രകതഭ്യകേനിചച്ച്  എപന്തങനിലയ  പചയ്കതക്ടോ;  പചയ്തനിലകലക്ടോ?  ആ  സക്ടോഹചരഭ്യതനില്
തുടക്കതനില്തപന മനില്മപയ തകേര്ക്കരതച്ച് എനച്ച് പറഞതനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യപമന്തക്ടോപണനച്ച്
മനസനിലക്ടോയനില.  ഈ ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച് കസ്പീര കമഖലയനില് ഒര നയമുണച്ച്.  ആ നയയ
ഞക്ടോന  മനില്മയുപട  കവദനിയനിലയ  തുറന്നുപറഞനിട്ടുണച്ച്.  ഇനപലയുയ  മനില്മയുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച്  തനിരവനന്തപുരയ  കമഖലക്ടോ  യൂണനിയപന്റെ  ഒര  സകമ്മളനയ  പകേക്ടോലത്തു
വച്ചുണക്ടോയനിരന്നു.  മനില്മയുപട  ഭക്ടോരവക്ടോഹനികേപളലക്ടോയ  പപങടുത  ആ  കയക്ടോഗതനില്
ഞക്ടോന നയയ വഭ്യകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. കസ്പീരകമഖലയുപട നപടലച്ച് ല എന്നുപറയുനതച്ച് കസ്പീര
കേര്ഷകേനക്ടോണച്ച്.  അതക്ടോണച്ച്  ഈ  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  നയയ.  മനില്മ  പക്ടോല്  സയഭരനിചച്ച്
വനിപണനയ നടത്തുകേയക്ടോണച്ച്  പചയ്യുനതച്ച്.   പക്ടോലനിപന്റെ സയഭരണവുയ  വനിതരണവുമല
പക്ടോലനിപന്റെ ഉത്പക്ടോദനമക്ടോണച്ച് പ്രധക്ടോനയ എനതക്ടോണച്ച് ഈ ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  സമസ്പീപനയ.
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കസ്പീരകേര്ഷകേര് ഈ കമഖലയുപട  നപടലക്ടോണച്ച്.  കേര്ഷകേപന്റെ കേയ്യനില്നനിന്നുയ മനില്മ
പക്ടോല്  സയഭരനിക്കുനതച്ച്  29  രൂപയക്ടോണച്ച്.  29  രൂപയച്ച്  സയഭരനിച  പക്ടോല്  മനില്മ
വനില്ക്കുനതച്ച് 39-40 രൂപയക്ടോണച്ച്. ഒര ലനിറ്റര് പക്ടോലനിപന്റെ വനിലയനില് ഇത്രയുയ വലനിയ
അന്തരമക്ടോണുള്ളതച്ച്.  അങ്ങച്ച്  പറഞതുകപക്ടോപല  കേര്ഷകേര്  ഈ  കമഖലയനില്
നനില്ക്കണപമങനില്,  പുതനിയ ആളുകേള ഈ കമഖലയനികലയച്ച് കേടന്നുവരണപമങനില്,
കസ്പീരകേര്ഷകേര് ഈ രയഗതച്ച് ഉറച്ചുനനില്ക്കണപമങനില് അവര്ക്കച്ച് സയതൃപ്തനി ഉണക്ടോകേണയ.
അവര്ക്കച്ച്  സയതൃപ്തനി  കവണപമങനില്  പക്ടോലനിനച്ച്  നഭ്യക്ടോയവനില  ലഭനിക്കണപമന്നുള്ള
കേക്ടോരഭ്യതനില് സയശയമനില.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി:  സര്,  ഒര  ലനിറ്റര്  പക്ടോലനില്നനിന്നുയ  മൂലഭ്യവര്ദനിത
ഉത്പനങ്ങള  ഉണക്ടോക്കുകമക്ടോള  185  രൂപ  ലക്ടോഭയ  കേനിട്ടുന്നുപവനതച്ച്  അങ്ങയുപട
ശദയനില്പപ്പെടനിട്ടുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു:  സര്,  മനില്മ  തപന  മൂലഭ്യവര്ദനിത  ഉത്പനങ്ങള
ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നുണച്ച്.  ഇവനിപട പക്ടോലനിപന്റെ വനില നനിശ്ചയനിക്കുനതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്
കേര്ഷകേനച്ച്  നഭ്യക്ടോയവനില  ലഭനിക്കുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  സമസ്പീപനയ  ഉണക്ടോകേണയ.  അതച്ച്
പക്ടോല്  വക്ടോങ്ങനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന  കരക്ടോഗനികേള  മുതല്  വൃദരക്ടോയ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോപര
ബക്ടോധനിക്കക്ടോത  തരതനിലക്ടോയനിരനിക്കണയ.  ഉപകഭക്ടോകക്ടോവനിപന  ബക്ടോധനിക്കക്ടോത  തരതനില്
പക്ടോലനിപന്റെ  വനിലയനില്  വര്ദനവച്ച്  വരതണയ.  അതക്ടോണച്ച്  ഞക്ടോന  മനില്മയുപട
കവദനികേളനില് ഭക്ടോരവക്ടോഹനികേകളക്ടോടച്ച് ആവശഭ്യപപ്പെടതച്ച്. അതച്ച് നഭ്യക്ടോയമകല;  ശസ്പീ. പകേ. സനി.
കജക്ടോസഫനികനക്ടോ  യു.ഡനി.എഫച്ച്.-കനക്ടോ  എതനിര്ക്കക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ?  ഉപകഭക്ടോകക്ടോവനിനച്ച്
ഭക്ടോരയവരക്ടോത  തരതനില്  കേര്ഷകേനച്ച്  കൂടുതല്  വനില  പകേക്ടോടുക്കുകേ.  ഇകപ്പെക്ടോള
ഇരപതനിപയക്ടോനപതച്ച് രൂപ കേനിട്ടുനനിടതച്ച് മുപ്പെതനിയകഞക്ടോ മുപ്പെതനിയക്ടോകറക്ടോ രൂപപയങനിലയ
കേര്ഷകേനച്ച് കേനിടണയ.  ബക്ടോക്കനി രൂപപകേക്ടോണച്ച് മനില്മ തൃപ്തരക്ടോകേണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച്
പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്. മനില്മ കേര്ഷകേര്ക്കുകവണനി ഒന്നുയ പചയ്യുനനില എന അഭനിപ്രക്ടോയപമക്ടോന്നുയ
എനനിക്കനില.  നനിരവധനി  കപ്രക്ടോത്സക്ടോഹനങ്ങള  അവര്ക്കച്ച്  നല്കുന്നുണച്ച്.  പപക
വനിലയനിപല  ഈ  അന്തരയ  മക്ടോറ്റക്ടോനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേണപമനക്ടോണച്ച്  എനനിക്കച്ച്
പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.   പക്ടോലനിപന്റെ  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള അവകേക്ടോശയ  മനില്മയണച്ച്
എന  കകേക്ടോടതനിവനിധനി  അവര്  ഹകേവശയ  വചനിട്ടുണച്ച്.  അതച്ച്  ശസ്പീ.  പകേ.  സനി.
കജക്ടോസഫനിനുയ  അറനിയക്ടോമകലക്ടോ;  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെനിനച്ച്  വനില  നനിശ്ചയനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കനില.  അകപ്പെക്ടോള  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ  അവകരക്ടോടച്ച്  റനികേസസച്ച്  പചയ്യുകേയക്ടോണച്ച്
പചയ്യുനതച്ച്.  അതച്ച് ഒരനിക്കലയ മനില്മപയ തകേര്ക്കക്ടോനല. സയഭരണ-വനിതരണ കമഖലയനില്
മനില്മ നല പ്രവര്തനയ നടത്തുന്നുണച്ച്. എനക്ടോല്  കേര്ഷകേനച്ച് പ്രകയക്ടോജനയ പചയ്യുന
രസ്പീതനിയനിലള്ള  സമസ്പീപനയ  അവര്  സസസ്പീകേരനിക്കണയ.  അകതക്ടോപടക്ടോപ്പെയ  മനില്മയുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച്  നനിയമനമടക്കയ പല അഴനിമതനി ആകരക്ടോപണങ്ങളുയ ഉയര്ന്നുവരന്നുണച്ച്.
അതനിനുയ പരനിഹക്ടോരയ കേക്ടോണണയ.  നനിയമനവുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട ചനില അഴനിമതനികേപള
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സയബനനിചച്ച്  അകനസഷനിക്കക്ടോന വനിജനിലനസനിപന ചുമതലപപ്പെടുതക്ടോന   തസ്പീരമക്ടോനപമടുതനിട്ടുണച്ച്.
ഇപതക്ടോന്നുയ മനില്മയുപട സസതനമക്ടോയ പ്രവര്തനപത തടസപപ്പെടുതക്ടോകനക്ടോ, തകേര്ക്കക്ടോകനക്ടോ
അല എനക്ടോണച്ച് ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫനികനക്ടോടച്ച് സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള ഖക്ടോദര്:  സര്,  പ്രശ്നപമന്തക്ടോപണന്നുവചക്ടോല് പക്ടോലനിപന്റെ
വനില  50  ഹപസകയക്ടോ  25  ഹപസകയക്ടോ  വര്ദനിപ്പെനിക്കുകമക്ടോള  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട
വനിലയുയ പലകപ്പെക്ടോഴുയ വര്ദനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട വനില അനനിയനനിതമക്ടോയനി
കൂടുനതച്ച് തടയക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച് എപന്തങനിലയ പദതനിയുകണക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു:  സര്,  ഇഇൗ  പറഞതച്ച്  വളപര  ശരനിയക്ടോണച്ച്.   കേര്ഷകേന
സയതൃപ്തനക്ടോകേണപമങനില്  പക്ടോലനിനച്ച്  പമചപപ്പെട  വനില  കേനിടനിപയന്നുള്ളതുപകേക്ടോണ്ടു
മക്ടോത്രമക്ടോയനില,  നഭ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലയച്ച് കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റ ലഭനിക്കണയ.  സസകേക്ടോരഭ്യ കേമനനികേള
കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയച്ച് ഇഷ്ടയകപക്ടോപല വനിലകൂട്ടുകേയക്ടോണച്ച്. എനക്ടോല് കേഴനിഞ നക്ടോലവര്ഷമക്ടോയനി
കകേരളക്ടോ  ഫസ്പീഡ്സച്ച്  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനില വര്ദനിപ്പെനിചനികടയനില.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ
കകേരളക്ടോ  ഫസ്പീഡ്സനിനുയ വനില വര്ദനിപ്പെനിച്ചുകേനിടണയ,  കേക്ടോരണയ സസകേക്ടോരഭ്യ കേമനനികേപളലക്ടോയ
വനകതക്ടോതനില്  വനില  വര്ദനിപ്പെനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  സസകേക്ടോരഭ്യ  കേമനനികേപളലക്ടോയ  ഒര
ചക്ടോക്കനിനച്ച് 200 രൂപയുപട വനിലവര്ദനവക്ടോണച്ച് വരതനിയനിട്ടുള്ളതച്ച്. അകപ്പെക്ടോള അത്രയുയ
വലനിയ വഭ്യതഭ്യക്ടോസയ നനിലനനില്ക്കുന്നുപവനതുപകേക്ടോണച്ച് സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ ഞങ്ങളക്കുയ
വനിലകൂടണപമന  ഡനിമക്ടോന്റെച്ച് കകേരളക്ടോ ഫസ്പീഡ്സനിപന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുമുണക്ടോകുയ. ഇകപ്പെക്ടോള
ചനില  പ്രതനിസനനികേള  ഉയര്ന്നുവനനിട്ടുണച്ച്.   ഇവനിപട  പമമര്മക്ടോര്  സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്
ശരനിയക്ടോണച്ച്. കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയച്ച് സബ്സനിഡനി പകേക്ടോടുക്കുനതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് മൃഗസയരകണ
വകുപ്പെനില് ചനില പ്രശ്നങ്ങള ഉയര്ന്നുവനനിട്ടുണച്ച്. കുറച്ചുനക്ടോളുകേളക്ടോയനി അതച്ച് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള
പരനിശമതനിലക്ടോണച്ച് ഗവണ്പമന്റെച്ച് എന്നുകൂടനി ഇഇൗയവസരതനില് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

ശസ്പീ  .    കമക്ടോനസച്ച്  കജക്ടോസഫച്ച്:  സര്,  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  വനില  കൂടണപമനച്ച്
പപക്ടോതുകമഖലയനില് കകേരളക്ടോ ഫസ്പീഡ്സടക്കയ ആവശഭ്യപപ്പെടുനതക്ടോയനി അങ്ങച്ച് ചൂണനിക്കക്ടോണനിച്ചു.
വനില  കൂടക്ടോതനിരനിക്കുനതച്ച്   ആശസക്ടോസമക്ടോണച്ച്.  പകക  കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  ആവശഭ്യമുള്ള
കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റ ഉലക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന കകേരളക്ടോ ഫസ്പീഡ്സനിനച്ച് കേഴനിയുനനില, പപപ്രവറ്റച്ച് ഏജനസനികേപള
ആശയനികക്കണനിവരനികേയക്ടോണച്ച്. അനഭ്യക്ടോയമക്ടോയനി വനിലകൂട്ടുന പപപ്രവറ്റുകേക്ടോരപന്റെ പുറപകേ
കേര്ഷകേനച്ച് കപക്ടോകകേണനിവരനികേയക്ടോണച്ച്.  കകേരള ഫസ്പീഡ്സടക്കമുള്ള പപക്ടോതുകമഖലയനില്
ഇതനിപന്റെ ഉലക്ടോദനയ വര്ദനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി ഗവണ്പമന്റെച്ച് നടപടനിപയടുക്കുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു:  സര്,  കകേരള  ഫസ്പീഡ്സനിപന്റെ  പുതനിയ  യൂണനിറ്റുകേള
ആരയഭനിക്കുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ ശമങ്ങള നടക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഉദക്ടോഹരണതനിനച്ച് കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടച്ച്
ഇതനിപന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള  ഏതക്ടോണച്ച്  പൂര്തസ്പീകേരനിച  നനിലയനിലക്ടോണച്ച്
എനക്ടോല്  ഉലക്ടോദനയ  ആരയഭനിചനിടനില.  ആ  നനിലയനില്  കേക്ടോലനിതസ്പീറ്റയുപട  ഉലക്ടോദനയ
വര്ദനിപ്പെനിക്കക്ടോന കകേരളക്ടോ ഫസ്പീഡ്സച്ച് പരനിശമയ നടതനിവരനികേയക്ടോണച്ച്.  കൂടുതല് അതച്ച്
വഭ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുപമനച്ച് അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്  : 18  കപര് ചര്ചയനില് പപങടുത്തു.  ചര്ച നടക്കുന സമയതച്ച്
വനിഷയതനില് കവണത്ര കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുകേയുയ മനനി മറുപടനി  പറയുകമക്ടോള
കചക്ടോകദഭ്യക്ടോതരകവളയക്ടോക്കുകേയുയ പചയ്യുന പ്രവണത ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    സനി  .    പകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന:  സര്,  ഗവണ്പമന്റെച്ച് കസ്പീരകേര്ഷകേപര വഭ്യവസക്ടോയ
കമഖലയനിലക്ടോണച്ച്  ഉളപപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  അവപര  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലയനില്
ഉളപപ്പെടുകതണതക്ടോണച്ച്.  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയനില് കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്  4  ശതമക്ടോനയ  പലനിശയച്ച്
കലക്ടോണ് കേനിട്ടുയ.  എനക്ടോല് പശുക്കപള വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള 11  ശതമക്ടോനയ പലനിശ പകേക്ടോടുക്കണയ.
അതുകപക്ടോപല പസക്ടോപപസറ്റനികേളക്ടോയക്ടോലയ മനില്മയക്ടോയക്ടോലയ  കേര്ഷകേരനില് നനിനച്ച്  പക്ടോല്
വക്ടോങ്ങുകമക്ടോള  26  മുതല്  30  രൂപയക്ടോണച്ച് മക്ടോകനിമയ പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച്.  എനക്ടോല് അവര്
ഇതച്ച് വനില്ക്കുനതച്ച് 40 രൂപയക്ടോണച്ച്. എസച്ച്.എന.എഫച്ച്. അടനിസക്ടോനപപ്പെടുതനിയക്ടോണച്ച്
അതച്ച്  പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച്.  കകേരളതനില്  8.5  ശതമക്ടോനമക്ടോണച്ച്  എസച്ച്.എന.എഫച്ച്.
കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുനതച്ച്.  എനക്ടോല് കകേരളതനിപല കേക്ടോലക്ടോവസയുയ മറ്റു  കേക്ടോരഭ്യങ്ങളുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെടച്ച് ആ രയഗപത വനിദഗ്ധര് പറയുനതച്ച് ഇതച്ച് 8.2 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി ചുരക്കക്ടോന
കേഴനിയുപമനക്ടോണച്ച്. അകപ്പെക്ടോള ഓകടക്ടോമക്ടോറ്റനിക്കക്ടോയനി കേര്ഷകേര്ക്കച്ച് കൂടുതല് വനില ലഭനിക്കുയ.
ഇതനിപനക്കുറനിചച്ച്  വനിദഗ്ദ്ധ അകനസഷണയ നടതക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ?

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു:  സര്, യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് ലകക്കണക്കനിനക്ടോളുകേള ഉപജസ്പീവനയ
നടത്തുന  ഒര  കമഖലയക്ടോണച്ച്  കസ്പീരകമഖല.  ഗക്ടോമസ്പീണകമഖലയനിലയ  കുറപചക്ടോപക്ക
പടണങ്ങളനിലയ നമ്മുപട കേര്ഷകേര്ക്കച്ച്;  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ ആളുകേളക്കച്ച് അഡസ്പീഷണല്
വരമക്ടോനമുണക്ടോക്കനിപക്കക്ടോടുക്കക്ടോന  കേഴനിയുന  ഒര  കൃഷനിയക്ടോണച്ച്  കസ്പീരകൃഷനി.  പകക
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുപട  അടനിസക്ടോനതനില്  കസ്പീര
വനികേസനവുയ  മൃഗസയരകണവുയ  കൃഷനിയക്ടോയനി  അയഗസ്പീകേരനിചനിടനില.  പകക  ഇതച്ച്
കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലയക്ടോണച്ച്,  കൃഷനി അനുബന പ്രവര്തനമക്ടോണച്ച്.  കൃഷനി അനുബന
പ്രവര്തനപമന രസ്പീതനിയനില് ഒര കൃഷനിക്കക്ടോരനച്ച് പശുവനിപന വക്ടോങ്ങക്ടോന 12 ശതമക്ടോനയ
പലനിശയക്ടോണച്ച്  കലക്ടോണ്  പകേക്ടോടുക്കുനതച്ച്.    അകതസമയയ  കൃഷനി  ആവശഭ്യതനിനുള്ള
കേക്ടോര്ഷനികേ കലക്ടോണ് 4 ശതമക്ടോനതനിനച്ച് ലഭഭ്യമക്ടോകുയ. ഇഇൗ കമഖലയയ അകത നനിരക്കനില്
കലക്ടോണ് ലഭനിക്കണപമന്നുതപനയക്ടോണച്ച് സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയയ.  ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിചതു
കപക്ടോപല ഇഇൗ കമഖലപയ സമ്പുഷ്ടമക്ടോക്കുനതനിനച്ച് നനിരവധനി പദതനികേള ഗവണ്പമന്റെച്ച്
പചയ്യക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണച്ച്.  ഉരക്കളക്കച്ച് സമഗ കേന്നുകേക്ടോലനി ഇനഷസറനസച്ച് പദതനി
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. ഇഇൗ വര്ഷയതപന ഒര ലകയ
കേന്നുകേക്ടോലനികേപള ഇനഷസറനസനിപന്റെ കേസ്പീഴനില് പകേക്ടോണ്ടുവരനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചച്ച് നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന തസ്പീരമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  മുമച്ച്  അങ്ങപനപയക്ടോര
പദതനി നമ്മുപട സയസക്ടോനത്തുണക്ടോയനിരന്നു. എനക്ടോല് ഇടക്കക്ടോലതച്ച് അതച്ച് നനിന്നു കപക്ടോയനി.
ചനില  സയഘങ്ങളുയ  കമഖലക്ടോ  യൂണനിയനുപമക്ടോപക്ക  ഇനഷസറനസനിനുകവണനി
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പചറനിയ  സഹക്ടോയങ്ങള  പചയപവനലക്ടോപത  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  വനിഹനിതയ  അതനിനു
കവണനി പകേക്ടോടുക്കുനനില.  എനക്ടോല് അതരയ ഒര സ്കസ്പീയ പുതനിയതക്ടോയനി  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കക്ടോന ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതനിപന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഇഇൗ വര്ഷയ
ഒരലകയ കേന്നുകേക്ടോലനികേപള ഇഇൗ സ്കസ്പീമനില് പകേക്ടോണ്ടുവരനതനിനച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കുന്നുണച്ച്.

ഇവനിപട കപവനിഷ ബക്ടോധപയ സയബനനിച്ചുയ  അതനിപന്റെ മരനനിപന്റെ ലഭഭ്യതപയ
സയബനനിപചലക്ടോയ  രക്ടോവനിപല  കചക്ടോകദഭ്യക്ടോതരകവളയനില്  ചര്ച  ഉയര്ന്നുവന്നു.
സര്ക്കക്ടോര് കമഖലയനില് കപവനിഷ വക്ടോകനിപന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണമനിലക്ടോതതനിനക്ടോല് കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനച്ച്
രൂപ പ്രതനിവര്ഷയ ഖജനക്ടോവനില്നനിന്നുയ അനഭ്യസയസക്ടോനങ്ങളനികലക്കുയ മറ്റച്ച് സസകേക്ടോരഭ്യ
സക്ടോപനങ്ങളനികലയയ  ഒഴുകേനിപക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതച്ച്  കുറയനതനിനക്ടോയനി
പപക്ടോതുകമഖലയനില് കപവനിഷ വക്ടോകനിപന്റെ നനിര്മ്മക്ടോണതനിനുള്ള സയവനിധക്ടോനയ ഒരക്കുനതനിപന
കുറനിചച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. പക്ടോകലക്ടോടച്ച് പവറ്ററനിനറനി ബകയക്ടോളജനിക്കല് ഇനസനിറ്റവ്യൂടച്ച്,
കപവനിഷ പ്രതനികരക്ടോധ വക്ടോകനിന ഉലക്ടോദന യൂണനിറ്റച്ച്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള കപ്രക്ടോജക്ടുകേള
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണച്ച്. അതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ സഇൗകേരഭ്യങ്ങള ഇകപ്പെക്ടോളതപന അവനിപടയുണച്ച്.
അതച്ച് വനികേസനിപ്പെനിചച്ച് നമുക്കക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ കപവനിഷ നനികരക്ടോധന വക്ടോകനിന ഇവനിപടതപന
ഉലക്ടോദനിപ്പെനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുയ.  ഇഇൗ  വര്ഷയതപന  അതനികലക്കുള്ള  നടപടനികേളുമക്ടോയനി
ഗവണ്പമന്റെച്ച് നസ്പീങ്ങുപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് ഇഇൗയവസരതനില് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്.

കേര്ഷകേര്  ഇനച്ച്  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കുന  നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങളക്കച്ച്  പരനിഹക്ടോരയ
കേക്ടോണുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ  ഭക്ടോഗത്തു  നനിന്നുണക്ടോകുയ.
ഇവനിപട ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോപലയുള്ള പല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുയ  നടപ്പെനിലക്ടോക്കുനതനിനച്ച്
ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കുപമനക്ടോണച്ച് അതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

അതുകപക്ടോപലതപന മൃഗശക്ടോലപയ സയബനനിചച്ച് ശസ്പീ.  പകേ.  രക്ടോജന മക്ടോത്രമക്ടോണച്ച്
ഇവനിപട  ചര്ചയനില് പ്രതനിപക്ടോദനിചതച്ച്.  തൃശ്ശൂരനിപല നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മൃഗശക്ടോലപയ   രക്ടോജഭ്യതനിപന്റെ
മക്ടോത്രമല  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  നനിലവക്ടോരതനിലളള  ഒര  മക്ടോതൃകേക്ടോ  മൃഗശക്ടോലയക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  സയവനിധക്ടോനങ്ങപളലക്ടോയ  ഒരക്കനിയനിട്ടുണച്ച്.  വനയ  വകുപ്പെനിപന്റെ
ആഭനിമുഖഭ്യതനിലക്ടോണച്ച് ആ മൃഗശക്ടോലയുപട നനിര്മ്മക്ടോണയ നടതക്ടോന കപക്ടോകുനതച്ച്. ഞക്ടോന
ആ സലതച്ച് കപക്ടോയനിരന്നു.  12.5 ഏക്കര് സലപത മൃഗശക്ടോലയക്ടോണച്ച് 356 ഏക്കര്
സലകതക്കച്ച്  മക്ടോറ്റുനതച്ച്.  സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയനിട്ടുയ  കദശസ്പീയ  മൃഗശക്ടോല  അകതക്ടോറനിറ്റനി
പറയുനതുകപക്ടോപല  ഒര  മൃഗതനിനച്ച്  ആവശഭ്യമക്ടോയനിട്ടുള്ള  പസയ്സച്ച്  പപ്രക്ടോപപവഡച്ച്
പചയപകേക്ടോണച്ച്, മൃഗശക്ടോലയുപട വനിവനിധ ഭക്ടോഗങ്ങളനില് കേക്ടോല്നടയക്ടോയനിടലക്ടോപത സന്ദര്ശനിക്കക്ടോന
കേഴനിയുന  തരതനില്  ഏറ്റവുയ  പമചപപ്പെട  ആധുനനികേ  സയവനിധക്ടോനങ്ങകളക്ടോടുകൂടനിയ
മൃഗശക്ടോലയക്ടോണച്ച് ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച് തസ്പീരമക്ടോനപമടുതനിട്ടുള്ളതച്ച്. അതനികലയച്ച് 150 കകേക്ടോടനി
രൂപ  ബജറ്റനില്  വകേയനിരതനിയനിട്ടുണച്ച്.  അതനില്  15  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഇഇൗ
വര്ഷയതപന  പചലവഴനിക്കുനതനിനച്ച്  അനുമതനി  ലഭനിച  വനിവരയ  ഇഇൗയവസരതനില്



504 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016

അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  തനിരവനന്തപുരയ മൃഗശക്ടോലയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച്,  അവനിപടയനിലക്ടോത
ചനില  മൃഗങ്ങപളയുയ  പകനികേപളയുപമക്ടോപക്ക  പകേക്ടോണ്ടുവനച്ച്  ആ  മൃഗശക്ടോല  കുറച്ചുകൂടനി
പമചപപ്പെടുത്തുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  പദതനികേള  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ആവനിഷ്കരനിചച്ച്
നടപ്പെനിലക്ടോക്കനിവരനികേയക്ടോപണനച്ച് ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.

ഇവനിപട  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുയ  എലക്ടോവരയ  ഉനയനിചതച്ച്  വനയ  കമഖലയുമക്ടോയനി
ബനപപ്പെട വനിഷയങ്ങളക്ടോണച്ച്.  വനയ കമഖലയനിപല  ഏറ്റവുയ പ്രധക്ടോനപപ്പെട വനിഷയയ
man-animal  conflict  തപനയക്ടോണച്ച്.  വനകമഖലയനില്  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപട  എണയ
വര്ദനിചനിട്ടുപണന്നുള്ളതക്ടോണച്ച്  ഏറ്റവുയ  പ്രധക്ടോനപപ്പെട  കേക്ടോരഭ്യയ.  ആ  വര്ദനവനിനനുസരനിചച്ച്
അവര്ക്കക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  ഭകണവുയ  പവള്ളവുപമക്ടോപക്ക   വനതനിനകേതച്ച്  ലഭനിക്കക്ടോത
സക്ടോഹചരഭ്യയ ഇകപ്പെക്ടോഴുണച്ച്.  കകേരളതനിപന്റെ വനയ കമഖലയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട എലക്ടോ
പ്രകദശത്തുയ  ഇകപ്പെക്ടോള  man-animal  conflict  വളപര  കൂടുതലക്ടോണച്ച്.   എവനിപട
കപക്ടോയക്ടോലയ  വനയ  വകുപ്പുമനനി എന്നുള്ള രസ്പീതനിയനില് ഇഇൗപയക്ടോര പരക്ടോതനി  ഉയര്ന്നു
വരന്നു.  ഞക്ടോന ഇഇൗ സയസക്ടോനപത ആറു ജനിലകേളനില് ഇതുവപര കപക്ടോയനി.  ഏറ്റവുയ
കൂടുതല്  പരക്ടോതനികേള  ഉനയനിച  ശസ്പീ.  എന.  ഷയസദ്ദേസ്പീപന്റെ  മണക്ടോര്ക്കക്ടോടച്ച്
മണ്ഡലതനില്വചച്ച് അകദ്ദേഹവുയ ഞക്ടോനുയ പപങടുത്തുപകേക്ടോണച്ച് ഉച മുതല് പപവകുകനരയ
വപര  കേര്ഷകേരപടയുയ  മലകയക്ടോര  കമഖലയനിപല  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുപടയുയ  മറ്റച്ച്
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുപടയുപമക്ടോപക്ക കയക്ടോഗയ വനിളനിചച്ച് ചര്ച നടതനിയതനിപന്റെ  അടനിസക്ടോനതനില്
കുറചച്ച് തസ്പീരമക്ടോനങ്ങപളടുതനിട്ടുണച്ച്.   അവനിപട മക്ടോത്രമല, സയസക്ടോനതനിപന്റെ മലകയക്ടോര
കമഖലയനിപലലക്ടോയ man-animal conflict പരമക്ടോവധനി കുറയനതനിനുയ വനഭ്യമൃഗശലഭ്യയ
ഒഴനിവക്ടോക്കുനതനിനുയ  ആവശഭ്യമക്ടോയ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുനതനിനച്ച്  തസ്പീരമക്ടോനപമടുതനിട്ടുണച്ച്.
ഇപതക്ടോപക്കയക്ടോപണങനിലയ വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപട ആകമണങ്ങളുപട എണയ കുറയുന്നുപവനച്ച്
പറയക്ടോന  കേഴനിയനില.  ഇഇൗ  വര്ഷയ  (2016-17)  28-9-2016  വപര  13  കപര്
വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപട ആകമണതക്ടോല് മരണപപ്പെടനിട്ടുണച്ച്.  2014-15-ല് 20 കപരയ 2013-
14-ല്  7  കപരയ  2012-13-ല്  13  കപരയ  2011-12-ല്  15  കപരമക്ടോണച്ച്
മരണപപ്പെടനിട്ടുളളതച്ച്.  ഇനനി  രണച്ച്  മക്ടോസയ  കൂടനിയുണച്ച്,  ചനിലകപ്പെക്ടോള എണയ കുറച്ചുകൂടനി
വര്ദനിപചന്നുവരക്ടോയ.  വനകമഖലയനിപല തക്ടോമസക്കക്ടോര്  അകങ്ങയറ്റയ ഭയന്നുകേഴനിയുന
സനിതനിയക്ടോപണനച്ച് ഗവണ്പമന്റെനിനറനിയക്ടോയ. അതുപകേക്ടോണ്ടുതപന ആനപയ പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുനതനിനച്ച്
കസക്ടോളക്ടോര്  പഫനസനിയഗച്ച്,  സസ്പീല്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുളള  കവലനി  എനനിവ  നനിര്മ്മനിക്കുന
തനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണച്ച്.  ശസ്പീ.  സണനി കജക്ടോസഫനിനറനിയക്ടോയ,
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡച്ച്  ജനിലയനില്  ഇതനിപന്റെ  നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനങ്ങള  ആരയഭനിചനിട്ടുണച്ച്.
സസ്പീല് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുളള കവലനിയുപട നനിര്മ്മക്ടോണപ്രവര്തനയ ഒനര കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് ദൂരയ
വപര  മക്ടോത്രകമ ആയനിട്ടുള.  ഒര കേനികലക്ടോമസ്പീറ്റര് നനിര്മ്മക്ടോണതനിനച്ച് ഒകനകേക്ടോല് കകേക്ടോടനി
രൂപയുപട  പചലവച്ച്  വരന്നു.  അതുപകേക്ടോണച്ച്  ആവശഭ്യമുള്ള  എലക്ടോ  കമഖലകേളനിലയ
പറയനില്കവ  പക്ടോളയകപക്ടോപലയുള്ള  വലനിയ  കവലനി  നനിര്മ്മക്ടോണയ  അസക്ടോദഭ്യമക്ടോണച്ച്.
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ഇവനിപട നനിര്കദ്ദേശനിക്കപപ്പെടതുകപക്ടോപല പതക്ടോഴനിലറപ്പെച്ച്  പതക്ടോഴനിലക്ടോളനികേപള ഉപകയക്ടോഗനിചച്ച്
വനയ  വകുപ്പുമക്ടോയനി  കചര്നച്ച്  കേഴനിയുനനിടപതലക്ടോയ  ആന  പടഞ്ചുകേള  കുഴനിക്കുന
തനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെച്ച് വനതനിനുകശഷയ ശകനിപപ്പെടുതനിയനിട്ടുണച്ച്. ഇഇൗ
നനിലയനില്  പരമക്ടോവധനി  ആനയടക്കമുളള  വനഭ്യമൃഗങ്ങള  നക്ടോടനികലയനിറങ്ങുനതച്ച്
തടയുനതനിനുളള പരനിശമങ്ങള നടത്തുന്നുണച്ച്. പപക, അതുപകേക്ടോണച്ച് ഒന്നുയ ആകുകേയനില.
യഥക്ടോര്ത്ഥതനില് ജനങ്ങളക്കച്ച് സയരകണയ നല്കേണപമനച്ച് പറയുകമക്ടോള ബഹുജനങ്ങളുപട
പങക്ടോളനിതകതക്ടോപടയുള്ള  നടപടനി  ആവശഭ്യമക്ടോണച്ച്.  ബഹുജനങ്ങളുപട  പങക്ടോളനിതയ
കൂടനി  ഉണക്ടോകകേണ  ചനില  പദതനികേള  പക്ടോന  പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  വനതനില്നനിനച്ച്  ഒര
വനഭ്യജസ്പീവനി ആളുകേള തക്ടോമസനിക്കുന പ്രകദശകതക്കച്ച് വനക്ടോലടന അവനിപട സക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള
ഡനികസ്പ്ലേ  കബക്ടോര്ഡനില്  കേടുവ  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നു/ആന  ഇറങ്ങനിയനിരനിക്കുന്നുപവനച്ച്
എഴുതനിക്കക്ടോണനിക്കുന രസ്പീതനിയുയ എസച്ച്.എയ.എസച്ച്.-ലൂപട ആ പ്രകദശത്തുളള ജനങ്ങളുപട
പമക്ടോപപബല് കഫക്ടോണനില് ഇഇൗ സകന്ദശയ എതനിക്കക്ടോന കേഴനിയതക്ക രസ്പീതനിയനിലള്ള
സയവനിധക്ടോനവുയ  ഇകപ്പെക്ടോള  പുതനിയതക്ടോയനി  വനയ  വകുപ്പെച്ച്  കേപണതനി  ആസൂത്രണയ
പചയ്തനിട്ടുണച്ച്.  ചനില  കമഖലകേളനില്  ആ  സനിസതനിപന്റെ  ഉദ്ഘക്ടോടനയ  നടന്നു.  എലക്ടോ
ജനിലകേളനിലയ അതച്ച് വഭ്യക്ടോപകേമക്ടോക്കക്ടോന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുണച്ച്. ബഹുജന പങക്ടോളനിതകതക്ടോടു
കൂടനി  ഇഇൗ  പപ്രക്ടോടകന  നടപ്പെനിലക്ടോക്കണപമനക്ടോണച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.  കനരപത
കചക്ടോദഭ്യതനിപന്റെ ഉതരപമന നനിലയനില് നനിയമസഭയനില് പറഞതുകപക്ടോപല പഞക്ടോയതച്ച്
പ്രസനിഡന്റെച്ച്  അദഭ്യകനക്ടോയ  ജക്ടോഗതക്ടോ  സമനിതനിയുയ  വക്ടോര്ഡുകേളനില്  വക്ടോര്ഡച്ച്  പമമര്
അദഭ്യകനക്ടോയ  ജക്ടോഗതക്ടോ  സമനിതനിയുയ  അങ്ങപന  രണച്ച്  സമനിതനികേള  വസ്പീതയ
വനക്ടോതനിര്തനി പങ്കുവയന കമഖലകേളനില് രൂപസ്പീകേരനിചച്ച്  അവനിടപത ബഹുജനങ്ങപളക്കൂടനി
പപങടുപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച്  ആളുകേളക്കച്ച്  സരകനിതതസയ  നല്കുനതനിനുളള  പരനിശമയ
നടതക്ടോന ഗവണ്പമന്റെച്ച് തസ്പീരമക്ടോനനിചനിട്ടുണച്ച്.  അതനിനുളള ഉതരവച്ച് ഉടപനയുണക്ടോകുയ.

കൃഷനിനക്ടോശതനിനുയ മറ്റുമുളള നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ വര്ദനിപ്പെനിച്ചുപകേക്ടോണച്ച് 2013-ല്
യു.ഡനി.എഫച്ച്.  ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച് ഒര തസ്പീരമക്ടോനയ എടുതനിരന്നു.  എനക്ടോലയ
നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ വര്ദനിപ്പെനിക്കുനതച്ച് സയബനനിചച്ച് ഈ ഗവണ്പമന്റെച്ച് ആകലക്ടോചനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.
വനതനിനുളളനില്വചച്ച്  വനഭ്യമൃഗങ്ങളുപട  ആകമണയമൂലയ  ഒരക്ടോള  മരണപപ്പെടക്ടോല്
ഇകപ്പെക്ടോള നല്കുന നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ അഞ്ചുലകയ രൂപയക്ടോണച്ച്. അതച്ച് ഇനപത
കേക്ടോലഘടതനില്  കുറവക്ടോപണനച്ച്  ഗവണ്പമന്റെനിനറനിയക്ടോയ.  സബ്ജകച്ച്  കേമ്മനിറ്റനിയനില്
അഞ്ചുലകയ രൂപപയനതച്ച്  പത്തുലകയ രൂപയക്ടോയനി വര്ദനിപ്പെനിക്കണപമന നനിര്കദ്ദേശയ
ഉയര്ന്നുവനനിട്ടുണച്ച്.  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മുഖഭ്യമനനിയുമക്ടോയനി  ആകലക്ടോചനിചച്ച്  പത്തുലകയ
രൂപയക്ടോയനിതപന  വര്ദനിപ്പെനിക്കണപമനക്ടോണച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതച്ച്.
അതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുപമനക്ടോണച്ച്  ഇഇൗ  അവസരതനില്
ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോനുളളതച്ച്.  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ  പമക്ടോതതനില്  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിചച്ച്
അതച്ച് വര്ദനിപ്പെനിക്കുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.
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സയസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനച്ച് അഞച്ച് പഹകര്വപര വനഭൂമനി വകനതര ആവശഭ്യങ്ങളക്കച്ച്
അനുവദനിക്കക്ടോന അധനികേക്ടോരമുപണനക്ടോണച്ച് ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  ബഷസ്പീര് പ്രസയഗനിചകപ്പെക്ടോള
പറഞതച്ച്.  അഞച്ച് പഹകര് വപരയനില.  പരമക്ടോവധനി ഒര പഹകര് വപര വനികേസന/
വകനതരക്ടോവശഭ്യങ്ങളക്കുകവണനി  അനുവദനിച്ചുപകേക്ടോടുക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേക്ടോരമക്ടോണുളളതച്ച്.
ഇതക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  ബഷസ്പീര്  പറഞതുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്  എനനിക്കച്ച്
സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുളളതച്ച്.  ശസ്പീ.  എസച്ച്.  രക്ടോകജന്ദ്രന  തമനിഴനില്  തുടങ്ങനിയ  പ്രസയഗയ
മലയക്ടോളതനില്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകമക്ടോള  അകദ്ദേഹയ  പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി  പറഞതച്ച്
മരയമുറനിക്കുനതനിനുളള  അനുമതനി  സയബനനിചക്ടോണച്ച്.  സസന്തയ  ഭൂമനിയനില്/പടയമുളള
ഭൂമനിയനില് കേര്ഷകേര്തപന കൃഷനിപചയ്ത മരങ്ങള മുറനിക്കുനതനിപന സയബനനിചക്ടോണച്ച്
അകദ്ദേഹയ  കചക്ടോദനിചതച്ച്.  28  ഇനയ  തടനികേള  മുറനിച്ചുമക്ടോറ്റക്ടോനുളള  അനുമതനി  കനരപത
എല്.ഡനി.എഫച്ച്. സര്ക്കക്ടോരനിപന്റെ കേക്ടോലതച്ച് നല്കേനിയനിരനതനില് നനിയനണമുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നു
എന നനിലയനിലക്ടോണച്ച്  ശസ്പീ.  എസച്ച്.  രക്ടോകജന്ദ്രന സൂചനിപ്പെനിചതച്ച്.  പടയമുളള  ഭൂമനിയനില്
സസന്തമക്ടോയനി  നട്ടുവളര്തനിയ  വൃകങ്ങള,  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിയക്ടോകണക്ടോ  സസകേക്ടോരഭ്യ
ഭൂമനിയക്ടോകണക്ടോ എനച്ച് തര്ക്കമനിലക്ടോത  പ്രകദശതച്ച്  28  ഇനയ തടനികേള പവട്ടുനതനിനച്ച്
ഒര  നനിയനണവുമനിപലനച്ച്  സഭപയ  അറനിയനിക്കക്ടോന  ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  ഒര
സര്ക്കുലര് വനയ വകുപ്പെനില്നനിനച്ച് പുറപപ്പെടുവനിചതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട ആശയക്കുഴപ്പെമക്ടോണച്ച്
ഇകപ്പെക്ടോഴുളളതച്ച്.  ആ  സര്ക്കുലറനിപല   ആശയക്കുഴപ്പെങ്ങള  മക്ടോറ്റനി  പുനനഃപരനികശക്ടോധനി
ക്കുപമനക്ടോണച്ച് ഇതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെടച്ച് പമമപറ അറനിയനിക്കക്ടോനുളളതച്ച്.

ശസ്പീ  .    കറക്ടോഷനി  അഗസനിന :  സര്,  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  മലകയക്ടോര  കേര്ഷകേര്
വനഭ്യമൃഗങ്ങപളപക്കക്ടോണച്ച്  ബദനിമുടച്ച്  അനുഭവനിക്കുന വനിഷയയ  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനി
ഇവനിപട സൂചനിപ്പെനിചനിരന്നു. ഇകപ്പെക്ടോള കഫക്ടോറസ്റ്റുകേക്ടോരനില്നനിനച്ച് തടസയ കനരനിടുകേയക്ടോണച്ച്.
കേഴനിഞ പൂജക്ടോ അവധനി ആരയഭനിക്കുന ദനിവസയ രക്ടോവനിപല ഒനപതച്ച് മണനിക്കച്ച് ഇടുക്കനി
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപല വക്ടോഴകതക്ടോപ്പെച്ച്,  കേഞനിക്കുഴനി  പഞക്ടോയത്തുകേളുപട അതനിര്തനി
പ്രകദശമക്ടോയ  കേരനിമനകേക്ടോനതനില് രണ്ടുമൂനച്ച്  കഫക്ടോറസര്മക്ടോര്  പചനച്ച്  വസ്പീടുകേളനില്
കേയറനി  കുടനിപയക്ടോഴനിപ്പെനിക്കല്  ഭസ്പീഷണനി  മുഴക്കനി.  ആളുകേപളലക്ടോയ  തടനിച്ചുകൂടുകേയുയ
ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനിപയ ബനപപ്പെടുകേയുയ എയ. പനി. ഉളപപ്പെപട എലക്ടോ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ
ഒരമനിചച്ച് കചരകേയുയ പചയ.  ഇഇൗ നസ്പീക്കപതക്കുറനിചച്ച് അകനസഷനിചകപ്പെക്ടോള മനനിക്കുയ
ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-യയ ജനിലക്ടോ കേളകര്ക്കുയ അറനിയനില. അകപ്പെക്ടോള അവര് അവനിപട എങ്ങപന
വന്നു എന വനിഷയയ  നനിലനിനനില്ക്കുന്നു.   ഉകദഭ്യക്ടോഗസരമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടകശഷയ
മനനി അറനിയനിചതച്ച്  കുടനിയനിറക്കുനതനിനച്ച്  യക്ടോപതക്ടോര നനിലപക്ടോടുപമടുതനിടനിപലനക്ടോണച്ച്.
ഒരപകക, മനനി വനിഷയയ അറനിഞതനിപല മനികസക്കക്ടോപണന സയശയമുണച്ച്, പടയ
നടപടനികേളുമക്ടോയനി പചനതക്ടോപണന നനിലയനില് ഒര കസറ്റച്ച്പമന്റെച്ച് വനനിരന്നു. തസ്പീര്ചയക്ടോയുയ
പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുപണനച്ച് ഞക്ടോന മനസനിലക്ടോക്കുന്നു.  വലനിയ ആശങയുണച്ച്.  1-1-1977 -നു
മുമച്ച്  കുടനികയറനിയ  കേര്ഷകേരപട  പടയയ  സയബനനിചച്ച്  തസ്പീരമക്ടോനയ  എടുതനിട്ടുളള
തക്ടോപണങനിലയ  1965-70  കേക്ടോലഘടതനില്  കജക്ടോയനിന്റെച്ച്  പവരനിഫനികക്കഷന  കേഴനിഞ
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സലതക്ടോണച്ച് ഇതച്ച് സയഭവനിചനിട്ടുളളതച്ച്. അങ്ങച്ച് ഇപതക്ടോനച്ച് പരനികശക്ടോധനിക്കണയ. ഏലയ
കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കച്ച്  വലനിയ  ബദനിമുട്ടുണക്ടോയനിട്ടുണച്ച്.  ഏലയ  കൃഷനി  പചയ്തനിരനിക്കുന
പ്രകദശപത  മരങ്ങളുപട  പഷയ്ഡച്ച്  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോന  പക്ടോടനിപലനച്ച്  പറഞച്ച്  കഫക്ടോറസച്ച്
ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുപമന്റെനില്നനിനച്ച് ഒര കനക്ടോടസ്പീസച്ച് വനനിരനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്.  അതച്ച് ഏലയ കൃഷനിപയ
പ്രതനികൂലമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുയ.  കുടനിയനിറക്കുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെട  വനിഷയയ  അതഭ്യന്തയ
ഗഇൗരവകതക്ടോടുകൂടനി  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുയ  അതനിനുളള  നനിലപക്ടോടച്ച്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുയ
പചയ്യണയ.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  കറക്ടോഷനി അഗസനിന, 18 കപര് ചര്ചയനില് പപങടുതനിരന്നു.
അവപരലക്ടോയ വഭ്യകനികേളക്ടോയനിടല, രക്ടോഷ്ട്രസ്പീയപ്പെക്ടോര്ടനികേപള പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിചക്ടോണച്ച് പപങടുതതച്ച്.
സസക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുയ പക്ടോര്ടനികേളക്കച്ച് പറയക്ടോനുളളതച്ച് അവര് ഒനനിചച്ച്  കൂടനിയക്ടോകലക്ടോചനിചനിടക്ടോണച്ച്
സഭയനില് പകേക്ടോണ്ടുവകരണതച്ച്.  സഭക്ടോനടപടനികേള ഇങ്ങപന അനന്തമക്ടോയനി  നസ്പീടനിപക്കക്ടോണ്ടു
കപക്ടോകുന രസ്പീതനി ശരനിയല. നമ്മപളലക്ടോവരയകൂടനി ഒരമനിചച്ച് നനിശ്ചയനിചതക്ടോണച്ച്. അതുപകേക്ടോണച്ച്
കയക്ടോജനികപ്പെക്ടോടുകൂടനിപയടുത തസ്പീരമക്ടോനയ പക്ടോലനിക്കക്ടോന എലക്ടോവരയ ശദനിക്കണയ.  ഇഇൗ
സനിതനി  തുടരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന  പചയര്  നക്ടോപള  മുതല്  വസ്പീണ്ടുയ  ശദനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.
എലക്ടോവരയ അതനിനച്ച് സഹകേരനിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു :   സര്,  ശസ്പീ.  കറക്ടോഷനി  അഗസനിന  ചൂണനിക്കക്ടോണനിചതനില്
കുടനികയറ്റ കൃഷനിക്കക്ടോപര ഒഴനിപ്പെനിക്കുന തസ്പീരമക്ടോനപമക്ടോന്നുയ ഗവണ്പമന്റെച്ച്  എടുതനിടനില.
അങ്ങപനപയക്ടോര  നനിര്കദ്ദേശവുയ  പകേക്ടോടുതനിടനില.  ഇഇൗ  പറയുന  രസ്പീതനിയനില്
ആശയക്കുഴപ്പെമുണക്ടോയനി  എനച്ച് അകദ്ദേഹയ അറനിയനിചകപ്പെക്ടോളതപന അങ്ങപനപയക്ടോര
സമസ്പീപനയ ഗവണ്പമന്റെച്ച് എടുതനിടനിപലനച്ച് ഞക്ടോന പറഞനിരന്നു. എനക്ടോല് 1977-നു
കശഷമുള്ള കേകയ്യറ്റക്കക്ടോപര ഒഴനിപ്പെനിക്കണപമന്നുളള പപഹകക്കക്ടോടതനി വനിധനിയുണച്ച്.  അതച്ച്
കറക്ടോഷനി  അഗസനിനുയ  ഭൂരനിപകയ  വരന  പമമര്മക്ടോര്ക്കുയ  അറനിയക്ടോയ.  ആ  വസ്തുത
കറക്ടോഷനി അഗസനിപന ഇഇൗ അവസരതനില് ഓര്മ്മനിപ്പെനിക്കുകേയക്ടോണച്ച്. അതനിപന്റെ കപരനില്
ആകന  എടുക്കക്ടോന  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നനിര്കദ്ദേശയ  പകേക്ടോടുതനിട്ടുമനില,  പകേക്ടോടുക്കക്ടോന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നുമനില.

ശസ്പീ  .    അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച്:  സര്, വനകമഖലയുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട ഒരക്ടോളക്ടോണച്ച് ഞക്ടോന.
എനനിക്കച്ച് ചനില കേക്ടോരഭ്യങ്ങള കചക്ടോദനിക്കകണ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങയുപട  പക്ടോര്ടനിയനിപല  അയഗങ്ങള  സയസക്ടോരനിചനിരന്നു.
അവരക്ടോപരങനിലയ ഉനയനിചക്ടോല് മതനിയക്ടോയനിരനനികല ?

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേക്ടോശച്ച്:  സര്,   എപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലതനിപന്റെ  ഏറ്റവുയ
അവസക്ടോനപത ഭക്ടോഗമക്ടോണച്ച്  ആവണനിപ്പെക്ടോറ.  ആദനിവക്ടോസനികേള മക്ടോത്രയ  തക്ടോമസനിക്കുന
അവനിപട ഒര  പക്ടോലയ  നനിര്മ്മനിചച്ച്  നല്കുനതനിനച്ച്  നബക്ടോര്ഡനില്നനിന്നുയ  പണയ
അനുവദനിചതക്ടോണച്ച്.  അതനിപന്റെ പണനി ആരയഭനിക്കക്ടോന തുടങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള വനയ വകുപ്പെച്ച്
ഉകദഭ്യക്ടോഗസരപട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുയ  തടസമുണക്ടോയനി.  ഒര  പഹകറനില്  തക്ടോപഴയുള്ള
സലത്തുനനിനച്ച് മരങ്ങള മുറനിചച്ച് മറ്റക്ടോവശഭ്യങ്ങളക്കച്ച് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനതനിനച്ച് യക്ടോപതക്ടോര
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തടസവുമനിപലനച്ച്  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട മനനി ഇവനിപട പറഞ്ഞു.  ഒര മരയകപക്ടോലയ മുറനിച്ചു
മക്ടോറ്റക്ടോപത  അവനിപട  പക്ടോലയ  പണനിയക്ടോന  കേഴനിയുനതക്ടോണച്ച്.  അങ്ങച്ച്  അതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശയ  നല്കേണയ.  അതുകപക്ടോപല  ടൂറനിസയ  വകുപ്പെനില്നനിന്നുമക്ടോണച്ച്  അങ്ങയുപട
വകുപ്പെക്ടോയ എകക്കക്ടോ ടൂറനിസയ പദതനിക്കച്ച് പണയ അനുവദനിചതച്ച്. കകേക്ടോനനി ആനക്കൂടനില്
നനിന്നുയ ആനകേപള മക്ടോറ്റക്ടോന കപക്ടോകുന്നുപവനച്ച് പത്രതനില് വക്ടോര്ത വരനികേയുണക്ടോയനി.
അവനിപട ഇകപ്പെക്ടോള ഡനി.എഫച്ച്.ഒ. ഇല. അവനിപട ഒര ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-പയ   നനികയക്ടോഗനിക്കണയ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  അടൂര്  പ്രകേക്ടോശച്ച്,  ഇപതലക്ടോയ  ശസ്പീ.  എല്കദക്ടോസച്ച്
കുനപ്പെനിള്ളനിക്കച്ച് പറഞച്ച്  പകേക്ടോടുക്കണക്ടോയനിരകനക്ടോ?  അകദ്ദേഹയ ഇവനിപട പ്രസയഗനിച്ചു.
അങ്ങച്ച് പറഞച്ച് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കൂ.

ശസ്പീ  .    അടൂര്  പ്രകേക്ടോശച്ച്:  സര്,  ബഹുമക്ടോനപപ്പെട  മനനികയക്ടോടലക്ടോപത  കവപറ
ആകരക്ടോടക്ടോണച്ച് ഇക്കക്ടോരഭ്യങ്ങള പറകയണതച്ച്.  ഈ കേക്ടോരഭ്യങ്ങപളക്കുറനിപചലക്ടോയ അകനസഷണയ
നടതണപമനക്ടോണച്ച് എനനിക്കച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.

ശസ്പീ  .    പകേ  .    രക്ടോജു:  സര്,  അങ്ങച്ച് ആദഭ്യയ കചക്ടോദനിച കേക്ടോരഭ്യതനിനച്ച് ഞക്ടോന മറുപടനി
പറയക്ടോയ. പക്ടോലതനിപന്റെ കേക്ടോരഭ്യവുയ മറ്റുപമക്ടോപക്ക അകദ്ദേഹവുയകൂടനി അയഗമക്ടോയ മനനിസഭയുപട
കേക്ടോലഘടതനില്  ഉണക്ടോയ  തടസമക്ടോയനിരനിക്കക്ടോനക്ടോണച്ച്  സക്ടോദഭ്യത.  അതനിനുകശഷയ
തടസപമക്ടോന്നുയ ഉണക്ടോയനിടനില.  രണക്ടോമതക്ടോയനി സൂചനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള്ളതച്ച്,  ഒര പഹകറനില്
തക്ടോപഴയുള്ള  സലയ  വകനതര  ആവശഭ്യങ്ങളക്കക്ടോയനി  നല്കുന  കേക്ടോരഭ്യതനില്
യക്ടോപതക്ടോര  അനുമതനിയുയ  കവപണനല  ഞക്ടോന  പറഞതച്ച്.  അനുമതനി  വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടു
മക്ടോത്രകമ  പചയ്യക്ടോന  കേഴനിയൂ.  അലക്ടോപത  വനതനിനകേതച്ച്  കേയറനി  ഒന്നുയപചയ്യക്ടോന
കേഴനിയനില.  നനിയമക്ടോനുസൃതയ അകപക പകേക്ടോടുതക്ടോല് അനുമതനി ലഭനിക്കുയ.  അതക്ടോണച്ച്
അതനിപന സയബനനിചച്ച് പറയക്ടോനുള്ളതച്ച്.  കകേക്ടോനനിയനില് മക്ടോത്രമല പല സലങ്ങളനിലയ
ഡനി.എഫച്ച്.ഒ.-യുപട  ഒഴനിവുണച്ച്.  അതച്ച്  സയബനനിചച്ച്  ഗവണ്പമന്റെച്ച്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുയ.
ശസ്പീ.  ബനി.ഡനി.  കദവസനി  അകദ്ദേഹതനിപന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലവുമക്ടോയനി  ബനപപ്പെടച്ച്
കുകറ കേക്ടോരഭ്യങ്ങള പറഞ്ഞു. അക്കൂടതനില് ചക്ടോലക്കുടനിയനില് എയ.പനി.ഐ.-യുപട (Meat
Products of India) കപക്ടോതനിറചനി സയസ്കരണ യൂണനിറ്റച്ച് സക്ടോപനിക്കുനതുമക്ടോയനി ബനപപ്പെട
കേക്ടോരഭ്യയ ഉനയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. അതച്ച് ഗവണ്പമന്റെനിപന്റെ സജസ്പീവ പരനിഗണനയനിലക്ടോണച്ച്.
ആ ഫക്ടോകറനി സക്ടോപനിക്കുനതനിനക്ടോവശഭ്യമക്ടോയ നടപടനി  ഗവണ്പമന്റെച്ച് സസസ്പീകേരനിക്കുനതക്ടോണച്ച്.
ഈ ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനകേള പക്ടോസക്ടോക്കനിതരണപമനച്ച് അഭഭ്യര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്    XV   —  പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച്

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫച്ച്, ശസ്പീ. വനി.  ഡനി. സതസ്പീശന, ശസ്പീ. പനി. ടനി.
കതക്ടോമസച്ച്,  ശസ്പീ.   എല്കദക്ടോസച്ച്  കുനപ്പെനിള്ളനി,  ശസ്പീ.  മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി,
പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുപപസന തങ്ങള, ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് , ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്,
ശസ്പീ.  എന.  ഷയസദ്ദേസ്പീന,  ശസ്പീ.  പക്ടോറക്കല്  അബ്ദുല,  ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിയ,
ശസ്പീ.  അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദച്ച്.  പനി.,  ശസ്പീ.  പനി.  ഉപപബദുള്ള,   ശസ്പീ.  അനനില്  അക്കര,
ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില്, ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദതച്ച് എനസ്പീ അയഗങ്ങള XV-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയച്ച് അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള  പ്രസച്ച് പചയ്യുന്നുകണക്ടോ?
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അനുകൂലനിക്കുനവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

പപക്ടോതുമരക്ടോമതച്ച് എന  XV-ാംനമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട കപരനില് കേക്ടോരഭ്യവനിവര
പടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര  9-ാം
കകേക്ടോളതനില് കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2016-2017 സക്ടോമതനികേ വര്ഷപത പചലവുകേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത

അനുകൂലനിക്കുനവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …..............

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച്: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോപഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടച്ച് കരഖപപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശസ്പീ  പകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

3. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന

4. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരണന 

5. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

6. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബ 

7. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

8. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

9. ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

10. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

11. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

12. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

13. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജച്ച് എയ. കതക്ടോമസച്ച് 
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14. ശസ്പീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

15. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

16.  കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

17. ശസ്പീ. പജയനിയസച്ച് മക്ടോതത 

18. ശസ്പീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലക്ടോല് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

20. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസച്ച്

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 

23. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

24. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

25. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതച്ച് കകേക്ടോയ

26. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

27.  ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസച്ച് 

28. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോകനി 

29. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

30. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 

31. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

32. ശസ്പീ. മുരളനി പപരപനലനി 

33. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണു 

34. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപച്ച് 

35. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

36. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

37. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 
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38. ശസ്പീ. പുരഷന കേടലണനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

41. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജന

42. ശസ്പീ. എസച്ച്. രക്ടോകജന്ദ്രന

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷച്ച്

44. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷച്ച് 

45. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജു

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന 

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച് 

53. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടച്ച് റസക്ടോഖച്ച്

54. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മ  

55. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

56. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ശശനി

57. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

58. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

59. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

60. ശസ്പീ. ജനി. സധക്ടോകേരന 

61. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സനനില് കുമക്ടോര് 
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62. ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. സനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. പകേ. സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്ടോസര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോതമന 

66. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് ഐസകേച്ച് 

67. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

68. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജ്ജച്ച്

69. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസച്ച്

70.  ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

71. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

72. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

2. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള

3. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച് 

4. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

5. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

6. ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് 

7. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദതച്ച് 

8. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

9. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

10.  ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

11. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞച്ച് 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസച്ച് കുനപ്പെനിള്ളനി 
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13. ശസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന  

14. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

15. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജച്ച് 

16. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫച്ച് 

17. ശസ്പീ. പനി. പജ. കജക്ടോസഫച്ച് 

18. ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച് 

19. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

20. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

21. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനച്ച് 

22. ശസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനി 

23. ശസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

24. ശസ്പീ. രകമശച്ച് പചനനിതല

25. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

26. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസനിന

27. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന 

28. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

29. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

30. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

31. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫച്ച് 

32. ശസ്പീ. സനി. എഫച്ച്. കതക്ടോമസച്ച് 

33. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസച്ച്

34. ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

35. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

36. ശസ്പീ. എയ. വനിനപസന്റെച്ച് 
851/2019
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നനികച്ച്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര്:

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജച്ച്

മനി  .   സസ്പീക്കര് :

അനുകൂലനിക്കുനവര് - 72

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 36

നനിഷ്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര് - 1

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  ഗക്ടോന്റെച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്    XXXI-   മൃഗസയരകണയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷച്ച് ണന,  ശസ്പീ.  മഞളക്ടോയകുഴനി അലനി,
പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള, ശസ്പീ. ടനി. എ. അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്, ശസ്പീ. എന.
ഷയസദ്ദേസ്പീന, ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല, ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള, ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്. പനി.,
ശസ്പീ. ടനി.  വനി. ഇബക്ടോഹനിയ, ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര്, ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി, ശസ്പീ. പനി. പകേ.
കുഞക്ടോലനിക്കുടനി, ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച്,  ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച് എനസ്പീ അയഗങ്ങള
XXXI-ാം നമര് ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയച്ച് അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള പ്രസച്ച്
പചയ്യുന്നുകണക്ടോ?

അനുകൂലനിക്കുനവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

മ  മൃഗസയരകണയ  എന  XXXI-ാംനമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്
കേക്ടോരഭ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത
പചലവുകേള പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത

അനുകൂലനിക്കുനവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …..............

ശസ്പീ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച്: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോപഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടച്ച് കരഖപപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശസ്പീ  പകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

3. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന
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4. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരണന 

5. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

6. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബ 

7. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

8. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

9. ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

10. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

11. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

12. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

13. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജച്ച് എയ. കതക്ടോമസച്ച് 

14. ശസ്പീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

15. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

16. കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

17. ശസ്പീ. പജയനിയസച്ച് മക്ടോതത 

18. ശസ്പീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലക്ടോല് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

20. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസച്ച്

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 

23. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

24. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

25. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതച്ച് കകേക്ടോയ

26. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

 27. ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസച്ച് 
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28. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോകനി 

29. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

30. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 

31. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

32. ശസ്പീ. മുരളനി പപരപനലനി 

33. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണു 

34. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപച്ച് 

35. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

36. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

37. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന കേടലണനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

41. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജന

42. ശസ്പീ. എസച്ച്. രക്ടോകജന്ദ്രന

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷച്ച്

44. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷച്ച് 

45. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജു

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന 

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 
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52. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച് 

53. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടച്ച് റസക്ടോഖച്ച്

54. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മ  

55. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

56. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ശശനി

57. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

58. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

59. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

60. ശസ്പീ. ജനി. സധക്ടോകേരന 

61. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സനനില് കുമക്ടോര് 

62. ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. സനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. പകേ. സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്ടോസര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോതമന 

66. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് ഐസകേച്ച് 

67. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

68. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജ്ജച്ച്

69. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസച്ച്

70. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

71. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

72. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

2. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള

3. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച് 

4. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 
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5. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

6. ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് 

7. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദതച്ച് 

8. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

9. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

10. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

11. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞച്ച് 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസച്ച് കുനപ്പെനിള്ളനി 

13. ശസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന  

14. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

15. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജച്ച് 

16. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫച്ച് 

17. ശസ്പീ. പനി. പജ. കജക്ടോസഫച്ച് 

18. ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച് 

19. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

20. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

21. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനച്ച് 

22. ശസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനി 

23. ശസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

24. ശസ്പീ. രകമശച്ച് പചനനിതല

25. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

26. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസനിന

27. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന 

28. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 
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29. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

30. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

31. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫച്ച് 

32. ശസ്പീ. സനി. എഫച്ച്. കതക്ടോമസച്ച് 

33. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസച്ച്

34. ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

35. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

36. ശസ്പീ. എയ. വനിനപസന്റെച്ച് 

നനികച്ച്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര്:

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജച്ച്

മനി  .   സസ്പീക്കര് :

അനുകൂലനിക്കുനവര് - 72

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 36

നനിഷ്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര് - 1

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  ഗക്ടോന്റെച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്    XXXII -   കസ്പീരവനികേസനയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പകേ.  മുരളസ്പീധരന,  ശസ്പീ.  കമക്ടോനസച്ച്  കജക്ടോസഫച്ച്,
ശസ്പീ.  മഞളക്ടോയകുഴനി  അലനി,  പപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദച്ച്  ഹുഹസന തങ്ങള,  ശസ്പീ.  റ്റനി.  എ.
അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്,  ശസ്പീ.  എയ.  ഉമ്മര്,  ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിയ,   ശസ്പീ.  അബ്ദുല്
ഹമസ്പീദച്ച്. പനി., ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള,  ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല,  ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന,
ശസ്പീ.  പകേ.  എയ.  ഷക്ടോജനി,  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ.  കുഞക്ടോലനിക്കുടനി,   കഡക്ടോ.  എയ.  പകേ.  മുനസ്പീര്
എനസ്പീ  അയഗങ്ങള  XXXII-ാം  നമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയച്ച്  അവതരനിപ്പെനിച
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള പ്രസച്ച് പചയ്യുന്നുകണക്ടോ?

അനുകൂലനിക്കുനവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

കസ്പീരവനികേസനയ  എന  XXXII-ാംനമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്
കേക്ടോരഭ്യവനിവരപ്പെടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര
9-ാം  കകേക്ടോളതനില്  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ  വര്ഷപത
പചലവുകേള പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത
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അനുകൂലനിക്കുനവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …..............

ശസ്പീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫച്ച്: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോപഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടച്ച് കരഖപപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശസ്പീ.  പകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

3. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന

4. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരണന 

5. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

6. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബ 

7. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

8. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  

9. ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

10. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

11. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

12. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

13. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജച്ച് എയ. കതക്ടോമസച്ച് 

14. ശസ്പീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

15. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

16. കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

17. ശസ്പീ. പജയനിയസച്ച് മക്ടോതത 

18. ശസ്പീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലക്ടോല് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന
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20. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസച്ച്

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 

23. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

24. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

25. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതച്ച് കകേക്ടോയ

26. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

27. ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസച്ച് 

28. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോകനി 

29. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

30. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 

31. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

32. ശസ്പീ. മുരളനി പപരപനലനി 

33. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണു 

34. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപച്ച് 

35. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

36. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

37. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന കേടലണനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

41. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജന

42. ശസ്പീ. എസച്ച്. രക്ടോകജന്ദ്രന

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷച്ച്
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44. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷച്ച് 

45. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജു

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന 

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച് 

53. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടച്ച് റസക്ടോഖച്ച്

54. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മ  

55. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

56. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ശശനി

57. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

58. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

59. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

60. ശസ്പീ. ജനി. സധക്ടോകേരന 

61. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സനനില് കുമക്ടോര് 

62. ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. സനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. പകേ. സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്ടോസര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോതമന 

66. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് ഐസകേച്ച് 

67. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി
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68. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജ്ജച്ച്

69. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസച്ച്

70. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

71. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

72. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

2. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള

3. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച് 

4. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

5. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

6. ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് 

7. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദതച്ച് 

8. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

9. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

10. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

11. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞച്ച് 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസച്ച് കുനപ്പെനിള്ളനി 

13. ശസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന  

14. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

15. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജച്ച് 

16. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫച്ച് 

17. ശസ്പീ. പനി. പജ. കജക്ടോസഫച്ച് 

18. ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച് 
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19. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

20. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

21. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനച്ച് 

22. ശസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനി 

23. ശസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

24. ശസ്പീ. രകമശച്ച് പചനനിതല

25. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

26. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസനിന

27. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന 

28. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

29. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

30. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

31. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫച്ച് 

32. ശസ്പീ. സനി. എഫച്ച്. കതക്ടോമസച്ച് 

33. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസച്ച്

34. ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

35. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

36. ശസ്പീ. എയ. വനിനപസന്റെച്ച് 

നനിഷ്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര്:

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജച്ച്

മനി  .   സസ്പീക്കര് :

അനുകൂലനിക്കുനവര് - 72

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 36

നനികച്ച്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര് - 1

പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  ഗക്ടോന്റെച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.
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ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്    XXXIV -   വനയ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല,  ശസ്പീ.  പനി.  ഉഹബദുള്ള,  ശസ്പീ.  എയ.
ഉമ്മര്,  ശസ്പീ.  ടനി.  വനി.  ഇബക്ടോഹനിയ,  ശസ്പീ.  അബ്ദുല് ഹമസ്പീദച്ച്.  പനി,  ശസ്പീ.  മഞളക്ടോയകുഴനി
അലനി, പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള, ശസ്പീ. എയ. വനിനപസന്റെച്ച്, ശസ്പീ. റ്റനി. എ.
അഹമ്മദച്ച് കേബസ്പീര്, ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി,  ശസ്പീ.  പനി.  പകേ. കുഞക്ടോലനിക്കുടനി,  ശസ്പീ.
എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന,  ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച് എനസ്പീ അയഗങ്ങള XXXIV-ാം നമര്
ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയച്ച് അവതരനിപ്പെനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള പ്രസച്ച് പചയ്യുന്നുകണക്ടോ?

അനുകൂലനിക്കുനവര്.......................

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

വനയ  എന  XXXIV-ാംനമര്  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയുപട  കപരനില്  കേക്ടോരഭ്യവനിവര
പടനികേയനില്  സൂചനിപ്പെനിചനിട്ടുള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭഭ്യര്ത്ഥനയകനപര  9-ാം
കകേക്ടോളതനില് കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ  2016-17  സക്ടോമതനികേ വര്ഷപത പചലവുകേള
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുനതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണപമന പ്രകമയപത

അനുകൂലനിക്കുനവര് …...............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് …..............

ശസ്പീ  .   പകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫച്ച്: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള ആവശഭ്യപപ്പെടുന്നു.

(സഭക്ടോയഗങ്ങള തക്ടോപഴപ്പെറയുയ പ്രകേക്ടോരയ കവക്ടോടച്ച് കരഖപപ്പെടുതനി)

അനുകൂലനിക്കുനവര്:

1. ശസ്പീ.  പകേ. വനി. അബ്ദുള ഖക്ടോദര്  

2. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റനി 

3. ശസ്പീ. പകേ. ആനസലന

4. പപ്രക്ടോഫ. പകേ. യു. അരണന 

5. ശസ്പീമതനി സനി. പകേ. ആശ 

6. ശസ്പീ. പകേ. ബക്ടോബ 

7. ശസ്പീ. എ. പകേ. ബക്ടോലന 

8. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന  
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9. ശസ്പീ. പകേ. ദക്ടോസന 

10. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

11. ശസ്പീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

12. ശസ്പീമതനി ഗസ്പീതക്ടോ കഗക്ടോപനി 

13. ശസ്പീ. കജക്ടോര്ജച്ച് എയ. കതക്ടോമസച്ച് 

14. ശസ്പീ. ചനിറ്റയയ കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

15. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ഹരസ്പീന്ദ്രന 

16. കഡക്ടോ. പകേ. ടനി. ജലസ്പീല് 

17. ശസ്പീ. പജയനിയസച്ച് മക്ടോതത 

18. ശസ്പീ. ജനി. എസച്ച്. ജയലക്ടോല് 

19. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

20. ശസ്പീ. കജക്ടോണ് പഫര്ണക്ടോണസച്ച്

21. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകേളു 

22. ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന 

23. ശസ്പീ. പകേ. കൃഷ്ണനകുടനി 

24. ശസ്പീ. പകേ. കുഞനിരക്ടോമന 

25. ശസ്പീ. വനി. പകേ. സനി. മമ്മതച്ച് കകേക്ടോയ

26. ശസ്പീ. എയ. എയ. മണനി 

27. ശസ്പീ. മക്ടോതത ടനി. കതക്ടോമസച്ച് 

28. ശസ്പീ. പകേ. പജ. മക്ടോകനി 

29. ശസ്പീമതനി പജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

30. ശസ്പീ. എ. സനി. പമക്ടോയ്തസ്പീന 
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31. ശസ്പീ. ഡനി. പകേ. മുരളനി  

32. ശസ്പീ. മുരളനി പപരപനലനി 

33. ശസ്പീ. സനി. പകേ. നക്ടോണു 

34. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപച്ച് 

35. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമക്ടോര് 

36. ശസ്പീ. പകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

37. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

38. ശസ്പീ. പുരഷന കേടലണനി 

39. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീയ 

40. ശസ്പീ. എയ. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലന

41. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജന

42. ശസ്പീ. എസച്ച്. രക്ടോകജന്ദ്രന

43. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോകജഷച്ച്

44. ശസ്പീ. റ്റനി. വനി. രക്ടോകജഷച്ച് 

45. ശസ്പീ. പകേ. രക്ടോജു

46. ശസ്പീ. രക്ടോജു എബഹക്ടോയ

47. ശസ്പീ. ആര്. രക്ടോമചന്ദ്രന 

48. ശസ്പീ. രക്ടോമചന്ദ്രന കേടനപ്പെള്ളനി  

49. ശസ്പീ. പകേ. പകേ. രക്ടോമചന്ദ്രന നക്ടോയര് 

50. ശസ്പീ. റ്റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശസ്പീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 
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52. പപ്രക്ടോഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനക്ടോഥച്ച് 

53. ശസ്പീ. കേക്ടോരക്ടോടച്ച് റസക്ടോഖച്ച്

54. ശസ്പീ. എസച്ച്. ശര്മ്മ  

55. ശസ്പീ. സനി. പകേ. ശശസ്പീന്ദ്രന 

56. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ശശനി

57. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

58. ശസ്പീ. എ. എന. ഷയസസ്പീര്  

59. ശസ്പീമതനി പകേ. പകേ. ഹശലജ ടസ്പീചര് 

60. ശസ്പീ. ജനി. സധക്ടോകേരന 

61. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സനനില് കുമക്ടോര് 

62. ശസ്പീ. വനി. എസച്ച്. സനനില് കുമക്ടോര്

63. ശസ്പീ. പകേ. സകരഷച്ച് കുറുപ്പെച്ച്

64. ശസ്പീ. ഇ. ടനി. ഹടസണ് മക്ടോസര്

65. ശസ്പീ. പനി. തനികലക്ടോതമന 

66. കഡക്ടോ. ടനി. എയ. കതക്ടോമസച്ച് ഐസകേച്ച് 

67. ശസ്പീ. പനി. ഉണനി

68. ശസ്പീമതനി വസ്പീണക്ടോ കജക്ടോര്ജ്ജച്ച്

69. ശസ്പീ. പകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസച്ച്

70. ശസ്പീ. ഇ. പകേ. വനിജയന

71. ശസ്പീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന

72. ശസ്പീ. എന. വനിജയന പനിള്ള
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പ്രതനികൂലനിക്കുനവര്  :

1. ശസ്പീ. പക്ടോറക്കല് അബ്ദുല

2. പപ്രക്ടോഫ. ആബനിദച്ച് ഹുഹസന തങ്ങള

3. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശച്ച് 

4. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

5. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമക്ടോര് 

6. ശസ്പീ. അനൂപച്ച് കജക്കബച്ച് 

7. ശസ്പീ. അനവര് സക്ടോദതച്ച് 

8. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബക്ടോലകൃഷ്ണന

9. ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബല്റക്ടോയ

10. ശസ്പീ. പനി. പകേ. ബഷസ്പീര്

11. ശസ്പീ. വനി. പകേ. ഇബക്ടോഹനിയ കുഞച്ച് 

12. ശസ്പീ. എല്കദക്ടോസച്ച് കുനപ്പെനിള്ളനി 

13. ശസ്പീ. ഹഹബനി ഈഡന  

14. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബക്ടോഹനിയ 

15. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജച്ച് 

16. ശസ്പീ. പകേ. സനി. കജക്ടോസഫച്ച് 

17. ശസ്പീ. പനി. പജ. കജക്ടോസഫച്ച് 

18. ശസ്പീ. കമക്ടോനസച്ച് കജക്ടോസഫച്ച് 

19. കഡക്ടോ. എയ. പകേ. മുനസ്പീര് 

20. ശസ്പീ. പകേ. മുരളസ്പീധരന  

851/2019
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21. ശസ്പീ. എന. എ. പനലനിക്കുനച്ച് 

22. ശസ്പീ. ഉമ്മന ചക്ടോണനി 

23. ശസ്പീ. തനിരവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

24. ശസ്പീ. രകമശച്ച് പചനനിതല

25. ശസ്പീ. കറക്ടോജനി എയ. കജക്ടോണ്

26. ശസ്പീ. കറക്ടോഷനി അഗസനിന

27. ശസ്പീ. എന. ഷയസദ്ദേസ്പീന 

28. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന 

29. ശസ്പീ. ഷക്ടോഫനി പറമനില് 

30. ശസ്പീ. പകേ. എയ. ഷക്ടോജനി

31. ശസ്പീ. സണനി കജക്ടോസഫച്ച് 

32. ശസ്പീ. സനി. എഫച്ച്. കതക്ടോമസച്ച് 

33. ശസ്പീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസച്ച്

34. ശസ്പീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

35. ശസ്പീ. എയ. ഉമ്മര് 

36. ശസ്പീ. എയ. വനിനപസന്റെച്ച് 

നനികച്ച്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര്:

ശസ്പീ. പനി. സനി. കജക്ടോര്ജച്ച്

മനി  .   സസ്പീക്കര് :

അനുകൂലനിക്കുനവര് - 72

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര് - 36

നനികച്ച്പകത പക്ടോലനിക്കുനവര് - 1
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പ്രകമയയ പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  ഗക്ടോന്റെച്ച് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സഭ  ഇകപ്പെക്ടോള  പനിരനിയുനതുയ  നക്ടോപള  രക്ടോവനിപല  8.30-നച്ച്  വസ്പീണ്ടുയ  സകമ്മളനി
ക്കുനതുമക്ടോണച്ച്.  

(2016  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസയ  18-ാം  തസ്പീയതനി  പചക്ടോവ്വക്ടോഴ്ച്ച  രക്ടോവനിപല  8.30-നച്ച്
വസ്പീണ്ടുയ സകമ്മളനിക്കുനതനികലയക്ടോയനി സഭ ഹവകുകനരയ 4.59-നച്ച് പനിരനിഞ്ഞു.)
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അനുബനന

(i) 6-10-2016-ലലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചക്ടോദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള
ലപക്ടോതു ആവശദ്യത്തനിനന് ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കല

1(*241) ശശ  .   അന്വര് സക്ടോദത്തന് :
ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .    വനി  .    എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതു ആവശദ്യത്തനിനന്  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്  ഏലതങനിലന തരത്തനിലള
നനിയനണന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഒരു  ജനില്ലയനില  പരമക്ടോവധനി  ഏലറ്റെടുക്കക്ടോവന്ന  ഭൂമനിയുലടെ  പരനിധനി
എത്രയക്ടോയക്ടോണന് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതന്;

(സനി)  ലപക്ടോതു  ആവശദ്യത്തനിനന്  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുകമക്ടോള  സക്ടോമൂഹനികേ  ആഘക്ടോത
പഠനന നടെത്തണലമന്നന് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ജനില്ലക്ടോ തലെത്തനികലെക്ടോ സനസക്ടോന തലെത്തനികലെക്ടോ പ്രസ്തുത പഠനത്തനിനക്ടോയനി
സമനിതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകേ?

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്): 

(എ) ലപക്ടോതു ആവശദ്യത്തനിനന് ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനില യക്ടോലതക്ടോരു നനിയനണവന
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല.  പുതനിയ കകേന്ദ്ര സലെലമടുപ്പെന് നനിയമന  1-1-2014-ല നനിലെവനില
വന.  മുന് നനിയമന റദക്ടോക്കനിയനിട്ടുലണങനിലന പുതനിയ നനിയമന ലസക്ഷന്  24  പ്രകേക്ടോരന
സലെലമടുപ്പെന് നടെപടെനികേള തുടെര്നലകേക്ടോണനിരുന്ന കകേസ്സുകേളനില അവക്ടോര്ഡന് പക്ടോസക്ടോക്കനി
ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടനില്ലക്ടോലയങനില പുതനിയ എല.  എ.  ആര്.  ആര്.  നനിയമപ്രകേക്ടോരന ഭൂമനിവനിലെ
നനിശ്ചയനിചന്  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ  പരനിഷ്കരനികക്കണതക്ടോണന്.  1-1-2014-നന്  മുമന്  ഭൂമനി
മുന്കൂര്  ഏലറ്റെടുക്കുകേകയക്ടോ  അവക്ടോര്ഡന്  പക്ടോസക്ടോക്കുകേകയക്ടോ  ലചയനിട്ടുലണങനില  മുന്
നനിയമപ്രകേക്ടോരന നടെപടെനി പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്കണതക്ടോണന്. 

(ബനി)  ഒരു ജനില്ലയനില പരക്ടോമവധനി ഏലറ്റെടുകക്കണ ഭൂമനിയുലടെ പരനിധനി നനിയമത്തനില
നനിശ്ചയനിചനിട്ടനില്ല.

(സനി) പുതനിയ നനിയമന എല.എ. ആര്. ആര്. ആകന് 2013- ലലെ ലസക്ഷന് 4-9
വലര  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതവന  ലപക്ടോതു  ആവശദ്യവന  പഠന  വനിലെയനിരുത്തല
നടെത്തക്ടോന്  നനിയമന  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  എന്നക്ടോല  ടെനി  ആകനിലലെ  ലസക്ഷന്  40-ലന
പരനിധനിയനില  വരുന്ന  പ്രതനികരക്ടോധ  സനരക്ഷണന,  കദശശയ  സുരക്ഷ,  പക്ടോര്ലെലമനന്
അനുമതനി  തുടെങ്ങനിയ ആവശദ്യങ്ങളക്കന്  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കല നടെപടെനിയനില സക്ടോമൂഹനികേ
പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോത വനിലെയനിരുത്തല പഠനന ബക്ടോധകേമല്ല.
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(ഡനി)  29-6-2016-ലലെ  ജനി.ഒ.(പനി)  376/2016/ആര്.ഡനി.,  ജനി.ഒ.(പനി)
377/2016/ആര്.ഡനി.  എന്നശ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവകേളപ്രകേക്ടോരന  200  ആര്സന്
വലരയുള ഭൂമനി  ലപക്ടോനനവനിലെയ്ലക്കടുക്കുന്നതനിനുന സക്ടോമൂഹനികേക്ടോഘക്ടോത പഠനത്തനിനു
കവണനി  ഏജന്സനിലയ  പക്ടോനല  ലചയ്യുന്നതനിനുന,  ടെനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  വനിലെയനിരുത്തലെനിനു
കവണനി വനിദഗ്ദ്ധ ഗ്രൂപ്പെനിലന രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുന ജനില്ലക്ടോ കേളകലറ ചുമതലെലപ്പെടുത്തനി
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  200  ആര്സന്  ഭൂമനിയനില  കൂടുതലള  കകേസ്സുകേളനില  സര്ക്കക്ടോര്
തലെത്തനിലെക്ടോണന്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതന്.  ലപക്ടോതു  ആവശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുക്കുകമക്ടോള സക്ടോമൂഹനികേക്ടോഘക്ടോത പഠനന നടെത്തുന്നതനിനന് സനസക്ടോന തലെത്തനില/
ജനില്ലക്ടോ തലെത്തനില സമനിതനി രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

അഡശഷണല സനില അകേസനിസനിഷന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന

2(*242) ശശ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശശ  .   റ്റെനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷന് :
ശശ  .   എന  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :
ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് അഡശഷണല സനില അകേസനിസനിഷന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന (ASAP)
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  ഏലതല്ലക്ടോന  കമഖലെയനിലെക്ടോണന്  പരനിശശലെനന
നലകുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) 'അസക്ടോപന്' മുകഖന പരനിശശലെനന ലെഭനിച കുട്ടനികേളക്കന് ഏലതല്ലക്ടോന ലതക്ടോഴെനിലകേളനില
പ്രക്ടോവശണദ്യന നലകുവക്ടോനക്ടോണന് വനിഭക്ടോവനന ലചയനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .  സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  ഉണന്.  സനസക്ടോനത്തന്  ലപക്ടോതു  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനിലനയുന  ഉന്നത
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിലനയുന സനയുക്തക്ടോഭനിമുഖദ്യത്തനില അഡശഷണല സനില അകേസനിസനിഷന്
കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിനന്  2012-13  വര്ഷത്തനില  തുടെക്കന  കുറനിച്ചു.  ഹയര്  ലസക്കണറനി,
ബനിരുദതലെത്തനില  പഠനിക്കുന്ന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  ലതക്ടോഴെനിലക്ഷമത  ഉയര്ത്തുകേ
എന്നതക്ടോണന് പദ്ധതനിയുലടെ മുഖദ്യ ഉകദശദ്യന.

(ബനി)  എല്ലക്ടോ  അസക്ടോപ്പെന്  ലറഗുലെര്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  കേമന്യൂണനികക്കറ്റെശവന്
ഇനഗശഷന ഐ.റ്റെനി.-യുന ഉളലപ്പെട്ട ഫഫൗകണഷന് കകേക്ടോഴന് പരനിശശലെനന അതതന് സക്ടോപനങ്ങളനില
നലകുന.  ഇകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  സനില  ലഡവലെപ്ലമനന്  ലസനറുകേളനില  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്,
ഇന്ഫര്കമഷന് ലടെകകക്ടോളജനി  (അനുബന കസവനന),  കഹക്ടോസനിറ്റെക്ടോലെനിറ്റെനി,  ആകരക്ടോഗദ്യന
ഇലെകകക്ടോണനികന്,  കലെക്ടോജനിസനികന്,  കൃഷനി,  റശലട്ടയനില,  ക്ഷശരന,  ഫുഡന്   കപ്രക്ടോസസനിനഗന്,
ഓകട്ടക്ടോലമക്ടോലലബല, ബന്യൂട്ടനി ആനന് ലവലലനസന്, ആഭരണ നനിര്മക്ടോണന, അക്കഫൗണനിനഗന്,
പനബനിനഗന്,  ഇലെകശഷദ്യന്,  റബ്ബര്,  ധനകേക്ടോരദ്യ-ബക്ടോങനിനഗന്  കമഖലെ,  അനനികമഷന്,
മശഡനിയ പ്രനിനനിനഗന്, ലടെലെനികകേക്ടോന എന്നശ കമഖലെകേളനില നടെത്തനിവരുന.
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(സനി) കഹക്ടോസനിഹക്ടോലെനിറ്റെനി, റശലട്ടയനില, ലഹലത്തന് ലകേയര്, ലഎ.ടെനി, ലഎ.ടെനി.ഇ.എസന്.
ഇവനന് മക്ടോകനജ്മനന്,  ബനിസനിനസന് സര്വശസന് മശഡനിയ ആനന് എനര്ലറ്റെന്ലമനന്,  ബക്ടോങനിനഗന്
ആനന്  ഫനിനക്ടോന്സന്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്,  അഅ്രഗനിക്കളചര്  എന്നശ  കമഖലെകേളനിലലെ  ലതക്ടോഴെനിലകേളനില
പ്രക്ടോവശണദ്യന  നലകേക്ടോനക്ടോണന്  വനിഭവന ലചയനിട്ടുളതന്  ഇകപ്പെക്ടോള അസക്ടോപ്പെനില നലകേനി
വരുന്ന കകേക്ടോഴ്സുകേളുലടെ ലെനിസന് ഉളടെക്കന ലചയനിട്ടുണന്.*

സക്ടോര്ട്ടന് വനികല്ലജന് ഓഫശസന് പദ്ധതനി

3(*243) ശശ  .   ലകേ  .   രക്ടോജന് :
ശശ  .   സനി  .   ദനിവക്ടോകേരന് :
ശശ  .   ജനി  .   എസന്  .   ജയലെക്ടോല :
ശശ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ടടെസണ് മക്ടോസര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സക്ടോര്ട്ടന് വനികല്ലജന് ഓഫശസന് പദ്ധതനി നനിലെവനിലകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എലനക്ടോലക്ക  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന്  ഒരു  വനികല്ലജന്
ഓഫശസനിലന 'സക്ടോര്ട്ടന്'  ആയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതന്;  നനിലെവനില എത്ര സക്ടോര്ട്ടന് വനികല്ലജന്
ഓഫശസുകേളുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  വനികല്ലജന്  ഓഫശസുകേളനിലലെ  കജക്ടോലെനി  ഭക്ടോരന  ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനന്
സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യയുലടെ  സഹക്ടോയന  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുനകണക്ടോ;  ഉലണങനില
എലനക്ടോലക്ക സനവനിധക്ടോനങ്ങളക്ടോണന് നനിലെവനിലളലതന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

(എ&ബനി)  ഉണന്.  സനസക്ടോനലത്ത  വനികല്ലജന്  ഒക്ടോഫശസുകേലള  ജനസഫൗഹൃദ
ഒക്ടോഫശസുകേളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റെനി  അവയനിലനനിന്നന്  കവഗത്തനിലന  (Speedy)  ആധുനനികേ രശതനിയനിലന
(Modern) ഉറപ്പെക്ടോയുന  (Assured)  ഉത്തരവക്ടോദനിതസകത്തക്ടോലടെയുന (Responsible)  സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയുന
(Transparent)  കസവനങ്ങള  നലകുകേ  എന്ന  ഉകദശദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണന്  സക്ടോര്ട്ടന്
(SMART) റവനന്യൂ ഓഫശസന് പദ്ധതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളതന്.  ഇതനുസരനിചന് വനികല്ലജന്
ഓഫശസുകേളനിലനനിനള  കസവനങ്ങള  പഫൗരനന്  ഏതന്  സമയത്തന്,  എവനിലടെവച്ചുന
(Any  time  Anywhere)  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.   അഅ്രപകേക്ടോരന  ഇ-
ഗകവണന്സന്,  എന.ഗകവണന്സന്  എന്നനിവയുലടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  ജനങ്ങളക്കന്
കവഗത്തനില  കസവനങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  തരത്തനില  വനികല്ലജക്ടോഫശസനിലന
സജശകേരനിക്കുന്ന  വനിധത്തനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോഴെക്ടോണന്  ഒരു  വനികല്ലജക്ടോഫശസനിലന  സക്ടോര്ട്ടക്ടോയനി
പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതന്.  2013-14, 2014-15, 2015-16 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില ഒന്നന്,

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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രണന്,  മൂന്നന്  ഘട്ടങ്ങളനിലെക്ടോയനി  ആലകേ  34  വനികല്ലജുകേള  സക്ടോര്ട്ടന്  വനികല്ലജന്
മക്ടോതൃകേയനിലെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണന്.   ഇതനില  26
വനികല്ലജുകേളുലടെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്.  8  വനികല്ലജുകേളുലടെ  പണനി  പൂര്ത്തശകേരനി
ക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  വനികല്ലജന്  ഓഫശസന്  ഉളലപ്പെലടെയുള  റവനന്യൂ  ഓഫശസുകേളനിലലെ
കജക്ടോലെനിഭക്ടോരന  ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനന്  വനിവര സക്ടോകങതനികേവനിദദ്യയുലടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന ഇ ഗകവണന്സന് പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

• ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന്

• സനകയക്ടോജനിത ഓണ്ലലലെന് കപക്ടോക്കുവരവന് (ലറലെനിസന്)

• ഇ-കപലമനന് സനിസന

• ആര്.ആര്. ഓണ്ലലലെന് 

മതദ്യബനന കമഖലെയുലടെ വനികേസനന

4(*244) ശശ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .   ചനിറ്റെയന കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :
ശശ  .    മുഹമദന് മുഹസനിന് പനി. :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മതദ്യബനന  കമഖലെയനിലലെ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  വനികേസനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മതദ്യബനന  കമഖലെയനിലലെ  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോയ  അടെനിസക്ടോന
സഫൗകേരദ്യങ്ങളുലടെ  അപരദ്യക്ടോപ്തത,  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  സുരക്ഷ,  ഡനിജനിറ്റെല
ഡനിലലവസന്,  തശരകദശ  ദക്ടോരനിദദ്യന  എന്നനിവ  സര്ക്കക്ടോര്  വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉലണങനില എനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുലവന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

മതദ്യബനനവന  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗുന  കേക്ടോഷന്യൂ  വദ്യവസക്ടോയവന
വകുപ്പുമനനി  (  ശശമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ  ):

(എ)  ഇതര  കമഖലെയുമക്ടോയനി  തക്ടോരതമദ്യന  ലചയ്യുകമക്ടോള  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ
വനികേസനത്തനില ഏലറ പനികന്നക്ടോക്കന നനിലക്കുന്ന ഒരു കമഖലെയക്ടോണന് മതദ്യബനന
കമഖലെ.  ഇഫൗ കമഖലെയനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങലള ലപക്ടോതുലവ
മൂന്നക്ടോയനി തരന തനിരനിക്കക്ടോന.
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(a) മതദ്യബനനവന വനിപണനവമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടവ   :

മതദ്യബനനയക്ടോനങ്ങള അടുപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  പനിടെനിലചടുത്ത മതദ്യന
വനിപണനന  നടെത്തുന്നതനിനുന  കവണനി  ഹക്ടോര്ബറുകേള,  ലെക്ടോനനിനഗന്
ലസനറുകേള  എന്നനിവയുന  അവലയ  കദശശയ/സനസക്ടോന
പക്ടോതകേളുമക്ടോയനി ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന കറക്ടോഡുകേള എന്നനിവ ഉളലപ്പെട്ടതക്ടോണനിതന്.
ഇകപ്പെക്ടോള  നനിര്മക്ടോണന  നടെനലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ഹക്ടോര്ബറുകേളുകടെയുന
ലെക്ടോനനിനഗന്  ലസനറുകേളുകടെയുന  പണനി  യുദ്ധകേക്ടോലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  പൂര്ണ്ണകതക്ടോതനില  അതനിലന  പ്രകയക്ടോജനന
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേയക്ടോണന് പ്രധക്ടോന ലെക്ഷദ്യന.
സനസക്ടോനലത്ത എല്ലക്ടോ ഹക്ടോര്ബറുകേകളയുന ലെക്ടോനനിനഗന് ലസനറുകേകളയുന
ബനനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണന് ഒരു തശരകദശ ലലഹകവയുലടെ നനിര്മക്ടോണവന
മതദ്യങ്ങലള  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത  ഉത്പന്നങ്ങളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള
സഫൗകേരദ്യന  ഏര്ലപ്പെടുത്തലന  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളുലടെ  നവശകേരണവന
ഇതനിലലപ്പെടുന.

(b) ലപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗദ്യ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ വനികേസനന :

ലതക്ടോഴെനിലപരമക്ടോയ  കരക്ടോഗക്ടോവസമൂലെന  ധക്ടോരക്ടോളന  ബുദ്ധനിമുട്ടനുഭവനിക്കുന്ന
ഒരു  സമൂഹമക്ടോണന്  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  സമൂഹന.  ആകരക്ടോഗദ്യ
രനഗത്തന്  സസകേക്ടോരദ്യ  സക്ടോപനങ്ങള  ഏലറയക്ടോലണങനിലന  ഏലറ
മതദ്യഅ്രഗക്ടോമങ്ങളനിലന  ആവശദ്യത്തനിനന്  ആശുപത്രനികേകളക്ടോ  സബന്
ലസനറുകേകളക്ടോ ഇല്ലക്ടോത്ത അവസയക്ടോണന്.  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയനില
10  റസനിഡന്ഷദ്യല സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണങനിലന അവയുലടെയുന
അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യന തൃപ്തനികേരമല്ല.  തശരകദശലത്ത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  തനികേച്ചുന  അപരദ്യക്ടോപ്തവമക്ടോണന്.
തശരകദശലത്ത ലപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗദ്യ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ
പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  ഒരു  സമഗ  പദ്ധതനിയക്ടോണന്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്. ഇതനിലന ആദദ്യഘട്ടമക്ടോയനി 2016-17 വര്ഷത്തനില
മക്ടോട്ടൂര് കേടെപ്പുറന,  കുറനിയക്ടോടെനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനില പുതനിയ ആകരക്ടോഗദ്യ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണവന  ആറക്ടോട്ടുപുഴെ  പ്രക്ടോഥമനികേ  ആകരക്ടോഗദ്യ
കകേന്ദ്രത്തനില ലെകബക്ടോറട്ടറനി,  ഫക്ടോര്മസനി സഫൗകേരദ്യങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുന
ഇതനിനുപുറകമ കേടെയക്ടോവൂര് ഗക്ടോമപഞക്ടോയലത്തനിലെ ചമക്ടോവന് ഫനിഷര്ലമന്
കകേക്ടോളനനിയനില ലഡ്രെയനികനജന് സഫൗകേരദ്യന ഏര്ലപ്പെടുത്തലന കമഖലെക്ടോ
റസനിഡന്ഷദ്യല  സ്കൂളുകേളക്കന്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന
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21.93 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത
കേളനിസലെമനില്ലക്ടോലത  50  സ്കൂളുകേളനിലന  5  തശരകദശ പഞക്ടോയത്തുകേളനിലന
കേളനിസലെന  ഒരുക്കുന്നതനിനുന  40  സ്കൂളുകേളനില  സക്ടോര്ട്ടന്  കക്ടോസ്റന
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന  സ്കൂളുകേളനില ഉചഭക്ഷണപുര നവശകേരനിക്കുന്നതനിനുന
പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.

(c) മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി വദ്യക്തനിഗത അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ വനികേസനന  :

മതദ്യബനകനക്ടോപകേരണങ്ങളുലടെ  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ കുടുനബങ്ങളക്കന്  നഷ്ടലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന
എന്നക്ടോണന്  പഠനങ്ങള  കേക്ടോണനിക്കുന്നതന്.  കേടെലമതദ്യന  ലപക്ടോതു
സസത്തക്ടോയതു  ലകേക്ടോണന  കേടെലെനില  എല്ലക്ടോകപര്ക്കുന  തുറന്ന
പ്രകവശനക്ടോവകേക്ടോശമുളതുലകേക്ടോണന  എല്ലക്ടോകപര്ക്കുന  മൂലെധന
നനികക്ഷപക്ടോവകേക്ടോശവമുളതനിനക്ടോല  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേള  ഇഫൗ
കമഖലെയനിലനനിനന  പുറനളലപ്പെടുന.  ഇതു  മൂലെന  അവരുലടെ
പ്രതനിശശര്ഷ  വരുമക്ടോനത്തനില  കുറവന  അതനിലൂലടെ  ദരനിദവലക്ക
രനിക്കുകേയുന  ലചയ്യലപ്പെടുന.   ഇഫൗ  അവസയനിലനനിന്നന്  അവലര
കേരകേയറ്റുന്നതനിനക്ടോയനി  ഭവന  നനിര്മക്ടോണന,  ഭൂരഹനിത  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് ഭവനനനിര്മക്ടോണത്തനിനന് വസ്തു വക്ടോങ്ങല, ഭവന
പുനരുദ്ധക്ടോരണന,  ഭവന  പുനര്ലലവദദ്യുതശകേരണന,  കകേക്ടോളനനി
നവശകേരണന  അടെക്കമുള  ധക്ടോരക്ടോളന  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെക്ടോക്കുന.
ഇതനിനക്ടോയനി  132.975  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത,  സനസക്ടോനലത്ത  തശരകദശ  കമഖലെയുലടെ  സമഗമക്ടോയ
അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനന  ലെക്ഷദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള  വനിവനിധ
പദ്ധതനികേള കകേരള സനസക്ടോന തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
മുകഖന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന. സമഗ തശരകദശ വനികേസന പദ്ധതനി,
സനകയക്ടോജനിത  മതദ്യഗക്ടോമ  വനികേസന  പദ്ധതനി,  നബക്ടോര്ഡനിലന
സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെയുള ഗക്ടോമശണ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ വനികേസന
പദ്ധതനി,  13-ാം  ധനകേക്ടോരദ്യ  കേമശഷന്  ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
മക്ടോതൃകേക്ടോ മതദ്യഗക്ടോമന പദ്ധതനി,  എന്.എഫന്.ഡനി.ബനി.  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
ആധുനനികേ  മതദ്യ  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേള  നനിര്മക്ടോണന,  കബസനികേന്
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രക്ചര് ലഫസനിലെനിറ്റെശസന് ആനന് ഹന്യൂമണ് ലഡവലെപ്ലമനന്
ഓഫന്  ഫനിഷര്കഫക്ടോക്കന്  തുടെങ്ങനിയ  ഏകേകദശന  670  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ പദ്ധതനികേളക്ടോണന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന്നതന്.
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(ബനി) ഉണന്. മതദ്യബനന കമഖലെയനിലലെ ഒരു പ്രധക്ടോന സക്ടോമൂഹനികേ പ്രശ്നമക്ടോയ
അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങളുലടെ അപരദ്യക്ടോപ്തത സനബനനിചന് കകേരളലത്തനിലെ കേടെകലെക്ടോര
മതദ്യഗക്ടോമങ്ങള  കകേന്ദ്രശകേരനിചന്  വനിശദമക്ടോയ  ഒരു  പഠനന  NIRD  ലലഹദരക്ടോബക്ടോദന്
മുകഖന 2010 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില നടെത്തനിയനിട്ടുണന്. പ്രസ്തുത പഠന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
കൂടെനി  അടെനിസക്ടോനമക്ടോക്കനിയക്ടോണന്  തശരകദശ  കമഖലെയുലടെ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ
വനികേസന  പദ്ധതനികേള  കകേരള  സനസക്ടോന  തശരകദശ  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
തുടെര്വര്ഷങ്ങളനില ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.  കുടെനിലവളളന,  ലലവദദ്യുതനി,
ആകരക്ടോഗദ്യന,  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന,  സക്ടോമൂഹനികേ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനന,
മതദ്യകമഖലെക്ടോ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനന,  ശുചനിതസ  പരനിപക്ടോലെനന,  ഭവന
നനിര്മക്ടോണന  തുടെങ്ങനിയ കമഖലെകേള പഠനത്തനില  ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   മതദ്യബനന
കമഖലെയനിലലെ  അടെനിസക്ടോന  പ്രശ്നങ്ങളക്ടോയ  ഹക്ടോര്ബറുകേളുലടെയുന  ലെക്ടോനനിനഗന്
ലസനറുകേളുലടെയുന നനിര്മക്ടോണത്തനിനുന പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനുമക്ടോയനി  73  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.   മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭൂമനി  വക്ടോങ്ങല,  കകേക്ടോളനനി
നവശകേരണന, മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് പുതനിയ ലതക്ടോഴെനില സനരഭന ആരനഭനിക്കല,
തശരകദശലത്ത  ആകരക്ടോഗദ്യ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസസക്ടോപനങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യന
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കല എന്നനിവയക്ടോയനി 184.60 കകേക്ടോടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്. കൂടെക്ടോലത
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി സഹകേരണ സനഘങ്ങളവഴെനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളക്കന്
6  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി/അനുബനലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  ഇന്ഷസറന്സന്
പദ്ധതനിക്കന്  6.36  കകേക്ടോടെനി രൂപയുന വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത നബക്ടോര്ഡനിലന
ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫന്. പദ്ധതനികേളുന നടെപ്പെക്ടോക്കനി വരുന.

സനയുക്ത ലറയനിലകവ വനികേസന കേരക്ടോര്

5(*245) ശശ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് :
ശശ  .   വനി  .   കജക്ടോയനി :
ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് :
ശശ  .    എന  .    നഫൗഷക്ടോദന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലറയനിലകവയുമക്ടോയനി  കചര്നള  സനയുക്ത  ലറയനിലകവ  വനികേസന
കേരക്ടോറനിലന വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേരക്ടോര് പ്രകേക്ടോരന ഏലതക്ടോലക്ക പദ്ധതനികേള ഏലറ്റെടുത്തു നടെത്തക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന;

(സനി)  ലറയനിലകവ  മുടെക്കുന്ന  മുതലെനിനന്  പുറലമയുള  തുകേ  ഏതു  തരത്തനില
കേലണത്തണലമന്നക്ടോണന് വദ്യവസ; പ്രസസ്തുത തുകേ നനികക്ഷപകേര്ക്കന് മടെക്കനി നലകകേണ
ബക്ടോധദ്യത സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനിക്കക്ടോകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (  ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ)  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുന ഇനദ്യന് ലറയനിലകവയുന കചര്ന്നന്  51:49  എന്ന

അനുപക്ടോതത്തനില, ഓഹരനിപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ രൂപശകേരനിക്കുന്ന സനയുക്ത സനരനഭത്തനിലന

ലമകമക്ടോറക്ടോണന  ഓഫന്  അണര്  സക്ടോനനിനഗന്  23-12-2015-ലലെ  സ.ഉ.(എനഎസന്.)

80/2015  ഗതക്ടോ,  13-1-2016-ലലെ  സ.ഉ.  (എനഎസന്.)  2/2016/ഗതക്ടോ  എന്നനിവയുലടെ

അടെനിസക്ടോനത്തനില  27-1-2016-ല  ഒപ്പുവച്ചു.  സ.ഉ.  (എനഎസന്.)  നമര്  52/

2016/ഗതക്ടോ. തശയതനി 5-8-2016, സ.ഉ.(എനഎസന്.) നമര് 57/2016/ഗതക്ടോ. തശയതനി

1-9-2016  എന്നശ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേക്ടോരന  ലറയനിലകവ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ

വനികേസനത്തനിനുള  സനയുക്ത  സനരനഭ  കേരക്ടോര്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന  കകേന്ദ്ര

ലറയനില മനക്ടോലെയവമക്ടോയനി 2016 ലസപ്തനബര് ഒന്നനിനന് ഡലഹനിയനില വചന് ഒപ്പു വച്ചു.

• സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനിയുലടെ (JVC) ആരനഭ മൂലെധനന 100

കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്. എന്നനിരുന്നക്ടോലന ഏലറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതനികേളുലടെ

അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഓഹരനിയുന  ഓഹരനി  മൂലെധനവന  ലറയനില

മനക്ടോലെയത്തനിലനയുന സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിലനയുന അനുവക്ടോദകത്തക്ടോലടെ

ഉയര്ത്തക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

• സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനിക്കന് കപ്രക്ടോജക്ടുകേള കേലണത്തുന്നതനിലന

അടെനിസക്ടോനത്തനില  സര്കവകേള,  വനിശദ  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്

തയ്യക്ടോറക്ടോക്കല,  പദ്ധതനിക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ അനഗശകേക്ടോരങ്ങള,  എന്നനിവ

കേരസമക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  അനഗശകൃത  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള

നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന  ലചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  അനഗശകേരനിക്കലപ്പെട്ട

കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കന്  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കല  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന

കപ്രക്ടോജകന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കല  കസക്ടോണല  ലറയനിലകവകയക്ടോ

ഏലതങനിലന ലറയനിലകവ ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോസക്ടോപനകമക്ടോ അതുമലല്ലങനില

സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനി  (JVC)/പദ്ധതനി  അധനിഷനിത

പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗന  (SPV)  ലറയനില മനക്ടോലെയവമക്ടോയുള

ചര്ചയനിലലടെകയക്ടോ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

• സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനിക്കന്  (JVC)  ഇതര  ഒക്ടോഹരനി

ഉടെമകേളക്ടോയ ബക്ടോങ്കുകേള, ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ സക്ടോപനങ്ങള, തുറമുഖങ്ങള

മുതലെക്ടോയവയുലടെ  സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യവനിഭക്ടോഗന

പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോയനി രൂപശകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
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• പദ്ധതനി  അധനിഷനിത  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗന  (SPV)
ലറയനിലകവ മനക്ടോലെയുമക്ടോയനി  മുപ്പെതന്  വര്ഷകത്തയന്  കേണ്സഷന്
എഗനിലമനന് ഒപ്പെനിടെണന. പദ്ധതനിക്കുകവണനി ഏലറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമനിയുലടെ
അവകേക്ടോശന  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗ  (SPV)-ത്തനിനക്ടോണന്.
വനിജയപ്രദമക്ടോയ  പദ്ധതനികേളുലടെ  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള  ലചലെവന  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലനനിനന
ലെഭദ്യമക്ടോകക്കണതുണന്.  പദ്ധതനിയുലടെ ഒക്ടോപ്പെകറഷന് ആനന്  ലമയനിനന്നന്സന്
ഇനദ്യന്  ലറയനിലകവയുലടെ  ഉത്തരവക്ടോദനിതസവന  അതന്  പ്രകതദ്യകേ
ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗത്തനിലനനിനന ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോണന്.

• കേണ്സഷന് എഗനിലമനന് തശരുന്ന മുപ്പെതു വര്ഷത്തനിനുകശഷകമക്ടോ
പരസരന  കയക്ടോജനിച്ചുലകേക്ടോണന്  കേണ്സഷന്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്ന
സമയകത്തക്ടോ  ആസനികേള  ലറയനിലകവയന്  ഏലറ്റെടുക്കക്ടോനുള
അവകേക്ടോശമുണന്.  ലറയനിലകവ,  ആസനികേള  ഏലറ്റെടുക്കക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിക്കുകമക്ടോള ഭൂമനിയുലടെ വനിലെ ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുത്ത കേക്ടോലെത്തന്
നനിലെവനിലളകത  പരനിഗണനിക.  എന്നക്ടോല  ഇതന്  പദ്ധതനിയുലടെ
(പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗത്തനിലന)  ബക്ടോധദ്യതകേള ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്
ബക്ടോധകേമക്ടോയനിരനിക്കനില്ല.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കേരക്ടോര് പ്രകേക്ടോരന കകേരള സര്ക്കക്ടോര് സനയുക്ത സനരനഭ കേമനനി
വഴെനി  ഏലറ്റെടുത്തു  നടെത്തുവക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേളുലടെ  പട്ടനികേ  തക്ടോലഴെ  പറയുന
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്:

1. തനിരുവനനപുരന - ലചങ്ങന്നൂര് സബര്ബന് റയനില പദ്ധതനി

2. അങമക്ടോലെനി - ശബരനി റയനിലകവ ലലലെന്

3. നനിലെമ്പൂര് - നഞകങക്ടോടെന് ലറയനിലകവ ലലലെന്

4. ഗുരുവക്ടോയൂര് - തനിരുനക്ടോവക്ടോയ ലലലെന്

5. ലകേക്ടോചനി - മധുര ലലലെന്

6. CIAL – കലെയ്ക്കുള ലറയനില കേലണയ്നര് ടക്ടോക്കന്

7. പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് കകേക്ടോചന് ഫക്ടോകറനി

8. തലെകശ്ശേരനി - ലലമസൂര് ലലലെന്

(സനി)  സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനി  മുടെക്കുന്ന  മുതലെനിനന്  പുറലമയുള  തുകേ
ബക്ടോങ്കുകേള,  അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര ഏജന്സനികേള; സക്ടോമത്തനികേ സക്ടോപനങ്ങള ഇതര കസക്ടോക്കന്
കഹക്ടോളകഡഴന്  തുടെങ്ങനിയവയനിലനനിന്നന്  സമക്ടോഹരനിക്കുന.  ഇതുസനബനനിച  പൂര്ണ്ണ
ഉത്തരവക്ടോദനിതസന സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനിക്കക്ടോണന്.
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യൂണനികഫക്ടോന വനിതരണന

6(*246) ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .   എലകദക്ടോസന് കുന്നപ്പെനിളനി :
ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സര്ക്കക്ടോര്, എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളനിലലെ 1 മുതല 8 വലരയുള കക്ടോസ്സുകേളനിലലെ
കുട്ടനികേളക്കന് യൂണനികഫക്ടോമനിനന് പണന നലകുവക്ടോന് തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എത്ര  രൂപ  വശതമക്ടോണന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  പ്രതനിവര്ഷന  നലകേക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്,  ഇതനിനക്ടോയനി ഈ വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറ്റെനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എ.പനി.എല.  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന,  ബനി.പനി.എല.
വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപട്ട വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന ഒകര നനിരക്കക്ടോകണക്ടോ ഉകദശനിക്കുന്നതന്;  ഒകര
നനിരലക്കങനില ബനി.പനി.എല. വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കന് ഉയര്ന്ന നനിരക്കന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്
യൂണനികഫക്ടോമനിനന് കൂടുതല തുകേ അനുവദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ) ഉണന്.

(ബനി) ഒരു കുട്ടനിക്കന് ഒരു വര്ഷന 400 രൂപ നനിരക്കനിലെക്ടോണന് യൂണനികഫക്ടോമനിനക്ടോയനി
തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതന്.  ഇഫൗ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറ്റെനില  2016-17  അദ്ധദ്യയന
വര്ഷകത്തയ്ക്കുള തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല  22-9-2016-ലലെ സ.ഉ.160/
2016/ലപക്ടോ.വനി.വ.  പ്രകേക്ടോരന  71,71,71,600  രൂപ  ഇതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിച്ചുലകേക്ടോണന്
ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.  ആയതനിലന  തുടെര്ന്നന്  അധനികേ  ധനക്ടോഭദ്യര്തന
മുകഖലന തുകേ അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) അലത. നനിലെവനില 1 മുതല 8 വലരയുള കക്ടോസ്സുകേളനില പഠനിക്കുന്ന എല്ലക്ടോ
ആണ്കുട്ടനികേളക്കുന  ലപണ്കുട്ടനികേളക്കുന  APL/BPL  വദ്യതദ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത  സഫൗജനദ്യ
യൂണനികഫക്ടോന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോണന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളതന്.  ബനി.പനി.എല.
വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കന് ഉയര്ന്ന നനിരക്കന് ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(ഡനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 
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ലവളത്തനില വശണുള അപകേടെങ്ങള

7(*247) ശശ  .   എന്  .   ഷനസുദശന് :
ശശ  .   പക്ടോറക്കല അബ്ദുല്ല :
ശശ  .   ലകേ  .   എന  .   ഷക്ടോജനി :
ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മക്ടോണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലവളത്തനില  വശണുള  അപകേടെങ്ങള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യലപ്പെടുന്നതനില
ഉളലപ്പെടുന്നതന്  ഏലറയുന  ലചറുപ്പെക്കക്ടോരുന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുമക്ടോലണന്ന  ഗഫൗരവകമറനിയ
കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധനിചനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എങനില അതനിനനിടെയക്ടോക്കുന്ന സക്ടോഹചരദ്യങ്ങലളക്കുറനിചന്  പഠനലമലനങനിലന
നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ദുരനങ്ങളുലടെ  പട്ടനികേയനിലലപ്പെടുന്ന  ഈ  പ്രശ്നന  വനിശദമക്ടോയനി  പഠനിചന്
പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനുന  അതന്  ശുഷ്ക്കക്ടോനനികയക്ടോലടെ  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുന
പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന നലകുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  ശദ്ധനിചനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോന  ദുരന  ലെഘൂകേരണ  പദ്ധതനിയനില  പ്രസ്തുത
വനിഷയന  പ്രതനിപക്ടോദനിക്കുകേയുന  ദുരന  തയ്യക്ടോലറടുപ്പു  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  ദുരന
പ്രതനികരക്ടോധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  കേക്ടോയനികേയുവജനകക്ഷമ  വകുപ്പെനിലനയുന  വനികനക്ടോദ
സഞക്ടോര  വകുപ്പെനിലനയുന  ദുരന  പ്രതനികേരണത്തനിനന്  അഗനിശമന  കസനലയയുന
ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  വകുപ്പുതലെ
ദുരന ലെഘൂകേരണ പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശവന സനസക്ടോന
ദുരന ലെഘൂകേരണ പദ്ധതനിയനില നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയതലെത്തനില ജലെകശഡകേളനില ഏര്ലപ്പെടുകമക്ടോള പക്ടോലെനികക്കണന്ന
സക്ടോമക്ടോനദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ നടെപടെനികേള പക്ടോലെനിക്കലപ്പെടെക്ടോത്തതക്ടോണന്  ഇത്തരന അപകേടെങ്ങള
വരുത്തനിവയ്ക്കുന്നതന്. കുട്ടനികേലള ജലെകശഡകേളക്കന് അനുവദനിക്കുകമക്ടോള പകേസമതനികേളുലടെ
കമലകനക്ടോട്ടന  ഉണക്ടോകേണന  എന്ന  സക്ടോമക്ടോനദ്യ  കബക്ടോധവന  സസ-സുരക്ഷക്ടോ  (personal
safety)കബക്ടോധവന കുറയുന്നതക്ടോയനി ഇത്തരന അപകേടെങ്ങളനിലനനിനന മനസനിലെക്ടോകുന.
യുവക്ടോക്കള സനഘനകചര്ന്നന് ജലെകശഡകേളനില ഏര്ലപ്പെടുകമക്ടോള സനഘകബക്ടോധത്തനില
(mass ecstasy) നനിനന ഉരുത്തനിരനിയുന്ന ഒരു മനിഥദ്യയക്ടോയ സുരക്ഷക്ടോകബക്ടോധന (pseudo
safety  feeling)  അപകേടെകേരമക്ടോയ  പ്രവണതകേളനികലെയന്  അവലര  നയനിക്കുന്നതക്ടോയനി
മനനഃശക്ടോസ്ത്ര പഠനങ്ങള ചൂണനിക്കക്ടോണനിക്കുന. സസ-സുരക്ഷക്ടോ കബക്ടോധന സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയനി
വളര്ത്തുകേ എന്നതക്ടോണന് ഇതനിനുള പരനിഹക്ടോരന.
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(സനി)  ലവളത്തനില  വശണുള  അപകേടെങ്ങളനില  ഉളലപ്പെടുന്നതന്  കൂടുതലന
ലചറുപ്പെക്കക്ടോരുന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുമക്ടോയതനിനക്ടോല  ഇഫൗ  വനിഷയത്തനില  അതശവശദ്ധ
പുലെര്ത്തുനണന്. അപകേടെകേരമക്ടോയ സലെങ്ങളനില കൂടുതല മുന്നറനിയനിപ്പെന് കബക്ടോര്ഡുകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന  ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി  കമശകേരണങ്ങള  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമുള
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  മുങ്ങനിമരണങ്ങള  ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനന്  സ്കൂള
തലെത്തനില  കബക്ടോധവത്കേരണന  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ലെഘുകലെഖകേളുന  മറ്റുന  സ്കൂള
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്   വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.  ദുരനനനിവക്ടോരണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്
ജനില്ലക്ടോഭരണകൂടെന നടെത്തുന്ന പരനിശശലെന പരനിപക്ടോടെനികേളനിലന മുങ്ങനിമരണന തടെയുന്നതന്
സനബനനിചന് കക്ടോസ്സുകേള നലകേക്ടോറുണന്.

തശരകദശ ടഹകവ വനികേസനന

8(*248) ശശ  .   ജനി  .   എസന്  .   ജയലെക്ടോല :
ശശമതനി ഇ  .   എസന്  .   ബനിജനികമക്ടോള :
ശശ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന വക്ടോഹന ബക്ടോഹുലെദ്യവന നനിലെവനിലലെ കറക്ടോഡുകേളുലടെ
അപരദ്യക്ടോപ്തതകേളുന  കേണക്കനിലലെടുത്തന്  തശരകദശ  ടഹകവ  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനില  പലെ  സലെങ്ങളനിലന  തശരകദശ  ടഹകവയുലടെ  വശതനി
അനുവദനശയമക്ടോയതനിലന കുറവക്ടോലണന്നതന് പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  തശരകദശ  കമഖലെയനിലണക്ടോകുന്ന  പുകരക്ടോഗതനിയുന  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര
കമഖലെയന് ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന ഉണര്വന കേണക്കനിലലെടുത്തന് തശരകദശപക്ടോതയുലടെ നനിര്മക്ടോണന
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ&ബനി)  സനസക്ടോനത്തന് വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന വക്ടോഹനബക്ടോഹുലെദ്യവന നനിലെവനിലലെ
കറക്ടോഡുകേളുലടെ അപരദ്യക്ടോപ്തകേളുന കേണക്കനിലലെടുത്തന് തശരകദശ പക്ടോത വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള
പഠനന നടെത്തുന്നതനിനന്  NATPAC-ലന ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  തനിരുവനനപുരന
മുതല  ലലവപ്പെനിന്  വലരയുന  ലവങ്ങളന  മുതല  മകഞരന  വലരയുമുള  തശരകദശ
പക്ടോതയുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന്  NATPAC  നടെത്തനി വരുന്ന പഠനത്തനിനുകശഷന മക്ടോത്രകമ
കറക്ടോഡനിലന  വശതനി  സനബനനിച  വനിഷയത്തനില  അനനിമ  തശരുമക്ടോനലമടുക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള. ഏതക്ടോയക്ടോലന പലെയനിടെങ്ങളനിലന വശതനി കൂകട്ടണനിവരുന.
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(സനി)  തശരകദശ കമഖലെയനിലണക്ടോകുന്ന പുകരക്ടോഗതനിയുന മറ്റുന കേണക്കനിലലെടുത്തന്
പ്രസ്തുത  ലലഹകവ  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനിലലെ
ലലവപ്പെനിന് തുടെങ്ങനി കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ ലവങ്ങളന വലരയുള ഏകേകദശന 209
കേനി.മശ.  പക്ടോത,  ഭക്ടോരത  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഭക്ടോരതമക്ടോലെ  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തുവക്ടോന്
കകേന്ദ്ര ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയത്തനിനന് ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  ഇഫൗ  പക്ടോത  ലലവപ്പെനിന്-മുനമന-അഴെനികക്കക്ടോടെന്-
കൂരനിക്കുഴെനി-ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  അഴെനിമുഖന  -  ഇഫൗശസരമനഗലെന  -  ചശരക്ടോന്  കേടെപ്പുറന  -
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ബശചന് കറക്ടോഡന് വഴെനി ലവങ്ങളത്തന് അവസക്ടോനനിക്കുന. ഇതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
വരുന്ന  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  മുതല  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  വലരയുള  56.49  കേനി.മശ.  ലലദര്ഘദ്യന
വരുന്ന ടെനിപ്പുസുലത്തക്ടോന് കറക്ടോഡന് വശതനികൂട്ടനി വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  1326 കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ എസനികമറ്റെനില ആശക്ടോന്പടെനി മുതല ചശരക്ടോന് കേടെപ്പുറന വലരയുള 9.4 കേനി.മശ.
വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  117.62  കകേക്ടോടെനി  രൂപയന്  12-3-2013-ലലെ  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്
348/2013/ലപക്ടോ.മ.വ  പ്രകേക്ടോരന  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളതുന  ഇതനില ആശക്ടോന്പടെനി
മുതല  പറവണ്ണ  വലരയുള  4.5  കേനി.മശ  പ്രവൃത്തനി  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  2014
ലസപ്റ്റെനബറനില  പൂര്ത്തനികേരനിചനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.  തശരകദശ  ലലഹകവ  എഅ്രതയുനകവഗന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുന അതനിലന സുഗമമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമക്ടോയനി കദശശയപക്ടോത
വനിഭക്ടോഗന ചശഫന് എഞനിനശയലറ കേണ്വശനറുന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് അഡശഷണല
ചശഫന്  ലസകട്ടറനി  അദ്ധദ്യക്ഷനുമക്ടോയനി  ഒരു  കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനില  പുകരക്ടോഗമനിച്ചു  വരുന.  പുതനിയ  സര്ക്കക്ടോരനിനന്
മുന്ഗണനക്ടോ പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുള പദ്ധതനിയക്ടോണനിതന്.

സമക്ടോദദ്യ സമക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി

9(*249) ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :
ശശ  .    ലകേ  .    മുരളശധരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  സമക്ടോദദ്യ  സമക്ടോശസക്ടോസ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കനി
വരുനകണക്ടോ;

(ബനി) പദ്ധതനിയുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള എലനല്ലക്ടോന; വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എത്ര  തുകേയക്ടോണന്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനുസരനിചന്  ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി
നലകുന്നതന്;

(ഡനി)  സമക്ടോദദ്യ സമക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുണന്?
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മതദ്യബനനവന  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗുന  കേക്ടോഷന്യൂ  വദ്യവസക്ടോയവന
വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ):

(എ) ഉണന്.

(ബനി) സനസക്ടോനലത്ത മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് സമക്ടോദദ്യശശലെന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
പഞ്ഞെമക്ടോസ കേക്ടോലെയളവനില ലതക്ടോഴെനിലനഷ്ടനമൂലെമുണക്ടോകൂന്ന സക്ടോമത്തനികേ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന  50%  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയക്ടോയ  സമക്ടോദദ്യ  സമക്ടോശസക്ടോസ
പദ്ധതനി ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  ഓകരക്ടോ വര്ഷവന ആഗസന് മക്ടോസന
മുതല ഏഅ്രപനില മക്ടോസന വലരയുള 9 മക്ടോസങ്ങളനിലെക്ടോയനി ഓകരക്ടോ മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനിയനിലനനിന്നന്
പ്രതനിമക്ടോസന  100  രൂപ  വശതന  ആലകേ  900  രൂപ  കശഖരനിചന്  ബക്ടോങനിലെടെയ്ക്കുകേയുന
സനസക്ടോന വനിഹനിതവന കകേന്ദ്രവനിഹനിതവന യഥക്ടോകമന  900  രൂപ വശതവന കചര്ന്നന്
ആലകേ 2,700 രൂപ മൂന്നന് തവണകേളനിലെക്ടോയനി മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് നലകുന.
2012  മുതല  കനക്ടോഡല  ബക്ടോങ്കുകേള  മുകഖന  ഡനി.ബനി.റ്റെനി.-യനിലൂലടെ  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് തുകേ നലകുന.

(സനി)   2015-16  വര്ഷന  വലര  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  വനിഹനിതമക്ടോയനി  900  രൂപയുന
സനസക്ടോന വനിഹനിതവന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവന യഥക്ടോകമന  900  രൂപ വശതവന കചര്ന്നന്
ആലകേ 2,700 രൂപ മൂന്നന് തവണകേളനിലെക്ടോയനി മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് നലകുന.

(ഡനി)  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷനമുതല  നനിലെവനിലള  പദ്ധതനിയുലടെ
ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  വനിഹനിതന  1,500  രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേയുന  അകത  കമത്തനില
സനസക്ടോന-കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതങ്ങളുന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി  അനുകൂലെദ്യന  4,500  രൂപയക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചന്  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോണന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്.  ഇതനിനക്ടോയുള കപ്രക്ടോജകന് സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

പബനികേന് ഓഫശസുകേളനില സ്ത്രശസഫൗഹൃദ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങള

10(*250) ശശ  .   മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് :
ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് :
ശശ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശശമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പബനികേന്  ഓഫശസുകേളനില  സ്ത്രശസഫൗഹൃദ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങള
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) മനിക്ക പബനികേന് ഓഫശസുകേളനിലന സ്ത്രശകേളക്കക്ടോയുള പ്രകതദ്യകേ കടെക്ടോയ് ലലെറ്റെന്
സഫൗകേരദ്യങ്ങളുലടെ  അപരദ്യക്ടോപ്തത  കേണക്കനിലലെടുത്തന്  ആയതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ&ബനി)  പബനികേന് ഓഫശസുകേളനില സ്ത്രശസഫൗഹൃദ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങള
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് ജനില്ല, തക്ടോലൂക്കന്, വനികല്ലജന് ലഹഡന് കേസക്ടോര്കട്ടഴ്സുകേളനില കൂടുതല സ്ത്രശ
സഫൗഹൃദ കടെക്ടോയ് ലെറ്റുകേള നനിര്മനികക്കണതുണന്. കേഴെനിഞ്ഞെ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലലെ
തുകേ ഉപകയക്ടോഗനിചന് 20 ഇ-കടെക്ടോയ് ലെറ്റെന് സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിക്കഴെനിഞ.  കൂടെക്ടോലത
കകേക്ടോട്ടയന  ലമഡനിക്കല  കകേക്ടോകളജനില  ജന്ഡര്  ബഡ്ജറ്റെനിനഗന്  വഴെനി  ഏലറ്റെടുത്ത
പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനമക്ടോയനി  കചര്ക്കുന.* നടെപ്പെന്  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
247.12  ലെക്ഷന  രൂപ  പബനികേന്  ഓഫശസുളുകേളനില  സ്ത്രശസഫൗഹൃദ  അടെനിസക്ടോന
സഫൗകേരദ്യങ്ങള  വനിപുലെശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇഫൗ  തുകേ
ഉപകയക്ടോഗനിചന്  പബനികേന്  ഓഫശസുകേളനില  സ്ത്രശസഫൗഹൃദ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങള
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതക്ടോണന്.

എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളുലടെ ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന

11(*251) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് :
ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമക്ടോര് :
ശശ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശശ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദശപന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോരനിലന അനുമതനിയനില്ലക്ടോലത എയ്ഡഡന്  സ്കൂള മക്ടോകന ജന് ലമന്റുകേള
സ്കൂളുകേള സസകമധയക്ടോ അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില ഇതു തടെയുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിയക്ടോന്
ഉദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ടകേമക്ടോറ്റെന
ലചയ്യുന്നതന്  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  ടകേമക്ടോറ്റെന  ലചയ്യുന്നതന്  സനബനനിചന്  എലനങനിലന
വദ്യവസകേള നനിലെവനിലകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  നനിലെവനിലലെ  നനിയമമനുസരനിചന്  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേള
അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  മുന്കൂര്  അനുമതനി  ആവശദ്യമനില്ല.  കകേരള
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ആകന്  1958  ലസക്ഷന്  7(6)  [ലകേ.ഇ.ആര്.  അദ്ധദ്യക്ടോയന  v  റള  24]
പ്രകേക്ടോരന ഒരു അദ്ധദ്യയന വര്ഷന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന ഒരു വര്ഷനമുമന് അതക്ടോയതന്
* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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കനക്ടോട്ടശസനിലന  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  കമയന്  31-നന്  അവസക്ടോനനിക്കുനവനിധന  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ഡയറകര്ക്കന് സ്കൂള അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന് മക്ടോകനജ് ലമനന്  കനക്ടോട്ടശസന് നലകകേണതക്ടോണന്.
ലപക്ടോതു  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകര്  കനക്ടോട്ടശസനില  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്ന  കേക്ടോരണങ്ങളുലടെ
വനിവനിധവശങ്ങള പരനികശക്ടോധനിചന് ഉചനിതമക്ടോയ തശരുമക്ടോനന ലലകേലക്കക്ടോള്ളുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  എയ്ഡഡന് സ്കൂള മക്ടോകനജ് ലമന്റുകേള വനിവനിധ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല സ്കൂളുകേള
അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനികലെക്കന്  നശങ്ങുന്ന  ഒരു  പ്രവണതയുന  ലകേ.ഇ.ആര്.  ചട്ടന  മറയക്ടോക്കനി
സ്കൂളുകേള  അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന്  കകേക്ടോടെതനിയനിലനനിന്നന്  അനുകൂലെ  വനിധനി  കനടെനിലയടുക്കുന്നതുന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ട സക്ടോഹചരദ്യത്തനില കകേരള വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ആകന്  1958  ലസക്ഷന് 7(6)-ല
സ്കൂളുകേള  അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  മുന്കൂര്  അനുമതനി  കവണലമന്നന്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന കഭദഗതനി ലകേക്ടോണവരുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.

(സനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ഡനി)  1959-ലലെ  കകേരള  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ചട്ടന  അദ്ധദ്യക്ടോയന  III  5A  പ്രകേക്ടോരന
എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  ലലകേമക്ടോറ്റെന  ലചയ്യുന്നതനിനന്  വദ്യവസ
നനിലെവനിലണന്.  

റശ-സര്കവ നടെപടെനികേള

12(*252) ശശ  .   മുഹമദന് മുഹസനിന് പനി. :
ശശ  .   ചനിറ്റെയന കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :
ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി :
ശശ  .   ഇ  .   ടെനി  .   ടടെസണ് മക്ടോസര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഭൂമനിയുലടെ  റശ-സര്കവ  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്ത്തനിവചതനിലന  കേക്ടോരണന
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഇതുമൂലെന  ജനങ്ങളക്കന്  ഉണക്ടോയനിട്ടുള  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന്  റശ-സര്കവ  നടെപടെനികേള  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനന്
ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; ഉലണങനില എകന്നക്കന് പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  റശ-സര്കവ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോയ  വനികല്ലജുകേളനില  നനിന്നന്  ലെഭനിച
പരക്ടോതനികേള/അകപക്ഷകേള സമയബനനിതമക്ടോയനി പരനിഹരനിക്കക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ;

(ഡനി)  എത്ര വനികല്ലജുകേളനിലലെ ഭൂകരഖകേളുലടെ ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുലണനന
ഇ-കരഖക്ടോ സമ്പ്രദക്ടോയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില എത്ര വനികല്ലജുകേളനിലലെ കരഖകേള
ജനങ്ങളക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോകുലമനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) റശ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ വനികല്ലജുകേളനിലലെല്ലക്ടോനതലന്ന ആയനിരക്കണക്കനിനന്
പരക്ടോതനികേളുന  ഹര്ജനികേളുന  ഉണക്ടോയത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  സനസക്ടോനത്തന്
ഇനനിയുന റശസര്കവ നടെത്തുവക്ടോനുള പ്രകദശങ്ങളനില സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിമക്ടോത്രന റശസര്കവ
ലചയന് തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയക്ടോല മതനിലയനന അകപക്ഷ ലെഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമക്ടോത്രന സസകേക്ടോരദ്യ
വദ്യക്തനികേളുലടെ  ഭൂമനിയുലടെ  റശ-സര്കവ  നടെത്തക്ടോവന്നതക്ടോലണനന  തശരുമക്ടോനനിചന്  മുന്
സര്ക്കക്ടോര് 31-10-2012-ല GO (MS) 409/2012/RD നമര് ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചന്
റശ-സര്കവ പ്രവര്ത്തനന നനിര്ത്തനിവച്ചു.  റശ-സര്കവ നനിര്ത്തനിവചതുകേക്ടോരണന ജനങ്ങളക്കന്
കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള ഉണക്ടോയതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  റശ-സര്കവ  നടെപടെനികേള  പുനരക്ടോരനഭനിചന്  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  റശ-സര്കവ നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ വനികല്ലജുകേളനിലനനിന്നന് ലെഭനിച
പരക്ടോതനികേള  സമയ  ബനനിതമക്ടോയനി  പരനിഹരനിക്കുവക്ടോനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി) സനസക്ടോനത്തന് ആലകേയുള 1664 വനികല്ലജുകേളനില 750 വനികല്ലജുകേളനില
അടെനിസക്ടോന ഭൂനനികുതനി രജനിസര് ഇതനിനകേന ഡനിജനിലലറ്റെസന് ലചയ്തുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്. 557
വനികല്ലജുകേളനിലലെ ഡനിജനിലലറ്റെകസഷന് നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിക്കുന. കകേരള ലെക്ടോന്ഡന്
ഇന്ഫര്കമഷന്  മനിഷലന  കേശഴെനില  ജനില്ലക്ടോ  ഡനിജനിലലറ്റെകസഷന്  ലസനറുകേള
സക്ടോപനിചതനിനുകശഷന  2016  ജനുവരനി  മുതല  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോയനി  126
വനികല്ലജുകേളനിലലെ  ഭൂകരഖകേള  ഡനിജനിലലറ്റെകസഷന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ഇ-കരഖ
സമ്പ്രദക്ടോയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില 551 വനികല്ലജുകേളുലടെ ഭൂകരഖകേള ഓണ്ലലലെന്
മുഖക്ടോനനിരന  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  www.erekha.kerala.gov.in
എന്ന  ലവബന്  കപക്ടോര്ട്ടല  മുഖക്ടോനരന  ഓണ്ലലലെനക്ടോയനി  പണമടെചന്  റനിക്കക്ടോര്ഡുകേള
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോവന്നതുമക്ടോണന്.

കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണന

13(*253) ശശ  .   സനി  .   എഫന്  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :
കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി ഏലതങനിലന
പദ്ധതനി  വനിഭക്ടോവനന  ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  എത്ര  ടദര്ഘദ്യന  വലരയുള
കറക്ടോഡുകേളക്ടോണന് ഇപ്രകേക്ടോരന പുനര്നനിര്മനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരമുള  പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  മതനിപ്പെന്  ലചലെവന്  എത്ര
വരുലമന്നക്ടോണന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളലതന്നന്  വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  പ്രസ്തുത  തുകേ എപ്രകേക്ടോരന
കേലണത്തക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  അടെനിയനര  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളക്കന്  വനികധയമക്ടോകക്കണ  കറക്ടോഡുകേളുലടെ
ലമയനിനനന്സന് വര്ക്കുകേള ഉടെനടെനി ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ)  ഉണന്.  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗത്തനിന്  കേശഴെനില  കറക്ടോഡുകേളുലടെ
പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  പഠനന  നടെത്തുകേയുന  അതന്  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനത്തന്
2100  കേനി.മശ.  ലലദര്ഘദ്യമുള  കറക്ടോഡുകേളക്കന്  അതദ്യക്ടോവശദ്യ  പുനര്നനിര്മക്ടോണന
ആവശദ്യമക്ടോലണനന കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്. കദശശയപക്ടോതകേളുലടെ സമഗമക്ടോയ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
കകേന്ദ്ര മനക്ടോലെയന പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  ഇതുപ്രകേക്ടോരന എന് എചന്  17-ഉന
എന്.എചന്.  47-ഉന സര്വശസന് കറക്ടോകഡക്ടോടുകൂടെനിയ  4  വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോയനി വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  നക്ടോഷണല  ലലഹകവ  അകതക്ടോറനിറ്റെനി  ഓഫന്  ഇനദ്യ  മുഖക്ടോനരന
സലെലമടുപ്പുന മറ്റെന് നടെപടെനികേളുന പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന. മറ്റുള എല്ലക്ടോ കദശശയപക്ടോതകേളുന
കപവ്ഡന്  കഷക്ടോളഡകറക്ടോടുകൂടെനി  2  വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോയനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനക്ടോണന്
തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതന്.  ഇതനിനുള പദ്ധതനി രൂപകരഖകേള സനസക്ടോന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെന്  വഴെനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി വരുന.  ലകേ.  എസന്.  ടെനി.  പനി.-യനില ഉളലപ്പെടുത്തനി  363
കേനി.മശ. ലലദര്ഘദ്യമുള സനസക്ടോന പക്ടോത പുനര്നനിര്മനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്.

ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട നഗരങ്ങളനിലലെ കറക്ടോഡുകേളുലടെ സമഗവനികേസനന ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള
നഗരകറക്ടോഡന്  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  ലകേ.ആര്.എഫന്.ബനി.-യുലടെ  ആഭനിമുഖദ്യത്തനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  അതുപ്രകേക്ടോരന  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  നഗരത്തനിലലെ  22.251 കേനി.മശ
കറക്ടോഡുകേളുലടെ  പുനര്നനിര്മക്ടോണന  നടെനവരുന.  കൂടെക്ടോലത  കേണ്ണൂര്  നഗരകറക്ടോഡന്
വനികേസന  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  47.79  കേനി.മശ.  ലലദര്ഘദ്യമുള  12
കകേക്ടോറനികഡക്ടോറുകേള  പുനര്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന  ശനിപക്ടോര്ശകേള  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുലടെ  കേശഴെനില  വല്ലക്ടോര്പക്ടോടെന-കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  തശരകദശപക്ടോതയുലടെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  -  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ലസലഗ്മെനനില  പറവണ്ണ  മുതല  ചശരക്ടോന്
കേടെപ്പുറന (5 കേനി.മശ.) പണനിപൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി. ചശരക്ടോന് കേടെപ്പുറന മുതല - ഒട്ടുനപുറന വലര
(6.50  കേനി.മശ)  ആശക്ടോന്പടെനി മുതര് ടക്ടോന്കസക്ടോര്മര് കറക്ടോഡന് വലര  (2.50  കേനി.മശ.)  അടെക്കന 14
കേനി.മശ.  കറക്ടോഡന്  പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  പദ്ധതനിയുണന്.  കൂടെക്ടോലത  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  -
സശകപക്ടോര്ട്ടന്  കറക്ടോഡനിലന ഭക്ടോരതമക്ടോതക്ടോ കകേക്ടോകളജന്  മുതല ഇരുമനനവലര  8.8  കേനി.മശ.
കറക്ടോഡന് പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭനിചനിട്ടുണന്. ഇഫൗ കറക്ടോഡനിലന
എചന്.എന.ടെനി.  മുതല  എന്.എ.ഡനി.-  വലരയുള  2.4  കേനി.മശ.  കറക്ടോഡനിലന
പുനര്നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി.
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സനസക്ടോനലത്ത കസറ്റെന്  ലലഹകവകേളനിലന  കമജര്  ജനില്ലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളനിലനനിനന
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട ഏകേകദശന  1100  കേനി.മശ.  കറക്ടോഡുകേളുലടെ സമഗ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
രൂപശകേരനിച  "സനസക്ടോന  കറക്ടോഡു  വനികേസന  പദ്ധതനി”(SRIP)യക്ടോണന്  കറക്ടോഡന്
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രക്ചര്  കേമനനി  നടെപ്പെനില  വരുത്തുന്നതന്.  “റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷന്",
"അപ്ഗകഡഷന്"  എന്നശ  രണ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലെക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  സമഗ
വനികേസനന ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുളതന്.  ഇഫൗ പദ്ധതനിയുലടെ റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷന് പക്ടോകക്കജനിന്
കേശഴെനില ഒരു ലലപലെറ്റെന് കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി 83 കേനി.മശ. ലലദര്ഘദ്യനവരുന്ന 4 കറക്ടോഡുകേളുലടെ (2
പക്ടോകക്കജൂകേളനിലെക്ടോയനി പക്ടോകക്കജന്- 'എ'യുന (കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ല), പക്ടോകക്കജന്-'ബനി'-യുന
(കകേക്ടോട്ടയന,  തനിരുവനനപുരന  ജനില്ല))  വനികേസനന  ലപക്ടോതു-സസകേക്ടോരദ്യ  പങക്ടോളനിത്ത
(പനി.പനി.പനി.-ആനസനിറ്റെനി)  രശതനിയനില  നടെത്തുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  അനുമതനി
നലകേനിയതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില കേരക്ടോര്നലകേനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിരത്തു  വനിഭക്ടോഗത്തനിന്കേശഴെനില  ഏകേകദശന  2,800 കകേക്ടോടെനി  രൂപ
മതനിപ്പുലചലെവന്  വരുനണന്.  കദശശയപക്ടോത  വനിഭക്ടോഗത്തനില  മതനിപ്പുലചലെവനിനക്ടോയുള
രൂപകരഖ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല. 2,403 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.-യുലടെ
അടെങല. ഇതനില 216 മനിലെദ്യന് യു.എസന്. കഡക്ടോളര് (1,166 കകേക്ടോടെനി രൂപ) കലെക്ടോകേബക്ടോങന്
സഹക്ടോയമക്ടോയുന ബക്ടോക്കനി തുകേ സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോണന് വഹനിക്കുന്നതന്. കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്
നഗരകറക്ടോഡന്  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെട്ട  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിലന
മതനിപ്പെന് ലചലെവന് 254.32 കകേക്ടോടെനി രൂപയുന കേണ്ണൂര് നഗരകറക്ടോഡന് വനികേസന പദ്ധതനിയുലടെ
മതനിപ്പെന്  ലചലെവന്  350  കകേക്ടോടെനി രൂപയുമക്ടോണന്.  ലകേ.ആര്.എഫന്.ബനി.  ഫണപകയക്ടോഗനിചന്
ഡനി.ബനി.എഫന്.ഒ.റ്റെനി.-ആനസനിറ്റെനി  വദ്യവസയനിലെക്ടോണന്  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  നഗരകറക്ടോഡന്
വനികേസന  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  കറക്ടോഡന്  പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതന്.  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  -
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് തശരകദശപക്ടോതയുലടെ 14 കേനി.മശറ്റെര് കറക്ടോഡനിലന പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
ഏകേകദശന 96 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് RBDCK എസനികമറ്റെന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്.
എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  -  സശകപക്ടോര്ട്ടന്  കറക്ടോഡനിലന ഭക്ടോരതമക്ടോതക്ടോ കകേക്ടോകളജന്  മുതല ഇരുമനന
വലരയുള 8.80  കേനി.മശ.കറക്ടോഡനിലന പുനര് നനിര്മക്ടോണത്തനിലന എസനികമറ്റെന് തുകേ 242
കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്. 4 കറക്ടോഡുകേളുലടെ കപ്രക്ടോജകന് ലചലെവന് 209 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്
റനിക്കന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  കേരക്ടോലറടുത്തനിട്ടുള
കേണ്സഷണയര് കേമനനി മുതലമുടെക്കുകേയുന നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിചകശഷമുള
13  വര്ഷ പരനിപക്ടോലെന കേക്ടോലെയളവനില  26  തവണകേളക്ടോയനി ആനസനിറ്റെനി തുകേ സര്ക്കക്ടോര്
നലകുന്നതനിനുമക്ടോണന് കേരക്ടോറനില വദ്യവസ ലചയനിട്ടുളതന്.

(സനി)  അടെനിയനര  അറ്റെകുറ്റെപണനികേള  നടെത്തുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്. 366 കകേക്ടോടെനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
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വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ നവശകേരണ പദ്ധതനി

14(*254) ശശ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില :
ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  നവശകേരണ  പദ്ധതനി  ഏതു  ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  1000  സ്കൂളുകേലള രക്ടോജദ്യക്ടോനര നനിലെവക്ടോരത്തനിലെക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന
ഈ  വര്ഷന  എത്ര  സ്കൂളുകേലളയക്ടോണന്  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുളതന്;  വനിശദക്ടോനശന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഈ പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഇനഗ്ളശഷന് ഭക്ടോഷക്ടോ പഠനന കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്
പദ്ധതനിയുകണക്ടോ; ഉലണങനില സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  നവശകേരണ പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  8  മുതല  12  വലര
കക്ടോസുകേലള  ലലഹലടെകേന്  ആക്കക്ടോനുള  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  2016-17
വര്ഷലത്ത ബജറ്റെനിലന സ്കൂള നവശകേരണ പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  2202-02-001-85  എന്ന
ലഹഡനില നശക്കനിലവചനിട്ടുള 362 ലെക്ഷന രൂപയനില 172 ലെക്ഷന രൂപ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ഓഫശസുകേളുലടെ  നവശകേരണത്തനിനുന  100  ലെക്ഷന  രൂപ  എ.ഇ.ഒ.,  ഡനി.ഇ.ഒ.
ഓഫശസുകേളുലടെ  നവശകേരണത്തനിനുന  90  ലെക്ഷന  രൂപ  പനി.ടെനി.എ.-കേളക്കന്  ഇന്ലസനശവന്
അവക്ടോര്ഡന്  നലകുന്നതനിനുമക്ടോയനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ പദ്ധതനികേളുലടെ
നവശകേരണത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  172  ലെക്ഷന രൂപയുലടെ  അനുമതനിക്കക്ടോയനി നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  വനിവനിധ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെങ്ങളനിലലെ
എന.എല.എ.-  മക്ടോര്  നലകുന്ന  ശനിപക്ടോര്ശയുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന്  സ്കൂളുകേലള
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതന്.  എന.എല.എ.-മക്ടോരനിലനനിനന  ടെനി  ശനിപക്ടോര്ശകേള  ലെഭനിക്കുന്ന
മുറയന്  തുടെര്നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  28-9-2016-ലലെ  സ.ഉ.(പനി)  41/2016/
ആ.സക്ടോ.വ പ്രകേക്ടോരന  അടുത്ത രണന്  വര്ഷനലകേക്ടോണന്  ലലഹസ്കൂള-ഹയര്ലസക്കണറനി
തലെത്തനില  എല്ലക്ടോ  കക്ടോസന്  മുറനികേളുന  ലലഹലടെകേന്  കക്ടോസന്  മുറനികേളക്ടോക്കനി  പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന്  പുതനിയ  മക്ടോനന  നലകുകേ,  ഓകരക്ടോ  ജനില്ലയനിലന  5  സ്കൂളുകേലള
അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  നനിലെവക്ടോരത്തനികലെക്കന്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകേ
എന്നനിവയ്ക്കുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  ഉണന്.  സമഗ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  നവശകേരണ  പദ്ധതനിക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
വനിശദമക്ടോയ  പദ്ധതനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
വരുന.
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ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനി

15(*255) ശശ  .   എന  .   എന  .   മണനി :
ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദക്ടോസന് :
ശശ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :
ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരുന്ന  'ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന'  എന്ന
പദ്ധതനി അവകലെക്ടോകേനന ലചയനിരുകന്നക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില  വനിഭക്ടോവനന  ലചയനിരുന്നതുകപക്ടോലലെ  ഭൂരഹനിതര്ലക്കല്ലക്ടോന
കുറഞ്ഞെതന് മൂന്നന് ലസനന് ഭൂമനിലയങനിലന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂരഹനിതരുലടെ  പ്രശ്നന  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  ഏലതങനിലന  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണങനില  അതനിലന
വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ?

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനി അവകലെക്ടോകേനന ലചയനിരുന. ഭൂരഹനിത
കുടുനബങ്ങളക്കന്  വശടെന്  വയ്ക്കുന്ന  ആവശദ്യത്തനികലെയക്ടോയനി  ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ടങ്ങളനില
പ്രതനിപക്ടോദനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുലകേക്ടോണന് മൂന്നന് ലസനന് ഭൂമനി വശതന പതനിചന്
ലകേക്ടോടുക്കുന്ന  പദ്ധതനിയക്ടോണനിതന്.  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  ലെഭനിചനിരുന്ന
അകപക്ഷകേളനിലനനിന്നന് ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുള ഗുണകഭക്ടോക്തക്കളുലടെ വനികല്ലജ്തലെ ലെനിസന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരുന.  58,398  ഗുണകഭക്ടോക്തക്കളക്കന്  സനസക്ടോനതലെത്തനില  പദ്ധതനി
പ്രകേക്ടോരന  പട്ടയന  അനുവദനിചനിരുന.  ഇവര്ക്കന്  ഭൂമനി  ലലകേമക്ടോറുന്ന  നടെപടെനി
പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പദ്ധതനിയനില  വനിഭക്ടോവനന  ലചയനിരുന്നതുകപക്ടോലലെ  ഭൂരഹനിത  കുടുനബങ്ങളക്ടോയ
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില  മുഴുവന് കപര്ക്കുന  3  ലസനന് ഭൂമനി വശതന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.
2,43,928  കുടുനബങ്ങലളയക്ടോണന്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്കളക്ടോയനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിരുന്നതന്.
ഇതനിന്  58,398  കുടുനബങ്ങളക്കന്  പദ്ധതനിയുലടെ  ആനുകൂലെദ്യന  അനുവദനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിഞ്ഞെനിരുന. അവര്ക്കന്  ഭൂമനി ലലകേമക്ടോറുന്ന നടെപടെനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിവരുന.

(സനി)  പദ്ധതനിയനില  അവകശഷനിക്കുന്ന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില  അര്ഹരക്ടോയ
ഭൂരഹനിത കുടുനബങ്ങളക്കന് വശടെന്  വയ്ക്കുന്ന ആവശദ്യത്തനികലെക്കന്  3  ലസനന് ഭൂമനി വശതന
നലകേക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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കറക്ടോഡുകേള കുഴെനിചന് കകേബനിള, കപക്ടോസ്റ്റുകേള, ടപപ്പുടലെന് എന്നനിവ

സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് അനുമതനി

16(*256) ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷശര് :

ശശ  .   മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി അലെനി :

ശശ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി :

ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  കേശഴെനിലലെ  കറക്ടോഡുകേള  കുഴെനിചന്  കകേബനിള,

കപക്ടോസ്റ്റുകേള,  ടപപ്പുടലെന് എന്നനിവ സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് അനുമതനി നല്കുന്നതനിനുള

വദ്യവസകേള  പക്ടോലെനിക്കലപ്പെടുനകണക്ടോ  എന  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  നനിലെവനിലള

സനവനിധക്ടോനലമനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കുഴെനിച ഭക്ടോഗങ്ങള യഥക്ടോസമയന ടെക്ടോറനിനഗന്  നടെത്തക്ടോത്തതു മൂലെമുണക്ടോകുന്ന

ഗതക്ടോഗത പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറനിചന് പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഗുണനനിലെവക്ടോരന കുറഞ്ഞെ വസ്തുക്കളുപകയക്ടോഗനിചന് കുഴെനിച ഭക്ടോഗങ്ങള ഫനില

ലചയ്യുന്നതുമൂലെന  അപകേടെങ്ങളുന  കറക്ടോഡനിനന്  നക്ടോശവമുണക്ടോകുന്നതു  തടെയക്ടോന്  നടെപടെനി

സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

 ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  കേശഴെനിലലെ  കറക്ടോഡുകേള  കുഴെനിചന്  കകേബനിള,

കപക്ടോസ്റ്റുകേള,  ലലപപ്പുലലലെന് എന്നനിവ സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് അനുമതനി നല്കന്നതനിനുള

വദ്യവസകേള  പക്ടോലെനിക്കക്ടോനുന  പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോനുന  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലയനിലന  എകനി.

എഞനിനശയര്മക്ടോരുലടെ  കനതൃതസത്തനില  അസനി.എകനി.എഞനിനശയര്മക്ടോലരയുന  അസനി.

എഞനിനശയര്മക്ടോലരയുന ഉത്തരവക്ടോദലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  കുഴെനിച  ഭക്ടോഗങ്ങളനില  യഥക്ടോസമയന  തലന്ന  ടെക്ടോറനിനഗന്  നടെത്തക്ടോറുണന്.

എന്നക്ടോല  ചനിലെ  സന്ദര്ഭങ്ങളനില  കറക്ടോഡനില  മറ്റെന്  ഏജന്സനികേള  സക്ടോപനിക്കുന്ന

ലലപപ്പുലലലെനനിലനയുന മറ്റെന് അറ്റെകുറ്റെ പണനികേള ആവശദ്യമക്ടോയനി വരുന്ന സമയങ്ങളനിലന

കേക്ടോലെക്ടോവസയനിലലെ മക്ടോറ്റെങ്ങളക്കുന അനുസൃതമക്ടോയനി ടെക്ടോറനിനഗന് യഥക്ടോസമയന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്

സക്ടോധനിക്കക്ടോലത വരുന്നതുലകേക്ടോണന് ഗതക്ടോഗതപ്രശ്നങ്ങള ഉണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

ഇത്തരന  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള  പരമക്ടോവധനി  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണ  കേര്ശന  നനിര്കദശങ്ങള

വകുപ്പെനിലലെ ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.
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(സനി)  കുഴെനിച ഭക്ടോഗങ്ങളനില ഗുണനനിലെവക്ടോരന കുറഞ്ഞെ വസ്തുക്കള ഉപകയക്ടോഗനിചന്
ഫനില  ലചയ്യരുലതന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അഥവക്ടോ
ഏലതങനിലന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  അപ്രകേക്ടോരന  ലചയ്യുന്നതന്  കേണക്ടോല,  അവ  നശക്കന
ലചയകശഷന  ഗുണനനിലെവക്ടോരമുള  വസ്തുക്കളുപകയക്ടോഗനിചക്ടോണന്  കറക്ടോഡന്  പൂര്വ
സനിതനിയനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  മക്ടോനസല,  IS,  IRC,  MoRTH
എന്നനിവയനില നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന ലസസനിഫനികക്കഷന് അനുസരനിച്ചുമക്ടോണന്  കറക്ടോഡുകേള
പൂര്വസനിതനിയനിലെക്ടോക്കുന്നതന്. ലപക്ടോതുവനില ലലപപ്പെന് - കകേബനിള ഇടെല എന്ന കപരനില
നടെക്കുന്നതന്  ഗുരുതരമക്ടോയ  സക്ടോമത്തനികേ  ചട്ടലെനഘനമക്ടോണന്.  ഇകതപ്പെറ്റെനി  കൃതദ്യമക്ടോയ
ചട്ടങ്ങള നനിയമപ്രകേക്ടോരന ഉലണങനിലന കൃതദ്യവനികലെക്ടോപന എഞനിനശയര്മക്ടോരുലടെ ഭക്ടോഗത്തന്
പതനിവക്ടോണന്. എഞനിനശയര്മക്ടോരുലടെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നന് സര്ട്ടനിലലഫ ലചയ്യുന്ന പണനികേളുലടെ
ഉത്തവക്ടോദനിതസന ബനലപ്പെട്ടവര് വഹനികക്കണനിവരുന.

സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി കേകയ്യറ്റെന സനബനനിച പരനികശക്ടോധന

17(*257) ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില :
ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറ്റെന  സനബനനിചന്  സമയബനനിത  പരനികശക്ടോധന
നടെത്തുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പരനികശക്ടോധന  കൃതദ്യമക്ടോയനി  നടെത്തക്ടോനുന  അതന്  നനിരശക്ഷനിക്കുവക്ടോനുന
ഭരണതലെത്തനില  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  ലലകേലക്കക്ടോളക്ടോനുകദശനിക്കുന്നലതന്നന്
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പരനികശക്ടോധനകേളുലടെ വനിവരന പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തക്ടോന് നടെപടെനിലയടുക്കുകമക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി  കേകയ്യറ്റെന  സനബനനിചന്  സമയബനനിത  പരനികശക്ടോധന
നടെത്തുന്നതനിനന് ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  1957-ലലെ  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമത്തനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള
പ്രകേക്ടോരന സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിയനിലലെ കേകയ്യറ്റെങ്ങള ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന പുതനിയ കേകയ്യറ്റെങ്ങള
ഉണക്ടോകേക്ടോലത  തടെയുന്നതനിനുന  ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കന്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
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അതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില ജനില്ലക്ടോ,  തക്ടോലൂക്കന്  തലെങ്ങളനില പ്രകതദ്യകേ സസക്ടോഡുകേള
രൂപശകേരനിചന്  കേകയ്യറ്റെങ്ങളലക്കതനിലരയുള  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനിവരുന.  തകദശ
സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  അധശനതയനിലള  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനിയനിലള  കേകയ്യറ്റെങ്ങള
ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  ബനലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ  ലസകട്ടറനിമക്ടോര്ക്കുന  കറക്ടോഡന്
പുറകമക്ടോക്കന്,  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെന്  വകേ  ഭൂമനിയനിലലെ  കേകയ്യറ്റെങ്ങള  തുടെങ്ങനിയവ
ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ബനലപ്പെട്ട  എകനികേന്യൂട്ടശവന്  എഞനിനശയര്മക്ടോര്ക്കുന  കേര്ശന
നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്.

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിലയ  സനബനനിച  വനിശദമക്ടോയ  കേണക്കന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി,
കശഖരനിക്കലപ്പെട്ട മുഴുവന് ഭൂമനിയുലടെയുന വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലവബ്ലലസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചു
വരുന.

ഓഷദ്യക്ടോനനികേന് ആനന് മടറന് പക്ടോര്ക്കന്

18(*258) ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .    ഐ  .    സനി  .    ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോചനിയനില ഓഷദ്യക്ടോനനികേന് ആനന് മടറന് പക്ടോര്ക്കന് സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്
ഉകദശദ്യമുകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതനിനക്ടോയനി ആകഗക്ടോള കയക്ടോഗദ്യതക്ടോ പത്രന ക്ഷണനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഏലതക്ടോലക്ക
സക്ടോപനങ്ങളക്ടോണന് ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില മുകന്നക്ടോട്ടു വന്നനിട്ടുളതന്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പക്ടോര്ക്കന്  സക്ടോപനിക്കുകമക്ടോള  കേണല  കേക്ടോടുകേളക്കന്  നക്ടോശന
സനഭവനിക്കുലമന്ന  പരക്ടോതനി  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
എന്തു നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു?

മതദ്യബനനവന  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗുന  കേക്ടോഷന്യൂ  വദ്യവസക്ടോയവന
വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ):

(എ)  ഉണന്.  എറണക്ടോകുളത്തന്  പുതുലലവപ്പെനിന് ഓഷദ്യകനറനിയന  ആനന്  മലലറന്
ബകയക്ടോളജനിക്കല  റനിസര്ചന്  ലസനര്  സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണന്  ഉകദശനിക്കുന്നതന്.  ഫനിര്മ
വഴെനിയക്ടോണന്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  മതദ്യടൂറനിസന  വനികേസനവന  സമുദ  ശക്ടോസ്ത്ര
ഗകവഷണവന ലെക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേക്ടോണക്ടോണന്  ഇഫൗ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  ഇനദ്യയനില
ഇത്തരത്തനിലള ആദദ്യ സനരനഭമക്ടോണനിതന്.

(ബനി)  ഓഷദ്യകനറനിയന  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഫനിര്മ  ആകഗക്ടോള  കയക്ടോഗദ്യതക്ടോ
പത്രന ക്ഷണനിചനിട്ടനില്ല.
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(സനി)  നശനിക്കലപ്പെടുന്ന  കേണലക്കക്ടോടുകേളക്കന്  പകേരമക്ടോയനി  കകേക്ടോമന്കസറ്റെറനി
അകഫക്ടോര്കസഷന്  നടെത്തക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന.  കകേക്ടോമന്കസറ്റെറനി  അകഫക്ടോര്കസഷന്
നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  എറണക്ടോകുളന  കേണയന്നൂര്  തക്ടോലൂക്കനിലലെ  മരടെന്  വനികല്ലജനില
വളനക്കക്ടോടെന്  എന്ന സലെത്തന് ഏകേകദശന  40  ഏക്കര് സലെന കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.
സലെന  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്
ലെക്ടോനന് കബക്ടോര്ഡനില സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്. 15  ഏക്കകറക്ടോളന സലെത്തന് കേണലക്കക്ടോടുകേള
വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിചനിക്കുന്നതനിനന്  അനുവക്ടോദന  നലകേക്ടോന്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെന്  ലെക്ടോനന്
കബക്ടോര്ഡനികനക്ടോടെന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  സലെന എഅ്രതയുന കവഗന ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ഡനിജനിറ്റെല പക്ടോഠപുസകേങ്ങള

19(*259) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   അന്വര് സക്ടോദത്തന് :
ശശ  .    വനി  .    എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  സര്ക്കക്ടോര്,  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളനില  ഡനിജനിറ്റെല
പക്ടോഠപുസകേങ്ങള നല്കുന്ന പദ്ധതനി ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് സനി.ഡനിറ്റെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ കസക്ടോഫന്  ലവയര്
ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ഒന  മുതല  പത്തന്  വലര  കക്ടോസ്സുകേളനിലലെ  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള
ഡനിജനിടറ്റെസന് ലചയ്യുന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിരുകന്നക്ടോ; എങനില അതനിനക്ടോയനി എത്ര
തുകേയക്ടോണന് ലചലെവഴെനിചലതന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഡനിജനിറ്റെല  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  പഠനസഹക്ടോയനിയക്ടോയനി  മക്ടോറ്റെക്ടോനുള
പദ്ധതനിയുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  പരനിശശലെനന  നലകുന്നതനിനന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുലവന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  ഡനിജനിറ്റെല  രൂപത്തനില  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  സനവനിധക്ടോനന
2008  മുതല  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി  വരുനണന്.  പക്ടോഠപുസകേങ്ങളുലടെ  ഡനിജനിറ്റെല  കകേക്ടോപ്പെനികേള
എസന്.സനി.ഇ.ആര്.റ്റെനി.  ലവബ്ലലസറ്റെനില  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുനണന്.  നനിലെവനിലള
പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  ലലസറ്റെനില  ലെഭദ്യമക്ടോണന്.  ടെശചര്  ലടെകന്റ്റുകേളുലടെ  ചനിലെ  ഭക്ടോഗങ്ങളുന
മക്ടോതൃകേക്ടോ കചക്ടോദദ്യകപപ്പെറുകേളുന ഇഫൗ രശതനിയനില പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തുനണന്.
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(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി ഡനിജനിറ്റെല ലകേക്ടോളക്ടോബകററ്റെശവന് ലടെകന്റ്റെന് ബുക്കന്  (ഡനി.സനി.റ്റെനി.)
എന്ന കപക്ടോര്ട്ടല www.dct.kerala.gov.in എന്ന ലഡക്ടോലലമനനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിരുന.
ഇഫൗ കപക്ടോര്ട്ടല ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്  അതനികവഗ ഇനര്ലനറ്റെന്  ലെഭദ്യമക്ടോയ സലെങ്ങളനില
കപക്ടോലന  പ്രയക്ടോസന  കനരനിട്ടു  എനന  ഉളടെക്കത്തനില  കവണത്ര  അക്കക്ടോദമനികേന്
നനിലെവക്ടോരന  പുലെര്ത്തുന്നനിലല്ലനന ലഎടെനി@സ്കൂളനിനന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലെഭനിചതനിലനത്തുടെര്ന്നന്
ഫലെപ്രദമക്ടോയ  രൂപത്തനിലള  ലഎ.സനി.റ്റെനി.ഉളടെക്ക  വനിനദ്യക്ടോസമക്ടോണന്  ലഎടെനി@സ്കൂള
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതന്.  ഇതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ട ഡനിജനിലലറ്റെകസഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി
സനി.ഡനിറ്റെന്-നന് 2,68,54,040 രൂപ നലകേനിയനിരുന.

(സനി)  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കുള ലഎ.റ്റെനി.  പരനിശശലെനങ്ങളനില ഡനിജനിറ്റെല ഉളടെക്കന
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതന്  പ്രധക്ടോന  ഇനമക്ടോണന്.  പുതനിയ  ലലഹലടെകേന്  സ്കൂള  പദ്ധതനിയുലടെ
പശ്ചക്ടോത്തലെത്തനില നനിലെവനിലള കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള പരനിഹരനിചന് സമഗമക്ടോയ ലഎ.സനി.റ്റെനി.
പരനിശശലെന പദ്ധതനി ലഎടെനി@സ്കൂള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.

സനരക്ഷനിത അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ കസവനന

20(*260) ശശ  .   ലകേ  .   എന  .   ഷക്ടോജനി :
ലപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദന് ഹുടസന് തങ്ങള :
ശശ  .   പക്ടോറക്കല അബ്ദുല്ല :
ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനരക്ഷനിത  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  കേക്ടോരദ്യത്തനില  സര്ക്കക്ടോരനിലന  നയന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവരുലടെ  കസവനന  ഏതു  വനിധത്തനില  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തക്ടോനക്ടോണന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  ഇവലര  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനില  നനിയമനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;
എങനില എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളനില നനിന്നന് പുറത്തക്ടോയ അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് ഈ ആനുകൂലെദ്യന
ലെഭനിക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  29-1-2016-ലലെ  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  29/2016/ലപക്ടോ.വനി.വ.  പ്രകേക്ടോരന
സനരക്ഷണന  ലെഭനിചനിട്ടുള  എല്ലക്ടോ  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ/അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ  ജശവനക്കക്ടോകരയുന
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനികലെക്കക്ടോയനി പ്രസസ്തുത അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര പുനര്വനിനദ്യസനിചന് സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.



558 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

(ബനി)  തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനില നനിര്വഹണ ഉകദദ്യക്ടോഗസരക്ടോയനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  എല.പനി./യു.പനി.  സ്കൂളനിലലെ  പ്രധക്ടോനക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേലര  സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനുന
എസന്.എസന്.എ.-യുലടെ കേശഴെനില പഞക്ടോയത്തന് തലെ കസര് കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോരക്ടോയുന
ആര്.എന.എസന്.എ.  സ്കൂളുകേളനില  അധനികേനവരുന്ന  ഒഴെനിവകേളനിലന  ലഎറ്റെനി@സ്കൂളനില
വര്ക്കന്  അകറഞന്ലമനന്  വദ്യവസയനില  തുടെരുന്ന  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  പകേരമക്ടോയുന
പനി.എസന്.സനി.  റക്ടോങന്  ലെനിസന്  നനിലെവനിലെനില്ലക്ടോത്ത  തസനികേകേളനില  റഗുലെര്  നനിയമനന
നടെക്കുന്നതുവലരയുന കൂടെക്ടോലത മറ്റെന് അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ ഒഴെനിവകേളനിലന പുനര്വനിനദ്യസനിചന്
സനരക്ഷനിത ജശവനക്കക്ടോരുലടെ കസവനന ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തണലമന്നന്  5-8-2016-ലലെ
ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 134/2016/ലപക്ടോ.വനി. എന്ന ഉത്തരവനിലൂലടെ നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഇല്ല.  ഏലതങനിലന  വനിഷയത്തനില  ജനില്ലയനില  പനി.എസന്.സനി.,  ലെനിസന്
ലെഭദ്യമലല്ലങനില  പ്രസസ്തുത  വനിഷയത്തനില  നനിലെവനിലള  ഒഴെനിവകേളനില  പനി.എസന്.സനി.
മുകഖന  നനിയമനമക്ടോകുന്നതുവലര  സനരക്ഷനിത  ജശവനക്കക്ടോലര  പുനര്വനിനദ്യസനിക്കക്ടോന്
അനുവക്ടോദന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

കടക്ടോളനിനഗന് നനികരക്ടോധനന

21(*261) ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   ശനിവകുമക്ടോര് :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   ലകേ  .   എസന്  .   ശബരശനക്ടോഥന് :
ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  കടക്ടോളനിനഗന്  നനികരക്ടോധന  കേക്ടോലെയളവനില
എലനല്ലക്ടോന ആശസക്ടോസങ്ങളക്ടോണന് നലകേനിവരുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിനന്  നനിലെവനില എലനല്ലക്ടോന  പദ്ധതനികേളക്ടോണന്  നടെത്തനിവരുന്നലതന്നന്
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) പദ്ധതനി നടെപ്പെനില വരുത്തക്ടോന് ഭരണതലെത്തനില എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

മതദ്യബനനവന  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗുന  കേക്ടോഷന്യൂ  വദ്യവസക്ടോയവന
വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ):

(എ)  കടക്ടോളനിനഗന്  നനികരക്ടോധന കേക്ടോലെയളനില ലതക്ടോഴെനിലരഹനിതരക്ടോകുന്ന യനവലകൃത
കബക്ടോട്ടനിലലെ  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന  പശലെനിനഗന്  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന  അനുബന
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന സഫൗജനദ്യ കറഷന് വനിതരണന ലചയ്യുനണന്. ആയതനികലെക്കക്ടോയനി
ഇഫൗ  വര്ഷവന  20  ലെക്ഷന  രൂപ  ബഡ്ജറ്റെനില  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുള സമക്ടോദദ്യ സമക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി വനിഹനിതവന കടക്ടോളനിനഗന്
നനികരക്ടോധന കേക്ടോലെയളവനില നലകേനിവരുനണന്.
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(ബനി) 1. സഫൗജനദ്യ കറഷന്.

2. സമക്ടോദദ്യ – സമക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി

(സനി)  കടക്ടോളനിനഗന്  നനികരക്ടോധന  കേക്ടോലെയളവനില  ലതക്ടോഴെനിലരഹനിതരക്ടോകുന്ന
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന  അനുബനലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന  സഫൗജനദ്യകറഷന്
നലകുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  തുകേ  ബനലപ്പെട്ട  തശരകദശ  ജനില്ലകേളക്കന്  നലകുന.
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  സഫൗജനദ്യകറഷന്  നലകേനിയതനിനുള  ബനിലെന് ല്ല്  ഭക്ഷദ്യ
സനിവനില  സലലപസന്  വകുപ്പെനിലനനിനന  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയന്  ലചലെവക്ടോയ  തുകേ  ജനില്ലക്ടോ
ഓഫശസര്മക്ടോര് മക്ടോറനി  നലകുന.  സമക്ടോദദ്യ ആശസക്ടോസ പദ്ധതനി വനിഹനിതന ബനലപ്പെട്ട
ജനില്ലക്ടോ  ഓഫശസര്മക്ടോര്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ  അക്കഫൗണനികലെയന്  ബക്ടോങന്  മുകഖന
ഡനി.ബനി.റ്റെനി.-യനിലൂലടെ നലകുന.

അഡശഷണല സനില അകേസനിസനിഷന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന

22(*262) ശശ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശശമതനി ഇ  .   എസന്  .   ബനിജനികമക്ടോള :
ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് :
ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  അഡശഷണല  സനില  അകേസനിസനിഷന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമനിലന്റ  (ASAP)
ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സ്കൂള,  കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കനിടെയനില  അസക്ടോപന്,  കസറ്റെന്  സനില
ഡവലെപ്ലമനന് കപ്രക്ടോജകന് തുടെങ്ങനിയവ ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുള സസക്ടോധശനന എത്രകത്തക്ടോളമക്ടോലണന്നന്
വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  അസക്ടോപന് വനിപുലെലപ്പെടുത്തുന്നതന് സനബനനിചന് എലനങനിലന ആകലെക്ടോചനയുകണക്ടോ
എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  ഹയര്ലസക്കണറനി,  ബനിരുദ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് ലറഗുലെര് പഠനകത്തക്ടോലടെക്ടോപ്പെന
തക്ടോല്പരദ്യമുള  ലതക്ടോഴെനില  കമഖലെകേളനില  പരനിശശലെനന  നലകേനി  അവരുലടെ  ലതക്ടോഴെനില
ക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ എന്നതക്ടോണന് പദ്ധതനിയുലടെ മുഖദ്യ ഉകദശന. ഇതുവഴെനി 3,10,200
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  അവരുലടെ  അഭനിരുചനിക്കനുസൃതമക്ടോയ  ലതക്ടോഴെനില  കമഖലെയനില
ലലവദഗ്ധദ്യന  നലകുവക്ടോന്  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരുന.  ഇന്ഡസ്ട്രനിയുകടെയുന  സര്ക്കക്ടോരനിലനയുന
സനയുക്ത സര്ട്ടനിഫനികക്കഷന് നലകുവക്ടോനുന ഉകദശനിചനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  അസക്ടോപന് പരനിശശലെനന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ ലതക്ടോഴെനില

ക്ഷമതക്ടോ  പഠനന  നടെത്തനിയ  ഏഷദ്യന്  ഡവലെപ്ലമനന്  ബക്ടോങനിലന  കേണ്സളട്ടനന്

ഏജന്സനി അസക്ടോപന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  പരനിശശലെനന  ലെഭനിച വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്

പരനിശശലെനന  സനിദ്ധനിക്കക്ടോത്ത  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലളക്കക്ടോള  ഇനഗശഷന്  ഭക്ടോഷക്ടോ  പ്രവശണദ്യന,

ദത്ത കശഖരണന,  അവകലെക്ടോകേനന,  കേസക്ടോണനികറ്റെറ്റെശവന് എബനിലെനിറ്റെനി,  വദ്യക്തനിഗത മനികേവന്

എന്നനിവയനില  മുന്നനിട്ടന്  നനിലക്കുന്നതക്ടോയനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഹയര്ലസക്കനറനി

സ്കൂളുകേളനിലലെയുന ആര്ട്സന് & സയന്സന് കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെയുന അസക്ടോപന് പരനിശശലെനന

പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ  വനിദദ്യക്ടോര്ഥനികേളനില  മനികേച  ആശയവനിനനിമയപക്ടോടെവന  കേമന്യൂട്ടര്

ഉപകയക്ടോഗക്ഷമതയുന കേണവരുന. ലതക്ടോഴെനില കമഖലെയുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ട ലലനപുണദ്യ

പരനിശശലെനന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനില  അതതു  കമഖലെകേളനിലലെ  ലതക്ടോഴെനില  അഭനിരുചനിയുന

കേക്ടോരദ്യനനിര്വഹണ  പക്ടോടെവവന  വര്ദ്ധനിചതക്ടോയനി  കേക്ടോണുന.  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്

ലതക്ടോഴെനില ലചയ്യുന്നതനിനുള ആഭനിമുഖദ്യന വര്ദ്ധനിചതക്ടോയുന കേക്ടോണുന.

അസക്ടോപ്പെനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നടെത്തലപ്പെടുന്ന  ലടയനിനനിനഗന്  പക്ടോര്ട്ണര്  സനില

പരനിശശലെനന  ലെഭനിച  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലള  അസക്ടോപ്പെനിലന  സനില  ഡവലെപ്ലമനന്

എകനികേന്യൂട്ടശവകേളക്കന്  ആവശദ്യമക്ടോയനി  മനികേച  അഭനിമുഖ  പരശക്ഷക്ടോപക്ടോടെവവന  ആശയ

വനിനനിമയകശഷനിയുന  കനടെനിയനിട്ടുളതക്ടോയനി  കബക്ടോദ്ധദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ഇവരനില  700-ല

അധനികേന  കപര്  അസക്ടോപ്പെനിലന  പരനിശശലെകേരക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  അസക്ടോപന്

പരനിശശലെനന  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ  നനിരവധനി  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  വദ്യതദ്യസ  ലതക്ടോഴെനില

കമഖലെകേളനില ലതക്ടോഴെനില കനടെനിയനിട്ടുളതക്ടോയുന മനികേച പ്രവര്ത്തനന നടെത്തുന്നതക്ടോയുന

ലതക്ടോഴെനില കമഖലെകേളനില നനിനന  വനിവരന  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  അസക്ടോപ്പെന്  അതനിലന സനില

ഡവലെപ്ലമനന് ലസനറുകേളനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള ലനറ്റെന് വര്ക്കന് കേമന്യൂട്ടര് ലെക്ടോബുകേളുന

നവശകേരനിച കക്ടോസന്  മുറനികേളുന  പഠനസഫൗകേരദ്യങ്ങളുന  അതതന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ

അദ്ധദ്യക്ടോപനത്തനിനന്  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുന്നതന്  വഴെനി  ഈ  സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  പഠന

സഫൗകേരദ്യങ്ങള ലമചലപ്പെടുത്തക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  ആദദ്യഘട്ടത്തനില ഹയര്ലസക്കനറനി ആര്ട്സന്  &  സയന്സന് കകേക്ടോകളജന്

വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുമക്ടോത്രന  നലകേനിയനിരുന്ന  അസക്ടോപന്  പരനിശശലെനന  ഇകപ്പെക്ടോള

കവക്ടോകക്കഷണല ഹയര്ലസക്കണറനി വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന നലകേനിവരുന. കകേരളത്തനിലലെ

യൂണനികവഴനിറ്റെനികേളുലടെ  സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്

യൂണനികവഴനിറ്റെനി ഇന്കഗഷന് കമക്ടോഡലെനില ലലനപുണദ്യ പരനിശശലെനന ഇഫൗ വര്ഷനമുതല

ആരനഭനിക്കുകേയക്ടോണന്.
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പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനിയനില തക്ടോമസനിച്ചുവരുന്ന കുടുനബങ്ങളക്കന് പട്ടയന

23(*263) ശശ  .   എസന്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന് :
ശശ  .   ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി :
ശശ  .   ലകേ  .   ബക്ടോബു :
ശശ  .    കേക്ടോരക്ടോട്ടന്  റസക്ടോഖന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനിയനില  കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി  തക്ടോമസനിചന്  വരുന്ന
കുടുനബങ്ങളക്കന്  പട്ടയന  നലകുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന  കുടുനബങ്ങളക്കന്  പട്ടയന  നലകുന്നതനിനുള  നടെപടെനി
തസരനിതലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  1-8-1971-നന്  മുമന്  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനിയനില  കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി
തക്ടോമസനിച്ചുവരുന്നവര്ക്കന് ലലകേവശഭൂമനി പതനിച്ചുലെഭനിക്കുന്നതനിനുള അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിക്കുന്ന
മുറയന്  1964-ലലെ  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ട  പ്രകേക്ടോരവന  1995-ലലെ  മുനനിസനിപ്പെല
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ടപ്രകേക്ടോരവന  യഥക്ടോകമന  പഞക്ടോയത്തന്  പ്രകദശത്തുന
മുനനിസനിപ്പെല കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് പ്രകദശത്തുന ഭൂമനി പതനിച്ചുനലകുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചു  വരുന.  എന്നക്ടോല  വനികല്ലജന്  കരഖകേള  പ്രകേക്ടോരന  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  അധനികേക്ടോര  പരനിധനിയനില വരുന്നതുന പതനിവനിനന്  വനികധയമല്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ
പുഴെ, നദനി, കതക്ടോടെന്, കേക്ടോയല, ചക്ടോനല, കറക്ടോഡന് പുറകമക്ടോക്കുകേളനില തക്ടോമസനിക്കുന്നവര്ക്കന്
ലലകേവശകരഖ മക്ടോത്രമക്ടോണന്  നലകുന്നതന്.  CRZ  (കകേക്ടോസല ലറഗുകലെഷന് കസക്ടോണ്)
പരനിധനിയനില വരുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില പട്ടയങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നതനിനന് കകേന്ദ്രക്ടോനുമതനി
ആവശദ്യമക്ടോണന്.

(ബനി)  നനിലെവനിലള ചട്ടങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില അര്ഹത പരനികശക്ടോധനിചന്
പട്ടയന നലകേനിവരുന.

മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി കുടുനബങ്ങളക്കുള ഭവനപദ്ധതനി

24(*264) ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി :
ശശ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മക്ടോകനി :
ശശ  .    പുരുഷന്  കേടെലണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കുടുനബങ്ങളക്കക്ടോയുള  ഭവനപദ്ധതനി  കൂടുതല
പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോയ രശതനിയനില പുനനഃസനഘടെനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  ഉലണങനില
അതനിലന വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഭൂമനിയനില്ലക്ടോത്ത  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കുടുനബങ്ങളക്കന്  സലെന  വക്ടോങ്ങനി
വശടുവയക്ടോനക്ടോയനി  നനിലെവനില  പദ്ധതനിയുകണക്ടോ;  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  പുതുതക്ടോയനി  എനന്
ലചയ്യക്ടോനക്ടോണുകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സമുചയന  പണനിതു  നലകേക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; ഉലണങനില അതനിലന വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

മതദ്യബനനവന  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗുന  കേക്ടോഷന്യൂ  വദ്യവസക്ടോയവന
വകുപ്പുമനനി (ശശമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുട്ടനി അമ):

(എ)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കമഖലെയനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവനന  എന്ന  ലെക്ഷദ്യത്തനിനക്ടോയനി
ഭവനരഹനിതരക്ടോയ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭവനന  പണനിയുന്നതനിനന്  2  ലെക്ഷന
രൂപ വശതന ധനസഹക്ടോയന നലകുന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭൂമനി  വക്ടോങ്ങനി  വശടെന്  വയ്ക്കുന്നതനിനുള  പദ്ധതനി  ഇഫൗ
വര്ഷനമുതല  ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.  അടുത്ത  വര്ഷനമുതല  ഭവനനനിര്മക്ടോണത്തനിനുള
ധനസഹക്ടോയന യൂണനിലറ്റെക്ടോന്നനിനന് 3 ലെക്ഷന രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന.

(ബനി)  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭവന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  3  ലസനന്  വലര  വസ്തു
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന്  6  ലെക്ഷന  രൂപ  ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി  അനുവദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി
ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.  ആദദ്യവര്ഷലമന്ന  നനിലെയനില  തശരകദശ  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോയനി  800
ഗുണകഭക്ടോക്തക്കളക്കന്  ധനസഹക്ടോയന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  4,800  ലെക്ഷന  രൂപ
നശക്കനി വചനിട്ടുണന്. ഇതനിനു പുറലമ കേടെലെക്ടോകമണനമൂലെന ഭൂമനിയുന വശടുന നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്ക്കന്
ഭൂമനിയുന  വശടുന  നലകുന്നതനിനന്  പരമക്ടോവധനി  ധനസഹക്ടോയന  10  ലെക്ഷന  രൂപ
അനുവദനിക്കുന്ന  പുതനിയ  പുനരധനിവക്ടോസ  പദ്ധതനിയുന  ഇഫൗ  വര്ഷന  മുതല
ആരനഭനിക്കുനണന്.

(സനി)  ഉണന്.  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സമുചയന  പണനിയക്ടോന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  സലെന
ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നനിടെങ്ങളനില  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  സമുചയന  പണനിയുന്നതനിനന്  ഉകദശനിക്കുന.  നടെപ്പു
വര്ഷന  തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനില  മുട്ടത്തറ,  പൂന്തുറ  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലന  ലകേക്ടോല്ലന
ജനില്ലയനില ഒരനിടെത്തുന ആലെപ്പുഴെ ജനില്ലയനിലലെ പുറക്കക്ടോടുന മലെപ്പുറന ജനില്ലയനിലലെ തക്ടോനൂരുന
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  ചക്ടോലെനില,  കഗക്ടോപക്ടോലെകപട്ട,  തയ്യനില  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലന
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനിലലെ അഴെനിയൂരുന ഫക്ടോറ്റുകേള നനിര്മനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലലെ എന്.എന.ആര്. ജശവനക്കക്ടോര്

25(*265) ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശശ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരശന്ദ്രന് :
ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  വശങ്ങളനിലള ഓടെകേളനില  മണ്ണടെനിഞ്ഞെന്
ലവളന  ഒഴുകേനി  കപക്ടോകുന്നതനിനുള  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള  അടെയുന്നതുമൂലെന  കറക്ടോഡുകേളനില
ലവളലക്കട്ടുണക്ടോയനി നശനിക്കുന്നതു ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  കറക്ടോഡുകേളനില  ഉണക്ടോകുന്ന  ലചറനിയ  കുഴെനികേള  യഥക്ടോസമയന  അടെയക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോത്തതുമൂലെന വലെനിയ ഗട്ടറുകേളക്ടോയനി മക്ടോറുന്ന അവസ ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനില  എന്.എന.ആര്.(കനക്ടോണ്  മസ്ദൂര്  കറക്ടോള)
ജശവനക്കക്ടോര് നനിലെവനിലകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില പ്രസ്തുത സമ്പ്രദക്ടോയന  പുനനഃസക്ടോപനിക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ഡനി)  കറക്ടോഡുകേളനില  ഉണക്ടോകുന്ന  കുഴെനികേള  യഥക്ടോസമയന  അടെയ്ക്കുന്നതനിനുന
ഓടെകേള വൃത്തനിയക്ടോക്കനി ലവളലക്കട്ടുകേള ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന കറക്ടോഡനിലലെ അനധനികൃത
ടകേകയ്യറ്റെങ്ങള  യഥക്ടോസമയന  കമലെധനികേക്ടോരനികേളുലടെ  ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന
എന്.എന.ആര്.  സമ്പ്രദക്ടോയന  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുകേ  വഴെനി  സക്ടോധനിയ്ക്കുലമന്ന  കേക്ടോരദ്യന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ&ബനി)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ഇത്തരന  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മഴെക്കക്ടോലെത്തനിനുമുമക്ടോയനിതലന്ന  ഓടെകേളനിലന  കേലങ്കുകേളനിലന  മണ്ണടെനിഞ്ഞെന്
കേനിടെക്കുന്നതന്  മക്ടോറ്റെനി  വൃത്തനിയക്ടോക്കനി  മഴെലവളളന  സുഗമമക്ടോയനി  ഒഴുകേനികപ്പെക്ടോകേക്ടോനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോറുണന്.  ഇഫൗ വര്ഷന ടെനി പ്രവൃത്തനികേളക്കക്ടോയനി  19.29  കകേക്ടോടെനി
രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  കറക്ടോഡുകേളനിലണക്ടോകുന്ന  ലചറനിയ  കുഴെനികേള  premixed
bitumen compound ഉപകയക്ടോഗനിചന് നനികേത്തനിവരുന.

(സനി&ഡനി) ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനില എന്.എന.ആര്. (കനക്ടോണ് മസ്ദൂര് കറക്ടോള)
ജശവനക്കക്ടോര്  നനിലെവനിലെനില്ല.  കറക്ടോഡുകേളനില  ഉണക്ടോകുന്ന  കുഴെനികേള  യഥക്ടോസമയന
അടെയ്ക്കുന്നതനിനുന ഓടെകേള വൃത്തനിയക്ടോക്കനി ലവളലക്കട്ടന് ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന കറക്ടോഡനിലലെ
അനധനികൃത  കേകയ്യറ്റെങ്ങള  യഥക്ടോസമയന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന  എന്.എന.ആര്.
സമ്പ്രദക്ടോയന സഹക്ടോയകേരമക്ടോയനിരുന.  എന്നക്ടോല ആയതന് ഇല്ലക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യത്തനില
സനസക്ടോനത്തന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  കറക്ടോഡുകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
കേക്ടോലനടെയക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുന  വക്ടോഹനങ്ങളക്കുന  സുരക്ഷനിതയക്ടോത്ര  സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനു
കവണനി  കകേരള  ലലഹകവ  ലപ്രക്ടോട്ടക്ഷന്  ആകന്  ബക്ടോധകേമക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണന
എകനി.എഞനിനശയലറ ലലഹകവ അകതക്ടോറനിറ്റെനി ആയനി നനിയമനിച്ചുലകേക്ടോണന സ.ഉ.(ലലകേ)
നമര്  63/16/ലപക്ടോമവ പ്രകേക്ടോരന ഉത്തരവക്ടോയനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഇഫൗ
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില എന്.  എന.  ആര്.  സമ്പ്രദക്ടോയന പുനനഃസക്ടോപനികക്കണ സക്ടോഹചരദ്യന
കേക്ടോണുന്നനില്ല.  കൂടെക്ടോലത ഇത്തരന ലമയനിനനന്സന് പ്രവൃത്തനികേള നടെത്തുന്നതനിനന്  ഒരു
ലമയനിനനന്സന് വനിഭക്ടോഗന തുടെങ്ങുന്ന കേക്ടോരദ്യന സജശവ പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.
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പക്ടോലെങ്ങളുലടെ കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന

26(*266) ശശ  .   കേക്ടോരക്ടോട്ടന് റസക്ടോഖന് :
ശശ  .   കജക്ടോര്ജന് എന  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ബക്ടോബു :
ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിനന്  കേശഴെനിലള  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന
സനബനനിചന് സര്കവ നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി) കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന വന്ന പക്ടോലെങ്ങള എന്നന് നനിര്മനിചവയക്ടോലണനന ഇവയുലടെ
അപകേടെസനിതനി സനബനനിച്ചുന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന പക്ടോലെങ്ങളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അടെനിയനരമക്ടോയനി ഫണന്
വകേയനിരുത്തക്ടോനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ജനി  .   സുധക്ടോകേരന്):

(എ&ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗത്തനിലന
അധശനതയനിലള  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന  സനബനനിചന്  വനിവരങ്ങള
പരനികശക്ടോധനിചന് കരഖലപ്പെടുത്തക്ടോറുണന്. പ്രസ്തുത കരഖകേള പ്രകേക്ടോരന ലചറുതുന വലതുമക്ടോയനി
1806  പക്ടോലെങ്ങളക്ടോണന്  ഇഫൗ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലന  അധശനതയനിലളതന്.  കൂടെക്ടോലത
കകേരളത്തനിലലെ കദശശയപക്ടോതയനില വരുന്ന എല്ലക്ടോ പക്ടോലെങ്ങളുകടെയുന സര്കവ നടെത്തക്ടോന്
കകേന്ദ്ര കറക്ടോഡന് ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയന M/s SN Bhobe & Associates Pvt. Ltd -ഉന
ആയനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് കേരക്ടോറനില ഏര്പ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  അവരുലടെ സര്കവ തശരുന്നമുറയന്
കകേന്ദ്ര  ഗതക്ടോഗത  മനക്ടോലെയത്തനില  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിനുന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  കേനിട്ടുന്നതക്ടോണന്.  ഇഫൗ  പക്ടോലെങ്ങള  എന്നന്
നനിര്മനിചവയക്ടോലണനന  ആ  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  നനിലെവനിലെലത്ത  സനിതനി  സനബനനിച
വനിവരങ്ങളുന അനുബനമക്ടോയനി ഉളടെക്കന ലചയ്യുന.*

(സനി)  ഇതനില  61  പക്ടോലെങ്ങളക്കന്  പുനര്  നനിര്മക്ടോണന  ആവശദ്യമക്ടോയനി
കേണക്കക്ടോക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  വനിവനിധ പക്ടോലെങ്ങളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനുള നനിര്കദശങ്ങള
സര്ക്കക്ടോരനില  ലെഭനിയ്ക്കുന്നതനുസരനിചന്  ഇതു  സനബനനിച  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളുലടെ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യ വനികേസനന

27(*267) ശശ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമക്ടോര് :
ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
എലനല്ലക്ടോന  പദ്ധതനികേളക്ടോണന്  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേലള അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര നനിലെവക്ടോരത്തനികലെക്കന് ഉയര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
സ്കൂളുകേളനില  വനിപുലെമക്ടോയ  ടലെബ്രറനി,  ആധുനനികേ  സഫൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയ  ലെകബക്ടോറട്ടറനി,
ഓഡനികറ്റെക്ടോറനിയന,  സജശകേരണങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയ  ഭക്ഷണ  മുറനികേള  മുതലെക്ടോയവ
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) എത്ര സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേലളയക്ടോണന് പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോന്
ഉകദശനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചന്  ഈ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
എന.എല.എ.-മക്ടോരനിലനനിനന മറ്റുന ലെഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനികന്മേല വകുപ്പെന് കമധക്ടോവനിയുലടെ
ശനിപക്ടോര്ശയുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  അര്ഹമക്ടോയവയനികന്മേല  സമയബനനിതമക്ടോയനി
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. ലലപ്രമറനി/അപ്പെര് ലലപ്രമറനി/ലലഹസ്കൂള തലെത്തനിലള
സ്കൂള  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണവന  ഹയര്  ലസക്കണറനി/ലവക്ടോകക്കഷണല
ഹയര്ലസക്കനറനി  തലെത്തനിലള  സ്കൂളുകേളുലടെ  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണവന
ലെകബക്ടോറട്ടറനികേളുലടെ നവശകേരണവമക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളുലടെ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ
വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള പദ്ധതനികേള.

(ബനി)  2016-17-ലലെ  പുതുക്കനിയ  ബജറ്റെനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  പദ്ധതനികേളനില
സ്കൂളുകേലള  അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  നനിലെവക്ടോരത്തനികലെയന്  ഉയര്ത്തുന്നതന്  സനബനനിച
പ്രക്ടോരനഭനടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഇഫൗ  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലലഹസ്കൂള-
ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലെത്തനില  ലഎ.സനി.റ്റെനി.  അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനി  സക്ടോര്ട്ടന്
കക്ടോസുകേളനില  സസകേക്ടോരദ്യ  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  പഠനന  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.

(സനി) 1000 സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേള.

(ഡനി) നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു വരുന.
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കസക്ടോര്ട്സന് സ്കൂളുകേളുലടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

28(*T268) ശശ  .   വനി  .   കജക്ടോയനി :
ശശ  .   റ്റെനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷന് :
ശശ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി :
ശശ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മക്ടോകനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കസക്ടോര്ട്സന് സ്കൂളുകേളുലടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലെക്ടോകേനന ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  കേക്ടോലെക്ടോനുസൃതമക്ടോയനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനന് എലനങനിലന പദ്ധതനിയുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ  പരനിശശലെന  ഉപകേരണങ്ങളുലടെയുന  പരനിശശലെകേരുലടെയുന
അഭക്ടോവന പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി ബക്ടോധനിചനിട്ടുളതന് പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഓകരക്ടോ  കസക്ടോര്ട്സന്  സ്കൂളനിലനയുന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൃതദ്യമക്ടോയനി
കമക്ടോണനിറ്റെറനിങ്ങന് നടെത്തുന്നതനിനന് ജനപ്രതനിനനിധനികേളടെങ്ങുന്ന കേമനിറ്റെനി രൂപശകേരനിക്കക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ) ഉണന്. അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങളുലടെ അഭക്ടോവന സ്കൂളനിലന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള
പരനിമനിതലപ്പെടുത്തുനണന്.

(ബനി) അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങളക്കന് രണന് കസക്ടോര്ട്സന് സ്കൂളനിനുനകൂടെനി 10 കകേക്ടോടെനി
രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണന്. 2016-17 ബഡ്ജറ്റെനില 17 കകേക്ടോടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(സനി&ഡനി) പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

പ്രശ-ടപ്രമറനി സ്കൂളുകേള

29(*269) ശശ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷന്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതു  വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങകളക്ടോടെന്  കചര്ന്നന്  പ്രശടപ്രമറനി  സ്കൂളുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണക്ടോ;  എങനില  സര്ക്കക്ടോര്  അനുമതനികയക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോകണക്ടോ  ഇവ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  അനുമതനിയനില്ലക്ടോലത പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവയ്ലക്കതനിലര
വകുപ്പുതലെ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രശ-ടപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളക്കന് സര്ക്കക്ടോര് അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള
മക്ടോനദണ്ഡന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

*T   മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന
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(സനി)  പ്രശ-ടപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനില  പഠനിപ്പെനിക്കുന്ന  അധദ്യക്ടോപകേരുന  ആയമക്ടോരുന
സര്ക്കക്ടോര്  നനിയമനന  ലെഭനിചവരക്ടോകണക്ടോ;  അലല്ലങനില  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  കജക്ടോലെനി
ലചയ്യുന്ന ഇവരുലടെ കവതനന ആരക്ടോണന് നലകുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രശ-ടപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളക്കന്  പ്രകതദ്യകേ  സനിലെബസ്സുന  കേരനിക്കുലെവന
നനിലെവനിലകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ)  ഉണന്.  സര്ക്കക്ടോര് കനരനിട്ടന്  നടെത്തുന്നതുന സര്ക്കക്ടോര് അനുമതനികയക്ടോടുകൂടെനി
പനി.റ്റെനി.എ.-യുലടെ നനിയനണത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതുമക്ടോയ പ്രശലലപ്രമറനികേള ലപക്ടോതു
വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങകളക്ടോടെന്  കചര്ന്നന്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനില
അനുമതനിയനില്ലക്ടോലത പ്രശലലപ്രമറനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  പനി.റ്റെനി.എ.-യുലടെ  നനിയനണത്തനില  പ്രശലലപ്രമറനി  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്
5-7-1988-ലലെ  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  2453/88/ലപക്ടോ.വനി.വ  പ്രകേക്ടോരന  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖ
പുറത്തനിറക്കനിയനിരുന.  പകേര്പ്പെന്  അനുബനമക്ടോയനി  കചര്ത്തനിട്ടുണന്.* 7-12-2012-നു
മുമക്ടോയനി  തുടെങ്ങനിയ  പ്രശ-ലലപ്രമറനികേളക്കന്  മക്ടോത്രകമ  സര്ക്കക്ടോര്  അനഗശകേക്ടോരന
നലകേനിയനിട്ടുള.

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര്  കനരനിട്ടന്  നടെത്തുന്ന  പ്രശലലപ്രമറനികേളനിലലെ  ജശവനക്കക്ടോര്
പനി.എസന്.സനി. മുകഖന നനിയമനന കനടെനിയവരുന സര്ക്കക്ടോര് നനിയമനന ലെഭനിചവരുമക്ടോണന്.
പനി.റ്റെനി.എ.-യുലടെ നനിയനണത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന പ്രശലലപ്രമറനികേളനിലലെ ജശവനക്കക്ടോലര
നനിയമനിചനിട്ടുളതന്  പനി.റ്റെനി.എ.-യക്ടോണന്.  ബഹു.  ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയുലടെ  ഉത്തരവനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില സര്ക്കക്ടോര് ഇവര്ക്കന് ഓണകററനിയന നലകേനിവരുന.

(ഡനി)  പ്രശ-ലലപ്രമറനിക്കന് ഏകേശകേരനിച കേരനിക്കുലെവന സനിലെബസുന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
11-8-2014-ലലെ സ.ഉ(എനഎസന്.) 158/2014/ലപക്ടോ.വനി.വ പ്രകേക്ടോരന അതനിനന് സര്ക്കക്ടോര്
അനഗശകേക്ടോരവന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

സ്കൂള കുട്ടനികേളക്കന് സഫൗജനദ്യ അരനി വനിതരണന

30(*270) ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന കുഞ്ഞെന് :
ശശ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദന് കേബശര് :
ശശ  .   എന  .   ഉമര് :
കഡക്ടോ  .    എന  .    ലകേ  .    മുനശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഓണകത്തക്ടോടെനുബനനിചന് സ്കൂള കുട്ടനികേളക്കന് നലകേനിവന്ന സഫൗജനദ്യ അരനി
വനിതരണന  ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  മക്ടോത്രന  നടെത്തക്ടോനനിടെയക്ടോയ  സക്ടോഹചരദ്യലത്തക്കുറനിചന്
അകനസഷനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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(ബനി) ഉലണങനില വനിശദവനിവരന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  ബകശദനികനക്ടോടെനുബനനിചന്  ഇത്തരത്തനില  സഫൗജനദ്യ  ഭക്ഷദ്യധക്ടോനദ്യ
വനിതരണന പതനിവകണക്ടോ;  ഉലണങനില ഇത്തവണ അതന് നടെന്നനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില
കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവശന്ദ്രനക്ടോഥന്  ):

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  ഇഫൗ  വര്ഷലത്ത  ഓണക്ടോവധനിക്കന്  സ്കൂള  അടെയ്ക്കുന്ന  9-9-2016  വലര
സനസക്ടോനത്തന്  സഫൗജനദ്യ  അരനി  വനിതരണന  60%  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണക്ടോയനിരുന.
10,11,12,13  എന്നശ  തശയതനികേളനില  സ്കൂള  അവധനിയക്ടോയനിരുന്നനിട്ടുന  സഫൗജനദ്യ  അരനി
വനിതരണന  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  സ്കൂളുകേള  തുറനപ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുന  കമല
ദനിവസങ്ങളനില  10%  കൂടെനി വനിതരണന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകേയുന വനിതരണന  70%  ആയനി
വര്ദ്ധനിക്കുകേയുന ലചയ്തു.  തുടെര്ന്നന്  30-9-2016-നന് സനസക്ടോനത്തന് എല്ലക്ടോ സ്കൂളുകേളനിലന
സഫൗജനദ്യ അരനി വനിതരണന പൂര്ത്തനിയക്ടോയതക്ടോയനി DPI റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന്.

(സനി) ഇല്ല.

(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത കചക്ടോദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള

നനിര്മക്ടോണ പുകരക്ടോഗതനി വനിലെയനിരുത്തുവക്ടോന് പ്രതനിമക്ടോസകയക്ടോഗന കചരുന്നതനിനന്
സനിരന സനവനിധക്ടോനന

1(2063) ശശ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മക്ടോകനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലപക്ടോതു  മരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  നടെത്തുന്ന  പണനികേള  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുന,  ആയതനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പുകരക്ടോഗതനി  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനുന,
മണ്ഡലെന അടെനിസക്ടോനത്തനില എന.  എല.  എ.  മക്ടോരുലടെ കനതൃതസത്തനില പ്രതനിമക്ടോസന
കയക്ടോഗന  കചരുന്നതനിനന്  സനിരന  സനവനിധക്ടോനന  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്ന  കേക്ടോരദ്യന
പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  നടെത്തുന്ന  പണനികേള  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുന  ആയതനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പുകരക്ടോഗതനി  വനിലെയനിരുത്തു
ന്നതനിനുമക്ടോയനി  മണ്ഡലെന  എന.എല.എ.-മക്ടോരുലടെ  ആവശദ്യ  പ്രകേക്ടോരന  അവരുലടെ
കനതൃതസത്തനില  കയക്ടോഗന  നടെനവരുന.   ആയതന്  പ്രതനിമക്ടോസന  നടെത്തുന്ന  കേക്ടോരദ്യന
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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2(2064) ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   അന്വര് സക്ടോദത്തന് :
ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .    കറക്ടോജനി  എന  .    കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  കറക്ടോഡുകേള  കദശശയ  നനിലെവക്ടോരത്തനികലെക്കന്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനങനിലന  പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ;

(ബനി)  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  അറ്റെകുറ്റെപണനികേളക്കന്  പ്രതനിവര്ഷന  സനസക്ടോനന  എത്ര
കകേക്ടോടെനി രൂപ ലചലെവഴെനിക്കുനലണന്നന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷന്  പക്ടോകക്കജനിലന,  അപ്ഗകഡഷന്  പക്ടോകക്കജനിലന
ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള  കറക്ടോഡുകേള  ദശര്ഘകേക്ടോലെന  തകേരക്ടോതനിരനിക്കുവക്ടോനുള  എനന്
സനവനിധക്ടോനമക്ടോണന് ടകേലക്കക്ടോണനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  കദശശയപക്ടോത  വനിഭക്ടോഗത്തനിന്കേശഴെനിലള
കറക്ടോഡുകേലളല്ലക്ടോനതലന്ന  ഐ.ആര്.സനി.  ലസസനിഫനികക്കഷനുന  കമക്ടോര്ത്തന്  ടഗഡന്
ടലെന്സുന അനുസരനിചന് കദശശയ നനിലെവക്ടോരത്തനിലെക്ടോണന് നനിര്മനിചനിട്ടുളതന്.  കൂടെക്ടോലത
കദശശയപക്ടോത  വനികേസനവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  സനസക്ടോനലത്ത  കദശശയപക്ടോത
ഒഴെനിലകേയുള  സനസക്ടോന  പക്ടോതകേള,  കമജര്  ജനില്ലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേള,  മറ്റെന്  പ്രധക്ടോന
കറക്ടോഡുകേള,  അനര്സനസക്ടോന പക്ടോതകേള,  സക്ടോമത്തനികേ പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുള പക്ടോതകേള
എന്നനിവ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന സനി.ആര്.എഫന്.  പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന അനുമതനി ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന്  കദശശയ നനിലെവക്ടോരത്തനില നവശകേരനിക്കുനണന്.
കകേരള കറക്ടോഡന് ഫണന് കബക്ടോര്ഡനിലന ആഭനിമുഖദ്യത്തനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന നഗരകറക്ടോഡന്
വനികേസന പദ്ധതനികേളനില കദശശയ  നനിലെവക്ടോരത്തനിലെക്ടോണന്  കറക്ടോഡുകേള പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതന്.
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗത്തനിലന അധശനതയനിലള
SH/MDR  എന്നനിവ  കദശശയ   നനിലെവക്ടോരത്തനില  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
MORTH  specification  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്  നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള എസനികമറ്റുകേള
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  വരുനണന്.   പരമരക്ടോഗതമക്ടോയ  20  mm
chipping carpet ഉപകയക്ടോഗനിചന് ഉപരനിതലെന പുതുക്കുന്നതനിനന് പകേരന ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി
SH-ലന   MDR-ലന ആധുനനികേ നനിലെവക്ടോരത്തനിലള    BM & BC   ഉപകയക്ടോഗനിചന്
ഉപരനിതലെന പുതുക്കല പ്രവൃത്തനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  ബനിറ്റുമനിന്സന് ലമക്കക്ടോഡന,
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ബനിറ്റുമനിന്സന്  കകേക്ടോണ്കശറ്റെന്  എന്നനിവ  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  കറക്ടോഡുകേള  നനിര്മനിക്കുകേയുന
ഇതുകൂടെക്ടോലത ലറകകക്ടോ റനിഫകശവന് ടസന്കബക്ടോര്ഡുകേളുന കറക്ടോഡന്  മക്ടോര്ക്കനിനഗന് എന്നശ
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  സനവനിധക്ടോനവന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  അപകേടെങ്ങള  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്ന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഫണനിലന ലെഭദ്യത അനുസരനിചന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലന
കേശഴെനിലള  എല്ലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളുന  കദശശയനനിലെവക്ടോരത്തനില  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കദശശയ പക്ടോതക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനിന്കേശഴെനില കറക്ടോഡുകേളുലടെ അറ്റെകുറ്റെപണനികേള
ക്കക്ടോയനി സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് കേഴെനിഞ്ഞെ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന 67.97 ലെക്ഷന രൂപയുന
കറക്ടോഡന് വനിഭക്ടോഗത്തനില കേഴെനിഞ്ഞെ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന   899.86   കകേക്ടോടെനി രൂപയുന
ലചലെവഴെനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)   അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  നനിലെവക്ടോരത്തനിലള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചക്ടോണന്
ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.  കറക്ടോഡുകേള  നനിര്മനിക്കുന്നതന്.   നനിര്മക്ടോണ  സക്ടോമഗനികേളക്കുള
ലടെസ്റ്റുകേള  പണനിസലെത്തുതലന്ന  ലെക്ടോബുകേള  സജമക്ടോക്കനി  ലടെസന്  ലചയ്തു  ഉറപ്പു
വരുത്തനിയക്ടോണന്  നനിര്മക്ടോണന  നടെത്തുന്നതന്.   അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  ഗുണനനിലെവക്ടോരത്തനിനുള
നനിര്മക്ടോണത്തനിനുള നനിര്കദശങ്ങള വചക്ടോണന് എഗനിലമനന് ഒപ്പെനിട്ടനിട്ടുളതന്.  കഗക്ടോബല
ലടെണര്വഴെനി  നനിയമനിച  കേണ്സളട്ടനനിലന  കമലകനക്ടോട്ടത്തനിലെക്ടോണന്  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവര്ത്തനന നടെക്കുന്നതന്.

കറക്ടോഡുകേളുലടെ കശക്ടോചനശയക്ടോവസ

3(2065) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ചടെയമനഗലെന നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ ഏലറ ഗതക്ടോഗത പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യമുള
അയനിരക്കുഴെനി-അഞല,  അമലെനമുക്കന്-മത്തക്ടോയനിമുക്കന്,  പളനിമുക്കന്-പക്ടോകങ്ങക്ടോടെന്,  മൂന്നന്
കേല്ലനിന്മൂടെന് -മുക്കുന്നന കറക്ടോഡുകേളുലടെ കശക്ടോചനശയക്ടോവസ ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കറക്ടോഡുകേളുലടെ നവശകേരണത്തനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) അയനിരക്കുഴെനി-അഞല, അമലെനമുക്കന്-മത്തക്ടോയനിമുക്കന്,  പളനിമുക്കന്-പക്ടോകങ്ങക്ടോടെന്,
മൂനകേല്ലനിന്മൂടെന്-മുക്കുന്നന  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  നവശകേരണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ
ലടെണര് നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്.  ലടെണര് ഏലറ്റെടുത്ത കേരക്ടോറുകേക്ടോലരലക്കക്ടോണന്
ടെനി പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു വരുന.



അനുബനന 571

കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണന

4(2066)  ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   സനി  .   എഫന്  .   കതക്ടോമസന് :
കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനലത്ത കറക്ടോഡുകേള പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് പദ്ധതനി വനിഭക്ടോവനന
ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില ഇപ്രകേക്ടോരന  പുനര്നനിര്മനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്ന കറക്ടോഡുകേളുലടെ
ടദര്ഘദ്യന എത്ര; വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരമുള  പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  മതനിപ്പെന്  ലചലെവന്  എത്ര
വരുലമന്നക്ടോണന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്;  തുകേ  എപ്രകേക്ടോരന  കേലണത്തക്ടോനക്ടോണന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  അടെനിയനര അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള ആവശദ്യമക്ടോയ കറക്ടോഡുകേളുലടെ ലമയനിനനന്സന്
വര്ക്കുകേള ഉടെനടെനി നനിര്വഹനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗത്തനിന് കേശഴെനില കറക്ടോഡുകേളുലടെ
പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  പഠനന  നടെത്തുകേയുന  അതന്  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനത്തന്
2100   കേനി.  മശ.  ടദര്ഘദ്യമുള  കറക്ടോഡുകേളക്കന്  അതദ്യക്ടോവശദ്യ  പുനര്നനിര്മക്ടോണന
ആവശദ്യമക്ടോലണനന  കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.  കദശശയപക്ടോതകേളുലടെ  സമഗമക്ടോയ
വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  മനക്ടോലെയന  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.   ഇതന്
പ്രകേക്ടോരന എന്.എചന്. 17-ഉന,  എന്.എചന്.   47-ഉന സര്വശസന് കറക്ടോകഡക്ടോടുകൂടെനിയ   4
വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോയനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.   നക്ടോഷണല  ടഹകവ
അകതക്ടോറനിറ്റെനി  ഓഫന്  ഇനദ്യ മുഖക്ടോനരന സലെലമടുപ്പുന മറ്റെന്  നടെപടെനികേളുന പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
വരുന.  മറ്റുള  എല്ലക്ടോ  കദശശയപക്ടോതകേളുന  കപവ്ഡന്  കഷക്ടോളഡകറക്ടോടു  കൂടെനി  2
വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോയനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതന്.  ഇതനിനുള
പദ്ധതനി രൂപകരഖകേള സനസക്ടോന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് വഴെനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.
ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി. യനില ഉളലപ്പെടുത്തനി 363  കേനി. മശ. ടദര്ഘദ്യമുള സനസക്ടോന പക്ടോത
പുനര്നനിര്മനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്.

ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  നഗരങ്ങളനിലലെ  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  സമഗ  വനികേസനന
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള  നഗര  കറക്ടോഡു  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  ലകേ.ആര്.എഫന്.ബനി.-യുലടെ
ആഭനിമുഖദ്യത്തനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  അതുപ്രകേക്ടോരന കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  നഗരത്തനിലലെ
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22.251  കേനി.  മശ.  കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണന നടെനവരുന.  കൂടെക്ടോലത കേണ്ണൂര്
നഗര കറക്ടോഡന് വനികേസന പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി  47.79 കേനി. മശ.  ടദര്ഘദ്യമുള
12   കകേക്ടോറനികഡക്ടോറുകേള  പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന  ശനിപക്ടോര്ശകേള  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുലടെ  കേശഴെനില  വല്ലക്ടോര്പക്ടോടെന-കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  തശരകദശപക്ടോതയുലടെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  -  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ലസഗന് ലമനനില  പറവണ്ണ  മുതല  ചശരക്ടോന്
കേടെപ്പുറന (5 കേനി.മശ.) പണനി പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി.  ചശരക്ടോന് കേടെപ്പുറന മുതല ഒട്ടുനപുറന വലര
(6.50 കേനി.  മശ.) ആശക്ടോന്പടെനി മുതല ടക്ടോന്കസക്ടോര്മര് കറക്ടോഡന് വലര   (2.50 കേനി.  മശ.)
അടെക്കന  14  കേനി.  മശ.  കറക്ടോഡന്  പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  പദ്ധതനിയുണന്.   കൂടെക്ടോലത
എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  -  സശകപക്ടോര്ട്ടന്  കറക്ടോഡനിലന ഭക്ടോരതമക്ടോതക്ടോ കകേക്ടോകളജന്  മുതല ഇരുമനന
വലര 8.8 കേനി. മശ. കറക്ടോഡന് പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭനിചനിട്ടുണന്.
ഈ കറക്ടോഡനിലന എചന്.എന.ടെനി. മുതല എന്.എ.ഡനി.-വലരയുള 2.4 കേനി. മശ. കറക്ടോഡനിലന
പുനര്നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി.  സനസക്ടോനലത്ത കസറ്റെന്  ടഹകവകേളനിലന  കമജര്
ജനില്ലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളനിലനനിനന  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  ഏകേകദശന  1100  കേനി.  മശ.
കറക്ടോഡുകേളുലടെ  സമഗ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  രൂപശകേരനിച   “സനസക്ടോന  കറക്ടോഡു
വനികേസന  പദ്ധതനി  (SRIP)-യക്ടോണന്  കറക്ടോഡന്  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രക്ചര്  കേമനനി  നടെപ്പെനില 
വരുത്തുന്നതന്.  റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷന്, “അപ്ഗകഡഷന് എന്നശ രണ വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലെക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്
കറക്ടോഡുകേളുലടെ  സമഗ  വനികേസനന  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുളതന്.  ഈ  പദ്ധതനിയുലടെ
റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷന് പക്ടോകക്കജനിന്കേശഴെനില ഒരു ടപലെറ്റെന് കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി   83  കേനി.  മശ.
ടദര്ഘദ്യന വരുന്ന   4 കറക്ടോഡുകേളുലടെ   (2 പക്ടോകക്കജുകേളനിലെക്ടോയനി പക്ടോകക്കജന് -  'എ' യുന
(കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ല),  പക്ടോകക്കജന്  - 'ബനി  '  യുന  (കകേക്ടോട്ടയന,  തനിരുവനനപുരന ജനില്ല)
വനികേസനന  ലപക്ടോതു-സസകേക്ടോരദ്യ  പങക്ടോളനിത്ത  (പനി.പനി.പനി.-ആനസനിറ്റെനി)  രശതനിയനില
നടെത്തുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  അനുമതനി  നലകേനിയതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  കേരക്ടോര്
നലകേനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നനിരത്തുവനിഭക്ടോഗത്തനിന് കേശഴെനില ഏകേകദശന 2,800  കകേക്ടോടെനി രൂപ മതനിപ്പു
ലചലെവന് വരുനണന്.  കദശശയപക്ടോത വനിഭക്ടോഗത്തനില മതനിപ്പുലചലെവനിനക്ടോയുള രൂപകരഖ
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.  2,403  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.  പദ്ധതനിയുലടെ
അടെങല.  ഇതനില  216  മനിലെദ്യന്  യു.എസന്.  കഡക്ടോളര്   (1,166  കകേക്ടോടെനി  രൂപ)
കലെക്ടോകേബക്ടോങന്  സഹക്ടോയമക്ടോയുന  ബക്ടോക്കനി  തുകേ  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോണന്
വഹനിക്കുന്നതന്.  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  നഗരകറക്ടോഡു  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെട്ട
കറക്ടോഡുകേളുലടെ  പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിലന  മതനിപ്പെന്  ലചലെവന്  254.32  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന
കേണ്ണൂര്  നഗര  കറക്ടോഡന്  വനികേസന  പദ്ധതനിയുലടെ  മതനിപ്പുലചലെവന്  350  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുമക്ടോണന്.  ലകേ.ആര്.എഫന്.ബനി.  ഫണപകയക്ടോഗനിചന്  ഡനി.ബനി.എഫന്.ഒ.റ്റെനി.-
ആനസനിറ്റെനി വദ്യവസയനിലെക്ടോണന് കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് നഗരകറക്ടോഡന് വനികേസന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന
കറക്ടോഡന് പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതന്.



അനുബനന 573

ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  -  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  തശരകദശപക്ടോതയുലടെ  14  കേനി.  മശറ്റെര്  കറക്ടോഡനിലന
പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് ഏകേകദശന   96 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്   RBDCK  എസനികമറ്റെന്
കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്.  എയര്കപക്ടോര്ട്ടന് -സശ കപക്ടോര്ട്ടന് കറക്ടോഡനിലന ഭക്ടോരതമക്ടോതക്ടോ കകേക്ടോകളജന്
മുതല  ഇരുമനന  വലരയുള  8.80  കേനി.  മശ.  കറക്ടോഡനിലന  പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിലന
എസനികമറ്റെന് തുകേ   242 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്.   4 കറക്ടോഡുകേളുലടെ കപ്രക്ടോജകന് ലചലെവന്  209
കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനിട്ടക്ടോണന്  റനിക്കന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
കേരക്ടോലറടുത്തനിട്ടുള  കേണ്സഷണയര്  കേമനനി  മുതലമുടെക്കുകേയുന  നനിര്മക്ടോണന
പൂര്ത്തശകേരനിച  കശഷമുള  13  വര്ഷ  പരനിപക്ടോലെന  കേക്ടോലെയളവനില   26  തവണകേളക്ടോയനി
ആനസനിറ്റെനി തുകേ സര്ക്കക്ടോര് നലകുന്നതനിനുമക്ടോണന് കേരക്ടോറനില വദ്യവസ ലചയനിട്ടുളതന്.

(സനി)   അടെനിയനര  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള  നടെത്തുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.  366  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ഈ  ആവശദ്യത്തനികലെയന്  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള  നടെത്തുന്നതനിനന്  ഒരു  ലമയനിനനന്സന്  വനിഭക്ടോഗന
രൂപശകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന സജശവ പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.

ഇഫൗരക്ടോറ്റുകപട്ട - വക്ടോഗമണ് കറക്ടോഡനിലന പുനരുദ്ധക്ടോരണന

5(2067) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ  പ്രധക്ടോന  ടൂറനിസന്  കകേന്ദ്രമക്ടോയ  വക്ടോഗമണനികലെയ്ക്കുള  ഏകേ
കറക്ടോഡക്ടോയ  ഇഫൗരക്ടോറ്റുകപട്ട  -  വക്ടോഗമണ്  കറക്ടോഡനിലന  പുനരുദ്ധക്ടോരണന  സനബനനിചന്
2016-ലലെ  ബജറ്റെനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  പ്രകേക്ടോരന  എലനക്ടോലക്ക  നടെപടെനികേള  ഇതുവലര
സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇഫൗ  കറക്ടോഡനിലന  അടെനിയനര  പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന  കേണക്കക്ടോക്കനി  എത്രയുന
ലപലട്ടന്നന് പണനി തുടെങ്ങുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ ഭരണക്ടോനുമതനിയുന സക്ടോകങതനികേക്ടോനുമതനിയുന
മറ്റുന നലകുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിയ്ക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡനിലന  വനിശദമക്ടോയ  എസനികമറ്റെന്  കകേക്ടോട്ടയന  കറക്ടോഡ്സന്
ഡനിവനിഷലന കേശഴെനിലള ലസക്ഷന് ഓഫശസനില തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി വരുന.

(ബനി)  വനിശദമക്ടോയ  എസനികമറ്റെന്  ലെഭനിചക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  ഭരണക്ടോനുമതനിയുന
സക്ടോകങതനികേക്ടോനുമതനിയുന  നലകുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  എത്രയുന കവഗന ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
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കപരൂര്ചക്ടോല പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണന

6(2068) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനില പമക്ടോനദനിക്കു കുറുകകേ നനിര്മനിക്കുന്ന
കപരൂര്ചക്ടോല  പക്ടോലെത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പുകരക്ടോഗതനി  വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഈ
പക്ടോലെത്തനിലന നനിര്മക്ടോണന എന്നന് പൂര്ത്തനിയക്ടോകുലമന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പക്ടോലെന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  നനിലെവനില  എലനങനിലന  തടെസന
കനരനിടുനകണക്ടോ  ;  ഉലണങനില  എനക്ടോണന്  തടെസലമന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ  ;  ഇതന്
പരനിഹരനിക്കക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചലതന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പക്ടോലെന  നനിര്മക്ടോണന  എന്നക്ടോണന്  ആരനഭനിചലതന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
ഇകപ്പെക്ടോള  എത്ര  രൂപയക്ടോണന്  പക്ടോലെത്തനിനക്ടോയനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുന്നലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; പക്ടോലെത്തനിലന അളവകേള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   പക്ടോലെത്തനിലന  1-ാാമലത്ത  പനിയര്  ലലെക്ടോകക്കഷന്  ഒഴെനിലകേയുളതനിലന
ഫഫൗകണഷനുന സബന് സ്ട്രക്ചറുന പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്. സൂപ്പെര് സ്ട്രക്ചറനിലന പണനികേള
നടെനലകേക്ടോണനിരനിക്കുന. 1- ാാമലത്ത പനിയര് ലലെക്ടോകക്കഷലന ഫഫൗകണഷന് സബ്സ്ട്രക്ചര്,
സൂപ്പെര് സ്ട്രക്ചര് എന്നശ പണനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുണന്.   8-1-2017-നു മുമന് പക്ടോലെന
നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന് തുറനലകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   കമക്ടോശമക്ടോയ  കേക്ടോലെക്ടോവസമൂലെവന  മണനിയക്ടോര്  ഡക്ടോന  തുറക്കുകമക്ടോഴുള
ലവളലപ്പെക്ടോക്കന  കേക്ടോരണവന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  തടെസന  കനരനിട്ടനിട്ടുണന്.   എന്നക്ടോല
ഇകപ്പെക്ടോള പണനികേള പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.

(സനി)   7-8-2012-ലെക്ടോണന്  ആരനഭനിചതന്.  6  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  സക്ടോകങതനികേ
അനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടുളതന്.  ടെനി  പക്ടോലെത്തനിനന്    159.60  മശറ്റെര് നശളവന  11.05  മശറ്റെര്
വശതനിയുമക്ടോണുളതന്.

ലലലെറ്റെന് ലമകടക്ടോ പദ്ധതനി

7(2069) ശശ  .    വനി  .    എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തനിരുവനനപുരന  നഗരത്തനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന  "ലലലെറ്റെന്
ലമകടക്ടോ"പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  തമക്ടോനൂരനില  കമലപ്പെക്ടോലെന  നനിര്മനിക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  ഉലണങനില  ഇതനിനക്ടോയുള  ഭൂമനികയലറ്റെടുക്കല  നടെപടെനി
എന്നന്ആരനഭനിക്കുന;

(ബനി)  ഈ  പദ്ധതനിക്കന് എത്ര തുകേയക്ടോണന് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതന്;  തമക്ടോനൂര്
കമലപ്പെക്ടോലെനനിര്മക്ടോണന എന്നകത്തയന് പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)   ടലെറ്റെന്  ലമകടക്ടോ  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  തമക്ടോനൂര്  കമലപ്പെക്ടോലെന
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള  പഠനന  ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.  ഡനി.എന.ആര്.സനി.,  നക്ടോറ്റെന്പക്ടോകേന്  എന്നശ
സക്ടോപനങ്ങളുലടെ കസവനന ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണന് പ്രസ്തുത പഠനന നടെക്കുന്നതന്.
പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  മക്ടോത്രകമ  തുടെര്  നടെപടെനികേള
സനബനനിച  തശരുമക്ടോനലമടുക്കുവക്ടോന്  കേഴെനിയുകേയുള.  തമക്ടോനൂര്  കമലപ്പെക്ടോലെ
നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില  ഭരണക്ടോനുമതനി  ഇല്ലക്ടോത്ത പ്രവൃത്തനികേളുലടെ
പട്ടനികേയനില കടെക്ടോക്കണ് ലപ്രക്ടോവനിഷന് ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

പനി. ഡബദ്യു.ഡനി. റസന് ഹഫൗസന്

8(2070) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഒരു  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  റസന്  ഹഫൗസന്-എങനിലന  ഇല്ലക്ടോത്ത  അസനബനി
നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെങ്ങളനില  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  റസന്  ഹഫൗസന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) എങനില പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. റസന് ഹഫൗസന് ഇല്ലക്ടോത്ത കകേക്ടോങ്ങക്ടോടെന് നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില ആയതന് അനുവദനിയ്ക്കുന്നതനിനന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

സനി.ആര്.എഫന് സശന

9(2071) ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫന്  :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനി.ആര്.എഫന്.  സശമനില  അനുമതനി  ലെഭനിച  നടുവനില-ഒടുവളനിത്തട്ടന്-കുടെനിയക്ടോര്മലെ
കറക്ടോഡനിലന  പ്രവൃത്തനി  ആരനഭനികചക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  കേക്ടോരണന  എനക്ടോണന്;  എത്ര
കേനികലെക്ടോമശറ്റെര്  കറക്ടോഡനിനക്ടോണന്  അനുമതനി  ലെഭനിചലതനന  ആലകേ  എത്ര  തുകേയക്ടോണന്
കകേന്ദ്രന അനുവദനിചലതനന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

സനി.ആര്.എഫന്.  സശമനില 2015-2016  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന അനുമതനി ലെഭനിച
നടുവനില-ഒടുവളനിത്തട്ടന്-കുടെനിയക്ടോര്മലെ കറക്ടോഡനിലന ലടെണര് നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
വരുന.  18.5 കേനി. മശ. കറക്ടോഡനിനന്   27.246  കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് അനുമതനി ലെഭനിചതന്.
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ജനിഡ ഫണന്

10(207 2) ശശ  .    എസന്  .    ശർമ :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് തകദശ
സസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന  വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ജനിഡ ഫണന്  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി നനിര്മക്ടോണന നടെനവരുന്ന എടെവനക്കക്ടോടെന്
അയ്യമനിളനി  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലലെ  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  ഏലറ്റെടുത്ത
സലെന,  സക്ടോപനങ്ങള എന്നനിവയുലടെ ഉടെമസര്ക്കന് നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന നലകുന്നതനില
കേക്ടോലെതക്ടോമസന കനരനിടുന്നതന് എന്തുലകേക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഓകരക്ടോ പക്ടോലെങ്ങളക്കുന എത്ര കപര്ക്കക്ടോയനി എത്ര തുകേ നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന
നലകേക്ടോനുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന നലകുന്നതനില ഏലതങനിലന തരത്തനിലള തടെസങ്ങളുലണങനില
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ  വനിതരണന  എന്നകത്തക്കന്  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   റവനന്യൂ  നടെപടെനികേളുലടെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന,  ഫണനിലന  ലെഭദ്യതക്കുറവന്
എന്നനിവമൂലെമക്ടോണന് തക്ടോമസന കനരനിടുന്നതന്. 

(ബനി)  അയ്യമനിളനി,  പക്ടോലെത്തനിനുള ലപക്ടോനനവനിലെ നടെപടെനിയനില  11  കപര്ക്കക്ടോയനി 80
ലെക്ഷകത്തക്ടോളന  രൂപ  അനുവദനിക്കക്ടോനുണന്.  പഴെങ്ങക്ടോടെന്  പക്ടോലെത്തനിനുള  ലപക്ടോനനവനിലെ
നടെപടെനിയനില   2 കപര്ക്കക്ടോയനി ഉകദശന  18 ലെക്ഷന രൂപ നലകേക്ടോനുണന്. 

(സനി&ഡനി)  റവനന്യൂ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിചന്,  ഫണന്  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയന്
നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കുന്നതക്ടോണന്. 

എസന്.എല.റ്റെനി.എഫന്. കറക്ടോഡന് പുനരുദ്ധക്ടോരണന

11(2073) ശശ  .    ആനണനി  കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  2016  ജനവരനി  1-നു  കശഷന  കകേക്ടോതമനഗലെന  മണ്ഡലെത്തനില
എസന്.എല.റ്റെനി.എഫന്.-ലന  കറക്ടോഡന്  പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനന്  എത്ര  വര്ക്കുകേളക്ടോണന്
അനുവദനിചനിരുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതനില എത്ര വര്ക്കുകേള തുടെരുവക്ടോനക്ടോണന് അനഗശകേക്ടോരന ലകേക്ടോടുത്തനിട്ടുളതന്?
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ഉത്തരന

(എ) 2016  ജനുവരനി  1-നുകശഷന കകേക്ടോതമനഗലെന മണ്ഡലെത്തനില എസന്.എല.
റ്റെനി.എഫന്.-ലന കറക്ടോഡന് പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനന് 2015-16 ലെനിസനില  17 പ്രവൃ ത്തനികേളക്കുന
2016-2017 ലെനിസനില  14 പ്രവൃത്തനികേളക്കുന അനുവക്ടോദന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  2015-16 ലെനിസനില ലടെണര് ലചയ്യക്ടോത്ത   3 പ്രവൃത്തനികേള ഒഴെനിലകേ  14
പ്രവൃത്തനികേള  തുടെരുവക്ടോന്  അനുവക്ടോദന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  2016-17  ലെനിസനിലലെ
പ്രവൃത്തനികേളുലടെ ലടെണര് നടെപടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

കേരമന - ലവളറടെ കറക്ടോഡനിലന നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനി

12 (2074) ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) എസന്.ആര്.ഐ.പനി. യനില ഉളലപ്പെടുത്തനി അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള കേരമന-
ലവളറടെ  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  നനിലെവനിലള  സനിതനി
വനിശദശകേരനിയക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) സര്കവ നടെപടെനികേളുന ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കുന്ന നടെപടെനികേളുന പൂര്ത്തശകേരനിയലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിയക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  എസന്.ആര്.ഐ.പനി.  പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി കേരമന – ലവളറടെ
കറക്ടോഡന്  സലെകമലറ്റെടുത്തന്  അപ്കഗഡന്  ലചയ്യുന്നതനിനന്  ഡശലറ്റെയനിലഡന്  കപ്രക്ടോജകന്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  15-2-2016-ലലെ   G.O. (Rt.) No.355/2016/PWD
ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന കേരമന-ലവളറടെ കറക്ടോഡന് വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി   5054-04-337-80-NV  എന്ന ബഡ്ജറ്റെന് ലഹഡനിലനനിനന
21.44 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതനുസരനിചന് കറക്ടോഡന്
വനികേസനത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പുതനിയ  LA   2013  Act
പ്രകേക്ടോരമുള റനികേസനിസനിഷന് കേത്തന് തനിരുവനനപുരന ജനില്ലക്ടോ കേളകര്ക്കന്   23-3-2016-നന്
നലകുകേയുണക്ടോയനി. 4-7-2016-നന് തനിരുവനനപുരന കേളകര് ലസഷദ്യല തഹസശലദക്ടോലര
(എല.എ.)  NH-ലന  ഭൂമനികയലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഭൂമനികയലറ്റെടുക്കലെനിനന്
ലപക്ടോനനവനിലെ  നടെപടെനികേള  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനയുക്ത  പരനികശക്ടോധന
ആവശദ്യമക്ടോലണന്നന്  കേക്ടോണനിചന്  ലസഷദ്യല  തഹസശലദക്ടോര്  30-8-2016-നന്  കേത്തന്
നലകുകേയുണക്ടോയനി.  തുടെര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സര്കവ നടെപടെനികേളുന ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കുന്ന നടെപടെനികേളുന എത്രയുനകവഗന
തുടെങ്ങുന്നതനിനുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരുന.   കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനുള  ഭൂമനി
ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനത്തനിനുള ദര്ഘക്ടോസുകേള ക്ഷണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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കറക്ടോഡന് പദ്ധതനികേള

13 (2075) ശശ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനില  നനിലെവനില  ഏലതല്ലക്ടോന  കറക്ടോഡന്
പദ്ധതനികേളക്കക്ടോണന് കകേന്ദ്ര ഫണന് ലെഭനിചനിട്ടുളതന്;

(ബനി)  ഓകരക്ടോ  പദ്ധതനിക്കുന  എത്ര  തുകേ  വശതമക്ടോണന്  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിനന
ലെഭനിചനിട്ടുളതന്;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് ഫണന് അനുവദനിചതനില എത്ര പ്രവൃത്തനികേള ഇതനിനകേന
ആരനഭനിച്ചു;  ഇനനിയുന  ആരനഭനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്ത പദ്ധതനികേളുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  കേക്ടോരണന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനില  നനിലെവനില  നടെക്കുന്ന,  കകേന്ദ്ര  ഫണന്
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള പദ്ധതനികേളുലടെ വനിവരന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

പദ്ധതനി എണ്ണന തുകേ (രൂപ)

എന്.എചന്.(ഒ) 34 986.92 കകേക്ടോടെനി

പനി.ആര്. 10 58.61 കകേക്ടോടെനി

സനി.ആര്.എഫന്.  6 90.04 കകേക്ടോടെനി

(ബനി) പദ്ധതനിയുലടെ വനിശദമക്ടോയ ലെനിസന് അനുബനന 1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേള  ആരനഭനിക്കക്ടോത്ത  പദ്ധതനികേളുന  കേക്ടോരണവന  ചുവലടെ
കചര്ക്കുന:

കമ
നമര്

പദ്ധതനി പ്രവൃത്തനിയുലടെ
കപരന്

എന്.
എചന്.
നമര്

തുകേ
(കകേക്ടോടെനി
യനില)

പ്രവൃത്തനി
തുടെങ്ങക്ടോത്തതനി

ലന
കേക്ടോരണന 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. എന്.എചന്.
(ഒ)

IROP from Km.
0/000  to  Km.
16/100  of  NH
183  A  (Newly
declared)

183 എ 13.68

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. പനി.ആര്. PR  from  Km.
194/610  to  Km.
206/500  of  NH
66 (Old NH 17)

66  (പഴെയ
എന്.
എചന്.
നമര് 17)

6.6012 പ്രവൃത്തനിയുലടെ
ദര്ഘക്ടോസന്
നടെപടെനികേള
പുകരക്ടോഗമനി
ക്കുന

3. സനി.
ആര്.എഫന്.

Improvements to
Chelarimukku
Kolecherimukku
-Nayattupara
road  in  Kannur
district

26.80

4. സനി.
ആര്.എഫന്.

Improvements to
Oduvallithattu-
Naduvil-
Kudiyanmala
road  from  Km.
0/000  to  Km.
18/000  in
Kannur district

27.24 പ്രവൃത്തനിയുലടെ
ദര്ഘക്ടോസന്
അനുമതനി
ക്കക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോരനില
സമര്പ്പെനിക്കു
ന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള
പുകരക്ടോഗമനി
ക്കുന

ആരനഭനിച പ്രവൃത്തനികേളുലടെ ലെനിസന് അനുബനന 2 ആയന കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കകേരള കസറ്റെന് കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്

14 (2076) ശശ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശശ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശശ  .   എന  .    മുകകേഷന് :
ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരള കസറ്റെന് കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് എന്നക്ടോണന് രൂപശകേരനിചലതനന
ഇതനിലന ഉകദശലെക്ഷദ്യങ്ങള എലനക്ടോലക്കയക്ടോയനിരുനലവനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സക്ടോപനന  അതനിലന  ലെക്ഷദ്യങ്ങളനില  നനിന്നന്  വദ്യതനിചലെനിചന്
കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കന് അനുകൂലെമക്ടോയനി ഒത്തുകേളനിക്കുന്നതക്ടോയുന കേരക്ടോര് ഏലറ്റെടുത്തകശഷന സബന്
കകേക്ടോണ്ടക്ടോകന് നലകുന്നതുമക്ടോയുള ആകക്ഷപന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇഫൗ  സക്ടോപനന  സബന്  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകന്  നലകുന്നതു  സനബനനിചന്
എലനങനിലന കകേക്ടോടെതനി വനിധനി നനിലെവനിലകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ഏലറ്റെടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  പലെതുന  പുറന
കേരക്ടോറുകേക്ടോലരലക്കക്ടോണന്  ലചയ്യനിപ്പെനിക്കുന്നതുമൂലെന പ്രവൃത്തനികേളക്കന്  കവണത്ര ഗുണനനിലെവക്ടോരന
ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുന അവ സമയബനനിതമക്ടോയനി പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുന കേഴെനിയുന്നനില്ല
എന്ന  ആകക്ഷപന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 19-2-1975-ല കേമനനി നനിയമപ്രകേക്ടോരന സക്ടോപനിക്കലപ്പെട്ട ഒരു ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ
സക്ടോപനമക്ടോണന്  കകേരള  കസറ്റെന്  കേണ്സ്ട്രക്ഷന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്.   സനസക്ടോനലത്ത
പക്ടോലെങ്ങള,  കദശശയപക്ടോത  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള,  ഡക്ടോമുകേള,  കേനക്ടോലകേള,  പ്രധക്ടോന
ലകേട്ടനിടെങ്ങള,  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണന  ഉളലപ്പെലടെ  വന്കേനിടെ  മരക്ടോമത്തന്  പണനികേള
ഏലറ്റെടുത്തന് നടെത്തുന്നതനിനുള ഒരു സര്ക്കക്ടോര് ഏജന്സനിക്കന് രൂപന ലകേക്ടോടുക്കുകേ എന്ന
ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെയക്ടോണന് കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് രൂപശകേരനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി)   സബന്  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകന്  നലകുന്നതക്ടോയുള  ആകക്ഷപന,  അതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയുള മറ്റെന്  ആകക്ഷപങ്ങളുന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   സബന്  കകേക്ടോണ്ടക്ടോക്ടുകേള
നലകുന്നതന് തനികേച്ചുന അസസശകേക്ടോരദ്യമക്ടോയ കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.

(സനി)  3-7-2015-ല കകേരള ടഹകക്കക്ടോടെതനിയുലടെ WA  2142-ല പുറലപ്പെടുവനിച
വനിധനിപ്രകേക്ടോരന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന് അനുവദനിചനിരുന്ന പ്രശ കേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന് ആനുകൂലെദ്യന
സബന് കകേക്ടോണ്ടക്ടോകന് മുഖകനയല്ലക്ടോലത കേണ്സ്ട്രക്ഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് കനരനിട്ടന് ലചയ്യുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളക്കന് മക്ടോത്രമക്ടോയനി പരനിമനിതലപ്പെടുത്തുകേയുണക്ടോയനി.

(ഡനി)  സര്ക്കക്ടോര് വകുപ്പുകേളനിലനനിനന ലടെണര് മുഖക്ടോനനിരന ലകേ.എസന്.സനി.സനി.
ഏലറ്റെടുക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള,  പുറന  കേരക്ടോറുകേക്ടോലരലക്കക്ടോണന്  ലചയ്യനിക്കുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ടെനി  പ്രവൃത്തനികേള ഏലപ്പെനിക്കുന്ന കേരക്ടോറുകേക്ടോരലന ആശയനിചക്ടോണന്
പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരവന  കപ്രക്ടോഗസ്സുന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലെയനിരുത്തുന്നതുന ആവശദ്യമക്ടോയ തനിരുത്തല നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതുമക്ടോണന്. 
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കറക്ടോഡന് സുരക്ഷനിതതസത്തനിനക്ടോയനി പദ്ധതനികേള

15(2077) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  വര്ദ്ധനിച്ചു  വരുന്ന  കറക്ടോഡന്  അപകേടെങ്ങളുലടെ  പശ്ചക്ടോത്തലെത്തനില
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനക്ടോയനി  എലനങനിലന  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്, കപക്ടോലെശസന്, കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹനന, തകദശ സസയനഭരണന
എന്നശ  വകുപ്പുകേള  സനയുക്തമക്ടോയനി  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനക്ടോയനി  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)   അപകേടെമരണങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനസക്ടോന  ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പെന്,  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെന്,  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന്,  നക്ടോഷണല ടഹകവ
അകതക്ടോറനിറ്റെനി  തുടെങ്ങനിയ  വനിവനിധ  സര്ക്കക്ടോര്  വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്  സനസക്ടോന
കപക്ടോലെശസന്  ശുഭയക്ടോത്ര  2015  എലന്നക്ടോരു പദ്ധതനി  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
ഗതക്ടോഗത നനിയമങ്ങള സനബനനിച അറനിവന് ലപക്ടോതുസമൂഹത്തനിനന് പകേര്ന്നന് നലകുകേ,
അവ  ശരനിയക്ടോയനി  പക്ടോലെനികക്കണതനിലന  ആവശദ്യകേത  ലപക്ടോതുജനങ്ങലള  കബക്ടോധദ്യലപ്പെടുത്തുകേ
തുടെങ്ങനിയവയക്ടോണന്  ഈ  പദ്ധതനിയനിലലെ  മുഖദ്യ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള.  കകേരളത്തനിലലെ
കറക്ടോഡുകേളനില  ലമചലപ്പെട്ട  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷയക്ടോയനി  ഐകേദ്യരക്ടോഷ്ട്രസഭ  തുടെക്കമനിട്ട
പരനിപക്ടോടെനിയക്ടോയ  'കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷയക്ടോയനി  ഒരു  ദശകേന'  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുനണന്.
ഇതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പ്രശ  ടഡ്രെകവഴന്  പരനിശശലെനന,  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  -  കനക്ടോണ്
ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്-  ടഡ്രെവര്മക്ടോരനില  അവകബക്ടോധന  വളര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  പരനിശശലെന
പരനിപക്ടോടെനികേള  എന്നനിവ  നടെത്തനിവരുനണന്.  ആധുനനികേ  വക്ടോഹന  പരനികശക്ടോധനക്ടോ
ഉപകേരണങ്ങളുലടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ അമനിതകവഗത, മദദ്യപനിചന് വക്ടോഹനന ഓടെനിക്കല,
ടക്ടോഫനികേന്  നനിയമ  ലെനഘനന  എന്നനിവ  കേണപനിടെനിചന്  കേര്ശന  ശനിക്ഷക്ടോനടെപടെനികേള
ടകേലക്കക്ടോള്ളുനണന്. 

മലെകയക്ടോര ടഹകവയുലടെ നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

16 (T* 2078)  ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ  മലെകയക്ടോരകമഖലെകേലള  ബനനിപ്പെനിചന്  കേടെനകപക്ടോകുന്ന
മലെകയക്ടോര  ടഹകവയുലടെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  നനിലെവനിലലെ  സനിതനി  എനക്ടോലണന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
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(ബനി) മലെകയക്ടോര ടഹകവയുലടെ നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി കലെഔട്ടന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനു
കവണനി ലടെന്ഡര് ക്ഷണനിചനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  മലെകയക്ടോര  ടഹകവയുലടെ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഈ
സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെക്ടോവധനിക്കുളനില പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനക്ടോകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   കകേരളത്തനിലലെ  മലെകയക്ടോര  പ്രകദശങ്ങലള  ബനനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണന്  ഒരു
ടഹകവ നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനിലലെ നന്ദക്ടോരപ്പെടെവന്  മുതല
തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനിലലെ  കേടെക്കറ  വലര  നനിലെവനിലള  കറക്ടോഡന്  വനികേസനിപ്പെനിചന്
ഉയര്ത്തുവക്ടോനക്ടോണന് മലെകയക്ടോര ടഹകവ പദ്ധതനിലകേക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  ഇതനിനക്ടോയനി
G.O.(MS)No.44/09/PWD dated 6-7-2009 പ്രകേക്ടോരന  1195  കേനി. മശ. ടദര്ഘദ്യമുള
NATPAC  നനിര്കദശനിച അടലെന്ലമനനിനന് അനഗശകേക്ടോരന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  മലെകയക്ടോര
പ്രകദശങ്ങളനിലലെ ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കന് ഒഴെനിവക്ടോക്കനി യക്ടോത്ര കൂടുതല സുഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയ മലെകയക്ടോര ടഹകവ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് മുനനിയ പരനിഗണനയക്ടോണന്
സര്ക്കക്ടോര് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്നതന്.

(ബനി)  മലെകയക്ടോര ടഹകവ പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  NATPAC  അടലെന്ലമനന് പക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേയുന ടെനി അടലെന്ലമനന് G.O.(MS)No.44/09/PWD  dated 6-7-2009
പ്രകേക്ടോരന അനഗശകേരനിക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുളതക്ടോണന്.

(സനി)  മലെകയക്ടോര  ടഹകവ  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെയളവനില  പൂര്ത്തശകേരനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു വരുന.

കടെക്ടോള ബൂത്തുകേളനില ഇ-കടെക്ടോള പനിരനിവന്

17 (2079) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കടെക്ടോള ബൂത്തുകേളക്കന് സമശപന പലെകപ്പെക്ടോഴുന ഗതക്ടോഗതകുരുക്കുണക്ടോകുന്നതന്
ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന്  വളലരകയലറ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനലണന്ന  കേക്ടോരദ്യന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കടെക്ടോളപനിരനിവന്  സനവനിധക്ടോനത്തനിലലെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസമക്ടോണന്  പലെകപ്പെക്ടോഴുന
ഇപ്രകേക്ടോരമുള ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കന് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനന് കേക്ടോരണലമന്നതന് വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  കടെക്ടോള  ബൂത്തുകേളനില  ഇ-കടെക്ടോള  പനിരനിവന്  (ETC)  സനവനിധക്ടോനന
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതന് പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; ഇത്തരലമക്ടോരു സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതന്
ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന് സഫൗകേരദ്യപ്രദമക്ടോയനിരനിക്കുലമന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഉണന്.

(സനി)  കൂടുതല വക്ടോഹനങ്ങളനില കടെക്ടോള ബൂത്തുകേളനില ഇ-കടെക്ടോള പനിരനിവന് (ETC)
സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതന് പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

അരൂര് - അരൂകുറ്റെനി കറക്ടോഡുന അരൂര് ടബപ്പെക്ടോസന്- ഇടെലക്കക്ടോചനി കറക്ടോഡുന
പനിപനിപനി/ആനസറ്റെനിരശതനിയനില നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി

18 (2080) ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ഏറ്റെവന  അധനികേന  കേലണയ്നര്  വക്ടോഹനങ്ങള  കേടെന
കപക്ടോകുന്ന രണന് കറക്ടോഡുകേളക്ടോണന് അരൂര്  -  അരൂകുറ്റെനി കറക്ടോഡുന അരൂര് ടബപ്പെക്ടോസന്-
ഇടെലക്കക്ടോചനി കറക്ടോഡുന എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ലഹവനി കേലണയ്നര് വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ ഉപകയക്ടോഗകൂടുതല ലകേക്ടോണന് ബനി.എന
ബനി.സനി യനില നനിര്മനിചക്ടോൽ  കപക്ടോലന ഈ  കറക്ടോഡുകേള തകേര്ന്നന് കപക്ടോകുന്ന വനിവരന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ആലകേ  4  km  മക്ടോത്രന  ടദര്ഘദ്യമുള  പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡുകേള  കറക്ടോഡന്
ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രചര്  കേമനനി  മുകഖന  13  വര്ഷലത്ത  പരനിപക്ടോലെന  വദ്യവസകയക്ടോലടെ
പനിപനിപനി/ആനസറ്റെനി  രശതനിയനില  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  അരൂര്-അരൂകുറ്റെനി കറക്ടോഡന് ബനി.എന.ബനി.സനി.  മക്ടോതൃകേയനില  8  വര്ഷന
മുന്പന് നനിര്മനിചതക്ടോണന്. കുടെനിലവള പദ്ധതനിയുലടെ ടപപ്പെന് ടലെന് സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ടെനി  കറക്ടോഡനില  കുഴെനികേള  എടുത്തതനിലന  തുടെര്ന്നക്ടോണന്  തകേരക്ടോറുകേള  സനഭവനിചതന്.
അരൂര്  ടബപ്പെക്ടോസന്  -  ഇടെലക്കക്ടോചനി  കറക്ടോഡന്  ബനി.എന.ബനി.സനി.  മക്ടോതൃകേയനില  അല്ല
നനിര്മനിചതന്.

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കറക്ടോഡുകേള  കറക്ടോഡന്  ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രക്ചര്  കേമനനി  മുകഖന
നനിര്മനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന  ഇകപ്പെക്ടോള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണനയനിലെനില്ലക്ടോയനിരുന.
തുടെര്ന്നന് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
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കടെക്ടോള പനിരനിവന്

19(2081) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  നനിലെവനില  കടെക്ടോള  പനിരനിവന്  നടെത്തുന്ന  കറക്ടോഡുകേളുകടെയുന
പക്ടോലെങ്ങളുകടെയുന ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിശദ വനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവ ഓകരക്ടോന്നനിലന്റയുന കടെക്ടോള പനിരനിവന്  കേക്ടോലെക്ടോവധനി എനവലര എന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേക്ടോലെക്ടോവധനി കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന പലെ സലെങ്ങളനിലന കടെക്ടോള പനിരനിവന്  തുടെരുന
എന്ന കേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഇതവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  കദശശയപക്ടോതക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനിലന കേശഴെനില കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനില
എന്.എചന്.  17-ല പടെന്നക്കക്ടോടെന് ലറയനിലകവ ഓവര് ബ്രനിഡ്ജനില നനിലെവനില കടെക്ടോള
പനിരനിവന്  നടെത്തുനണന്.  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതലെ  ഗതക്ടോഗത  മനക്ടോലെയത്തനിലന  കടെക്ടോള
കപക്ടോളനിസനി  അനുസരനിചന്  പടെന്നക്കക്ടോടെന്  ലറയനിലകവ  ഓവര്  ബ്രനിഡ്ജനിനന്  നനിരനര
കടെക്ടോളക്ടോണന്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുളതന്.   എന്നക്ടോല കകേന്ദ്ര ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയന
ഇകപ്പെക്ടോള  100   കകേക്ടോടെനി രൂപയന് തക്ടോലഴെ ലചലെവന് വന്നനിട്ടുള പദ്ധതനികേളക്കന് കടെക്ടോള
പനിരനിവന് ഒഴെനിവക്ടോക്കനി ഉത്തരവന് ഇറക്കനിയനിട്ടുണന്. ഇതനുസരനിചന് പടെന്നക്കക്ടോടെന് ലറയനിലകവ
ഓവര്  ബ്രനിഡ്ജനില  കടെക്ടോള  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന്
പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനുള ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല കകേന്ദ്ര ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയത്തനിനന്
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന് വരുന്ന മുറയന് കടെക്ടോള പനിരനിവന് നനിര്ത്തുന്നതക്ടോണന്.
കറക്ടോഡുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗവന  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുന  കടെക്ടോള  പനിരനിവന്
നടെത്തുന്ന പക്ടോലെങ്ങള സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണന്. *

(സനി)  കേക്ടോലെക്ടോവധനി കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന കടെക്ടോള പനിരനിവന് തുടെരുന്ന പക്ടോലെങ്ങള ഉളതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

ഏറനക്ടോടെന് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ പ്രവൃത്തനികേൾ

20(2082) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെനിലന ലകേട്ടനിടെ  വനിഭക്ടോഗന,  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗന  എന്നനിവ മുകഖന
ഏറനക്ടോടെന് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ലചറുതുന വലതുമക്ടോയ ഏലതല്ലക്ടോന പദ്ധതനികേളുലടെ
എസനികമറ്റെക്ടോണന്  ഭരണക്ടോനുമതനിക്കക്ടോയനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  നലകേനിയനിട്ടുളതന്;  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  കപരന്,  എസനികമറ്റെന്  തുകേ,  പഞക്ടോയത്തന്  മറ്റെന്
വനിശദക്ടോനശങ്ങള ഇവ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  എസനികമറ്റുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ചശഫന്  എഞനിനശയര്
തലെത്തനികലെക്ടോ,  എകനികേന്യൂട്ടശവന് എഞനിനശയര് തലെത്തനികലെക്ടോ ഗവണ്ലമനന് തലെത്തനികലെക്ടോ
എലനങനിലന ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്നതനിനുകശഷന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെനിലന  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗത്തനില  ഏറനക്ടോടെന്  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില ഭരണക്ടോനുമതനിക്കക്ടോയനി ലെഭനിച  16  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ പട്ടനികേ അനുബനന
ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് ലകേട്ടനിടെ വനിഭക്ടോഗന മുകഖന ഏറനക്ടോടെന്
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ അരശകക്കക്ടോടെന്  ഗവണ്ലമനന്  ഹയര് ലസക്കനറനി  സ്കൂളനിലലെ
ടഹസ്കൂള  വനിഭക്ടോഗത്തനിനുകവണനി  356.16  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  എസനികമറ്റെന്
ഭരണക്ടോനുമതനിക്കക്ടോയനി ഹയര് ലസക്കനറനി ഡയറകര്ക്കന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)   ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗത്തനില
നബക്ടോര്ഡന്  16-17  ലഞെരട്ടുമല-വടെക്കുനമുറനി-ഓടെക്കയന  കറക്ടോഡനില  കേനി.മശ.   0/000
മുതല   11/500 വലര ബനി.എന.&ബനി.സനി. ലചയ്യല എന്ന പ്രവൃത്തനി ഒഴെനിലകേ ബക്ടോക്കനി
പതനിനഞന് പ്രവൃത്തനികേളക്കുന ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

അഴെനിമതനി തടെയക്ടോന് ജനകേശയ പങക്ടോളനിത്തന

21(2083) ശശ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷന് കുമക്ടോര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനില അഴെനിമതനി തടെയക്ടോന് ജനകേശയ പങക്ടോളനിത്തന
ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് എലനങനിലന  നടെപടെനി  സര്ക്കക്ടോര് ആകലെക്ടോചനയനിലകണക്ടോ;  ഉലണങനില
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  ചനിലെ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
അനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  വരുന്നതന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
പ്രവൃത്തനികേള സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവക്ടോന് എലനങനിലന  നടെപടെനികേള
സര്ക്കക്ടോര് ആകലെക്ടോചനയനിലകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡു  മുതല  തനിരുവനനപുരന  വലര  കദശശയപക്ടോത
നക്ടോലവരനിയക്ടോക്കനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  ആകലെക്ടോചനയുകണക്ടോ;  ഉലണങനില
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ?

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഉത്തരന

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് കദശശയപക്ടോത വനിഭക്ടോഗത്തനിന് കേശഴെനില നടെത്തുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളനില  അഴെനിമതനി  തടെയുന്നതനിനുന  ജനപങക്ടോളനിത്തന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമക്ടോയനി
കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനന  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  ലകേട്ടനിടെന  എന്നശ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലകൂടെനി
കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെനിനഗന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന് സനബനനിചന് സര്ക്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനന്
ചനിലെകപ്പെക്ടോള  അനക്ടോവശദ്യ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കനരനിടുന്നതക്ടോയനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  ഉണന്.
എന്നക്ടോല free surrender ആയനി സലെന നലകേക്ടോലമന്നന് ഉറപ്പെന് നലകേനിയതനില നനിനന
സമയബനനിതമക്ടോയനി സലെന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള കേക്ടോലെതക്ടോമസന കേക്ടോരണവന ബനില
തുകേ  കൃതദ്യമക്ടോയനി  ലെഭനിക്കക്ടോത്തതുലകേക്ടോണന  ചനിലെ  കേരക്ടോറുകേക്ടോരുലടെ  അനക്ടോസ കേക്ടോരണവന
പ്രവൃത്തനികേളനില  കകേക്ടോടെതനി  ഇടെലപടെലകേള  മുകഖനയുന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  വരുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്. ഇതനിനക്ടോയനി സലെന എന.എല.എ., ജനില്ലക്ടോ കേളകര് എന്നനിവലര
ഉളലപ്പെടുത്തനി  സലെന  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനുള  തര്ക്കങ്ങള  ചര്ചയനിലൂലടെ
പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുന.  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  പ്രവൃത്തനികേളക്കന്  കേരക്ടോറുകേക്ടോരുലടെ  ബനില
ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി ലകേക്ടോടുക്കുവക്ടോനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചന് ബനില തുകേ നലകുന്നതന്
കനരനിടുന്ന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.
കകേക്ടോണ്ടക്ടോകറുലടെ  അനക്ടോസമൂലെന  കേക്ടോലെതക്ടോമസനവരുന്നതന്  തടെയക്ടോന്  പനിഴെ
ഈടെക്ടോക്കുകേയുന റനിസന്  &  കകേക്ടോസനില കേരക്ടോര് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയുന കേരക്ടോറുകേക്ടോരുലടെ
ടലെസന്സന്  റദക്ടോക്കുന്നതുളലപ്പെലടെയുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകേയുന  ലചയ്തുവരുന.
കദശശയപക്ടോത വനിഭക്ടോഗത്തനില കേരക്ടോറുകേക്ടോരുലടെ വശഴ്ചമൂലെന പദ്ധതനി പൂര്ത്തശകേരണത്തനിനുണക്ടോകുന്ന
കേക്ടോലെതക്ടോമസത്തനിനന്  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയ  പനിഴെ  ഈടെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  വദ്യവസ
കേരക്ടോറുകേളനില  ഉളലകേക്ടോളനിചനിട്ടുണന്.   ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്ലമനനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിനന  വശഴ്ചകേള
ഉണക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനുകവണനി പദ്ധതനികേളക്കുള എസനികമറ്റെന് ലസസനിഫനികക്കഷന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോള  അതശവ  ശദ്ധ  പക്ടോലെനിക്കുന്നതക്ടോയനി  ഉറപ്പെന്  വരുത്തക്ടോറുണന്.
പുതുക്കനിയ  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  മക്ടോനസല  പ്രകേക്ടോരന  കേക്ടോലെക്ടോവധനിക്കുളനില  പണനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോത്ത  കേരക്ടോറുകേക്ടോരനിലനനിനന  പനിഴെ  ചുമത്തുവക്ടോനുന  കേരക്ടോര്പ്രകേക്ടോരന
പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  കേരക്ടോറുകേക്ടോരലന  റനിസന്   &  കകേക്ടോസനില  മറ്റെന്
ഏജന്സനി  വഴെനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവക്ടോനുന  വദ്യവസകേള  ഉളലകേക്ടോളനിചനിട്ടുണന്.   ഇതന്
പ്രകേക്ടോരന വശഴ്ച വരുത്തുന്ന കേരക്ടോറുകേക്ടോരലനതനിലര നടെപടെനി എടുക്കക്ടോറുണന്.

(സനി)   കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  മുതല  തനിരുവനനപുരന  വലരയുള  കദശശയപക്ടോത
പുതനിയ എന്.എചന്. 66 (എന്.എചന്   47-ഉന എന്.എചന്.   17-ഉന കൂടെനി കചര്ന്നതന്)
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  എന്.എചന്.ഡനി.പനി.  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  4
വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോയനി വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനക്ടോണന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതന്.
എന്നക്ടോല കദശശയപക്ടോത വനികേസനത്തനിലന സലെലമടുപ്പെനില പുകരക്ടോഗതനി ഉണക്ടോകേക്ടോതനിരുന്ന
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  NHAI  ഈ  പക്ടോതയുലടെ  വനികേസന  പദ്ധതനിയനിലനനിനന
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പനിന്മക്ടോറുകേയുണക്ടോയനി.  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിലന നനിരനരമക്ടോയ അഭദ്യര്തനപ്രകേക്ടോരന
കകേന്ദ്ര  മനക്ടോലെയന  NHAI-യന്  ഈ  പദ്ധതനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുവക്ടോന്  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്. കദശശയപക്ടോതയുലടെ വശതനി 45 മശറ്റെര് ആയനി അനഗശകേരനിചന്   GO(MS)
No.94/2014/PWD  തശയതനി  25-10-2014  പ്രകേക്ടോരന ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുന
സലെകമലറ്റെടുപ്പെന്  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി  അടലെന്ലമനനിലള  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന് സനസക്ടോന ചശഫന് ലസകട്ടറനിയുലടെ കനതൃതസത്തനിലള ഉന്നതതലെ
കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിചന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.   ഈ  വനികേസനത്തനിനുകവണ
പുതുക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  NHAI  മുഖക്ടോനരന  നടെത്തനി
വരുന. 

തശരകദശ ലലഹകവകേള

22(2084)  ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തശരകദശ ലലഹകവകേള പലെതനിലനയുന നനിര്മക്ടോണന പകുതനി വഴെനിയനില
മുടെങ്ങനി കേനിടെക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) തക്ടോനൂര് ടെനിപ്പു സുലത്തക്ടോന് കറക്ടോഡു വഴെനി കേടെന കപക്ടോകുന്ന കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് -
എറണക്ടോകുളന  തശരകദശ  ലലഹകവ  നനിര്മക്ടോണത്തനിലന  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത  അവസ
എനക്ടോണന്; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനികേള കവഗത്തനിലെക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
ഇതനിനക്ടോയനി ഗവണ്ലമന്റന് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദ്ധതനികേള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) ലപക്ടോന്നക്ടോനനി മുതല കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് വലരയുള 56.49 കേനി.മശ.  ടദര്ഘദ്യന
വരുന്ന ടെനിപ്പുസുലത്തക്ടോന് കറക്ടോഡന്  വശതനികൂട്ടനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള  1326.75
കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ എസനികമറ്റെനില ആശക്ടോന്പടെനി മുതല ചശരക്ടോന് കേടെപ്പുറന വലരയുള 9.4
കേനി.മശ.  വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  117.62  കകേക്ടോടെനി  രൂപയന്  12-3-2013-ലലെ  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)
നമര്  348/2013/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളതുന  ഇതനില
ആശക്ടോന്പടെനി മുതല പറവണ്ണ വലരയുള 4.5 കേനി.മശ പ്രവൃത്തനി ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.
2014  ലസപ്റ്റെനബറനില പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.  ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള
പറവണ്ണ മുതല ചശരക്ടോന് കേടെപ്പുറന വലരയുള  5  കേനി.മശ.  ഭക്ടോഗലത്തയുന ആശക്ടോന്പടെനി
മുതല ടക്ടോന്കസക്ടോര്മര് കറക്ടോഡന്  വലരയുള  2 കേനി.മശ.  ഭക്ടോഗലത്തയുന ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കല
നടെപടെനികേള LAR 2013 നടെപടെനി കമങ്ങള പ്രകേക്ടോരന പൂര്ത്തനിയക്ടോകകേണതുണന്.
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(സനി)  തശരകദശ ടഹകവ എത്രയുന കവഗന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുന അതനിലന
സുഗമമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമക്ടോയനി കദശശയപക്ടോത വനിഭക്ടോഗന ചശഫന് എഞനിനശയലറ
കേണ്വശനറുന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  അഡശഷണല  ചശഫന്  ലസകട്ടറനി
അദ്ധദ്യക്ഷനുമക്ടോയനി  ഒരു കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.   ഇതര നടെപടെനികേള സര്ക്കക്ടോര്
തലെത്തനില സസശകേരനിച്ചുവരുന.

പ്രധക്ടോന കേവലെകേളനില ടക്ടോഫനികേന് സനിഗലകേളുന ടസന് കബക്ടോര്ഡുകേളുന
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി

23(2085) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  കേശഴെനില  പ്രധക്ടോന  കേവലെകേളനില  ടക്ടോഫനികേന്
സനിഗലകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിലന മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രധക്ടോന  കേവലെകേളനില  കറക്ടോഡനിലന  ദനിശ  കേക്ടോണനിക്കുന്ന  ടസന്
കബക്ടോര്ഡുകേള പലെയനിടെത്തുന സക്ടോപനിചനിട്ടനില്ല എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ടസന്  കബക്ടോര്ഡുകേള  അടെനിയനരമക്ടോയനി  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) IRC-93 പ്രകേക്ടോരമുള കകേക്ടോഡനിലലെ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചക്ടോണന് ടക്ടോഫനികേന്
സനിഗലകേള  കേവലെകേളനില  സക്ടോപനിക്കുന്നതന്.  വക്ടോഹനസക്ടോന്ദ്രത,  വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ
തടെസരഹനിതയക്ടോത്ര, കേക്ടോലനടെയക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ എണ്ണന, കേവലെകേളനിലലെ അപകേടെനനിരക്കന്
എന്നനിവയുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലന കേശഴെനിലലെ പ്രധക്ടോന
കേവലെകേളനില ടക്ടോഫനികേന് സനിഗലകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതന്.

(ബനി&സനി)  ഉണന്.  നനിലെവനില  കറക്ടോഡന്  നവശകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടെത്തുകമക്ടോള  സുഗമമക്ടോയ  കറക്ടോഡന്  ഗതക്ടോഗതത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  ടക്ടോഫനികേന്  ടസന്
കബക്ടോര്ഡുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതന്  ഉളലപ്പെലടെയുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുനണന്.
കൂടെക്ടോലത പദ്ധതനി/പദ്ധതനികയതര ഫണകേളനിലനനിനന ദനിശക്ടോകബക്ടോര്ഡുകേള സക്ടോപനിച്ചു
വരുനണന്.  എന്നക്ടോല കകേരളത്തനിലലെ കറക്ടോഡപകേടെങ്ങളുള എല്ലക്ടോ ജനഗ്ഷനുകേളനിലന
ദനിശക്ടോകബക്ടോര്ഡുകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  1,000  കകേക്ടോടെനി രൂപയനില കൂടുതല ലചലെവന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന.   ഫണന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  മുറയന്  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  ദനിശക്ടോകബക്ടോര്ഡുകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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ശബരനിമലെ അനുബനകറക്ടോഡുകേളുലടെ നവശകേരണന

24(2086) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ശബരനിമലെ  തശര്തക്ടോടെനവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  ഏറ്റെവന  അധനികേന
അയ്യപ്പെഭക്തന്മേക്ടോര്  യക്ടോത്ര ലചയ്യുന്ന ആറന്  അനുബന കറക്ടോഡുകേള  അടെനിയനരമക്ടോയനി
നവശകേരണന നടെത്തക്ടോന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കണലമന്നന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടന്  Letter  No.
MLA/PNJR/GP/20/2016-17  dt  31-7-2016/Tvm  പ്രകേക്ടോരന  വകുപ്പെന്  മനനിക്കന്
നലകേനിയ കേത്തനികന്മേല എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  ഈ  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന  കേണക്കക്ടോക്കനി  അടെനിയനര
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചന് കറക്ടോഡന് നവശകേരണന എത്രയുന ലപലട്ടന്നന് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  2016-17-ലലെ  ശബരനിമലെ  മണ്ഡലെ-മകേരവനിളക്കന്  തശര്തക്ടോടെന
വമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  28-7-2016-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  (ടകേ)  നമര്  56/
2016/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലന കദശശയപക്ടോത,  നനിരത്തുകേളുന
പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗന  KSTP  എന്നനിവയനില  ഉളലപ്പെട്ടുവരുന്ന  കറക്ടോഡുകേളുലടെ
അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി 8943.54 ലെക്ഷന രൂപയ്ക്കുള ഭരണക്ടോനുമതനിയുന
പ്രകതദ്യകേക്ടോനുമതനിയുന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അനുബന കറക്ടോഡുകേളുലടെ  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളക്കുന
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ പണനികേളക്കുമക്ടോയുള ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല സര്ക്കക്ടോരനില ലെഭനിലചങനിലന
ഫണനിലന  അപരദ്യക്ടോപ്തതമൂലെന  പരനിഗണനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിഞ്ഞെനില്ല.   എങനിലന  കകേക്ടോട്ടയന
ഡനിവനിഷനന്  കേശഴെനിലവരുന്ന പൂഞ്ഞെക്ടോര് മണ്ഡലെത്തനില  SLTF  RP 2015-16  പദ്ധതനി
പ്രകേക്ടോരന 11 വര്ക്കുകേളക്കക്ടോയനി 61 ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത പണനികേള
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 150  കകേക്ടോടെനി  രൂപയ്ക്കുള
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  കേദ്യക്ടോബനിനറ്റെനില  വന.  എന്നക്ടോല  ധനവകുപ്പെനിലന  അനുമതനി
ഇതുവലരയുന ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.  ലെഭനിചക്ടോല നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന.

അരൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണന

25(2087) ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  അരൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  കുത്തനിയകതക്ടോടെന്  -  തുറവൂര്
പഞക്ടോയത്തുകേലള ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന വക്ടോക്കയനില പക്ടോലെത്തനിലന നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് എത്ര കകേക്ടോടെനി
രൂപയക്ടോണന്  എസനികമറ്റെന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്;  ബഡ്ജറ്റെന്  വനിഹനിതമക്ടോയനി  എത്ര
രൂപയക്ടോണന്  അനുവദനിചനിട്ടുളതന്;  അതന്  എന്നക്ടോണന്  അനുവദനിചതന്;  അതനില  നനിന്നന്
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ഇന്ലവസനികഗഷന്  ആവശദ്യത്തനിനുന  ഡനി.പനി.ആര്.-നുന  മറ്റുമക്ടോയനി  എത്ര  രൂപ
ലചലെവക്ടോയനി;  ബക്ടോക്കനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുവക്ടോന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണള  ഫയല
ഇകപ്പെക്ടോള ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്;  പക്ടോലെത്തനിലന നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന്
സതസര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  അരൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  എഴുപുന്ന  പഞക്ടോയത്തനിലലെ
കേക്ടോക്കതുരുത്തന് പക്ടോലെത്തനിലന എ.എസന്.  എത്ര കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോയനിരുന;  എന്നക്ടോണന്
പക്ടോലെന  പണനി  ആരനഭനിചതന്;  പക്ടോലെന  പണനി  മുടെങ്ങനിയതനിനു  കശഷന  പുതുക്കനിയ
എസനികമറ്റെന്  സമര്പ്പെനിചതന്  പ്രകേക്ടോരമുള  അധനികേ  തുകേ  അനുവദനിച്ചു  നലകേനികയക്ടോ;
ആയതന്  എത്രയുന  കവഗന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി  നനിര്മക്ടോണന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  അരൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ കുത്തനിയകതക്ടോടെന്-തുറവൂര് പഞക്ടോയത്തുകേലള
ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  വക്ടോക്കയനില  പക്ടോലെത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  12.50  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ  എസനികമറ്റെക്ടോണന്  ഇകപ്പെക്ടോള  ടപ്രസന്  കസക്ടോഫന് ലവയറനില  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
വരുന്നതന്.   ബഡ്ജറ്റെന്  വനിഹനിതമക്ടോയനി  100  ലെക്ഷന രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി  സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ)നമര്  1540/11/PWD  തശയതനി  9-11-2011  പ്രകേക്ടോരന  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
അതനില  8.90  ലെക്ഷന  രൂപ  ഇന്ലവസനികഗഷന്  നടെത്തുന്നതനിനന്  ലചലെവക്ടോയനി.
എസനികമറ്റെന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി  ആയതന്  സര്ക്കക്ടോരനില  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയന്  പുതുക്കനിയ
ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനി ലടെണര് നടെപടെനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി പ്രവൃത്തനി ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്
കേഴെനിയുന.

(ബനി)  അരൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  എഴുപുന്ന  പഞക്ടോയത്തനിലലെ
കേക്ടോക്കത്തുരുത്തന്  പക്ടോലെത്തനിലന  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  പക്ടോലെന  പണനി
ആരനഭനിചതന്  8-3-2012-ലെക്ടോണന്.  ബക്ടോക്കനി പ്രവൃത്തനിക്കക്ടോയുള പുതുക്കനിയ എസനികമറ്റെന്
അടുത്ത ബഡ്ജറ്റെനില ഉളലപ്പെടുത്തനിയതനിനുകശഷന മക്ടോത്രകമ പുതുക്കനിയ ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയുള.  അലല്ലങനില പ്രകതദ്യകേ അനുവക്ടോദന ധനകേക്ടോരദ്യ വകുപ്പെനില
നനിനന  വക്ടോങ്ങനി  മനനിസഭയുലടെ  അനഗശകേക്ടോരകത്തക്ടോലടെ  വനിശദമക്ടോയ  പദ്ധതനി  കരഖ
(DPR) തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയുന.

ലകേക്ടോചനി-മധുര കദശശയ പക്ടോത

26(2088) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോചനി-മധുര  കദശശയ  പക്ടോത  നക്ടോലവരനിയക്ടോക്കനി  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേളുലടെ ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത അവസ എലനന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പക്ടോതയുലടെ അടലെന്ലമനന് തശരുമക്ടോനനിചതന് എന്നക്ടോണന്;

(സനി)  പ്രസ്തുത അടലെന്ലമനന്  പ്രകേക്ടോരന  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന്
കേക്ടോലെതക്ടോമസന ഉണക്ടോയതനിലന കേക്ടോരണന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഉളലപ്പെലടെയുള നനിരവധനി സലെങ്ങളനിലലെ ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കന്
ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുന്ന പ്രസ്തുത കറക്ടോഡനിലന വനികേസനന സമയബനനിതമക്ടോയനി പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ലകേക്ടോചനി-മധുര കദശശയപക്ടോത മറ്റെക്കുഴെനി മുതല കബക്ടോഡനികമട്ടന് വലര കപവ്ഡന്
കഷക്ടോളഡകറക്ടോടുകൂടെനിയ  2 വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോയനി വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനക്ടോണന് കകേന്ദ്ര ഉപരനിതലെ
ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയത്തനിലന തശരുമക്ടോനന.  ഇതനിനക്ടോയനി അടലെന്ലമനന് തശരുമക്ടോനനിക്കക്ടോനുന
വനിശദമക്ടോയ  പദ്ധതനികരഖ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുവക്ടോനുമക്ടോയനി  കകേന്ദ്രത്തനിലന  നനിര്കദശമുണന്.
മറ്റെക്കുഴെനി മുതല മൂന്നക്ടോര് വലരയുള ഭക്ടോഗത്തനിലന വനിശദമക്ടോയ പദ്ധതനികരഖ ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനു
കവണനി  കേണ്സളട്ടന്സനിലന  ക്ഷണനിക്കുകേയുന  ഫനിനക്ടോന്ഷദ്യല  അപ്രൂവലെനിനുകവണനി
കകേന്ദ്ര ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയത്തനികലെക്കന് അയയ്ക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.  മൂന്നക്ടോര്
മുതല കബക്ടോഡനികമട്ടന്  (119/017)  വലരയുള ഭക്ടോഗന കപവ്ഡന് കഷക്ടോളഡകറക്ടോടുകൂടെനിയ  2
വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കനി വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള എസനികമറ്റെന് കകേന്ദ്രമനക്ടോലെയത്തനിനന് അനുമതനിക്കക്ടോയനി
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  കദശശയപക്ടോത  49-ലന  അടലെന്ലമനന്  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതലെ  ഗതക്ടോഗത
മനക്ടോലെയന അപ്രൂവന് ലചയതന് 1997-ലെക്ടോണന്.

(സനി) കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന് കേക്ടോലെതക്ടോമസന ഉണക്ടോയനിട്ടനില്ല.

(ഡനി)  മറ്റെക്കുഴെനി  മുതല  കുണന്നൂര്  വലരയുള  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ടബപ്പെക്ടോസന്  4
വരനിപ്പെക്ടോതയനിലെക്ടോണന് വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതന്. ഇതനിലന അടലെന്ലമനന് കകേന്ദ്ര മനക്ടോലെയന
അനഗശകേരനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനില മറ്റെക്കുഴെനി മുതല തനിരവക്ടോങ്കുളന വലരയുള സലെലമടുപ്പെന്
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകേയുന  തനിരുവക്ടോങ്കുളന  മുതല  കുണന്നൂര്  വലരയുള  ഭക്ടോഗത്തനിലന
സലെലമടുപ്പെനിനുള  എസനികമറ്റെന്  കകേന്ദ്ര  മനക്ടോലെയത്തനിനുന  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരനികേയുമക്ടോണന്.

നക്ടോഷണല ടഹകവ വശതനി കൂട്ടൽ

27(2089) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന  രജനികസ്ട്രഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

എന്.എചന്  66-ല രക്ടോമനക്ടോട്ടുകേര മുതല മശഞനവലരയുള ഭക്ടോഗന വശതനി കൂട്ടനി
നവശകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;എലനങനിലന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇലല്ലങനില സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കദശശയപക്ടോത  66-ല രക്ടോമനക്ടോട്ടുകേര മുതല മശഞനവലരയുള ഭക്ടോഗത്തന് വശതനി
കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനികേള ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.
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ഇരനിണക്ടോവന് പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണന

28(2090) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  കേല്ലദ്യക്ടോകശ്ശേരനി  മണ്ഡലെത്തനില  4-3-2016-നന്  1645  ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിച ഇരനിണക്ടോവന് പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അടെനിയനരമക്ടോയനി
സക്ടോകങതനികേക്ടോനുമതനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി  പ്രവൃത്തനി  തുടെങ്ങക്ടോന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കേല്ലദ്യക്ടോകശ്ശേരനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ ഇരനിണക്ടോവന് പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണന്. പ്രകതദ്യകേക്ടോനുമതനി നലകുന്നതനിനുള ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലെനില തുടെര് നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  സസകേക്ടോരദ്യ  വദ്യക്തനികേളനില  നനിന്നന്  കനകഗക്ടോകഷദ്യറ്റെഡന്  പര്കചസന്
പ്രകേക്ടോരന  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്  42,38,517  രൂപ അനുവദനിചന്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.
ഭൂവടെമകേളനിലനനിന്നന്  കനരനിട്ടന്  ആധക്ടോരന  രജനിസര്  ലചയന്  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന്  അനുമതനി
ലെഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  കേത്തന്  എത്രയുന  കവഗന  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  കേണ്ണൂര്
നനിരത്തുവനിഭക്ടോഗന എകനികേന്യൂട്ടശവന് എഞനിനശയര്ക്കന് നനിര്ദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത
അകപ്രക്ടോചന്  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  സസകേക്ടോരദ്യ  വദ്യക്തനികേളുലടെ  ഭൂമനിക്കന്  പുറലമ
ലചറുകേനിടെ  ജലെകസചന വകുപ്പെനിലന  കേശഴെനിലള ഭൂമനികൂടെനി  ആവശദ്യമക്ടോയനി  വരുനണന്.
ഭൂമനിവനിട്ടുതരുന്നതന്  സനബനനിച  വനിഷയന  ചശഫന്  എ ഞനിനശയര്,  ജലെകസചനവന
ഭരണവമക്ടോയനി കൂടെനിയക്ടോകലെക്ടോചനിച്ചുവരുന.

ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ പക്ടോലെങ്ങളുലടെ പുനര്നനിര്മക്ടോണന

29(2091) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനന്മേക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിനന്
കേശഴെനിലള  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന  സനബനനിചന്  സര്കവ  നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  എങനില ഈ  പക്ടോലെങ്ങള എന്നന്  നനിര്മനിചവയക്ടോലണനന,  നനിലെവനിലലെ
ഇതനിലന അപകേടെസനിതനി സനബനനിച്ചുന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഇത്തരന പക്ടോലെങ്ങളുലടെ പുനര് നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അടെനിയനരമക്ടോയനി ഫണന്
വകേയനിരുത്തക്ടോനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിനന് കേശഴെനിലള
പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന  സനബനനിചന്  പ്രകതദ്യകേ  സര്കവകേലളക്ടോനന  ഇതുവലര
നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല.  ഈ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലപ്പെട്ട  ഊട്ടറ  പക്ടോലെത്തനിലന
അപകേടെക്ടോവസ  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   ഈ  പക്ടോലെത്തനിലന  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കലത്ത
സനബനനിചന് പ്രകതദ്യകേ പഠനങ്ങലളക്ടോനന ഇതുവലര നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  ഏകേകദശന  70  വര്ഷന  മുമക്ടോണന്  ഊട്ടറ  പക്ടോലെന  നനിര്മനിചതന്.
കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കത്തക്ടോല  നനിലെവനില  ഈ  പക്ടോലെന  അപകേടെക്ടോവസയനിലെക്ടോണന്.   നനിലെവനില
പക്ടോലെത്തനിലന  അടെനിയനില  പലെ  ഭക്ടോഗത്തുന  കകേക്ടോണ്കശറ്റെന്  അടെര്നവശണന്  കേമനി
പുറത്തുകേക്ടോണുന്ന വനിധത്തനിലെക്ടോണന്.

(സനി)  പക്ടോലെത്തനിലന പുനര്നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി ഇന്ലവസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.   ഡനിടസന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  ഡ്രെനികേന്  വനിഭക്ടോഗത്തനില
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരുന.   അയതന്  ലെഭദ്യമക്ടോയതനിനുകശഷന  മക്ടോത്രകമ  തുടെര്  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയുള.

ഗക്ടോമശണ കറക്ടോഡുകേള

30(2092) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഗക്ടോമശണ  കറക്ടോഡുകേള  ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.
മുകഖന അനുവദനിച തുകേ വനിനനികയക്ടോഗനിചന് കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ
ഏലതല്ലക്ടോന  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനന്  2015-16 സക്ടോമത്തനികേ
വര്ഷത്തനില ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  പ്രവൃത്തനി  ലചയ്യുവക്ടോന്  അനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടുള
കറക്ടോഡുകേളുലടെ നനിര്മക്ടോണത്തനിലന നനിലെവനിലലെ അവസ വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  പദ്ധതനിയുലടെ  നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന
സഹക്ടോയമുകണക്ടോലയനന സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിലന വനിഹനിതലമത്രലയനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഈ  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരമുള  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  പ്രകതദ്യകേ
നനിബനനകേള നനിര്കദശനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 2015-16 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ ഗക്ടോമശണ
കറക്ടോഡുകേള  ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  30  കവലെകേളക്കക്ടോയനി  340  ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി അനുവദനിച്ചു.   ലടെണര് നടെപടെനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ പ്രസ്തുത
കറക്ടോഡുകേളുലടെ വനിശദവനിവരന അനുബനമക്ടോയനി *കചര്ക്കുന.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
851/2019
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(ബനി)  ആലകേ അഞന് പക്ടോകക്കജുകേളനിലെക്ടോയനി  30  കറക്ടോഡുകേളക്കക്ടോണന്  അനുമതനി
നലകേനിയതന്.   ഇതനില  4  പക്ടോകക്കജുകേളനിലെക്ടോയനി  26  കവലെകേളുലടെ  ലടെണര്  നടെപടെനി
പൂര്ത്തശകേരനിചന് കേരക്ടോര് ഉടെമടെനി ഒപ്പെനിട്ടു.  ഒരു പക്ടോകക്കജനിലന  4  കവലെകേളുലടെ ലടെണര്
നടെപടെനികേള അവസക്ടോന ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.

(സനി)  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഫണന്  ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണന്  ഈ
പ്രവൃത്തനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.

(ഡനി)  ഈ  കവലെകേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണ  ഘട്ടങ്ങളുലടെ  കഫക്ടോകട്ടക്ടോ  എടുകക്കണതുന
പൂര്ത്തശകേരണത്തനിനുകശഷന  പരനികശക്ടോധനയന്  ഈ  കഫക്ടോകട്ടക്ടോ  സമര്പ്പെനികക്കണതുമക്ടോണന്.
കേസക്ടോളനിറ്റെനി  കേണ്കടക്ടോള  ഡനിവനിഷന്  ടെനി  കവലെകേള  നനിരശക്ഷനിക്കുകേയുന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നലകകേണതുമക്ടോണന്.   ലമറ്റെല സടപ ലചയ്യുന്നതന്  യഥക്ടോസമയന ചശഫന്  ലടെകനിക്കല
എകക്ടോമനിനര്ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യണന.

ഗക്ടോമശണ കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

31(2093) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ ഗക്ടോമശണ കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി  വണ്  ടടെന  ലമയനിനനന്സന്  ഗക്ടോനനിൽ  ഉളലപ്പെടുത്തനി
ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിച കറക്ടോഡുകേളുലടെ പ്രവൃത്തനികേൾ തുടെങ്ങുന്നതനിനുള കേക്ടോലെതക്ടോമസത്തനിലന
കേക്ടോരണങ്ങൾ വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  ലടെണര്  നടെപടെനി  എന്നന്  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുലമന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ; ലടെണര് നടെപടെനി ടവകുന്നതനിലന കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) നനിയമസഭക്ടോ തനിരലഞ്ഞെടുപ്പെന് സനബനനിച ലപരുമക്ടോറ്റെചട്ടന നനിലെവനില
വന്നതനിനക്ടോല  ലനന്മേക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  വണ്ടടെന  ലമയനിനനന്സന്
ഗക്ടോനനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയ  ഗക്ടോമശണ  കറക്ടോഡുകേളുലടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന്  ഈ  കേക്ടോലെയളവനില  സക്ടോകങതനികേക്ടോനുമതനി
നലകുവക്ടോന്  സക്ടോധനിചനില്ല.  പുതുക്കനിയ  എസനികമറ്റെനിനന്  സക്ടോകങതനികേക്ടോനുമതനി  നലകേനി
ലടെണര്  ക്ഷണനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രവൃത്തനികേലളല്ലക്ടോന
ഇ-ലടെണര് കപക്ടോര്ട്ടലെനില അപന് കലെക്ടോ ഡന് ലചയ്തുവരനികേയക്ടോണന്.

കകേക്ടോട്ടയന ഡവലെപ്ലമനന് കകേക്ടോറനികഡക്ടോര്

32(2094) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോട്ടയന  മണനിപ്പുഴെ  കറക്ടോഡന്  (കകേക്ടോട്ടയന  ഡവലെപ്ലമനന്  കകേക്ടോറനികഡക്ടോര്)
നനിര്മക്ടോണത്തനിലന നനിലെവനിലലെ അവസ വദ്യകേതമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ടെക്ടോറനിനഗന്  അടെക്കമുള  നടെപടെനികേള  എകന്നയന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോകുന  എന്നന്
വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  കകേക്ടോട്ടയന  മണനിപ്പുഴെ കറക്ടോഡനിലന ടെക്ടോറനിനഗന്  ഒഴെനിലകേയുള പണനികേലളല്ലക്ടോന
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ചതുപ്പുപ്രകദശന മണ്ണനിട്ടുയര്ത്തനി കറക്ടോഡന് നനിര്മനിചനിരനിക്കയക്ടോല നനിലെവനില
0.50  ലസ.മശ  മുതല  0.75  ലസ.മശ  വലര  കറക്ടോഡനില  ലസറ്റെനിലലമനന്
ഉണക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   ഈ  ലസറ്റെനിലലമനന്  Maximum  ആകുന്നതനിനന്
ഒരു  സശസണ്  സമയന  ആവശദ്യമക്ടോകേയക്ടോലന  നനിലെവനിലലെ  വര്ക്കനില  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ
ടെക്ടോറനിനഗനിനന്  തുകേയനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോലന  നനിലെവനിലള  പ്രവൃത്തനി  കകക്ടോസന്  ലചയതനിനു
കശഷന  മക്ടോത്രകമ  തക്ടോഴുന്നഭക്ടോഗന  ഉയര്ത്തനി  ടെക്ടോറനിനഗന്  ഉളലപ്പെലടെയുള  ബക്ടോക്കനി
കജക്ടോലെനികേള ലചയ്യുന്നതനിനന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

കദശശയപക്ടോത

33(2095) ശശ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .    ലകേ  .    മുരളശധരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെന്  മുതല  കേഴെകട്ടന  വലരയുള  കദശശയപക്ടോത  നക്ടോലെന്
വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനിലയടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതനിനുള ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കല പ്രകനിയ ഏതന് ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്;

(സനി) കറക്ടോഡനിനുള അടലെന്ലമനന് പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  എവനിലടെലയക്ടോലക്കയക്ടോണന്  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടെക്കുന്നതന്?

ഉത്തരന

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് മുതല തനിരുവനനപുരന വലരയുള കദശശയപക്ടോത പുതനിയ
എന്.എചന്  66  (എന്.എചന്  47-ഉന  എന്.എചന്  17-ഉന  കൂടെനികചര്ന്നതന്)  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന എന്.എചന്.ഡനി.പനി.  പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി  4  വരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  തശരുമക്ടോനനിചനിരുന്നതന്.  എന്നക്ടോല
കദശശയപക്ടോതക്ടോ  വനികേസനത്തനിലന  സലെലമടുപ്പെനില  പുകരക്ടോഗതനി  ഉണക്ടോകേക്ടോതനിരുന്ന
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില നക്ടോഷണല ടഹകവ അകതക്ടോറനിറ്റെനി ഓഫന് ഇനദ്യ ഈ  പക്ടോതയുലടെ
വനികേസന  പദ്ധതനിയനിലനനിനന  പനിന്മക്ടോറുകേയുണക്ടോയനി.   സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിലന



596 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

നനിരനരമക്ടോയ അഭദ്യര്തനപ്രകേക്ടോരന കകേന്ദ്ര മനക്ടോലെയന എന്.എചന്.എ.ഐ.-ക്കന് ഈ
പദ്ധതനി പുനരക്ടോരനഭനിക്കുവക്ടോന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കദശശയപക്ടോതയുലടെ വനിതനി
45  മശറ്റെറക്ടോയനി അനഗശകേരനിചന് സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് സ.ഉ.(ടകേ)  നമര്  94/2014/
ലപക്ടോ.മ.വ.  തശയതനി  25-10-2014  പ്രകേക്ടോരന  ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുന
സലെകമലറ്റെടുപ്പെന്  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി  അടലെന്ലമനനിലള  പ്രശ്നങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന് സനസക്ടോന ചശഫന് ലസകട്ടറനിയുലടെ കനതൃതസത്തനിലള ഉന്നതതലെ
കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിക്കുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.   ഈ  വനികേസനത്തനിനുകവണ  പുതുക്കനിയ
വനിശദമക്ടോയ  പദ്ധതനികരഖ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  നക്ടോഷണല  ടഹകവ
അകതക്ടോറനിറ്റെനി ഓഫന് ഇനദ്യ മുഖക്ടോനനിരന സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) തലെപ്പെക്ടോടെനി മുതല ഇടെപ്പെളനി വലരയുള ഭക്ടോഗങ്ങളനില വനിവനിധ റശച്ചുകേളനില
ഭൂമനികയലറ്റെടുക്കല  നടെപടെനികേള  നടെനവരുനണന്.  കചര്ത്തലെ  മുതല  കേഴെകട്ടന
വലരയുള  ഭക്ടോഗങ്ങളനില  നനിലെവനില  30.50  മശറ്റെര്  Right  of  Way  ലെഭദ്യമക്ടോണന്.
കശഷനിക്കുന്ന സലെലമടുപ്പെന്  പുതുക്കനിയ വനിശദമക്ടോയ  പദ്ധതനികരഖ പൂര്ത്തശകേരനിചക്ടോല
മക്ടോത്രകമ പുനരക്ടോരനഭനിക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

(സനി)  ഇല്ല.  അടലെന്ലമനന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള നക്ടോഷണല
ടഹകവ അകതക്ടോറനിറ്റെനി ഓഫന് ഇനദ്യയുലടെ കനതൃതസത്തനില പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.

(ഡനി)  നനിലെവനില  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  മുതല  കേഴെകട്ടന  വലര  കദശശയപക്ടോത
നക്ടോലവരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കുന്നതനിനുള നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങലളക്ടോനന നടെക്കുന്നനില്ല.

കേക്ടോയനകുളന മണ്ഡലെത്തനില കകേക്ടോടെതനി സമുചയത്തനിലന നനിര്മക്ടോണന

34(2096) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോയനകുളന  മണ്ഡലെത്തനില  അനുവദനിച  കകേക്ടോടെതനി  സമുചയത്തനിലന
നനിര്മക്ടോണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട പ്രവൃത്തനിയുലടെ  നനിലെവനിലള പുകരക്ടോഗതനി  എലനന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇതനിലന നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള എകന്നക്കന്  ആരനഭനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയുന എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കേക്ടോയനകുളന മണ്ഡലെത്തനില അനുവദനിച കകേക്ടോടെതനി സമുചയത്തനിലന നനിര്മക്ടോണ
പ്രവൃത്തനിക്കന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  ലകേട്ടനിടെ വനിഭക്ടോഗന 15.04 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ എസനികമറ്റെന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കകേരള  ടഹകക്കക്ടോടെതനി  സകബക്ടോര്ഡനികനറ്റെന്  ജുഡശഷദ്യറനി  രജനിസ്ട്രക്ടോര്ക്കന്
അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  ആയതനില  തശരുമക്ടോനമക്ടോകുന്ന  മുറയന്
തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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35(2097) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  G.O(Rt)No.1470/2015/PWD
dtd.1-10-2015  പ്രകേക്ടോരവന  G.O(Rt)No.1958/2015/PWD  dtd  30-12-2015
പ്രകേക്ടോരവന  ഭരണക്ടോനുമതനിയുന  പ്രകതദ്യകേ  അനുമതനിയുന  ലെഭനിചനിരുന്ന  വക്ടോമനപുരന  -
ചനിറ്റെക്ടോര്  കറക്ടോഡന്  അഭനിവൃദ്ധനിലപ്പെടുത്തല  പ്രവൃത്തനിയുലടെ  നടെപടെനികമങ്ങള  ഏതു  വലര
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുലവന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവ വൃത്തനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  വക്ടോമനപുരന-ചനിറ്റെക്ടോര്  കറക്ടോഡന്  അഭനിവൃദ്ധനിലപ്പെടുത്തല  പ്രവൃത്തനിയുലടെ
ലടെണര്  നടെപടെനികമങ്ങള  പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.   കവഗത്തനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  നനിര്കദശന
നലകുന്നതക്ടോണന്.

പ്രതശക്ഷ ബസന് ലഷലകട്ടഴന് കകേരള ലെനിമനിറ്റെഡന്

36(2098) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന  രജനികസ്ട്രഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  കറക്ടോ ഡരനികുകേളനില ബസന് ലഷലട്ടറുകേള നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്
പ്രതശക്ഷ ബസന് ലഷലകട്ടര്സന് കകേരള ലെനിമനിറ്റെഡന് എന്ന കപരനില സനിയക്ടോല കമക്ടോഡല
കേമനനിക്കന് കുത്തകേക്ടോധനികേക്ടോരന നലകേനിലക്കക്ടോണന് കേഴെനിഞ്ഞെ യു.  ഡനി.  എഫന്.  സര്ക്കക്ടോര്
പുറലപ്പെടുവനിച  ജനി.ഒ.  (എനഎസന്.)19/2013/  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  തശയതനി  27-2-2013
എന്ന ഉത്തരവന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതുകേക്ടോരണന  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളകക്കക്ടോ  സന്നദ്ധ
സനഘടെനകേളകക്കക്ടോ  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന്  ഉപകേക്ടോരലപ്പെടുന്ന  തരത്തനില  ബസന്
ലഷലട്ടറുകേള നനിര്മനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കക്ടോത്ത അവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന കേശഴെനില  SPV-യക്ടോയനി  ലപക്ടോതുയക്ടോത്രക്ടോ
സഫൗകേരദ്യങ്ങള    വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   PPP   Model-ലന  കൂടെക്ടോലത
എന.എല.എ./എന.പനി.  ഫണന്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന  ആധുനനികേ  ബസന്  ലഷലട്ടറുകേള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പ്രതശക്ഷക്ടോ ബസന് ലഷലകട്ടഴന്, കകേരള ലെനിമനിറ്റെഡന് എന്ന കേമനനി
2013-ാം വര്ഷന മുതല പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണന്.  ലകേക്ടോചനി നക്ടോഷണല എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്
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കമക്ടോഡലെനില  സര്ക്കക്ടോര്  ബജറ്റെന്  സഹക്ടോയമനില്ലക്ടോലത  തലന്ന  പരസദ്യത്തനിലൂലടെ
വരുമക്ടോനന  കനടെത്തക്ക  വനിധത്തനിലെക്ടോണന്  ഇതനിലന  പ്രവര്ത്തനന  ഉകദശനിചനിട്ടുളതന്.
എന്നക്ടോല  ചനിലെ  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന
അധശനതയനിലള കറക്ടോഡനിലന വശങ്ങളനില അനധനികൃതമക്ടോയനി ബസന് ലഷലട്ടറുകേള
ആവശദ്യമനില്ലക്ടോത്ത  സലെങ്ങളനിലകപക്ടോലന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  അറനികവക്ടോ
അനുവക്ടോദകമക്ടോ  ഇല്ലക്ടോലത  നനിര്മക്ടോണന  നടെത്തുന്നതക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനിലന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണന്  GO(Rt)No.932/2014/PWD dated 3-7-2014  പ്രകേക്ടോരന
ഇതനിനന്  ഒരു  നനിയനണന  ലകേക്ടോണവരക്ടോനുള  ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിചതന്.  ഈ
ഉത്തരവന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലന അധശനതയനിലള കറക്ടോഡുകേളനില മക്ടോത്രമക്ടോണന്
ബക്ടോധകേമക്ടോയനിട്ടുളതന്.  ബഹു.  എന.പനി.-മക്ടോര്കക്കക്ടോ  എന.എല.എ.-മക്ടോര്കക്കക്ടോ  തകദശ
സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളകക്കക്ടോ  സന്നദ്ധ  സനഘടെനകേളകക്കക്ടോ  ലപക്ടോതുജനങ്ങളകക്കക്ടോ
ഉപകേക്ടോരപ്രദമക്ടോയനി  അനഗശകൃത  ബസന്  കസക്ടോപ്പുകേളനില  ബസന്  ലഷലട്ടറുകേള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  യക്ടോലതക്ടോരു  തടെസവമനില്ല.  അതനിനുള  അനുമതനി  അതക്ടോതന്
ജനില്ലയനിലലെ ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് നനിരത്തുവനിഭക്ടോഗന പരനികശക്ടോധനിചന് നലകുന്നതക്ടോണന്.

കകേക്ടോതമനഗലെന മനിനനി സനിവനിലകസഷന്

37(2099) ശശ  .    ആനണനി  കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോതമനഗലെന  മനിനനി  സനിവനില  കസഷലന  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനു
കശഷന  നടെപടെനികമങ്ങള  പൂര്ത്തശകേരനിചന്  റവനദ്യു  വകുപ്പെനിനന്  ടകേമക്ടോറക്ടോത്തതനിനക്ടോല
സനിവനില  കസഷലന  പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭനിക്കക്ടോന്  കേഴെനി    ഞ്ഞെനിട്ടനിലല്ലന്ന  വനിവരന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  നടെപടെനികമങ്ങള  പൂര്ത്തശകേരനിചന്  ലകേട്ടനിടെന  ടകേമക്ടോറനി  മനിനനി
സനിവനില  കസഷലന  പ്രവര്ത്തനന  എന്നകത്തക്കന്  ആരനഭനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  കകേക്ടോതമനഗലെന മനിനനി സനിവനില കസഷലന നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിചന്
അതനില  പ്രവര്ത്തനികക്കണ  ഓഫശസുകേളുലടെ  വനിവരങ്ങള  എറണക്ടോകുളന  ലകേട്ടനിടെ
വനിഭക്ടോഗന എകനികേന്യൂട്ടശവന് എഞനിനശയര് ജനില്ലക്ടോ കേളകര്ക്കന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ജനില്ലക്ടോ കേളകര്
ഓഫശസുകേള അനുവദനിക്കുന്ന മുറയന് ഓഫശസുകേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ആരനഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കേക്ടോയനകുളന നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ പക്ടോലെങ്ങള

38(2100) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോയനകുളന നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ എരുവ കകേക്ടോയനിക്കല പടെനിക്കലപക്ടോലെന,
കേക്ടോയനകുളന  മുകട്ടല  പക്ടോലെന  എന്നനിവ  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കത്തക്ടോല  ജശര്ണ്ണക്ടോവസയനിലെക്ടോയതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഉലണങനില വലെനിയ വക്ടോഹനങ്ങള കേടെനവരത്തക്കരശതനിയനില പ്രസ്തുത
പക്ടോലെങ്ങള വശതനികൂട്ടനി പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്. 

(ബനി)  കേക്ടോയനകുളന-  മുകട്ടലപ്പെക്ടോലെന വശതനികൂട്ടനി പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  KIIFB

യനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള പ്രക്ടോരനഭ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കേക്ടോയനകുളന

മണ്ഡലെത്തനിലലെ കൂട്ടുനവക്ടോതുക്കല പക്ടോലെന  പുതുക്കനിയ ബജറ്റെന്  പ്രസനഗത്തനില  KIIFB

മുകഖന ലചയ്യക്ടോനക്ടോയനി 50 കകേക്ടോടെനി രൂപ ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിരനിരുനലവങനിലന ഫശസനിബനിലെനിറ്റെനി

പഠന പ്രകേക്ടോരന ലചലെവഴെനിക്കുന്ന തുകേയ്ക്കുള പ്രകയക്ടോജനന ഉണക്ടോകേനിലല്ലനന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്

ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ബഹു.  എന.എല.എ.  ഇതനിനുപകേരമക്ടോയനി  6  പക്ടോലെങ്ങള KIIFB-യനില

ഉളലപ്പെടുത്തുവക്ടോന്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുണന്.  അതനില  ഉളലപ്പെട്ടതക്ടോണന്  കകേക്ടോയനിക്കല

പടെനിക്കല  പക്ടോലെന,  മുകട്ടല  പക്ടോലെന,  പക്ടോര്ക്കന്  ജനഗ്ഷന്  പക്ടോലെന,  ലതകക്കടെത്തന്-

കേലപക്ടോലെന,  കേടെത്തുകേടെവന്-ലവട്ടനികക്കക്ടോട്ടന്  പക്ടോലെന,  കേനശസ  കേടെവന്  പക്ടോലെന,  മക്ടോര്ക്കറ്റെന്

പക്ടോലെന  എന്നനിവ.   ഇവയുലടെ  DPR  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുവക്ടോന്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.

KIIFB-യുലടെ അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി നലകേക്ടോനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെന്

39(2101) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനില അഴെനിമതനി  തടെയുന്നതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കസക്ടോഷദ്യല

ഓഡനിറ്റെന് നടെപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില അവയുലടെ വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  കദശശയപക്ടോതക്ടോ  വനിഭക്ടോഗത്തനിന്  കേശഴെനില  കസക്ടോഷദ്യല

ഓഡനിറ്റെനിനഗന്  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെനിനഗന്

നടെത്തുന്നതനികലെക്കക്ടോയനി  പ്രവൃത്തനികേള  നടെക്കുന്ന  പ്രകദശലത്ത  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,

സക്ടോകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര് എന്നനിവരടെങ്ങനിയ ഒരു കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിക്കുകേയുന  പദ്ധതനി

നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങളുന  നനിര്കദശങ്ങളുന  പ്രസ്തുത  കേമനിറ്റെനികേളനില

നനിന്നന് സസശകേരനിചന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തുന്നതുമക്ടോണന്.  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് പ്രവൃത്തനികേളക്കന്

കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെനിനഗന്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേ  വഴെനി  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരന

ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുന  കേഴെനിയുന.

ആലെപ്പുഴെയനിലെക്ടോണന് ഈ സര്ക്കക്ടോര് ആദദ്യമക്ടോയനി ഇതന് വനിജയകേരമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയതന്.

ഇതന് സനസക്ടോന-ജനില്ലക്ടോ-മണ്ഡലെതലെങ്ങളനില നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് ആഗഹനിക്കുന.
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മരക്ടോമത്തന് പണനികേളുലടെ കേസക്ടോളനിറ്റെനി ഓഡനിറ്റെനിനഗന്

40(2102) ശശ  .   ലജയനിനസന് മക്ടോതദ്യു :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരശന്ദ്രന് :
ശശ  .   രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോന :
ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് മരക്ടോമത്തന് പണനികേളുലടെ 'കേസക്ടോളനിറ്റെനി ഓഡനിറ്റെനിനഗന്' നടെത്തക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി) അഞന് വര്ഷ ഗദ്യക്ടോരനനികയക്ടോലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണന നടെത്തനിയ ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
കറക്ടോഡുകേള നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  മക്ടോസങ്ങളക്കകേന തകേരുന്നതക്ടോയ പരക്ടോതനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില ഇതനിലന കേക്ടോരണലത്തപ്പെറ്റെനി പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇപ്രകേക്ടോരമുള കറക്ടോഡുകേളുലടെ തകേരുന്ന ഭക്ടോഗങ്ങള കേരക്ടോറുകേക്ടോരന് തലന്ന
നനിലെവക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത  സക്ടോമഗനികേള  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  അറ്റെകുറ്റെപണനി  നടെത്തുന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി) എങനില ഇതന് പരനിഹരനിയ്ക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  മരക്ടോമത്തന്  പണനികേളുലടെ  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെനിനഗന്  നടെത്തുവക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.   ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് കേസക്ടോളനിറ്റെനി  കേണ്കടക്ടോള മക്ടോനസല പ്രകേക്ടോരന രണന്
തലെത്തനില  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരന  പരനികശക്ടോധനികക്കണതുണന്.   കൂടെക്ടോലത
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് മക്ടോനസല ചട്ടന  2406  പ്രകേക്ടോരന  5  കകേക്ടോടെനി  രൂപയന്  മുകേളനില
കേരക്ടോര്  തുകേ  വരുന്ന  പണനികേളക്കന്  വകുപ്പെനിനന്  പുറകമയുള  ഏജന്സനികക്കക്ടോ,
വനിദഗ്ദ്ധലനകയക്ടോ  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  പണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോകുന്ന  ഉടെലനതലന്ന  ലടെകനിക്കല
ആഡനിറ്റെനിനഗന്  നടെത്തുന്നതക്ടോണന്.   ചുമതലെയുള  എകനി.  എ ഞനിനശയര്  പദ്ധതനിയുലടെ
വനിശദക്ടോനശങ്ങളുന ടഫനല ബനില്ലനിലന പകേര്പ്പുന ലടെകനിക്കല ആഡനിറ്റെനിനഗനിനന് കവണനി
ചശഫന്  എ ഞനിനശയര്ക്കന്  സമര്പ്പെനികക്കണതക്ടോണന്.  ലടെകനിക്കല  ആഡനിറ്റെനിനഗനിനന്
ഏലപ്പെനിചനിരനിക്കുന്ന  ഏജന്സനി  ആവശദ്യക്ടോനുസരണന  കറക്ടോഡ സ്തുകേളുലടെ  ഓകരക്ടോ
കേനികലെക്ടോമശറ്റെറനിലന  IS,  IRC  ലസസനിഫനികക്കഷന്  അനുസരനിച്ചുന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കന്
കേസക്ടോളനിറ്റെനി  കേണ്കടക്ടോള  മക്ടോനസല  പ്രകേക്ടോരന  പണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ  എന്നന്
പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുന പരനികശക്ടോധനക്ടോഫലെന ചശഫന് എ ഞനിനശയര്ക്കന് അയച്ചുലകേക്ടോടുകക്കണതക്ടോണന്.
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അതുപ്രകേക്ടോരന  പരനിഹരനിക്കക്ടോവന്ന  തകേരക്ടോറുകേലളലനങനിലന  ഉലണങനില  എകനി.
എ ഞനിനശയര്  അതന്  പരനിഹരനിചന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  നലകകേണതുന  അപരനിഹക്ടോരദ്യമക്ടോയ
തകേരക്ടോറുകേലളലനങനിലന  ഉലണങനില സര്ക്കക്ടോരനിലന അറനികവക്ടോടുകൂടെനി  കേരക്ടോറുകേക്ടോരലനതനിലരയുന
ചുമതലെലപ്പെട്ട ഉകദദ്യക്ടോഗസലനതനികരയുന നടെപടെനി സസശകേരനികക്കണതക്ടോണന്.   പ്രവര്ത്തനികേളുലടെ
ബനില്ലനിലന  കപലമനനിനന്  കേസക്ടോളനിറ്റെനി  കേണ്കടക്ടോള  വനിഭക്ടോഗത്തനിലന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുന
നനിര്ബനമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) കദശശയപക്ടോത വനിഭക്ടോഗത്തനില അഞന് വര്ഷ ഗദ്യക്ടോരനനികയക്ടോടുകൂടെനി കറക്ടോഡുകേളുലടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണന  നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല.  നനിരത്തന്  വനിഭക്ടോഗത്തനില  അഞന്  വര്ഷലത്ത
ഗദ്യക്ടോരനനികയക്ടോലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണന നടെത്തനിയ ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് കറക്ടോഡുകേളുലടെ ചനിലെ ഭക്ടോഗങ്ങളനില
ഉണക്ടോയ  കകേടുപക്ടോടുകേള  അതക്ടോതന്  കേരക്ടോറുകേക്ടോലരലക്കക്ടോണന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചന് വരനികേയക്ടോണന്.  ഈ പദ്ധതനിയനിലലപ്പെട്ട പ്രവൃത്തനികേള Defect
liability  Period   കൂടെക്ടോലത  5  വര്ഷ  കേക്ടോലെയളവനില  കകേടുപക്ടോടുകേള,  ബനലപ്പെട്ട
ഉകദദ്യക്ടോഗസര് നലകുന്ന നനിര്കദശമനുസരനിചന് അതക്ടോതന് കേരക്ടോറുകേക്ടോരന് പരനിഹരനികക്കണതക്ടോണന്.

(സനി&ഡനി)  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  തകേരുന്ന  ഭക്ടോഗങ്ങള  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  തലന്ന
നനിലെവക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത  സക്ടോമഗനികേള  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനി  നടെത്തുന്നതക്ടോയനി
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.   എന്നക്ടോല  ഇവ  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള  നനിര്കദശന
എകനി. എഞനിനശയര്മക്ടോര്ക്കന് നലകുന്നതക്ടോണന്.

(ഇ)  കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെനിനഗന്  നനിലെവനിലെനില്ല.  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനണന്.
കദശശയപക്ടോതക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനില കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെനിനഗന് ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന.

എറണക്ടോകുളന ജനില്ലയനിലലെ കേളത്തറ പക്ടോലെന

41(2103) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനിലലെ  പള്ളുരുത്തനിലയ  തശരകദശകമഖലെയുമക്ടോയനി
ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന കേളത്തറ പക്ടോലെത്തനിലന നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരനഭനിക്കുന്നതനിലലെ
കേക്ടോലെതക്ടോമസത്തനിനുള കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പക്ടോലെത്തനിലന നനിര്മക്ടോണ കേരക്ടോര് ആരക്ടോണന് ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടുളതന് ;
കേരക്ടോര് പ്രകേക്ടോരന എന്നക്ടോണന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനികക്കണതന്;  ആയതന് എന്നകത്തക്കന്
പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസ്തുത പക്ടോലെത്തനിലന നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി അനുവദനിചനിട്ടുള തുകേ എത്ര
എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ; പ്രസ്തുത ഭരണക്ടോനുമതനിയുലടെ പകേര്പ്പെന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനിലലെ  പള്ളുരുത്തനിലയ  തശരകദശകമഖലെയുമക്ടോയനി
ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  കേളത്തറ  പക്ടോലെത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഹക്ടോര്ബര്
എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെക്ടോണന്  നടെത്തനിവരുന്നതന്.  ഈ  പക്ടോലെന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെനിലന അധശനതയനില വരുന്നതല്ല.

(ബനി&സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

പൂവമക്ടോറ പക്ടോലെത്തനില കവലെനി ലകേട്ടക്ടോന് നടെപടെനി

42(2104) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കദശശയപക്ടോതയനില പൂവമക്ടോറ  പക്ടോലെത്തനില  നനിനന  തക്ടോലഴെ  വക്ടോമനപുരന
നദനിയനികലെയന്  ചക്ടോടെനി  ആത്മഹതദ്യ  ലചയ്യുന്നവരുലടെ  എണ്ണന  ലപരുകേനി  വരുന്നതന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  ഇലതക്ടോഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി,  പൂവമക്ടോറ  പക്ടോലെത്തനില  കവലെനി
ലകേട്ടണലമന്ന  ഏലറ  നക്ടോളക്ടോയനിട്ടുള  ആവശദ്യത്തനികന്മേല  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) കവലെനിലകേട്ടുന്നതനിനക്ടോയനി ഫണന് അനുവദനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കദശശയ  പക്ടോതയനില  പൂവമക്ടോറ  പക്ടോലെത്തനിലനനിനന തക്ടോലഴെ  വക്ടോമനപുരന
നദനിയനികലെയന്  ചക്ടോടെനി  ആത്മഹതദ്യ  ലചയ്യുന്നവരുലടെ  എണ്ണന  ലപരുകേനി  വരുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  പക്ടോലെത്തനിലന  ഇരുവശങ്ങളനിലന  3  മശറ്റെര്  ലപക്ടോക്കത്തനില  കവലെനി
ലകേട്ടുന്നതനിനക്ടോയനി  കവണ  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്
ദക്ഷനിണകമഖലെ സൂപ്രണനിനഗന്  എഞനിനശയര് ജലെകസചന വകുപ്പെനിലന സഹകേരണന
ആവശദ്യലപ്പെട്ടന് കേത്തന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.

കേക്ടോയനകുളന മണ്ഡലെത്തനിലലെ കറക്ടോഡുകേളുലടെ അറ്റെകുറ്റെപണനികേള

43(2105) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോയനകുളന  മണ്ഡലെത്തനില  മൂന്നന്  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  അനുവദനിചന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
കറക്ടോഡുകേളുലടെ അറ്റെകുറ്റെപണനികേള നടെത്തുന്ന പ്രവൃത്തനികേളുലടെ പുകരക്ടോഗതനി വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

കേക്ടോയനകുളന നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില 3 കകേക്ടോടെനി രൂപ അനുവദനിചതനില SLTF
പ്രവൃത്തനികേളക്കക്ടോയനി  177  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  എസനികമറ്റെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  പണനികേള
നടെനവരുന.  പ്രസ്തുത  പണനികേളുലടെ  പുകരക്ടോഗതനി  സനബനനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
അനുബനമക്ടോയനി* ഉളടെക്കന ലചയ്യുന.

കടെക്ടോളുകേള നനിര്ത്തലെക്ടോക്കല

44(2106) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  സശകപക്ടോര്ട്ടന്-എയര്കപക്ടോര്ട്ടന്  കറക്ടോഡനില
രണനിടെത്തുന കുണന്നൂര്,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ മനിനനി ടബപ്പെക്ടോസന് എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലലെ കടെക്ടോള
പനിരനിവന് അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കണന എന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടന് ഏലതങനിലന അകപക്ഷ ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില വനിശദക്ടോനശന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനിലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനു  കശഷന  കമല
സൂചനിപ്പെനിച കടെക്ടോളുകേളനില ഏലതങനിലന നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) എങനില അവയുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  വനിവനിധ  വദ്യക്തനികേളനിലനനിനന  സനഘടെകേളനിലനനിനന  അകപക്ഷകേള
ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ആയതന് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) കകേരള ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് കറക്ടോഡ്സന് വനിഭക്ടോഗന കടെക്ടോള പനിരനിവന്
നടെത്തനിവന്നനിരുന്ന  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മനിനനി  ടബപ്പെക്ടോസനിലലെ  തട്ടപ്പെനിളനിക്കക്ടോട്ടുപുഴെ
പക്ടോലെത്തനിലന കടെക്ടോള പനിരനിവന്  24-9-2016-ലലെ സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  1308/2016/
ലപക്ടോ.മ.വ. പ്രകേക്ടോരന 24-9-2016 അര്ദ്ധരക്ടോത്രനി മുതല നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതലെ  ഗതക്ടോഗത  മനക്ടോലെയത്തനിലന  പുതനിയ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള   പ്രകേക്ടോരന  100
കകേക്ടോടെനി  രൂപയനില  തക്ടോലഴെ  നനിര്മക്ടോണലചലെവന്  വരുന്ന  പക്ടോലെങ്ങള/കറക്ടോഡുകേള
കടെക്ടോളനിലനനിനന ഒഴെനിവക്ടോക്കനിയ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില 1-9-2016-ലലെ S.O.2868(E) എന്ന
ഗസറ്റെന്  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന്  പ്രകേക്ടോരന  കുണന്നൂര്  പക്ടോലെത്തനിലന  കടെക്ടോള  പനിരനിവനില
നനിനന പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ഒഴെനിവക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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പുനലൂര്-മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ കറക്ടോഡന് നനിര്മക്ടോണന

45(2107) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പുനലൂര്-മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ  കറക്ടോഡനില  ഏതു  ഭക്ടോഗമക്ടോണന്  ഇനനിയുന  നനിര്മക്ടോണന
ആരനഭനിക്കക്ടോലത കേനിടെക്കുന്നതന്; ഇതന് എത്ര കേനി. മശ. ദൂരമുണന്; ഏലതക്ടോലക്ക നനിയമസഭക്ടോ
മണ്ഡലെങ്ങളനിലൂലടെയക്ടോണന് ഇതു കേടെനകപക്ടോകുന്നതന്;

(ബനി)  ഈ  ഭക്ടോഗന  പനി.പനി.പനി.  സശമനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിലന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  പ്രശകേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന്  ലടെന്ഡര്
നടെത്തുകേയുണക്ടോകയക്ടോ;  എങനില ഏലതക്ടോലക്ക ഏജന്സനികേളക്ടോണന് പനി.കേദ്യു ലടെന്ഡറനില
പലങടുത്തതന്;  ആരുലടെ  എങനിലന  ലടെന്ഡര്  അനഗശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില
എന്തുലകേക്ടോണന്  എന  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  പുതുതക്ടോയനി  ലടെണര്  വനിളനിക്കുന്നതനിലന
നടെപടെനികേള ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത കറക്ടോഡനിലന നനിര്മക്ടോണന ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.-ക്കന് വനിട്ടു നലകേക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചതന്  എന്നക്ടോണന്;  അനമുതല  ഈ  കറക്ടോഡനില  പക്ടോചന്  വര്ക്കല്ലക്ടോലത,
റശടെക്ടോറനിനഗന് നടെന്നനിട്ടനിലല്ലന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ)  പ്രസസ്തുത  പക്ടോതയുലടെ  വനികേസനന  സഫലെമക്ടോക്കുന്നതനിനുള  തടെസങ്ങള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനുന,  ഈ  വര്ഷന  തലന്ന  നനിര്മക്ടോണന
ആരനഭനിക്കക്ടോനുന എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന്  ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.-II  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  നനിര്മക്ടോണന
നടെത്തനിവരുന്ന പുനലൂര്-മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ കറക്ടോഡനില പുനലൂര് മുതല ലപക്ടോന്കുന്നന വലരയുള
ഭക്ടോഗമക്ടോണന് ഇനനിയുന നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കക്ടോത്തതന്.  ഈ കറക്ടോഡന് പുനലൂര്, പത്തനക്ടോപുരന,
ആറന്മുള,  കകേക്ടോന്നനി,  റക്ടോന്നനി,  കേക്ടോഞ്ഞെനിരപ്പെളനി എന്നശ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെങ്ങളനിലകടെനി
കേടെനകപക്ടോകുന.

(ബനി) ഉണന്.

(സനി)  ഇതനിലന നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് ആദദ്യലത്ത പ്രശകേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന് ലടെണര്
(RFQ) നടെത്തനിയതനില തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന 4 ഏജന്സനികേള പലങടുത്തനിരുന:
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1. ലഡലമ – ശശ.ധനദ്യ JV

2. IL&FS Transport Network Limited

3. GHV-EKK-INKEL JV

4. DRA-BEL

ഇതനില  M/s IL &FS Transport Network  Limited  മക്ടോത്രകമ കേസക്ടോളനിടഫ
ലചയ്തുള.   Single  Tender  ആയതനിനക്ടോല ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.  സനിയറനിനഗന്  കേമനിറ്റെനി
നനിര്കദശനിചതനുസരനിചന് 17-8-2016-ല റശ-ലടെണര് ക്ഷണനിചനിട്ടുണന്.  ഒകകക്ടോബര് 24-നക്ടോണന്
ലടെണര് തുറക്കുന്നതന്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലടെ  കേരക്ടോര്  ഉറപ്പെനിചതനിനുകശഷന  മക്ടോത്രകമ
നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  കറക്ടോഡന്  ലകേ.എസന്.ടെനി.പനി.-ക്കന്  വനിട്ടുനലകുകേയുള.  ഈ
കറക്ടോഡനില പക്ടോചന് വര്ക്കല്ലക്ടോലത റശ-ടെക്ടോറനിനഗന് നടെന്നനിട്ടനിലല്ലന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ഇ)  ഒകകക്ടോബര്  24-നന്  കേസക്ടോളനിഫനികക്കഷന്  ലടെണര്  തുറന്നന്  പരനികശക്ടോധനിചന്
തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ടവര്ക്കന്  RFP  അയച്ചുലകേക്ടോടുക്കുകേയുന അതനില തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെടുന്ന
ഏജന്സനികേളക്കന്  വര്ക്കന്  അവക്ടോര്ഡന്  ലചയ്യക്ടോന്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്
കേഴെനിയുന.   2017  ഏപ്രനില  മക്ടോസകത്തക്ടോലടെ  ഈ  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവൃത്തനി
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്.

ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിച പക്ടോലെങ്ങളുലടെ സലെലമടുപ്പു നടെപടെനികേള

46(2108)  ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിച കൂളനിമക്ടോടെന്,  പടെനനിലെന,  മുക്കത്തന്
കേടെവന്,  മൂഴെക്ടോപ്പെക്ടോലെന,  ഒളവണ്ണ  പളനിക്കടെവന്,  ഒളവണ്ണ  പുഴെമ്പുറന,  പക്ടോകടെരനിക്കടെവന്,
ലതക്ടോണനിലെക്കടെവന്  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  സലെലമടുപ്പു  നടെപടെനികേള  ഏതു  ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്
എന്നതു സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

പ്രസ്തുത പക്ടോലെങ്ങളുലടെ സലെലമടുപ്പെന് നടെപടെനികേള സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

കൂളനിമക്ടോടെന് പക്ടോലെന  :

മലെപ്പുറന ജനില്ലയനില കൂളനിമക്ടോടെന്  പക്ടോലെത്തനിനുള സലെലമടുപ്പെനിനക്ടോയനി പുതുക്കനിയ
എസനികമറ്റെനിനുകവണ തുകേ കേനിഫ്ബനിയുലടെ ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള
പ്രക്ടോരനഭ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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പടെനനിലെന പക്ടോലെന  :

സലെലമടുപ്പെനിലന പ്രക്ടോരനഭഘട്ടന എന്ന നനിലെയനില ഏലറ്റെടുക്കുവക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന
സലെത്തനിലന അടെങല പകേര്പ്പുന ലസച്ചുന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദശന
ബനലപ്പെട്ട വനികല്ലജന് ഓഫശസര്മക്ടോര്ക്കന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.

മുക്കത്തന് കേടെവന്  :

സലെലമടുപ്പെന് നനിര്കദശന നനിലെവനിലെനില്ല.

മൂഴെക്ടോപ്പെക്ടോലെന  :

ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനി  നടെന്നതനിനുകശഷന  മക്ടോത്രകമ  സലെലമടുപ്പെന്
ആരനഭനിക്കുകേയുള്ളു.

ഒളവണ്ണ പളനിക്കടെവന് പക്ടോലെന  :

ഒളവണ്ണ പളനിക്കടെവന് പക്ടോലെത്തനിലന സലെലമടുപ്പെന് നടെപടെനികേള തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില്ല.

പക്ടോകടെരനിക്കടെവന് പക്ടോലെന  :

ടെനി പക്ടോലെത്തനിലന സലെലമടുപ്പെന് നടെപടെനികേള തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില്ല.

ലതക്ടോണനിലെക്കടെവന് പക്ടോലെന  :

പുതുക്കനിയ  അടലെന്ലമനന്  പ്രകേക്ടോരന  സലെലമടുപ്പെന്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന.

ഒളവണ്ണ പുഴെമ്പുറന പക്ടോലെന  :

സലെലമടുപ്പെന് നനിര്കദശന നനിലെവനിലെനില്ല.

കചര്ത്തലെ - കുമരകേന - കകേക്ടോട്ടയന ലലഹകവ

47(2109) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന  രജനികസ്ട്രഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നനിര്ദനിഷ്ട കചര്ത്തലെ  -  കുമരകേന  -  കകേക്ടോട്ടയന ലലഹകവയുലടെ നനിലെവനിലലെ
അവസ വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇഫൗ പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി 2002-ല നക്ടോറ്റെന്പക്ടോകേന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ എസനികമറ്റെനിലന
തുകേ എത്രയക്ടോയനിരുന; ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത എസനികമറ്റെന് തുകേ എത്രയക്ടോണന്;
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(സനി)  പക്ടോതയുലടെ  കേണ്സളട്ടന്റന്  ആയനി  ഏതു  സക്ടോപനലത്തയക്ടോണന്
ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിരുന്നതന്; അവരുലടെ കേണ്സളട്ടന്സനി ഫശസന് എത്രയക്ടോയനിരുന;

(ഡനി)  തണ്ണശര്മുക്കന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിലന  കചര്ത്തലെ  നഗരസഭയനിലന  ഉള
ഏലതക്ടോലക്ക  വക്ടോര്ഡുകേളനിലെക്ടോണന്  ഇഫൗ  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  സലെന  ഏലറ്റെടുക്കുവക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിരുന്നതന്;

(ഇ)  പദ്ധതനി  അനനിശ്ചനിതമക്ടോയനി  നശണകപക്ടോകുന്നതുമൂലെന  സലെമുടെമകേള
കനരനിടുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
എന്തുനടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(എഫന്)  ടൂറനിസന  കമഖലെയുലടെ  വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന  ഇഫൗ  പക്ടോതയന്
ആവശദ്യമക്ടോയ  തുകേ  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  അനുവദനിക്കുവക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കചര്ത്തലെ-കുമരകേന-കകേക്ടോട്ടയന ടഹകവയുലടെ ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
18-2-2012-ലലെ  സ.ഉ.  (സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  249/12/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുളതുന  23-9-2013-ല  ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കക്ടോരനില  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.
SPEEID  കപ്രക്ടോജകനില ടെനി  പ്രവൃത്തനിക്കന്  തതസത്തനില അനഗശകേക്ടോരന  നലകേനിയനിരുന
എങനിലന  പ്രവൃത്തനി  ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല.  2015-ല  കചര്ത്തലെ-കുമരകേന-കകേക്ടോട്ടയന
ടഹകവയനിലവരുന്ന  ഒരു  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  കകേക്ടോടെനിമത-മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടെന്  ടബപ്പെക്ടോസന്
ആദദ്യഘട്ടത്തനിനന്  ജനില്ലക്ടോതലെ  ഫക്ടോഗ്ഷനിപ്പെന്  പദ്ധതനിയനില  തതസത്തനില  അനഗശകേക്ടോരന
നലകുകേയുന  20-2-2016-ലലെ  സ.ഉ.(ടകേ)  നമര്  7/2016/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന
ഭരണക്ടോനുമതനിയുന പ്രകതദ്യകേക്ടോനുമതനിയുന നലകുകേയുണക്ടോയനി.  ബഡ്ജറ്റെനില കൃതദ്യമക്ടോയനി
ഫണന്  വകേയനിരുത്തക്ടോലതയുന  മറ്റുമക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളനിലനനികന്നക്ടോ,  ബഡ്ജറ്റെനിനുപുറത്തുനനികന്നക്ടോ
ഫണനിലന  ലെഭദ്യത  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോലതയുമക്ടോണന്  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയതന്.  ഫണനിലന
ലെഭദ്യത ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോത്തതുകേക്ടോരണന പ്രവൃത്തനി ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  2002-ല നക്ടോറ്റെന്പക്ടോകേന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ എസനികമറ്റെന് പ്രകേക്ടോരമുള തുകേയുലടെ
വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമല്ല.  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത എസനികമറ്റെന് പ്രകേക്ടോരന കകേക്ടോടെനിമത മുതല ലവച്ചൂര്
വലരയുള ഒന്നക്ടോന ഘട്ടത്തനിനന്  ഏകേകദശന  801.10  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന ലവച്ചൂര് മുതല
കചര്ത്തലെ വലരയുള രണക്ടോന ഘട്ടത്തനിനന് 397.55 കകേക്ടോടെനി രൂപയുമക്ടോണന് പദ്ധതനിയുലടെ
നനിര്മക്ടോണലചലെവക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുളതന്.

(സനി) ലചടന്ന ആസക്ടോനമക്ടോയ എല&റ്റെനി റക്ടോനകബക്ടോളനിലനയക്ടോണന് പദ്ധതനിയുലടെ
കേണ്സളട്ടനക്ടോയനി നനിയമനിചനിരുന്നതന്.  അവരുലടെ ഫശസന് 118.50 ലെക്ഷന രൂപയക്ടോണന്.
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(ഡനി)  പദ്ധതനിയുലടെ  ഒന്നക്ടോനഘട്ടത്തനില  ഉളലപ്പെടുന്ന  നക്ടോട്ടകേന,  തനിരുവക്ടോര്പ്പെന്,
കുമരകേന,  അയ്മനന,  ടകേപ്പുഴെ,  ലവച്ചൂര് എന്നശ വനികല്ലജുകേളനിലെക്ടോയനി  273.05  ഏക്കര്
സലെവന  പദ്ധതനിയുലടെ  രണക്ടോനഘട്ടത്തനില  ഉളലപ്പെടുന്ന  ലവച്ചൂര്,  തണ്ണശര്മുക്കന,
ലകേക്ടോകക്കക്ടോതമനഗലെന  എന്നശ  വനികല്ലജുകേളനിലെക്ടോയനി  69.30  ഏക്കര്  സലെവമക്ടോണന്
ഏലറ്റെടുക്കുവക്ടോനക്ടോയനി ശനിപക്ടോര്ശ ലചയ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുളതന്.

(ഇ)   പദ്ധതനി  അനനിശ്ചനിതമക്ടോയനി  നശണകപക്ടോകുന്നതുമൂലെന  സലെമുടെമകേള
കനരനിടുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ശദ്ധയനിലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(എഫന്)  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

ലചല്ലഞനി പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണന

48(2110) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വക്ടോമനപുരന നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില നനിര്മക്ടോണന നടെക്കുന്ന ലചല്ലഞനി
പക്ടോലെത്തനിനു കവണനി ഭൂമനി  നല്കക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോയവരനില നനിനന പനി.ഡബനിയു.ഡനി.  ഭൂമനി
വനിലെയ വക്ടോങ്ങക്ടോന് എടുത്ത തശരുമക്ടോനത്തനിലന നടെപടെനി കമങ്ങള ഏതുവലരയക്ടോലയന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി ഭൂമനി നലകേനിയവര്ക്കന് എന്നകത്തയന് വനിലെ
നലകേക്ടോന് കേഴെനിയുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ലചല്ലഞനി പക്ടോലെത്തനിനുന അനുബന കറക്ടോഡനിനുമക്ടോയനി ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കന്നതനിനു
കവണനിയുള  നനിര്കദശന  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്ക്കന്  നലകേനിലയങനിലന  ലപക്ടോനനവനിലെ
നടെപടെനികേള  ഡനികനക്ടോവ  ആയ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  19-6-2016-ല  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനിയുലടെ അദ്ധദ്യക്ഷതയനില കൂടെനിയ കയക്ടോഗത്തനിലന തശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന
പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  ഉടെമകേളനിലനനിന്നന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  കനരനിട്ടന്  പര്കചസന്
ലചയ്യുന്നതനിനന് തശരുമക്ടോനലമടുക്കുകേയുണക്ടോയനി. തുടെര്ന്നന് 25-8-2016-ല ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
വക്ടോമനപുരന  എന.എല.എ.-യുലടെയുന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  എകനികേന്യൂട്ടശവന്
എഞനിനശയറുലടെയുന  സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യത്തനില  ജനില്ലക്ടോകേളകര്  ഭൂവടെമകേളുലടെ  കയക്ടോഗന
വനിളനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത കയക്ടോഗത്തനില ഡനി.എല.പനി.സനി.  അനഗശകേരനിച വനിലെയന്
ഭൂമനി  വനിട്ടുനലകേക്ടോന്  ഭൂവടെമകേള  സമതപത്രന  നലകുകേയുണക്ടോയനി.  ഭൂവടെമകേളുലടെ
ആധക്ടോരവന അനുബന കരഖകേളുന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനികലെക്കന് സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
പ്രസ്തുത കയക്ടോഗത്തനില ഭൂവടെമകേകളക്ടോടെന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടു. പ്രസ്തുത കരഖകേള സമര്പ്പെനിക്കുന്ന
മുറയന്  ഗവണ്ലമനന്  പശഡര്ക്കന് നലകേനി നനിയകമക്ടോപകദശന കനടെനിയകശഷന ആധക്ടോരന
രജനിസര് ലചയ്യുന്ന മുറയ്കക്ക ഭൂവടെമകേളക്കന് നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ വനിതരണന ലചയ്യക്ടോന്
കേഴെനിയുകേയുള.

(ബനി)   നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനികലെയക്ടോയനി  180  ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ ലലെറ്റെര് ഓഫന് ലകഡനിറ്റെന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ആധക്ടോരങ്ങള രജനിസര് ലചയ്യുന്ന
മുറയ്കക്ക നഷ്ടപരനിഹക്ടോരത്തുകേ നലകേക്ടോന് കേഴെനിയുകേയുള്ളു.
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ലറയനിലകവ ഓവര് ബ്രനിഡ്ജന് ഉദ്ഘക്ടോടെനന

49(2111) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് നനിര്മക്ടോണന പുകരക്ടോഗമനിക്കുന്ന എത്ര ലറയനിലകവ ഓവര്
ബ്രനിഡ്ജുകേളുണന്;

(ബനി)  മക്ടോഹനിയടുത്തന് നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോയ കുഞ്ഞെനിപ്പെളനിയനിലലെ ലറയനിലകവ
ഓവര് ബ്രനിഡ്ജനിലന ഉദ്ഘക്ടോടെനന ടവകുന്നലതന്തുലകേക്ടോണക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എത്രയുന  കവഗന  ഉദ്ഘക്ടോടെനന  നടെത്തക്ടോന്  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   സനസക്ടോനത്തന്  ഇകപ്പെക്ടോള  ആലകേ  7  ലറയനിലകവ  കമലപ്പെക്ടോലെങ്ങളുലടെ
നനിര്മക്ടോണന പുകരക്ടോഗമനിക്കുനണന്.

(ബനി)   കുഞ്ഞെനിപ്പെളനി  ലറയനിലകവ  കമലപ്പെക്ടോലെത്തനിലന,  ലറയനിലകവ  കനരനിട്ടന്
നനിര്മനിക്കുന്ന മധദ്യഭക്ടോഗലത്ത സക്ടോനനിലന നനിര്മക്ടോണന ലറയനിലകവ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.
ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  കനരനിട്ടന്  നനിര്മനിക്കുന്ന  എന്.എചന്.  ഭക്ടോഗലത്ത  അകപ്രക്ടോചന്
കറക്ടോഡനിലന നനിര്മക്ടോണന സലെത്തനിലന ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശ തര്ക്കനമൂലെന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവക്ടോന്
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

(സനി)  എന്.എചന്.  ഭക്ടോഗലത്ത  സലെന  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്  പുതനിയ  ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുക്കല നനിയമപ്രകേക്ടോരമുള നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  ഭൂമനി  ലെഭനിചക്ടോല
മൂന്നന്  മക്ടോസത്തനിനകേന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമന്നന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന.   ലറയനിലകവ
ഭക്ടോഗത്തനിലന വര്ക്കുകേള എത്രയുന കവഗന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

ലകേക്ടോല്ലക്ടോടെന് മുതല നക്ടോഗപുരത്തന് കേടെവന് വലരയുള കറക്ടോഡുന പക്ടോലെവന

50(2112) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കകേക്ടോട്ടയന  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  ലകേക്ടോല്ലക്ടോടെന്  മുതല  നക്ടോഗപുരത്തന്  കേടെവന്
വലരയുള കറക്ടോഡനിലനയുന പക്ടോലെത്തനിലനയുന ലടെണര് നടെപടെനികേള പൂര്ത്തശകേരനിചനിരുകന്നക്ടോ;
തുടെര് നടെപടെനികേളക്കുള കേക്ടോലെതക്ടോമസന എനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

11-2-2014-ലലെ  സ.ഉ.  (സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  209/14/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  700
ലെക്ഷന രൂപയന് ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള ലകേക്ടോല്ലക്ടോടെന്  മുതല നക്ടോഗപുരത്തന് കേടെവന്
വലരയുള കറക്ടോഡനിലനയുന പക്ടോലെത്തനിലനയുന ലടെണറനിനന് പ്രതനികേരണന ഉണക്ടോയനിട്ടനില്ല.
എന്നക്ടോല കേസകട്ടഷന് ക്ഷണനിചതനില രലണണ്ണന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ഭൂമനി സഫൗജനദ്യമക്ടോയനി
ടകേമക്ടോറനി  കേനിട്ടക്ടോത്തതനിനക്ടോല  തുടെര്നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.
ഭൂമനിയുലടെ പ്രശ്നന തശര്ക്കക്ടോന് റവനന്യൂ അധനികേക്ടോരനികേകളക്ടോടെന് ആവശദ്യലപ്പെടുന്നതക്ടോണന്.

851/2019
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പൂഞ്ഞെക്ടോര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണന

51(2113) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പൂഞ്ഞെക്ടോര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  വനിവനിധ  കറക്ടോഡുകേളുലടെ
പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനക്ടോയനി  1-3-2016-ല,  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.,  എസന്.എല.റ്റെനി.എഫന്.
(State Level Task Force) ഫണനില നനിനന ചശഫന് എഞനിനശയര് അനുവദനിച 101
ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി  തക്ടോലകേക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  നനിര്ത്തനിലവയക്ടോന്  (Kept  in
abeyance-order)  18-6-2016-ല  ഉത്തരവന്  ഇറക്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഉത്തരവന്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പുനനഃസക്ടോപനിചന്  ഈ  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില വനിവനിധ ഭക്ടോഗങ്ങളനില ലപക്ടോളനിഞ കേനിടെക്കുന്ന കറക്ടോഡുകേളുലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണ
പ്രവൃത്തനിയക്ടോയനി ഈ തുകേ അനുവദനിക്കക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഈ കമഖലെയനിലലെ പ്രധക്ടോന കറക്ടോഡക്ടോയ അടെനിവക്ടോരന - ലകേക്ടോടുങ്ങ കറക്ടോഡനിനന്
അനുവദനിച  1.82  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  ഫണന  തടെഞ്ഞെന്  വചനിരനിക്കുന്നതന്  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതന്  പുനനഃസക്ടോപനിചന്  കറക്ടോഡനിലന  നവശകേരണന  അടെനിയനരമക്ടോയനി
നടെത്തുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  19-9-2016-ലലെ സര്ക്കക്ടോര് കേത്തന് നമര് PWD-ജനി3/37/2016 പ്രകേക്ടോരന
പ്രവൃത്തനികേള തുടെരുന്നതനിനന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)   ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ലടെണര് കേമനിറ്റെനി കചരക്ടോന് നടെപടെനി 

52(2114) ശശ  .   ലജയനിനസന് മക്ടോതദ്യു :
ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമതന് കകേക്ടോയ :
ശശ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി :
ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  നബക്ടോര്ഡനിലന
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫന്.  സശമനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ധനകേക്ടോരദ്യ
വകുപ്പെനിലന അനഗശകേക്ടോരത്തനിനന് നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  അഞന്  കകേക്ടോടെനിയനില  കൂടുതല  തുകേയ്ക്കുള  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ലടെണര്
അനഗശകേരനിക്കുന്നതനിനന് ലടെണര് കേമനിറ്റെനി കൂകടെണതുകണക്ടോ;

(സനി)  ആലരക്ടോലക്കയക്ടോണന്  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനിയനിലലെ  അനഗങ്ങലളനന
ഏറ്റെവലമക്ടോടുവനില ഈ കേമനിറ്റെനി കചര്ന്നതന് എന്നക്ടോലണനന അറനിയനിയ്ക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനി  യഥക്ടോസമയന  കചരക്ടോത്തതനിലന  കപരനില  നനിരവധനി
പ്രവൃത്തനികേള ലടെണര് ലചയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിയക്ടോതനിരനിയ്ക്കുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ)  ഉലണങനില  ലടെന്ഡര്  കേമനിറ്റെനി  യഥക്ടോസമയന  കചര്ന്നന്  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനികേളക്കന് അനുമതനി നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നബക്ടോര്ഡനിലന ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫന്. XXII  സശമനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗന ചശഫന് എഞനിനശയര് സമര്പ്പെനിച
പദ്ധതനികേളനില  159.80  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  പദ്ധതനികേള  ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പെനികലെയന്
അയചനിട്ടുണന്.  18 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ പദ്ധതനികേള സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണന്.

(സനി)   24-8-2015-ലലെ  സ.ഉ.(അചടെനി)  നമര്  375/2015/ധന  ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരന  5  കകേക്ടോടെനി  രൂപ മുതല  10  കകേക്ടോടെനി  രൂപ വലര തുകേയ്ക്കുള പ്രവൃത്തനികേളുലടെ
ലടെണര് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് ലസകട്ടറനി അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയുള ഗവണ്ലമനന് ലടെണര്
കേമനിറ്റെനിയുന 10 കകേക്ടോടെനി രൂപയനില കൂടുതല തുകേയ്ക്കുള പ്രവൃത്തനികേളുലടെ ലടെണര് ചശഫന്
ലസകട്ടറനി  അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ കേമനിറ്റെനിയുമക്ടോണന്  അനഗശകേരനിക്കുന്നതന്.   ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെന്  ലസകട്ടറനി  അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയുള  ഗവണ്ലമനന്  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനിയനില  ചശഫന്
എഞനിനശയര്മക്ടോരുന  ചശഫന്  ആര്ക്കനിലടെകന്,  ചശഫന്  ഇലെകനിക്കല  എഞനിനശയര്
എന്നനിവര് അനഗങ്ങളുമക്ടോണന്. ചശഫന് ലസകട്ടറനി അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ ലടെണര് കേമനിറ്റെനിയനില
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെല ലസകട്ടറനി,  ജലെവനിഭവ വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെല
ലസകട്ടറനി, ധനകേക്ടോരദ്യ വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെല ലസകട്ടറനി എന്നനിവരുന അതക്ടോതന് വകുപ്പെന്
ലസകട്ടറനിമക്ടോരുന  അനഗങ്ങളക്ടോണന്.   പ്രസ്തുത  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനി   13-6-2016-ലെക്ടോണന്
ഏറ്റെവന ഒടുവനിലെക്ടോയനി കചര്ന്നതന്.

(ഡനി&ഇ) 13-6-2016-ല കൂടെനിയ ചശഫന് ലസകട്ടറനിതലെ ലടെണര് കേമനിറ്റെനിയുലടെ
തശരുമക്ടോനന  അനഗശകേരനിച  ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിലണക്ടോയ  ഭരണപരമക്ടോയ
തക്ടോമസന  മൂലെമക്ടോണന്  തുടെര്  കേമനിറ്റെനി  കൂടുവക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതന്.  നനിലെവനില
സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണനയനിലള  ലടെണര്  ശനിപക്ടോര്ശകേളക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന
നലകുന്നതന്  സനബനനിച  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനികേള  6-10-2016-ല  കചരുന്നതനിനക്ടോണന്
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതന്.
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കതജസസനിനനി കകേക്ടോ-ഓപ്പെകററ്റെശവന് കഹക്ടോസനിറ്റെല ലകേട്ടനിടെന

53(2115) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനിലലെ കതജസസനിനനി കകേക്ടോ-ഓകററ്റെശവന് കഹക്ടോസനിറ്റെലെനിനന്
എന്.സനി.ഡനി.സനി.  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  ലകേട്ടനിടെന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  സക്ടോമന്  ഡന്യൂട്ടനി
എകനഷന് അനുവദനിക്കക്ടോനക്ടോയനി എലനങനിലന തടെസമുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എകനക്ടോസളഫക്ടോന്  ദുരനിത  ബക്ടോധനിതരുന  ആകരക്ടോഗദ്യ  ഇന്ഷസറന്സന്
വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ടവരുന ഉളലപ്പെട്ട ദരനിദ വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കന് ഏലറ പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോയ
ഇഫൗ സഹകേരണ ആശുപത്രനി കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനിലലെ സഹകേരണ കമഖലെയനിലലെ
പ്രധക്ടോന ആശുപത്രനി ആലണന്നനിരനിലക്ക കമലസഹക്ടോയന അനുവദനിക്കക്ടോന് നടെപടെനികേള
ഉണക്ടോകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 18-10-1960-ല കകേരള ഗസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിച  G.O. (Ms) 795/60
dated 8-10-1960 ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് സഹകേരണ സനഘങ്ങളക്കന് സക്ടോമന് ഡന്യൂട്ടനി
ഇളവന്  അനുവദനിചനിരുന്നതന്.   എന്നക്ടോല  സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കന്  ടെനി  ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരമുള മുദവനിലെ അനുവദനിക്കുന്ന വനിഷയന ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട സുപ്രശന കകേക്ടോടെതനിയുലടെ
പരനിഗണനയനിലെക്ടോയതനിനക്ടോല  കകേക്ടോടെതനിവനിധനിയനുസരനിച്ചുമക്ടോത്രകമ  ഇളവന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)   സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത  സക്ടോമത്തനികേ  സനിതനിയനില  ആയതന്
പരനിഗണനിക്കുവക്ടോന് നനിര്വക്ടോഹമനില്ല.

ടവപ്പെനിന്-പളനിപ്പുറന തശരകദശപക്ടോതയുലടെ നനിര്മക്ടോണന

54(2116) ശശ  .    എസന്  .    ശർമ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ബജറ്റെനില  75  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള  ടവപ്പെനിന്-പളനിപ്പുറന
തശരകദശപക്ടോതയുലടെ  നനിര്മക്ടോണന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  സസശകേരനിചനിട്ടുള  പ്രക്ടോരനഭ
നടെപടെനികേള  വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  തശരകദശപക്ടോതയുലടെ  നനിര്മക്ടോണന  എന്നകത്തക്കന്
ആരനഭനിക്കക്ടോനക്ടോവലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ടവപ്പെനിന്-പളനിപ്പുറന പക്ടോതയുലടെ സമക്ടോനര പക്ടോതയക്ടോണന് പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെന്
പ്രസനഗത്തനില  75  കകേക്ടോടെനി രൂപ പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുളതന്.  തശരകദശ ടഹകവ എത്രയുന
കവഗന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുന  അതനിലന  സുഗമമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമക്ടോയനി
 കദശശയപക്ടോത വനിഭക്ടോഗന ചശഫന് എഞനിനശയലറ കേണ്വശനറുന ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന്
അഡശഷണല ചശഫന് ലസകട്ടറനി അദ്ധദ്യക്ഷനുമക്ടോയനി ഒരു കേമനിറ്റെനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.
ഇതരനടെപടെനികേള  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനില  സസശകേരനിച്ചുവരുന.   തശരകദശ  പക്ടോത
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള പഠനന നടെത്തുന്നതനിനന് നക്ടോറ്റെന്പക്ടോകേന്-ലന ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.
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55(2117) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) മക്ടോകവലെനിക്കര-കേണനിയൂര് ലലബപ്പെക്ടോസന് നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള തടെസന എനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  തടെസന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലെക്കക്ടോയനി,  ആഗസനില  നടെന്ന  മണ്ഡലെക്ടോടെനി
സക്ടോനത്തനിലള റനിവന്യൂ മശറ്റെനിനഗനില എടുത്ത തശരുമക്ടോനങ്ങള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  എര്ത്തന്  കററ്റെന്  തശരുമക്ടോനനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഉകദദ്യക്ടോഗസ  തലെത്തനില
കയക്ടോഗന  കചര്ന്നനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതനികന്മേല  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേളുലടെ  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സസശകേരനിക്കുനണന്.

(ബനി)   തടെസന  കേരക്ടോര്  ഉടെമടെനി  ഉറപ്പെനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്തതക്ടോണന്.   പ്രസ്തുത
വര്ക്കനിനന്  200  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനിയുന  230  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
സക്ടോകങതനികേക്ടോനുമതനിയുന നലകേനിയനിരുന.  രണന് തവണ ലടെണര് ലചയനിരുലന്നങനിലന
എസനികമറ്റെനിലലെ  മണ്ണനിലന  നനിരക്കന്  വളലര  കുറവക്ടോയതനിനക്ടോല  കേരക്ടോറുകേക്ടോരുലടെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിനന പ്രതനികേരണലമക്ടോനന ഉണക്ടോയനിട്ടനില്ല.  പനിന്നശടെന് ശശ.  സുനനില ചന്ദ്രന്
എന്ന കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  115 %  അധനികേനനിരക്കനില കേസകട്ടഷന് സമര്പ്പെനിലചങനിലന ഇഫൗ
കൂടെനിയ  നനിരക്കന്  അനഗശകേരനിചനില്ല.  ഗക്ടോവലെനിനുള  പ്രകതദ്യകേ  കേണ്കവയന്സന്
ഉളലപ്പെടുത്തനി  പുതനിയ  ഡനി.എസന്.ആര്.  പ്രകേക്ടോരന  ടപ്രസന്  കസക്ടോഫന് ലവയറനില
പുതുക്കനിയ എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.

(സനി)  ആഗസനില മണ്ഡലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില നടെന്ന റനിവന്യൂ മശറ്റെനിനഗനില പണനി
തസരനിതലപ്പെടുത്തുവക്ടോന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിരുന.

(ഡനി)   എര്ത്തന്  കററ്റെന്  തശരുമക്ടോനനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഉകദദ്യക്ടോഗസതലെത്തനില
കയക്ടോഗന  കചര്ന്നന്  കററ്റെനിലന  സനബനനിക്കുന്ന  പുതനിയ  ശനിപക്ടോര്ശ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
സമര്പ്പെനിക്കുവക്ടോന്  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗന  ചശഫന്  എഞനിനശയര്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് കകേക്ടോടെതനി സമുചയത്തനിലന ലടെണര്

56(2118) കഡക്ടോ  .    എന  .    ലകേ  .    മുനശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  കകേക്ടോടെതനി സമുചയത്തനിലന ലടെണര് നടെപടെനികേളക്കക്ടോയുള
ചശഫന് ലസകട്ടറനിതലെ മശറ്റെനിനഗന്  കൂടുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  നനിലെവനിലലെ
സനിതനി വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) കേമനിറ്റെനി കൂടുന്നതനിനന് തടെസലമലനങനിലമുകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) മശറ്റെനിനഗനിനുള സമയവന തശയതനിയുന എത്രയുന ലപലട്ടന്നന് നനിശ്ചയനിക്കക്ടോന്
നനിര്കദശനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി) തടെസമനില്ല.

(സനി)  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  കകേക്ടോടെതനി  സമുചയത്തനിലന  ലടെണര്  നടെപടെനികേള
ഉളലപ്പെലടെയുള പ്രവൃത്തനികേളക്കക്ടോയുള ചശഫന്  ലസകട്ടറനിതലെ മശറ്റെനിനഗന്  6-10-2016
രക്ടോവനിലലെ 11.45 മണനിക്കന് കൂടുന്നതനിനന് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് അസനബനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
കറക്ടോഡുകേള

57(2119) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  അസനബനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  എത്ര
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് കറക്ടോഡുകേള ഉണന്;  ഈ  കറക്ടോഡുകേളുലടെ കപരന്  വനിവരന പഞക്ടോയത്തന്
തനിരനിചന് നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് അസനബനി നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള
അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയനിട്ടുളതുന ഗതക്ടോഗത കയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ എത്ര കറക്ടോഡുകേള ഉണന്;
ഈ  കറക്ടോഡുകേള ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുകണക്ടോ;  എങനില
അതനിലന വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകേക്ടോകമക്ടോ; ഇലല്ലങനില ഈ കറക്ടോഡുകേളുലടെ അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനി
എകപ്പെക്ടോള നടെത്തനി ഗതക്ടോഗതകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് അസനബനി നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില എത്ര കറക്ടോഡുകേളുലടെ
ഡനി.പനി.ആര്.  ബനലപ്പെട്ട  വകുപ്പെന്  കമധക്ടോവനികേള  സര്ക്കക്ടോരനിനന്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്;
ഇതനികന്മേല  ഭരണക്ടോനുമതനി  അടെക്കമുള  കേക്ടോരദ്യങ്ങളനില  എകപ്പെക്ടോള  തശരുമക്ടോനന
ഉണക്ടോകുലമന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ ?
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ഉത്തരന

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് അസനബനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
നനിരത്തന്  വനിഭക്ടോഗത്തനിനുകേശഴെനിലള  കറക്ടോഡുകേലള  സനബനനിച  വനിശദവനിവരങ്ങള
അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന. ആയതന് കൂടെക്ടോലത കദശശയപക്ടോതക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനിനു
കേശഴെനിലള  കദശശയപക്ടോത  17  (പുതനിയതന്  66)  18/050  മുതല  184/600  വലര
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  അസനബനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലപ്പെടുന്ന  മുഗ്റക്ടോള,  ലചങ്ങള,
കുമള  എന്നശ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിലൂലടെയുന  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  നഗരസഭയനിലൂലടെയുന
കേടെനകപക്ടോകുന.

(ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് നനിരത്തന് വനിഭക്ടോഗത്തനിനുകേശഴെനിലള  10  കറക്ടോഡുകേളക്കന്
അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള  അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡുകേള  ഗതക്ടോഗത
കയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് Order No. CE/R&B/TF/KSGD/2016-17 dated 5-9-2016
പ്രകേക്ടോരന  കപക്ടോസന്  മണ്സൂണ്  പ്രവൃത്തനികേളനില  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനി  ലടെണര്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)   കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  അസനബനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  ബദനിയടുക്കന്-
ഏത്തടുക്കന്-സദ്യുളദ്യപദവന്  കറക്ടോഡന്  കേനി.മനി.  0/000  മുതല  20/000  വലരയുന
കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  കേല്ലടെക്ക-ലചര്ക്കള കറക്ടോഡനിലനയുന
ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി വരുന്നകതയുള്ളു.

ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന ടബപ്പെക്ടോസന് നനിര്മക്ടോണന

58(2120) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന നനിവക്ടോസനികേളുലടെ ചനിരകേക്ടോലെ സസപ്നമക്ടോയ ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന ടബപ്പെക്ടോസന്
യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുലവന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത  ബജറ്റെനില  അതനിനക്ടോയനി  എത്ര  തുകേ
അനുവദനിച്ചുലവന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന  ടബപ്പെക്ടോസനിലന  രൂപകരഖ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില
വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഉത്തരന

(എ)  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന  ടബപ്പെക്ടോസന്,  കേനിഴെകക്ക  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന  കേക്ടോക്കകത്തക്ടോടെന്  പക്ടോലെന,
പക്ടോകലെക്ടോടെന്  കറക്ടോഡന്,  ലസന്ഗുപ്ത  കറക്ടോഡന്  എന്നനിവ  കചര്ത്തന്  1855  മശ.  നശളത്തനില
പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്-ലപക്ടോന്നക്ടോനനി  കറക്ടോഡന്,  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന-ലപരനിനലമണ്ണ  കറക്ടോഡനികനക്ടോടെന്  ബനനിപ്പെനിചന്
ടബപ്പെക്ടോസന്  കറക്ടോഡക്ടോയനി  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന്  ഉകദശനിചനിരനിക്കുന്നതന്.  പ്രസ്തുത
ടബപ്പെക്ടോസന്  കറക്ടോഡന്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  28-11-2008-ലലെ  സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്
1996/2008/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  500  ലെക്ഷന രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനിയുന തുടെര്ന്നന്
18-7-2011-ലലെ സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ) നമര് 939/11/ലപക്ടോ.മ.വ. പ്രകേക്ടോരന 17.4614 ലഹകര്
സലെന  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനുള  അനുമതനിയുന  നലകേനിയനിരുന.   എന്നക്ടോല  കേനിഴെകക്ക
ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന  പക്ടോകലെക്ടോടെന്  കറക്ടോഡന്  നനിവക്ടോസനികേളുലടെ  എതനിര്പ്പുമൂലെന  സലെന  ഏലറ്റെടുക്കുന്ന
പ്രവൃത്തനി  തുടെങ്ങുവക്ടോന്  സക്ടോധനിചനില്ല.   ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത  നനിരക്കനില  ഇഫൗ  ടബപ്പെക്ടോസന്
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  ഏകേകദശന  14  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ആവശദ്യമക്ടോയനി  വരുന്ന
പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് കുളപ്പെളനി കറക്ടോഡനില ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെത്തുള കേകയ്യറ്റെങ്ങള അളന്നന് തനിട്ടലപ്പെടുത്തനി
സലെന ഏലറ്റെടുത്തന് കറക്ടോഡന് വശതനികൂട്ടുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   2016-17  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബജറ്റെന്  പ്രസനഗത്തനില  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന
ടബപ്പെക്ടോസന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  15  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതനിന്  പ്രകേക്ടോരന
കേനിഫ്ബനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന ടബപ്പെക്ടോസനിലന രൂപകരഖ നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗന
ചശഫന് എഞനിനശയറുലടെ ഓഫശസനില തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി വരുന്നകതയുള്ളു.

കേനിഫ്ബനിയുലടെ സശമനില ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോന് നടെപടെനി

59(2121) ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേണനിയക്ടോന്വയല-തനിരൂര്-ഉളനിക്കല  കറക്ടോഡന്,  ആലെങ്ങക്ടോടെന്-  കകേക്ടോളനി-
പൂവഞക്ടോല-കേക്ടോപ്പെനിമലെ  കറക്ടോഡന്  എന്നനിവ  കേനിഫ്ബനിയുലടെ  സശമനില  ഉളലപ്പെടുത്തനികയക്ടോ
മലറ്റെലനങനിലന  പദ്ധതനിയനികലെക്ടോലപ്പെടുത്തനി  ആരനഭനിക്കക്ടോന്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഓകരക്ടോ  കറക്ടോഡനിനുന  എത്ര  രൂപയക്ടോണന്  അനുവദനിചനിട്ടുളലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള കേനിഫ്ബനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  കേണനിയക്ടോന്വയല-കേക്ടോഞ്ഞെനികലെരനി-തനിരൂര്-കതര്മലെ-ഉളശക്കല കറക്ടോഡനിനന്
20  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന  ആലെകക്കക്ടോടെന്-പൂവഞക്ടോല-മക്ടോവനിന്തട്ടന്-കേക്ടോപ്പെനിമലെ  കറക്ടോഡനിനന്  15
കകേക്ടോടെനി രൂപയുന നനിര്കദശനിചനിട്ടുണന്.
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കറക്ടോഡനിലന നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

60(2122) ശശ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന  രജനികസ്ട്രഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

ബജറ്റെനില  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള  ലകേക്ടോല്ലക്കടെവന്-കുളനടെ,  പനയകങരനി  കേടെവന്-
ഇലെഞ്ഞെനികമല-ഹരനിപ്പെക്ടോടെന്,  കുരട്ടനിക്കക്ടോടെന്-വശയപുരന  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരനഭനിക്കുന്നതന് സനബനനിചന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു
എന്നന് വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

പ്രസസ്തുത  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  വനിശദമക്ടോയ  കപ്രക്ടോജകന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ആലെപ്പുഴെ  നനിരത്തു
വനിഭക്ടോഗന എകനികേന്യൂട്ടശവന് എഞനിനശയറുലടെ ഓഫശസനില തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.

ഇടെലക്കക്ടോചനി-അരൂര് പക്ടോലെത്തനിലന ഉപകയക്ടോഗക്ഷമത

61(2123) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  55  വര്ഷന  പനിന്നനിട്ട  ഇടെലക്കക്ടോചനി-അരൂര്  പക്ടോലെത്തനിലന  ഉപകയക്ടോഗ
ക്ഷമതലയ  സനബനനിചന്  പഠനന  നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  പഠനന
നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പക്ടോലെത്തനിലന  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കവന  നനിലെവനിലള  കറക്ടോഡനിലന  വശതനി
കുറവന കേണക്കനിലലെടുത്തന് സമക്ടോനരപക്ടോലെത്തനിനുന വര്ഷങ്ങളക്കന് മുന്പന്  നനിര്കദശനിക്കലപ്പെട്ട
അനുബന  തശരകദശ  കറക്ടോഡനിനുമക്ടോയുള  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പ്രക്ടോഥമനികേ പഠനന വകുപ്പുതലെത്തനില നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഇഫൗ പക്ടോലെത്തനിനന് കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കനമൂലെമുള ബലെക്ഷയമുളതക്ടോയനി പ്രക്ടോഥമനികേ
പരനികശക്ടോധനയനില  വദ്യക്തമക്ടോകുന്നനില്ല.  അനുബന  തശരകദശ  കറക്ടോഡനിനക്ടോയുള
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല ഉലണങനില പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

ലവങനിടെങ്ങന് - കേകണ്ണക്ടോത്തന്- പുല്ല കറക്ടോഡന്

62(2124) ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തൃശ്ശൂര്, മണലൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെങ്ങലള ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന ലവങനിടെങ്ങന്  -
കേകണ്ണക്ടോത്തന്-പുല്ല കറക്ടോഡനിലന നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ പുകരക്ടോഗതനി സനബനനിച
വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന  മൂന്നന്  കേനികലെക്ടോമശറ്റെര്  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണന  ഉടെന്
തുടെങ്ങക്ടോനുന അടെനിയനരമക്ടോയനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  തൃശ്ശൂര്, മണലൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെങ്ങലള ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന ലവങനിടെങ്ങന്-
കേകണ്ണക്ടോത്തന്-പുല്ല  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  90  ശതമക്ടോനവന
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കശഷനിക്കുന്ന ഭക്ടോഗലത്ത പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന മൂന്നന് കേനികലെക്ടോമശറ്റെര് കറക്ടോഡനിലന നനിര്മക്ടോണത്തനിനുള
എസനികമറ്റെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരുന.   ആയതന്  സര്ക്കക്ടോരനില  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന  മുറയ്കക്ക
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുവക്ടോനക്ടോകുകേയുള്ളു.

ടമത്രക്കടെവന് പക്ടോലെന

63(2125) ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) മലെപ്പുറന ജനില്ലയനിലലെ ടമത്രക്കടെവന് പക്ടോലെത്തനിനന് ഒകര കജക്ടോലെനി ലചയതനിനന്
കേരക്ടോറുകേക്ടോരനന്  രണതവണ പണന നലകേനിയതക്ടോയനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനിൽ
എത്ര  ലെക്ഷന  രൂപയക്ടോണന്  ഇപ്രകേക്ടോരന  കേരക്ടോറുകേക്ടോരനന്  നലകേനിയനിട്ടുളലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ബനലപ്പെട്ട ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ലക്കതനിലര എന്തു  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുലവന്നന്
വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  അധനികേമക്ടോയനി  നലകേനിയ  തുകേ  കേരക്ടോറുകേക്ടോരന്  തനിരനിലകേ  അടെചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉലണങനില പലെനിശ സഹനിതമക്ടോകണക്ടോ തുകേ അടെചലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  മലെപ്പുറന ജനില്ലയനിലലെ ടമത്രക്കടെവന് പക്ടോലെത്തനിനന് ഒകര കജക്ടോലെനി ലചയതനിനന്
കേരക്ടോറുകേക്ടോരനന്  രണതവണ പണന നലകേനിയതക്ടോയനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.   1492714
രൂപയക്ടോണന് കേരക്ടോറുകേക്ടോരനന് നലകേനിയനിട്ടുളതന്.

(ബനി)   ഇതുസനബനനിചന്  ഇതുവലര  നടെപടെനിലയക്ടോനന  സസശകേരനിചനിട്ടനില്ല.
അകനസഷനിചന് നനിയമക്ടോനുസരണമുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  തുകേ തനിരനിചടെചനിട്ടുണന്.  പലെനിശസഹനിതമല്ല തുകേ അടെചനിട്ടുളതന്.

ലസന്ടല കറക്ടോഡന് ഫണനിലന വനിനനികയക്ടോഗന

64(2126) ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനി.ആര്.എഫന്. (ലസന്ടല കറക്ടോഡ്സന് ഫണന്) വനിനനികയക്ടോഗനിചന് കേഴെനിഞ്ഞെ
സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  സനസക്ടോനത്തന്  എത്രകകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  മരക്ടോമത്തന്
പണനികേളക്ടോണന് ലചയലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഇലക്കക്ടോല്ലന  ലസന്ടല  കറക്ടോഡന്  ഫണനില  നനിന്നന്  എത്ര  രൂപയക്ടോണന്
അനുവദനിച്ചുകേനിട്ടുകേലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇതനില നനിനള വനിഹനിതമുപകയക്ടോഗനിചന്
തനിരുവനനപുരന-കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനി  എന്.എച്ചുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടുകേനിടെക്കുന്ന ടബകറക്ടോഡുകേള
റശ-ടെക്ടോര്  ലചയ്തു  നവശകേരനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുകമക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനി.ആര്.എഫന്.  പദ്ധതനിയനില  2015-16  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന  54.046
കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ രണന് പദ്ധതനികേളക്കക്ടോണന് അനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  ഇലക്കക്ടോല്ലന ലസന്ടല കറക്ടോഡന് ഫണനിലനനിനന അനുമതനി ലെഭനിക്കുന്നതനിനു
കവണനി  26  പദ്ധതനികേള  (364  കകേക്ടോടെനി  രൂപ)  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതലെ  ഗതക്ടോഗത
മനക്ടോലെയത്തനില  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  തനിരുവനനപുരന-കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനി  നക്ടോഷണല
ടഹകവയുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടു കേനിടെക്കുന്ന ടബകറക്ടോഡുകേള ഒനനതലന്ന 2016-17-ലലെ
സനി.ആര്.എഫന്. പദ്ധതനിയനില അനുമതനിക്കക്ടോയനി സമര്പ്പെനിച പട്ടനികേയനില ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടെന് ടബപ്പെക്ടോസന് കറക്ടോഡന് നനിര്മക്ടോണന

65(2127) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടെന്  ടബപ്പെക്ടോസന്  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണന  നക്ടോളനിതുവലര
തുടെങ്ങനിയനിട്ടനില്ല എന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ടബപ്പെക്ടോസന്  കറക്ടോഡനിനന്  ബഡ്ജറ്റെനില  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്
വകേയനിരുത്തനിയലതനന, ഏതന് വര്ഷമക്ടോണന് ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിചലതനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസസ്തുത ടബപ്പെക്ടോസന് കറക്ടോഡനിലന പ്രവൃത്തനി നക്ടോളനിതുവലര തുടെങ്ങക്ടോത്തതനിലന
കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഈ  കറക്ടോഡനിലന  പ്രവൃത്തനി  എന്നന്  തുടെങ്ങക്ടോന്  കേഴെനിയുലമന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  ഈ  പ്രവൃത്തനിക്കക്ടോയനി  നക്ടോളനിതുവലര  എത്ര  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുലണന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടെന്  ടബപ്പെക്ടോസന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  14-7-2009-ലലെ  സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  1045/2009/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  1,300  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  2016-17-ലലെ  ബഡ്ജറ്റെനില  ഇഫൗ  പ്രവൃത്തനിക്കന്
2,27,88,000 രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.
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(സനി&ഡനി)  ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടെന്  ടബപ്പെക്ടോസന് നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  14.5204  ലഹകര്
സലെന ആവശദ്യമക്ടോണന്.  അതനില 0.4594 ലഹകര് സലെന സര്ക്കക്ടോര് പുറകമക്ടോക്കുന
ബക്ടോക്കനി  14.0610  ലഹകര്  സലെന  സസകേക്ടോരദ്യവദ്യക്തനികേളുലടെ  നനിലെവമക്ടോണന്.
സലെത്തനിലന  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചന്  കേലകേള  സക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലപക്ടോനനവനിലെ  നടെപടെനികമമനുസരനിചന്  4(1)
കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പദ്ധതനിലചലെവനിലന  25  ശതമക്ടോനന
(2,64,30,000  രൂപ)  മുന്കൂറക്ടോയനി  ലകേട്ടനിവയക്ടോന്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനിലനനിനന
ആവശദ്യലപ്പെടുകേയുന പ്രസ്തുത തുകേയ്ക്കുള ശനിപക്ടോര്ശ സര്ക്കക്ടോര് പരനിഗണനയനിലമക്ടോണന്.
പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലടെ  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത  പുകരക്ടോഗതനിയുന  ആവശദ്യമക്ടോയ  തുകേയുന
സനബനനിച വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുവക്ടോന് നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗന ചശഫന്
എഞനിനശയകറക്ടോടെന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടെന്  ടബ പ്പെക്ടോസന് നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
പുതുക്കനിയ  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകുന്ന  മുറയന്  മക്ടോത്രകമ  ലടെണര്  ലചയന്  പ്രവൃത്തനി
ആരനഭനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള്ളു.

(ഇ)   ലകേക്ടോല്ലകങക്ടോടെന്  ടബപ്പെക്ടോസന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  14-7-2009-ലലെ  സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  1045/2009/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  1,300  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിരുന.  2016-17-ലലെ  ബഡ്ജറ്റെനില  ഇഫൗ  പ്രവൃത്തനിക്കന്
2,27,88,000  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതന്. 

കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെന് ലചര്ക്കള ടെഫൗണ് വനികേസന പ്രവൃത്തനി

66(2128) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെന്  ലചര്ക്കള  ടെഫൗണ്  വനികേസന  പ്രവൃത്തനി  ഏതന്  പദ്ധതനി
ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണന് നടെത്തനിയതന്; അതനിനന് അനുവദനിച തുകേ എത്രയക്ടോണന്;

(ബനി)  ഇഫൗ  പ്രവൃത്തനിയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  പരക്ടോതനികേള  എലനങനിലന
ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില പരക്ടോതനിലയക്കുറനിചന്  അകനസഷനിക്കക്ടോന് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇഫൗ  പ്രവൃത്തനിയനില  അപക്ടോകേതകേള  ഉണക്ടോയനിട്ടുലണങനില  അവ  ഏതന്
തരത്തനിലള അപക്ടോകേതകേള ആലണന്നന് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ഇഫൗ പ്രവൃത്തനിയുലടെ  ഡനിലലസന് ലചയതന്  ആരക്ടോണന്;  അശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ
സര്ക്കനിളുകേള സക്ടോപനിച്ചു എന്ന ആകക്ഷപലത്തക്കുറനിചന് അകനസഷണന ഏര്ലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ഇ)  ഇഫൗ  പ്രവൃത്തനിയനില  കമകക്കടുകേള  കേലണത്തുകേയക്ടോലണങനില  എനന്
നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിക്കുകേ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ-ഇ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ലചര്ക്കള ടെഫൗണ് വനികേസന പ്രവൃത്തനി എന.എല.എ.-യുലടെ
ആസനി വനികേസന ഫണന് വനിനനികയക്ടോഗനിചക്ടോണന് നടെത്തനിയതന്.  200 ലെക്ഷന രൂപയക്ടോണന്
പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  അനുവദനിചതന്.  പ്രവൃത്തനിയുലടെ  ഡനിടസന്  ലചയതന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  കപ്രക്ടോജകന്  പ്രനിപ്പെകറഷന്  യൂണനിറ്റെന്  ആണന്.  പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  പരക്ടോതനികേള ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  പരക്ടോതനിയനികന്മേല വനിജനിലെന്സന്
അകനസഷണന  നടെത്തനിവരുന.  പ്രസ്തുത  അകനസഷണ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ഇതുവലര
ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  ആയതനിനക്ടോല പദ്ധതനിയനിലലെ അപക്ടോകേതകേള സനബനനിചന് കൂടുതല
വനിവരങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  അകനസഷണ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലെഭദ്യമക്ടോയതനിനുകശഷന മക്ടോത്രകമ
തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള്ളു.

പടെനിഞ്ഞെക്ടോറന് ടബപ്പെക്ടോസനിലലെ പക്ടോലെങ്ങള

67(2129) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കകേക്ടോട്ടയന  പട്ടണത്തനിലന  പടെനിഞ്ഞെക്ടോറന്  പ്രകദശങ്ങള  ബനനിക്കുന്ന
പടെനിഞ്ഞെക്ടോറന്  ടബപ്പെക്ടോസനിലലെ  രണന്  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  പണനിയുന  കറക്ടോഡനിലന  ടെക്ടോറനിനഗന്
ഒഴെനിലകേയുള ബക്ടോക്കനി  പണനികേളുന  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുളതനിനക്ടോല കറക്ടോഡനിലന  ടെക്ടോറനിനഗന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എന്നന് ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയുന എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

പടെനിഞ്ഞെക്ടോറന് ടബപ്പെക്ടോസനിലന  0/000  മുതല  0/435  വലരയുന  2/300  മുതല
3/576 വലരയുന ടെക്ടോറനിനഗന് ലചയനിട്ടുണന്. ബക്ടോക്കനി ഭക്ടോഗങ്ങളനിലലെ പ്രവൃത്തനി നടെത്തുവക്ടോനുണന്.

ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ വനികേസന പദ്ധതനികേള

68(2130) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  മണ്ഡലെത്തനില  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  കറക്ടോഡന്,  പക്ടോലെന,  ലകേട്ടനിടെന,
എന്.എചന്. വനിഭക്ടോഗങ്ങളുലടെ കേശഴെനില നടെന്നന് വരുന്നതുന പുതുതക്ടോയനി അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി
പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുളതുന  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോനനിരനിക്കുന്നതുമക്ടോയ  വനിവനിധ
വനികേസന പദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദമക്ടോയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കദശശയപക്ടോതക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനിലന കേശഴെനില ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനില കേനി.മശ.
203/000  മുതല  231/000  വലര കഷക്ടോളഡര് കപവ്ലമനനിനന്  13  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ
എസനികമറ്റെന് കകേന്ദ്ര ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയത്തനിനന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത
2016-17-ലലെ ഉപരനിതലെന പുതുക്കുന്ന പദ്ധതനിയുലടെ ലെനിസനില കേനി.മശ. 215/000 മുതല
231/000  വലരയുള  പ്രവൃത്തനി  ഉളലപ്പെടുത്തനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതലെ  ഗതക്ടോഗത
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മനക്ടോലെയത്തനില സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  അനുമതനി കേനിട്ടുന്ന മുറയന് വനിശദമക്ടോയ എസനികമറ്റെന്
കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതലെ  ഗതക്ടോഗത  മനക്ടോലെയത്തനിനന്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.   കൂടെക്ടോലത
ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി ടെഫൗണ് നവശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  5  കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ എസനികമറ്റെന്  കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗത മനക്ടോലെയത്തനില സമര്പ്പെനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.
നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗത്തനിലന  വനിശദക്ടോനശന  അനുബനന  I  ആയുന*
ലകേട്ടനിടെ വനിഭക്ടോഗത്തനിലന വനിശദക്ടോനശന അനുബനന II ആയുന* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

നബക്ടോര്ഡനിലന ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫന്. പദ്ധതനി

69(2131) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നബക്ടോര്ഡനിലന  RIDF-XXI  ലളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പു നലകേനിയനിട്ടുള പദ്ധതനികേളനില പത്തനനതനിട്ട ജനില്ലയനില നനിനള പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതക്ടോലക്കലയനന് തുകേ സഹനിതന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിലന പദ്ധതനികേള നബക്ടോര്ഡനിനന് സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ധനകേക്ടോരദ്യവകുപ്പെനില നലകേനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) RIDF-XX-ലളലപ്പെട്ടനിരുന്നതുന എന്നക്ടോല പണമനുവദനിചനിട്ടുന നനിര്മക്ടോണന
ഇകതവലര ആരനഭനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഇവയുലടെ നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കക്ടോത്തതനിലന കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലടെണര്  ഓപ്പെണ്  ലചയ  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  എഗനിലമനന്  വയക്ടോന്
അനുവദനിക്കക്ടോത്തതനിലന കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  5  കകേക്ടോടെനിയനില  കൂടുതല  തുകേയുള  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ലടെന്ഡര്
അനഗശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര് ലടെണര് കേമനിറ്റെനി  കൂകടെണതുകണക്ടോ;  ആലരക്ടോലക്കയക്ടോണന്
ഈ കേമനിറ്റെനിയനിലലെ അനഗങ്ങള; ഏറ്റെവന ഒടുവനില ഈ കേമനിറ്റെനി കചര്ന്നതന് എന്നക്ടോണന്;

(എഫന്)  എത്ര പ്രവൃത്തനികേളുലടെ ലടെന്ഡര് ആണന് ഇങ്ങലന ലടെന്ഡര് കേമനിറ്റെനി
കൂടെക്ടോത്തതനിലന കപരനില അനഗശകേക്ടോരന നലകേക്ടോതനിരനിക്കുന്നലതനന അവ ഏലതക്ടോലക്കലയനന
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;  ഈ  ഓകരക്ടോ പ്രവൃത്തനികേളുലടെയുന ലടെന്ഡര് ഓപ്പെണ് ലചയന് ഏറ്റെവന
കുറവന്  തുകേ  കേസക്ടോട്ടന്  ലചയയക്ടോലള  ലസലെകന്  ലചയന്  ലടെന്ഡര്  കേമനിറ്റെനിയുലടെ
അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി സമര്പ്പെനിചതന് എന്നക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ജനി)  ഇവയന്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  അനഗശകേക്ടോരന  നലകേക്ടോന്  എനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഉത്തരന

(എ)  നബക്ടോര്ഡനിലന  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫന്.  XXI-ലളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  നലകേനിയനിട്ടുള  പദ്ധതനികേളനില  പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനില
നനിനള പ്രവൃത്തനികേള ഒനന ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  നബക്ടോര്ഡനിലന  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫന്.  XXII  സശമനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗന ചശഫന് എഞനിനശയര് സമര്പ്പെനിച
പദ്ധതനികേളനില  159.80  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  പദ്ധതനികേള  ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പെനികലെക്കന്
അയചനിട്ടുണന്.  18 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ പദ്ധതനികേള സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(സനി) 7 എണ്ണന.  വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനന I ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  ലടെണര് ഓപ്പെണ് ലചയ പദ്ധതനികേളക്കന് ലടെണര് അനുമതനി ലെഭനിചതനിനു
കശഷന മക്ടോത്രകമ എഗനിലമനന് വയക്ടോന് അനുവദനിക്കക്ടോറുള.

(ഇ)  ഉണന്.  24-8-2015-ലലെ സ.ഉ.(അചടെനി)  നമര് 375/2015/ധന ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരന  5  കകേക്ടോടെനി  രൂപമുതല  10  കകേക്ടോടെനി  രൂപവലര  തുകേയ്ക്കുള  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ
ലടെണര് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് ലസകട്ടറനി അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയുള ഗവണ്ലമനന് ലടെണര്
കേമനിറ്റെനിയുന 10 കകേക്ടോടെനി രൂപയനില കൂടുതല തുകേയ്ക്കുള പ്രവൃത്തനികേളുലടെ ലടെണര് ചശഫന്
ലസകട്ടറനി  അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ കേമനിറ്റെനിയുമക്ടോണന്  അനഗശകേരനിക്കുന്നതന്.   ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെന്  ലസകട്ടറനി  അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയുള  ഗവണ്ലമനന്  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനിയനില  ചശഫന്
എഞനിനശയര്മക്ടോര്, ചശഫന് ആര്ക്കനിലടെകന്, ചശഫന് ഇലെകനിക്കല എഞനിനശയര് എന്നനിവര്
അനഗങ്ങളക്ടോണന്.  ചശഫന്  ലസകട്ടറനി  അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനിയനില
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെല ലസകട്ടറനി,  ജലെവനിഭവ വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെനില
ലസകട്ടറനി, ധനകേക്ടോരദ്യ വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെല ലസകട്ടറനി എന്നനിവരുന അതക്ടോതന് വകുപ്പെന്
ലസകട്ടറനിമക്ടോരുന അനഗങ്ങളക്ടോണന്.  ചശഫന് ലസകട്ടറനി അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ ലടെണര് കേമനിറ്റെനി
13-6-2016-ലെക്ടോണന് ഏറ്റെവന ഒടുവനിലെക്ടോയനി കചര്ന്നതന്.

(എഫന്&ജനി) നനിലെവനില ഗവണ്ലമനന് ലടെണര് കേമനിറ്റെനിയുലടെ പരനിഗണനയക്ടോയുള 4
പ്രവൃത്തനികേളുന ചശഫന് ലസകട്ടറനി അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയ ലടെണര് കേമനിറ്റെനിയുലടെ പരനിഗണനയക്ടോയുള
16  പ്രവൃത്തനികേളുകടെയുന  ശനിപക്ടോര്ശയനികന്മേലെക്ടോണന്  തശരുമക്ടോനന  ടകേലക്കക്ടോകളണതക്ടോയനിട്ടുളതന്.
ആയതന് അനുബനന  II  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*  13-6-2016-ല കൂടെനിയ ചശഫന്
ലസകട്ടറനിതലെ  ലടെണര്  കേമനിറ്റെനിയുലടെ  തശരുമക്ടോനന  അനഗശകേരനിചന്  ഉത്തരവന്
പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിലണക്ടോയ  ഭരണപരമക്ടോയ  തക്ടോമസനമൂലെമക്ടോണന്  തുടെര്  കേമനിറ്റെനി
കൂടുവക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതന്.   നനിലെവനില  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണനയനിലള
ലടെണര്  ശനിപക്ടോര്ശകേളക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന  നലകുന്നതന്  സനബനനിച  ലടെണര്
കേമനിറ്റെനികേള 6-10-2016-ല കചരുന്നതനിനക്ടോണന് നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതന്.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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അസനിസനന് എകനികേന്യൂട്ടശവന് എഞനിനശയറുലടെ ഓഫശസന്

70(2132) ശശ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മക്ടോകനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലകേക്ടോചനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  പ്രവര്ത്തനിചനിരുന്ന,  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെനിലന  ബനിലഡനിനഗന്  വനിഭക്ടോഗന  അസനിസനന്  എകനികേന്യൂട്ടശവന്  എഞനിനശയറുലടെ
ഓഫശസന്  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  കഫക്ടോര്ട്ടന്  ലകേക്ടോചനിയനില  നനിനന
കേളമകശ്ശേരനിയനികലെയന്  മക്ടോറ്റെനിയതന്,  പൂര്വസക്ടോനത്തന്  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  ഈ
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനു  കശഷന  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേളുലടെ
വനിശദവനിവരങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

ഇഫൗ ഓഫശസന് പൂര്വസക്ടോനത്തന് പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദശങ്ങലളക്ടോനന
സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല.  നനിര്കദശന വന്നക്ടോല പരനികശക്ടോധനിക്കുന.

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കുള കുടെനിശ്ശേനികേ

71(2133) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കന് കുടെനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില എത്ര തുകേ നലകേനിലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് കറക്ടോഡുകേളുലടെ നവശകേരണത്തനിനുന അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളക്കുമക്ടോയനി
ഈ സര്ക്കക്ടോര് എത്ര തുകേ ലചലെവഴെനിച്ചുലവന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
കേരക്ടോറുകേക്ടോര്ക്കന് നനിരത്തുകേളുന പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗത്തനില ഏപ്രനില 2015 മുതല ജൂടലെ
2015 വലരയുള കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോയ 526.23 കകേക്ടോടെനി രൂപയുന ലകേട്ടനിടെ വനിഭക്ടോഗത്തനില 199
കകേക്ടോടെനി  35  ലെക്ഷന രൂപയുന കദശശയപക്ടോതക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനില  80.69  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  നവശകേരണത്തനിനക്ടോയനി  നനിരത്തുകേളുന
പക്ടോലെങ്ങളുന വനിഭക്ടോഗത്തനില 343.69 കകേക്ടോടെനി രൂപയുന അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളക്കക്ടോയനി 135.19
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  ലചലെവഴെനിചനിട്ടുണന്.  കദശശയപക്ടോതക്ടോ  വനിഭക്ടോഗത്തനില
കറക്ടോഡന്  നവശകേരണത്തനിനുന  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളക്കുമക്ടോയനി  5.18  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ
ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.  നക്ടോളനിതുവലര തുകേലയക്ടോനന ലചലെവഴെനിചനിട്ടനില്ല.
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തൃപ്പൂണനിത്തുറ-പൂകത്തക്ടോട്ട കറക്ടോഡനിലന വനികേസനന

72(2134) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ-പൂകത്തക്ടോട്ട കറക്ടോഡനിലന വനികേസനന കേഴെനിഞ്ഞെ 25 വര്ഷമക്ടോയനി
മരവനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതനിലന കേക്ടോരണന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡന്  നക്ടോലവരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറക്ടോഡനിലന  ഒരു  മക്ടോതൃകേ  കറക്ടോഡക്ടോയനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ-പൂകത്തക്ടോട്ട  കറക്ടോഡന്  നക്ടോലവരനി  പക്ടോതയക്ടോക്കുന്നതനിനുള
സര്കവ  നടെത്തനി  നനിരത്തുകേളുന  പക്ടോലെങ്ങളുന  വനിഭക്ടോഗന  ചശഫന്  എഞനിനശയര്
ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കക്ടോരനില സമര്പ്പെനിചനിരുന.   എന്നക്ടോല ഫണനിലന അപരദ്യക്ടോപ്തത
കേക്ടോരണന  2014-15  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  പ്രസ്തുത  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല
പരനിഗണനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിചനില്ല.

(ബനി&സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കുട്ടനക്ടോട്ടനിലലെ കുടെനിലവള പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കറക്ടോഡന്  പുനരുദ്ധക്ടോരണന

73(2135) ശശ  .    കതക്ടോമസന്  ചക്ടോണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

13-ാം  ധനകേക്ടോരദ്യ  കേമശഷലന്റ  സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  കുട്ടനക്ടോട്ടനില
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന  കുടെനിലവള  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കറക്ടോഡന്  പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനന്
കകേരള വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറ്റെനി  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനില അടെച തുകേയുലടെയുന കറക്ടോഡന്
പുനരുദ്ധക്ടോരണ പ്രവൃത്തനികേളുലടെയുന വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

പതനിമൂന്നക്ടോന ധനകേക്ടോരദ്യ കേമശഷലന സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ കുട്ടനക്ടോട്ടനില
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന  കുടെനിലവള  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കറക്ടോഡന്  പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനന്
കകേരള വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറ്റെനി രണന് ഗഡുക്കളക്ടോയനി  5,53,23,000 രൂപ (ഡനി.ഡനി.  നമര്
809593  തശയതനി  9-12-2014  പ്രകേക്ടോരന  3,28,23,000  രൂപയുന  ഡനി.ഡനി.  നമര്
812504  തശയതനി  18-2-2015  പ്രകേക്ടോരന  2,25,00,000  രൂപയുന)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെനില അടെചനിട്ടുണന്.  ഇഫൗ തുകേ ഉപകയക്ടോഗനിചന് കുട്ടനക്ടോട്ടനിലലെ പുളനിങ്കുന്നന്,  രക്ടോമങരനി,
എടെതസ  ലസക്ഷനുകേളനിലലെ  28  കറക്ടോഡുകേളനില  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പ്രവൃത്തനികേള  ലചയന്
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.

851/2019
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ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെനിനന് കേശഴെനിലള റസന് ഹഫൗസുകേളുലടെ നവശകേരണന

74(2136) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിനന്  കേശഴെനിലള  പലെ  റസന്ഹഫൗസുകേളുലടെയുന
പരനിസരന കേക്ടോടെന് കേയറനിയ അവസയനിലന, വൃത്തനിഹശനവമക്ടോയതനിനക്ടോല പലെരുന ഇവനിലടെ
തക്ടോമസനിക്കുന്നതനിനന് ടവമനസദ്യന കേക്ടോണനിക്കുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത  ഏലതല്ലക്ടോന  റസന്  ഹഫൗസുകേളക്ടോണന്  ദശര്ഘനക്ടോളക്ടോയനി
കമലകനക്ടോട്ടമനില്ലക്ടോത്തതുകേക്ടോരണന വൃത്തനിഹശനമക്ടോയനി പ്രവൃത്തനിക്കുന്നലതന്നന് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  എല്ലക്ടോ  റസന്ഹഫൗസുകേളുന  വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന,  ആകേര്ഷണശയ
മക്ടോക്കുന്നതനിനുന ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി) കേഴെനിഞ്ഞെ അഞന് വര്ഷമക്ടോയനി ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് റസന് ഹഫൗസുകേള
അനക്ടോഥമക്ടോയനി കേനിടെക്കുകേയക്ടോയനിരുന.  അഴെനിമതനിയുന ലകേടുകേക്ടോരദ്യസതയുന ലകേക്ടോടെനികുത്തനി
വക്ടോണനിരുന.   പ്രശസങ്ങളക്ടോയ മൂന്നക്ടോര്,  ആലവ  റസന്  ഹഫൗസന്  എന്നനിവ  സസകേക്ടോരദ്യ
വദ്യക്തനികേളക്കന് പക്ടോട്ടത്തനിനന് നലകേനി.  റസന് ഹഫൗസുകേലളപ്പെറ്റെനി വനിശദമക്ടോയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ചശഫന്  എഞനിനശയകറക്ടോടെന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ആയതന്  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയന്  റസന്
ഹഫൗസുകേള ആകേര്ഷണശയമക്ടോയ വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.   അനക്ടോസയന്  ഉത്തരവക്ടോദനികേളക്ടോയ ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെ കേക്ടോരദ്യന
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.

തനിരുവനനപുരന നഗരത്തനിലലെ സര്ക്കക്ടോര് കേസക്ടോര്കട്ടഴ്സുകേള

75(2137) കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തനിരുവനനപുരന  നഗരത്തനില  സര്ക്കക്ടോര്  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയുള  എത്ര
കേസക്ടോര്കട്ടഴ്സുകേളുണന്; അവ ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  ആയതന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  അര്ഹതക്ടോ
മക്ടോനദണ്ഡലമലനന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  മുന്ഗണനക്ടോ  പട്ടനികേ  നനിലെവനിലകണക്ടോ;  എങനില  പകേര്പ്പെന്
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;



അനുബനന 627

(ഡനി) കേസക്ടോര്കട്ടഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനില പ്രകതദ്യകേ പരനിഗണന അര്ഹനിക്കുന്ന
വനിഭക്ടോഗന ജശവനക്കക്ടോര് ഏലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  അത്തരന  കകേസ്സുകേള  ആലകേ  അനുവദനിക്കുന്നവയുലടെ  എത്ര  ശതമക്ടോനന
എന്നന് നനിജലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  തനിരുവനനരപുരന  നഗരത്തനില  സര്ക്കക്ടോര്  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി  840
കേസക്ടോര്കട്ടഴന് നനിലെവനിലണന്.  വനിശദക്ടോനശന അനുബനന എ ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) സര്ക്കക്ടോര് ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന് കേസക്ടോര്കട്ടഴന് അനുവദനിക്കുന്നതന് Rules for the
Allotment  &  Occupation  of  Government  Servants  Quarters  in  Kerala,
2006-റള  4-ല പരക്ടോമര്ശനിചനിരനിക്കുന.  പ്രസക്തഭക്ടോഗന അനുബനന  'ബനി'  ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) മുന്ഗണനക്ടോ കമമനുസരനിച്ചുള രജനിസര് സൂക്ഷനിക്കുനണന്.

(ഡനി&ഇ)  സര്ക്കക്ടോര്  കേസക്ടോര്കട്ടഴന്  അനുവദനിക്കുന്നതനില  പ്രകതദ്യകേ  പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന്ന  വനിഭക്ടോഗന  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  വനിശദക്ടോനശവന  എത്ര  ശതമക്ടോനമക്ടോയനി
നനിജലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന എന്നതുന 'Rules for the Allotment & Occupation of
Government Servant’s Quarters in Kerala, 2006 –ലലെ റള 9(i) -9(vii), 10
വലരയുന  7-9-2016-ലലെ  'Amendment  to  the  Rules  for  the  Allotment  &
Occupation of Government Servant’s Quarters in Kerala, 2006-ലലെ റള
3(1), 2 എന്നശ റളുകേളനില പ്രതനിപക്ടോദനിചനിരനിക്കുന.  ആയതന് അനുബനന 'സനി' ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഇരുമ്പുപക്ടോലെന

76(2138) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഇരുമ്പുപക്ടോലെത്തനിലന ദുരവസ ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പക്ടോലെത്തനിലന ടപതൃകേന നനിലെനനിര്ത്തനി പുതുക്കനിപ്പെണനിയുന്നതനിനന്
സമയബനനിത നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) നവശകേരണന എന്നന് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിയുലമന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  ഇരുമ്പുപക്ടോലെത്തനിലന  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയ നടെപ്പെക്ടോതയുലടെ  അറ്റെകുറ്റെ
പണനികേളക്കക്ടോയനി  ഈ  സക്ടോമത്തനികേവര്ഷലത്ത  എസന്.എല.ടെനി.എഫന്.-ല  13.50
ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.   ഈ  പക്ടോലെത്തനിലന  ടപതൃകേന
നനിലെനനിര്ത്തനി  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള  ലചയ്യുന്നതനിനുള  വനിശമക്ടോയ  നനിര്കദശങ്ങള  CE
(R&B)  -യനിലനനിനന ലെഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമക്ടോത്രകമ തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

ആനക്കക്ടോനലപക്ടോയനില-കേളളക്ടോടെനി-കമപ്പെക്ടോടെനി തുരങപക്ടോതനനിര്മക്ടോണന

77(2139) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നടെപ്പുവര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറ്റെനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  വയനക്ടോടെന്  ചുരത്തനിനന്
ബദലെക്ടോയുള ആനക്കക്ടോനലപക്ടോയനില-കേളളക്ടോടെനി-കമപ്പെക്ടോടെനി തുരങ പക്ടോത നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേളക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് സസശകേരനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പക്ടോത  നനിര്മക്ടോണന  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിയ്ക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ കപ്രക്ടോജകന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് കേണ്സളട്ടന്സനിലയ നനിയമനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;  എങനില  ആയതനിനന്  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിയ്ക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  പദ്ധതനി  എന തുടെങ്ങുവക്ടോനുന എന്നന്  പൂർത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുന,  കേഴെനിയുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പദ്ധതനി പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2016-17
സക്ടോമത്തനികേവര്ഷത്തനിലലെ ബഡ്ജറ്റെന് മറുപടെനി പ്രസനഗത്തനില ഇരുപതന് കകേക്ടോടെനി രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിട്ടനില്ല.  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി) ഈ പ്രവൃത്തനിയുലടെ പ്രക്ടോരനഭപ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏലറ്റെടുക്കക്ടോന് ഇന്ലവസനികഗഷന്
എസനികമറ്റെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന്  നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  എന്നക്ടോല കേണ്സലട്ടന്സനിയുലടെ
നനിയമനന ഇകപ്പെക്ടോള  പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(ഡനി)   ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകുന്ന മുറയന്  പ്രവൃത്തനി
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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കുഴെനിനക്കനിപ്പെക്ടോറ പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണന

78(2140) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തനിരുവമക്ടോടെനി  മണ്ഡലെലത്തയുന  ഏറനക്ടോടെന്  മണ്ഡലെലത്തയുന  തമനില
ബനനിപ്പെനിച്ചുള കുഴെനിനക്കനിപ്പെക്ടോറ പക്ടോലെന  നനിര്മക്ടോണന  2011-ൽ  2  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ
ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടുന നടെക്കക്ടോതനിരുന്നതനിലന കേക്ടോരണന വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ ഭരണക്ടോനുമതനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി  കമങ്ങള ഏതന്
വലരയക്ടോലയനന അതന് എന്നന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിയുലമനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  സക്ടോമത്തനികേവര്ഷന  തലന്ന  പ്രവൃത്തനി  ലടെന്ഡര്  ലചയന്  പക്ടോലെന
നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  അനുവദനിച  രണന്  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പക്ടോലെന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോയതനിനക്ടോല  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലടെ ലടെണര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിചനില്ല.

(ബനി) കുഴെനിനക്കനിപ്പെക്ടോറ പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണത്തനിനുകവണനി പുതുക്കനിയ ഭരണക്ടോനുമതനിക്കക്ടോയനി
എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.

(സനി)  പുതുക്കനിയ എസനികമറ്റെന് ലെഭനിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമക്ടോത്രകമ പുതുക്കനിയ ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ കപട്ട-എസന്.എന്.ജനഗ്ഷന് കറക്ടോ ഡന് വനികേസനന

79(2141) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ കപട്ട-എസന്.എന് ജനഗ്ഷന് കറക്ടോഡന് നക്ടോലവരനിപ്പെക്ടോതയക്ടോക്കനി
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കപട്ടപക്ടോലെന  വശതനി  കൂട്ടനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസസ്തുത കറക്ടോഡനിലന വനികേസന പദ്ധതനിയനില കേക്ടോലനടെയക്ടോത്രകേക്ടോര്ക്കക്ടോയനി
ഫുട്ടന്പക്ടോത്തന് നനിര്മനിക്കുന്നതു കൂടെനി പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ കപട്ട-എസന്.എന്.ജനഗ്ഷന് കറക്ടോ ഡന്  22  മശറ്റെര് വശതനിയനില
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് ലകേ.എന.ആര്.എല. മുകഖന നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)  നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കേക്ടോലനടെയക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോത  നനിര്മനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യവന
പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുനണന്.

കശക്ടോചദ്യക്ടോവസയനിലെക്ടോയ മുക്കന-കുമക്ടോരലനല്ലൂര്-കുടെരഞ്ഞെനി കറക്ടോഡനിലന
നനിര്മക്ടോണന

80(2142) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പക്ടോലടെ  തകേര്ന്നന്  കേക്ടോലനടെയക്ടോത്രയുന  വക്ടോഹന  ഗതക്ടോഗതവന  ദുഷ്ക്കരമക്ടോയ
മുക്കന-കുമക്ടോരലനല്ലൂര്-കുടെരഞ്ഞെനി  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണന  ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇലല്ലങനില എലനങനിലന തടെസങ്ങള ഉളകേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലടെ തടെസങ്ങള എലനല്ലക്ടോലമനന തടെസങ്ങള
നശക്കുന്നതനിനന് എന്തു നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചലതനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനി  എന  തുടെങ്ങക്ടോനുന  എന്നന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുന  കേഴെനിയുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനി ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന് അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  മുക്കന-കുമക്ടോരലനല്ലൂര്-കുടെരഞ്ഞെനി  കറക്ടോഡനിലന  നനിര്മക്ടോണപ്രവൃത്തനി
ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല.  തടെസങ്ങള ശദ്ധനിയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലടെണര്  നടെപടെനികേളുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  കകേക്ടോടെതനിയനില  കകേസന്
നനിലെവനിലളതനിനക്ടോല  ലടെണര്  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ല.
കകേസുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  കകേക്ടോടെതനി  ആവശദ്യലപ്പെട്ട  കരഖകേള  കകേക്ടോടെതനിയനില
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(സനി&ഡനി)  കകേക്ടോടെതനിയനില നനിലെവനിലള കകേസനിലന വനിധനിവരുന്ന മുറയ്കക്ക
പ്രവൃത്തനി  ആരനഭനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.   കകേസന്  കവഗന  തശര്പ്പെക്ടോയക്ടോല  വകുപ്പെന്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര മണ്ഡലെത്തനിലലെ ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് പ്രവൃത്തനികേള

81(2143) ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  മണ്ഡലെത്തനില  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷന  നടെത്തനിയ
ലകേട്ടനിടെനനിര്മക്ടോണങ്ങളുന മറ്റെന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് പ്രവ വൃത്തനികേളുന വലെനിയ അഴെനിമതനിയുലടെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിട്ടുണന്  എന്ന  ആകക്ഷപന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇക്കക്ടോരദ്യന
അകനസഷനിചന് കുറ്റെവക്ടോളനികേലള കേലണത്തനി നനിയമ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  റസന്ഹഫൗസനില  ലകേട്ടനിടെത്തനിനന്
നനിശ്ചയനിച  വക്ടോടെകേ  വര്ദ്ധനവന്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  റന
അനുവദനിക്കണലമങനില തനിരുവനനപുരത്തന് ബനിലഡനിനഗന്  എകനികേന്യൂട്ടശവന്  എഞനിനശയറുലടെ
കേക്ടോരദ്യക്ടോലെയത്തനില എത്തനി തുകേ അടെയണലമനള തശരുമക്ടോനന മക്ടോറ്റെനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  ആയയനില,  കേന്നനിപ്പുറന  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ
നനിര്മക്ടോണ പ്രവ വൃത്തനികേളുലടെ നടെപടെനികേള സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) അഴെനിമതനി സനബനനിച പരക്ടോതനികേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി)   നനിലെവനിലള  വദ്യവസപ്രകേക്ടോരന  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  ലകേട്ടനിടെ  വനിഭക്ടോഗന
എകനികേന്യൂട്ടശവന്  എഞനിനശയറുലടെ  കേക്ടോരദ്യക്ടോലെയത്തനില  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  അകപക്ഷയുലടെ
അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന് എല്ലക്ടോ ജനില്ലയനിലന മുറനി അനുവദനിക്കുന്നതന്.  ആയതുപ്രകേക്ടോരന
തനിരുവനനപുരന  എകനികേന്യൂട്ടശവന്  എഞനിനശയര്ക്കന്  അകപക്ഷ  നലകേണന.  മുറനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  തുകേ  അടെയ്കക്കണതന്  അതക്ടോതന്  റസന്  ഹഫൗസുകേളനിലെക്ടോണന്.
17-7-2013-ലലെ സ.ഉ.(അചടെനി)നമര്  58/13/ലപക്ടോ.മ.വ.  പ്രകേക്ടോരന കനക്ടോണ് എ.സനി.
ഹക്ടോളുകേളക്കന്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്ന  കുറഞ്ഞെ  തുകേയക്ടോയ  ആയനിരന  രൂപയക്ടോണന്
ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര റസന് ഹഫൗസനിലലെ ഹക്ടോളനിനന് വക്ടോടെകേയനിനത്തനില സസശകേരനിക്കുന്നതന്.

(സനി)   ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര മണ്ഡലെത്തനിലലെ ആയയനില,  കേന്നനിപ്പുറന പക്ടോലെങ്ങളുലടെ
രൂപകരഖ  തയ്യക്ടോറക്ടോയനിട്ടുണന്.   സലെന  ഏലറ്റെടുക്കല  നടെപടെനി  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന,
കേഴെനിഞ്ഞെ ബഡ്ജറ്റെന് പ്രസനഗ ത്തനില പക്ടോലെങ്ങളക്കന് പത്തന് കകേക്ടോടെനി രൂപ വശതന ലകേ.
ഐ. ഐ. എഫന്. ബനി.-യനില ഉളലപ്പെടുത്തനി (നമര് 9 നമര് 2) അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

ആധക്ടോരന സസയന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കല

82(2144) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന  രജനികസ്ട്രഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഇനദ്യയനിലലെ  എത്ര  സനസക്ടോനങ്ങളനില  സസനമക്ടോയനി  ആധക്ടോരന
എഴുതുവക്ടോനുന  ഫയല  ലചയ്യുവക്ടോനുമുള  സഫൗകേരദ്യമുലണനന  അവ  ഏലതല്ലക്ടോലമനന
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മക്ടോതൃകേക്ടോ  പ്രമക്ടോണങ്ങള  സനബനനിച  വനിവരങ്ങള  ലപക്ടോതുജനങ്ങലള
അറനിയനിക്കുവക്ടോന് ഏലതല്ലക്ടോന സബന് രജനിസ്ട്രക്ടോര് ഓഫശസുകേളനില സനവനിധക്ടോനന ഉണന്;
ഇല്ലക്ടോത്ത  സലെങ്ങളനില  ആയതന്  ഏര്ലപ്പെടുത്തക്ടോന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില എലനങനിലന പരക്ടോതനികേള ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു;

(സനി)  സസനമക്ടോയനി  ആധക്ടോരലമഴുതുന്നവര്ക്കന്  സഹക്ടോയന  ലചയ്തു  ലകേക്ടോടുക്കുവക്ടോന്
തയ്യക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്ത  സബന്  രജനിസ്ട്രക്ടോര്മക്ടോരുലടെ  കപരനില  നടെപടെനി  എടുക്കുകമക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  സസനമക്ടോയനി  ആധക്ടോരന  എഴുതക്ടോനുന  ഫയല ലചയ്യുവക്ടോനുമുള സഫൗകേരദ്യന
കകേരളന  ഉളലപ്പെലടെ  പഞക്ടോബന്,  ഹരനിയക്ടോന,  തമനിഴക്ടോടെന്,  ബശഹക്ടോര്  എന്നശ  അഞന്
സനസക്ടോനങ്ങളനിലന ഡലഹനിയനിലന നനിലെവനിലണന്.

(ബനി)   കേക്ഷനികേളക്കന്  സസനമക്ടോയനി  ആധക്ടോരന  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി
പ്രമക്ടോണങ്ങളുലടെ  മക്ടോതൃകേകേള  രജനികസ്ട്രഷന്  വകുപ്പെനിലന  www.keralaregistration.
gov.in  ലവബ്ടസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണന്.  16-7-2013  തശയതനിയനിലലെ സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  545/13/നനിവ നമര് സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
രജനികസ്ട്രഷന് വകുപ്പെനിലന ലവബ്ടസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുള മക്ടോതൃകേക്ടോധക്ടോരങ്ങള
അടെനിസക്ടോനമക്ടോക്കനി,  ആധക്ടോരങ്ങള  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോള  സസശകേരനികക്കണ  നടെപടെനി
കമങ്ങളുന  വദ്യവസകേളുന  സനബനനിച്ചുള  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  12-8-2016
തശയതനിയനിലലെ ഐ.റ്റെനി.30120/10  നമര് സര്ക്കുലെര് പ്രകേക്ടോരന  പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.
സര്ക്കുലെറനിലന കകേക്ടോപ്പെനി ലവബ്ടസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണന്. കമല വനിഷയത്തനില
ഇതുവലര പരക്ടോതനികേലളക്ടോനന ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

(സനി)  പരക്ടോതനി ഒനന കേനിട്ടനിയനിട്ടനില്ല.  71 കപര് മക്ടോത്രമക്ടോണന് എഴുതനിയതന്.  ഇതന്
വലെനിയ ബഹുജനപ്രസക്ടോനമക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിട്ടനില്ല.

സഹകേരണ സനഘങ്ങളക്കന് സക്ടോമന് ഡന്യൂട്ടനിയനികലെക്ടോ രജനികസ്ട്രഷന് ഫശസനികലെക്ടോ
ഉള ഇളവകേള

83(2145) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സഹകേരണ സനഘങ്ങള വനിലെലകേക്ടോടുത്തുവക്ടോങ്ങുന്ന സസത്തുക്കളക്കന് സക്ടോമന്
ഡന്യൂട്ടനി ഇളവന് അനുവദനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില എനമുതലെക്ടോലണന്നതന് സനബനനിചന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കന്  സക്ടോമന്  ഡന്യൂട്ടനിയനികലെക്ടോ  രജനികസ്ട്രഷന്
ഫശസനികലെക്ടോ ഏലതങനിലന ഇളവകേള നനിലെവനിലകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കന്  സക്ടോനപന്  ഡന്യൂട്ടനി  ഇളവനലകുന്നതനില
എലനങനിലന  തടെസങ്ങള  നനിലെവനിലകണക്ടോ;  എങനില  ആയതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.
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(ബനി)  18-10-1960-ല  എസന്.ആര്.ഒ.75/1960  നമരക്ടോയനി  കകേരള  ഗസറ്റെനില
പ്രസനിദ്ധശകേരനിച  ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)  795/60/അഗനി  തശയതനി  8-10-1960  ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരന സഹകേരണ സനഘങ്ങളക്കന് സക്ടോമന് ഡന്യൂട്ടനി ഇളവന് അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  കമല  ഉത്തരവന്  നനിലെവനിലലണങനിലന  സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കന്
ഇകപ്പെക്ടോള ടെനി ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരമുള മുദവനിലെ ഇളവന് അനുവദനിക്കുന്നനില്ല.

(ഡനി)  1960-കേളനില  സഹകേരണ  കമഖലെയുലടെ  ഉന്നതനി  ലെക്ഷദ്യമക്ടോക്കനിയക്ടോണന്
കമലപ്രകേക്ടോരന ഇളവന് നലകേനി ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുളതന്.  എന്നക്ടോല നനിലെവനില സഹകേരണ
കമഖലെ ഉന്നതനി ടകേവരനിചനിട്ടുള സക്ടോഹചരദ്യത്തനിലന സഹകേരണ ലസക്ടോടസറ്റെനികേളുന
ബക്ടോങ്കുകേളുന  സക്ടോമത്തനികേഭദത  കനടെനിയനിട്ടുള  സക്ടോഹചരദ്യത്തനിലന  ടെനി  ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരമുള  ഇളവന്  തുടെര്നന  നലകകേണ  സക്ടോഹചരദ്യമുളതക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നനില്ല.
ലെക്ഷക്കണക്കനിനന്  രൂപ  ലചലെവക്ടോക്കനി  സസനമക്ടോയനി  വസ്തുക്കള  വക്ടോങ്ങക്ടോനുന  ലകേട്ടനിടെ
സമുചയങ്ങള  നനിര്മനിക്കക്ടോനുന  കേഴെനിവള  ടെനി  സക്ടോപനങ്ങള  മുദ  ഒടുക്കുവക്ടോനുന
ബക്ടോധദ്യസരക്ടോണന്  എനകേക്ടോണുന.   WA  1216/07  തുടെങ്ങനിയ  ബക്ടോചന്  കകേസനില
ടഹ കക്കക്ടോടെതനിയുലടെ ഫുള ബഞന് 18-12-2014-നന് പുറലപ്പെടുവനിച ഉത്തരവനില “if a
member of the society is executing a document in his own capacity or in
the capacity  of  the  guardian  of  a  minor  he cannot  avail  the  benefit  of
remission of stamp duty”എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ഫുള ബഞന് ഉത്തരവനിലന
ആധക്ടോരമക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണള 13-3-2015 തശയതനിയനിലലെ W.P.(C) 1767/15-ാം നമര്
കകേസനിലന  വനിധനിനദ്യക്ടോയത്തനില  വസ്തു  ഉടെമ  ടക്ടോന്സര്  ഓഫന്  കപ്രക്ടോപ്പെര്ട്ടനി  ആകനിലലെ
55-ാം വകുപ്പെന്  പ്രകേക്ടോരന വസ്തു ഉടെമ എന്ന നനിലെയനില മക്ടോത്രന ആധക്ടോരന ഒപ്പെനിടുന്നതന്
ലസക്ടോടസറ്റെനിയുലടെ  കപരനില  ഒപ്പെനിടുന്നതക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കക്ടോനക്ടോകേനിലല്ലനന  വദ്യക്തമക്ടോ
ക്കനിയനിരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കന്
8-10-1960-ലലെ ജനി.ഒ.(എനഎസന്.) 795/60/അഗനി നമര് ഉത്തരവനുസരനിച്ചുള മുദ
ഇളവനിനന്  അര്ഹതയനില്ല.  സഹകേരണ സനഘങ്ങളക്കന് മുദവനിലെ ഇളവന്  അനുവദനിക്കുന്ന
വനിഷയന  ഇകപ്പെക്ടോള  സുപ്രശന  കകേക്ടോടെതനിയുലടെ  പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.  മക്ടോത്രവമല്ല  മുദ
വനിലെയനിളവനിനന്  അര്ഹതയുള സഹകേരണ സനഘങ്ങളക്കന്  മക്ടോത്രന  മുദവനിലെയനിളവന്
അനുവദനിക്കുന്നതരത്തനില ടെനി ഉത്തരവന് കഭദഗതനി വരുകത്തണതക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോല
പ്രസസ്തുത ഉത്തരവന് ഇകപ്പെക്ടോള സര്ക്കക്ടോരനിലന പുനനഃപരനികശക്ടോധനയനിലെക്ടോണന്.

ആധക്ടോരന എഴുത്തുകേക്ടോര്ക്കന് ലപന്ഷന്

84(2146) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആധക്ടോരന  എഴുത്തുകേക്ടോര്ക്കന്  ലപന്ഷന്  അനുവദനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില
അനുവദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;

(ബനി)  ലപന്ഷന് അനുവദനിചനിട്ടുലണങനില അതന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ആധക്ടോരന  എഴുത്തുകേക്ടോര്ക്കന്  ലപന്ഷന്  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  എന്നക്ടോലെതന്
പരനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടനില്ല.  പരനിഷ്കരനിക്കണന.

(ബനി)  കകേരള  ആധക്ടോരലമഴുത്തുകേക്ടോരുലടെയുന  പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേക്ടോരുലടെയുന  സക്ടോമന്
ലവണര്മക്ടോരുലടെയുന  കക്ഷമനനിധനിയനില  5  വര്ഷത്തനില  കുറയക്ടോലത  അനശദക്ടോയന
അടെചനിട്ടുള  ഒരനഗന  ലതക്ടോഴെനില  അവസക്ടോനനിപ്പെനിചക്ടോല  അകദഹത്തനിനന്  ലപന്ഷന്
ലെഭനിക്കക്ടോന് അര്ഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുന.  ഏറ്റെവന കുറഞ്ഞെ പ്രതനിമക്ടോസ ലപന്ഷന് 550
രൂപയക്ടോണന്.  ആദദ്യ വര്ഷന മുതല  25  വര്ഷന വലരയുള അനഗതസ കേക്ടോലെയളവനില
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ ഓകരക്ടോ വര്ഷത്തനിനുന 30 രൂപ വശതന അധനികേന ലെഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
അപ്രകേക്ടോരന ഒരനഗത്തനിനന് പരമക്ടോവധനി 1,000 രൂപ വലര ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
അകപക്ഷക്ടോ  കഫക്ടോറന  നമര്  12-ല  ആയനിരനികക്കണതുന  അകപക്ഷകയക്ടോലടെക്ടോപ്പെന
അനഗതസ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്,  സബന്  രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  ജനില്ലക്ടോ  രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  അനഗശകൃത
സനഘടെനയുലടെ ജനില്ലക്ടോ ലസകട്ടറനി എന്നനിവരുലടെ ശനിപക്ടോര്ശ, ടലെ സന്സന്  (അസല)
എന്നനിവ  സമര്പ്പെനികക്കണതക്ടോണന്.   ടലെസന്സന്  ബനലപ്പെട്ട  അധനികേക്ടോരനിലയ
തനിരനികചലപ്പെനിക്കുന്ന തശയതനിയുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില ലപന്ഷന് കേണക്കക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.
25  വര്ഷലത്ത  അനഗതസന  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയകശഷന  വനിരമനിക്കുന്ന  അനഗത്തനിനന്
പരമക്ടോവധനി  ലപന്ഷനന്  അര്ഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.   പ്രകതദ്യകേ  ലപന്ഷന്
(കഫക്ടോറന നമര്  13)  കക്ഷമനനിധനി ആകനിലന പ്രക്ടോരനഭ തശയതനിക്കന് മുമന്  65  വയസന്
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതുന  25  വര്ഷത്തനില  കുറയക്ടോലത  ആധക്ടോരലമഴുത്തുകേക്ടോരകനക്ടോ
പകേര്ലപ്പെഴുത്തുകേക്ടോരകനക്ടോ,  സക്ടോമന് ലവണകറക്ടോ ആയനിരുന്നതുമക്ടോയ ഒരക്ടോളനിനന്  ആകനിലലെ
വദ്യവസകേള  പ്രകേക്ടോരന  അനഗമക്ടോയനി  ഒരു  വര്ഷക്കക്ടോലെന  അനശദക്ടോയന  അടെചക്ടോല
പ്രകതദ്യകേ ലപന്ഷനന് അര്ഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  പ്രകതദ്യകേ ലപന്ഷന് 1,000
രൂപയക്ടോയനി നനിജലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. അനഗതസ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്, അനഗശകൃത സനഘടെനയുലടെ
ജനില്ലക്ടോ ലസകട്ടറനി, സബന് രജനിസ്ട്രക്ടോര്, ജനില്ലക്ടോ രജനിസ്ട്രക്ടോര് എന്നനിവരുലടെ ശനിപക്ടോര്ശക്കത്തന്,
ടലെസന്സന് എന്നനിവ ആവശദ്യമക്ടോണന്. കുടുനബ ലപന്ഷന് (കഫക്ടോറന നമര് 14)

10 വര്ഷത്തനില കുറയക്ടോലത അനശദക്ടോയന അടെചനിട്ടുള അനഗന മരനിച്ചുകപക്ടോയക്ടോല
അയക്ടോളുലടെ  ആശനിതനന്  കുടുനബ  ലപന്ഷന്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  അര്ഹതയുണന്.
ആശനിതന്  എന്ന  നനിര്വചനത്തനില  പറഞ്ഞെ  കമത്തനില  കുടുനബ  ലപന്ഷനുള
മുന്ഗണനക്ടോകമന നനിശ്ചയനികക്കണതുന ആശനിതരനില ഒരക്ടോളക്കുമക്ടോത്രകമ ഒരു സമയന
കുടുനബ ലപന്ഷനന്  അര്ഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുകേയുള.  ഒരക്ടോളക്കന്  അര്ഹത നഷ്ടലപ്പെട്ടക്ടോല
അര്ഹതയുള  അടുത്തയക്ടോളക്കന്  ലപന്ഷനന്  അര്ഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
ലപന്ഷന്  ലെഭനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  അനഗകമക്ടോ,  പ്രകതദ്യകേ  ലപന്ഷന്  ലെഭനിച്ചു
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ലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  അനഗകമക്ടോ  മരണലപ്പെട്ടക്ടോല  അയക്ടോളുലടെ  ആശനിതര്ക്കന്  അഥവക്ടോ
കുടുനബത്തനിനന്  കുടുനബ ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  അര്ഹതയുണക്ടോയനിരനിക്കുന്നതല്ല.
കുടുനബ ലപന്ഷന് 500  രൂപയക്ടോയനി നനിജലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കുടുനബ ലപന്ഷനുള
അകപക്ഷകയക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  അനഗലത്ത  സനബനനിക്കുന്ന  ജനന-മരണ  രജനിസ്ട്രക്ടോര്
നലകുന്ന മരണ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്, അകപക്ഷകേനന് മരണലപ്പെട്ട അനഗവമക്ടോയുള ബനന
സനബനനിച റവനന്യൂ അധനികേക്ടോരനി നലകുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്,  സബന് രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  ജനില്ലക്ടോ
രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  അനഗശകൃത  ജനില്ലക്ടോ  ലസകട്ടറനി  എന്നനിവരുലടെ  ശനിപക്ടോര്ശ,  അനഗതസ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന് എന്നനിവ സമര്പ്പെനികക്കണതക്ടോണന്.

ആധക്ടോരങ്ങള വനിലെ കുറചന് രജനിസര് ലചയ കകേസുകേള

85(2147) ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :
ശശ  .    ലകേ  .    എസന്  .    ശബരശനക്ടോഥന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന  രജനികസ്ട്രഷനുന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആധക്ടോരങ്ങള  വനിലെ  കുറചന്  രജനിസര്  ലചയ  കകേസുകേള  ഒറ്റെത്തവണ
തശര്പ്പെക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഏതു കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില നടെന്ന രജനികസ്ട്രഷന് സനബനനിച കകേസുകേളക്ടോണന്
ഈ പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതുവലര എത്രകകേസുകേള ഇപ്രകേക്ടോരന തശര്പ്പെക്ടോക്കനിലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഇതനിലൂലടെ ലെഭനിച വരുമക്ടോനന എത്രലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.  ആധക്ടോരങ്ങള വനിലെകുറചന് രജനിസര് ലചയ കകേസുകേള ഒറ്റെത്തവണ
തശര്പ്പെക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനി  21-7-2016-ലലെ  ജനി.ഒ.(പനി)നമര്  74/2016/റ്റെനിഡനി,  ജനി.ഒ.
(പനി)നമര്  75/16/റ്റെനി.ഡനി.  നമര്  ഉത്തരവകേള  പ്രകേക്ടോരന  നടെപ്പെനില  വരുത്തനി.
ഒകരക്കറനില തക്ടോലഴെ  വനിസശര്ണ്ണമുള ഭൂമനി  ഉളലപ്പെട്ടുവരുന്ന കകേസുകേളുന  ഫക്ടോറ്റുകേളുലടെ
കകേസുകേളുന  നനിശ്ചനിത  സക്ടോബന്  നനിരക്കനില  നനിജലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന്  ഇഫൗ  പദ്ധതനിയനില
കുടെനിശ്ശേനികേ ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതന്.

(ബനി) ഒറ്റെത്തവണ തശര്പ്പെക്ടോക്കല പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന 1-1-1986 മുതല 31-3-2010
വലരയുള കകേസുകേളക്ടോണന് ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതന്.

(സനി)  ഒറ്റെത്തവണ തശര്പ്പെക്ടോക്കല പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന  24-9-2016  വലര  1445
കകേസുകേള തശര്പ്പെക്ടോക്കനി.  ഇതനിലൂലടെ 29,42,053 രൂപയുലടെ വരുമക്ടോനന ലെഭദ്യമക്ടോയനി.
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സസനമക്ടോയനി ആധക്ടോരന എഴുതനി രജനിസര് ലചയ്യുന്ന വസ്തുക്കള

86(2148) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  രജനികസ്ട്രഷന്  ഐ.ജനി.യുലടെ  1-3-2016-ലലെ  ഐ.റ്റെനി.3/30120/10
നമറനിലളതുന  31-5-2016-ലലെ  22-ാം നമര് ഗസറ്റെനിലൂലടെ പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തനിയതുമക്ടോയ
വനിജക്ടോപന പ്രകേക്ടോരന സസനമക്ടോയനി ആധക്ടോരന എഴുതനി രജനിസര് ലചയ്യക്ടോലമന്ന ഉത്തരവന്
വന്നതനിനു കശഷന,  ആധക്ടോരലമഴുത്തന് കമഖലെയനില കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്നവരുലടെ ആശങ
പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സസനമക്ടോയനി ആധക്ടോരന എഴുതനി രജനിസര് ലചയ്യുന്ന വസ്തുക്കള ഈടെക്ടോയനി
സസശകേരനിചന് വക്ടോയ്പ നലകുന്നതനിനന് ബക്ടോങ്കുകേള വനിസമതനിക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇപ്രകേക്ടോരമുള ആധക്ടോരങ്ങളുലടെ റവനന്യൂ രജനികസ്ട്രഷന് സനബനമക്ടോയുള
നനിയമ സൂക്ഷ്മ പരനികശക്ടോധന ദുര്ഘടെമക്ടോകുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ഗസറ്റെന്  വനിജക്ടോപനന പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനികനക്ടോ റദക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോ
തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  ആധക്ടോരലമഴുത്തന്  കമഖലെയനില  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്നവരുലടെ  ലതക്ടോഴെനിലെനിലന
പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കക്ടോത്തവനിധമക്ടോണന്  സസനമക്ടോയനി  ആധക്ടോരന  എഴുതനി  രജനിസര്
ലചയ്യക്ടോനുള അവകേക്ടോശന ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന് നലകേനിയനിട്ടുളതന്. നനിലെവനില ആധക്ടോരലമഴുത്തുകേക്ടോര്
തലന്ന  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കുകവണനി  കടെക്ടോക്കണ്  എടുക്കക്ടോനുന  ആധക്ടോര  രജനികസ്ട്രഷന്
നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുന  കവണന്ന  കസവനങ്ങള  ലചയ്തുവരുന.  ഇഫൗ
കസവനങ്ങളക്കനുസൃമക്ടോയ  സര്വശസന്  ചക്ടോര്ജന  ഇഫൗടെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണക്ടോണന്  ഇത്തരന
കസവനങ്ങള നലകേനിവരുന്നതന്.  കമല വസ്തുതകേളുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില രജനികസ്ട്രഷന്
വകുപ്പെനിലന  ആധുനനികേവലക്കരണ  നടെപടെനികേളനില  ആധക്ടോരലമഴുത്തുകേക്ടോര്  സജശവ
പങക്ടോളനിത്തന വഹനിക്കുകേയുന ലചയ്യുന. ആയതനിനക്ടോല ആധക്ടോരലമഴുത്തന് ടലെസന്സനികേളക്കന്
ലതക്ടോഴെനില സനബനമക്ടോയ ആശങകേള ഉണക്ടോകകേണന്ന സക്ടോഹചരദ്യമനില്ല.

(ബനി)  സസയന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിലയന്ന കേക്ടോരണത്തക്ടോല വക്ടോയ്പ നനികഷധനിചനിട്ടുളതക്ടോയ
യക്ടോലതക്ടോരു പരക്ടോതനിയുന നക്ടോളനിതുവലര ലപക്ടോതുജനങ്ങളനില നനിന്നന് വകുപ്പെനിനന് ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

(സനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ഡനി)  തശരുമക്ടോനന  ഒനന  പുതനിയതക്ടോയനി  എടുത്തനിട്ടനില്ല.  ഒരു  കേമശഷലന
നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണന്.
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ലറയനിലകവ വനികേസന പദ്ധതനികേളുലടെ പുകരക്ടോഗതനി

87(2149) ശശ  .   ലകേ  .   സുകരഷന് കുറുപ്പെന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് :
ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമതന് കകേക്ടോയ :
ശശ  .    എന  .    മുകകേഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  ലറയനിലകവ  വനികേസന  പദ്ധതനികേളുലടെ  പുകരക്ടോഗതനി
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേള ലറയനിലകവയുലടെ തക്ടോല്പരദ്യക്കുറവ
ലകേക്ടോണന്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോലത  കപക്ടോകുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യന  മക്ടോറക്ടോനക്ടോയനി
ഏതു  തരത്തനിലള  ശമങ്ങള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഭക്ടോഗത്തു  നനിനണക്ടോകുലമന്നന്
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി ലറയനിലകവയുമക്ടോയനി സനയുക്ത സനരനഭ
കേമനനി ആരനഭനിക്കക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ; അതനിലന്റ വനിശദക്ടോനശന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഉണന്.  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുന ഇനദ്യന് ലറയനിലകവയുന കചര്ന്നന്
51:49  എന്ന  അനുപക്ടോതത്തനില,  ഓഹരനി  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  രൂപശകേരനിക്കുന്ന
സനയുക്ത സനരനഭത്തനിലന ലമകമക്ടോറക്ടോണന ഓഫന് അണര് സക്ടോന്ഡനിനഗന് 23-12-2015 -ലലെ
സ.ഉ.(എനഎസന്.)80/2015/ഗതക്ടോ.,  13-1-2016-ലലെ  സ.ഉ.(എനഎസന്.)2/2016/ഗതക്ടോ
എന്നനിവയുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില 27-1-2016-ല ഒപ്പുവച്ചു. സ.ഉ.(എനഎസന്.)  നമര്
52/2016/ഗതക്ടോ.  തശയതനി  5-8-2016,  സ.ഉ.(എനഎസന്.)നമര്  57/2016/ഗതക്ടോ.
തശയതനി 1-9-2016 എന്നശ ഉത്തരവകേള പ്രകേക്ടോരന ലറയനിലകവ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ
വനികേസനത്തനിനുള  സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേരക്ടോര്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന  കകേന്ദ്ര
ലറയനില മനക്ടോലെയവമക്ടോയനി 2016 ലസപ്റ്റെനബര് 1-നന് ഡലഹനിയനില വചന് ഒപ്പുവച്ചു.

• സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനിയുലടെ  (ലജ.വനി.സനി.)  ആരനഭ
മൂലെധനന  100  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്.  എന്നനിരുന്നക്ടോലന
ഏലറ്റെടുക്കുന്ന  പദ്ധതനികേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഓഹരനിയുന
ഓഹരനി മൂലെധനവന ലറയനില മനക്ടോലെയത്തനിലനയുന സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിലനയുന അനുവക്ടോദകത്തക്ടോലടെ ഉയര്ത്തക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

• സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനിക്കന് കപ്രക്ടോജക്ടുകേള കേലണത്തു
ന്നതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില സര്കവകേള,  വനിശദ  പഠന
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കല, പദ്ധതനിക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ അനഗശകേക്ടോ
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രങ്ങള  എന്നനിവ  കേരസമക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  അനഗശകൃത
കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന  ലചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
അനഗശകേരനിക്കലപ്പെട്ട  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കന്  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കല
സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുന കപ്രക്ടോജകന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കല കസക്ടോണല
ലറയനിലകവകയക്ടോ ഏലതങനിലന ലറയനിലകവ ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ
സക്ടോപനകമക്ടോ അതുമലല്ലങനില സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനി/
പദ്ധതനി  അധനിഷനിത  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗന
(എസന്.പനി.വനി.)  ലറയനില  മനക്ടോലെയവമക്ടോയുള  ചര്ചയനി
ലൂലടെകയക്ടോ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

• സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനിക്കന്  (ലജ.വനി.സനി.)  ഇതര
ഓഹരനി  ഉടെമകേളക്ടോയ  ബക്ടോങ്കുകേള,  ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ
സക്ടോപനങ്ങള, തുറമുഖങ്ങള മുതലെക്ടോയവയുലടെ സഹകേരണ
കത്തക്ടോലടെ പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കു
ന്നതനിനക്ടോയനി രൂപശകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

• പദ്ധതനി  അധനിഷനിത  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗന
(എസന്.പനി.വനി.)  ലറയനിലകവ  മനക്ടോലെയവമക്ടോയനി  മുപ്പെതന്
വര്ഷകത്തയന്  കേണ്സഷന്  എഗനിലമനന്  ഒപ്പെനിടെണന.
പദ്ധതനിക്കുകവണനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്ന  ഭൂമനിയുലടെ  അവകേക്ടോശന
പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനിനക്ടോണന്.(എസന്.  പനി.  വനി.)
വനിജയപ്രദമക്ടോയ  പദ്ധതനികേളുലടെ  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള  ലചലെവന  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനില
നനിനന  ലെഭദ്യമക്ടോകക്കണതുണന്.  പദ്ധതനിയുലടെ  ഓപ്പെകറഷന്
ആനന് ലമയനിനനന്സന് ഇനദ്യന് ലറയനിലകവയുലടെ ഉത്തരവക്ടോ
ദനിതസവന  അതന്  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലനനിനന
ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോണന്.

• കേണ്സഷന്  എഗനിലമനന്  തശരുന്ന  30  വര്ഷത്തനിനു
കശഷകമക്ടോ  പരസരന  കയക്ടോജനിച്ചുലകേക്ടോണന്  കേണ്സഷന്
അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്ന  സമയകത്തക്ടോ  ആസനികേള  ലറയനിലകവയന്
ഏലറ്റെടുക്കക്ടോനുള അവകേക്ടോശമുണന്.  ലറയനിലകവ,  ആസനികേള
ഏലറ്റെടുക്കക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിക്കുകമക്ടോള  ഭൂമനിയുലടെ  വനിലെ  ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുത്ത കേക്ടോലെത്തന് നനിലെവനിലളകത പരനിഗണനിക.  എന്നക്ടോല
ഇതന്  പദ്ധതനിയുലടെ  (പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലന)
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ബക്ടോധദ്യതകേള  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്  ബക്ടോധകേമക്ടോയനിരനിക്കനില്ല.
പ്രസ്തുത  കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരന  കകേരള  സര്ക്കക്ടോര്  സനയുക്ത
സനരനഭ കേമനനിവഴെനി ഏലറ്റെടുത്തുനടെത്തുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്ന
പദ്ധതനികേളുലടെ പട്ടനികേ തക്ടോലഴെ പറയുനപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്:

1. തനിരുവനനപുരന-ലചങ്ങന്നൂര്  സബര്ബന്  ലറയനില
പദ്ധതനി

2. അങമക്ടോലെനി-ശബരനി ലറയനിലകവ ടലെന്

3. നനിലെമ്പൂര്-നഞകങക്ടോടെന് ലറയനിലകവ ടലെന്

4. ഗുരുവക്ടോയൂര്-തനിരുനക്ടോവക്ടോയ ടലെന്

5. ലകേക്ടോചനി-മധുര ടലെന്

6. സനിയക്ടോലെനികലെക്കുള ലറയനില കേലണയ്നര് ടക്ടോക്കന്

7. പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് കകേക്ടോചന് ഫക്ടോകറനി

8. തലെകശ്ശേരനി-ടമസൂര് ടലെന്

ലറയനിലകവ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ വനികേസനന

88(2150) ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :
ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തനിലന ലറയനിലകവ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യ വനികേസനത്തനിനന്
സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന  ലറയനിലകവ  കബക്ടോര്ഡുന  തമനില  ഒപ്പുവച  കേരക്ടോറനിലന
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഏലതക്ടോലക്ക പദ്ധതനികേളക്ടോണന് ഈ കേരക്ടോറനിന് പ്രകേക്ടോരന
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതന്;

(ബനി)  ലറയനില  പദ്ധതനികേളുലടെ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെനില  സനസക്ടോനത്തനിനന്  ഈ
കേരക്ടോറനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില കമലടക്ക ടകേവരുകമക്ടോ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  ലറയനിലകവ  കബക്ടോര്ഡുമക്ടോയനി  ഒപ്പുവച
ധക്ടോരണക്ടോപത്രത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില,  ഏലതക്ടോലക്ക  പണനികേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവൃത്തനികേള ഇതനിനകേന ആരനഭനിചനിട്ടുണന്?



640 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുന ഇനദ്യന് ലറയനിലകവയുന കചര്ന്നന്  51:49  എന്ന

അനുപക്ടോതത്തനില  ഓഹരനി  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  രൂപശകേരനിക്കുന്ന  സനയുക്ത

സനരനഭത്തനിലന ലമകമക്ടോറക്ടോണന ഓഫന് അണര്സക്ടോന്ഡനിനഗന്  23-12-2015-ലലെ സ.ഉ.

(എനഎസന്.)80/2015/ഗതക്ടോ,13-1-2016-ലലെ  സ.ഉ.(എനഎസന്.)2/2016/ഗതക്ടോ  എന്നനിവയുലടെ

അടെനിസക്ടോനത്തനില  27-1-2016-ല  ഒപ്പുവച്ചു.  സ.ഉ.(എനഎസന്.)  നമര്  52/2016/

ഗതക്ടോ.  തശയതനി  5-8-2016,  സ.ഉ.(എന.എസന്.)നമര്  57/2016/ഗതക്ടോ.  തശയതനി

1-9-2016  എന്നശ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേക്ടോരന  ലറയനിലകവ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ

വനികേസനത്തനിനുള  സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേരക്ടോര്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന  കകേന്ദ്ര

ലറയനില മനക്ടോലെയവമക്ടോയനി 2016 ലസപ്റ്റെനബര് 1-നന് ലഡലഹനിയനില വചന് ഒപ്പുവച്ചു.

• സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനിയുലടെ  (ലജ.വനി.സനി.)  ആരനഭ

മൂലെധനന 100 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്.  എന്നനിരുന്നക്ടോലന ഏലറ്റെടുക്കുന്ന

പദ്ധതനികേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഓഹരനിയുന  ഓഹരനി  മൂലെധനവന

ലറയനില  മനക്ടോലെയത്തനിലനയുന  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിലനയുന

അനുവക്ടോദകത്തക്ടോലടെ ഉയര്ത്തക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

• സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനിക്കന്  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  കേലണത്തുന്നതനിലന

അടെനിസക്ടോനത്തനില  സര്കവകേള,  വനിശദ  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്

തയ്യക്ടോറക്ടോക്കല,  പദ്ധതനിക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ അനഗശകേക്ടോരങ്ങള എന്നനിവ

കേരസമക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  അനഗശകൃത  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള

നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന  ലചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  അനഗശകേരനിക്കലപ്പെട്ട

കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കന്  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കല  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന

കപ്രക്ടോജകന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കല കസക്ടോണല ലറയനിലകവകയക്ടോ  ഏലതങനിലന

ലറയനിലകവ  ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോസക്ടോപനകമക്ടോ  അതുമല്ലക്ടോലയങനില

സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനി  (ലജ.വനി.സനി.)/പദ്ധതനി അധനിഷനിത

പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗന  (എസന്.പനി.വനി.)  ലറയനില  മനക്ടോലെ

യവമക്ടോയുള ചര്ചയനിലൂലടെകയക്ടോ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

• സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേമനനിക്കന്  (ലജ.വനി.സനി.)ഇതര  ഓഹരനി

ഉടെമകേളക്ടോയ  ബക്ടോങ്കുകേള,  ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങള,  തുറമുഖങ്ങള

മുതലെക്ടോയവയുലടെ സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗന

പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോയനി രൂപശകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
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• പദ്ധതനി അധനിഷനിത പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗന  (എസന്.പനി.വനി.)
ലറയനിലകവ  മനക്ടോലെയവമക്ടോയനി  മുപ്പെതന്  വര്ഷകത്തക്കന്  കേണ്സനിഷന്
എഗനിലമനന് ഒപ്പെനിടെണന. പദ്ധതനിക്കുകവണനി ഏലറ്റെടുക്കുന്ന ഭൂമനിയുലടെ
അവകേക്ടോശന പ്രകതദ്യകേ ദഫൗതദ്യ വനിഭക്ടോഗത്തനിനക്ടോണന്(എസന്.പനി.വനി.).
വനിജയപ്രദമക്ടോയ  പദ്ധതനികേളുലടെ  ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനു  കവണനിയുള
ലചലെവന  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലനനിനന  ലെഭദ്യമക്ടോകക്കണതുണന്.
പദ്ധതനിയുലടെ  ഓപ്പെകറഷന്  ആനന്  ലമയനിനനന്സന്  ഇനദ്യന്
ലറയനിലകവയുലടെ  ഉത്തരവക്ടോദനിതസവന  അതന്  പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ
വനിഭക്ടോഗത്തനില നനിനന ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോണന്.

• കേണ്സഷന്  എഗനിലമനന്  തശരുന്ന  30  വര്ഷത്തനിനുകശഷകമക്ടോ
പരസരന  കയക്ടോജനിച്ചുലകേക്ടോണന്  കേണ്സഷന്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുന്ന
സമയകത്തക്ടോ  ആസനികേള  ലറയനിലകവയന്  ഏലറ്റെടുക്കക്ടോനുള
അവകേക്ടോശമുണന്. ലറയനിലകവ,  ആസനികേള  ഏലറ്റെടുക്കക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിക്കുകമക്ടോള ഭൂമനിയുലടെ വനിലെ ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുത്ത കേക്ടോലെത്തന്
നനിലെവനിലളകത  പരനിഗണനിക.  എന്നക്ടോല  ഇതന്  പദ്ധതനിയുലടെ
(പ്രകതദ്യകേ  ദഫൗതദ്യ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലന)  ബക്ടോധദ്യതകേള  ഏലറ്റെടുക്കു
ന്നതനിനന് ബക്ടോധകേമക്ടോയനിരനിക്കനില്ല.

പ്രസ്തുത  കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരന  കകേരള  സര്ക്കക്ടോര്  സനയുക്ത  സനരനഭ
കേമനനിവഴെനി ഏലറ്റെടുത്തുനടെത്തുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേളുലടെ
പട്ടനികേ തക്ടോലഴെ പറയുനപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്:

1. തനിരുവനനപുരന-ലചങ്ങന്നൂര് സബര്ബന് ലറയനില പദ്ധതനി

2. അങമക്ടോലെനി-ശബരനി ലറയനിലകവ ടലെന്

3. നനിലെമ്പൂര്-നഞകങക്ടോടെന് ലറയനിലകവ ടലെന്

4. ഗുരുവക്ടോയൂര്-തനിരുനക്ടോവക്ടോയ ടലെന്

5. ലകേക്ടോചനി-മധുര ടലെന്

6. സനിയക്ടോലെനികലെക്കുള ലറയനില കേലണയ്നര് ടക്ടോക്കന്

7. പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് കകേക്ടോചന് ഫക്ടോകറനി

8. തലെകശ്ശേരനി-ടമസൂര് ടലെന്

(ബനി)  സനയുക്ത സനരനഭകേ കേമനനി വഴെനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്ന പദ്ധതനികേളക്കന് ഇഫൗ
കേരക്ടോര് അടെനിസക്ടോനത്തനില സനസക്ടോനത്തനിനന് കമലടക്ക ടകേവരുന.

851/2019
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(സനി)  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുന ഇനദ്യന് ലറയനിലകവയുന കചര്ന്നന്  51:49 എന്ന
അനുപക്ടോതത്തനില  ഓഹരനി  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  രൂപശകേരനിക്കുന്ന  സനയുക്ത
സനരനഭത്തനിലന ലമകമക്ടോറക്ടോണന ഓഫന് അണര് സക്ടോന്ഡനിനഗന് 23-12-2015-ലലെ സ.ഉ.
(എനഎസന്.)80/2015/ഗതക്ടോ, 13-1-2016-ലലെ സ.ഉ.(എനഎസന്.)2/2016/ഗതക്ടോ എന്നനിവയുലടെ
അടെനിസക്ടോനത്തനില  27-1-2016-ല ഒപ്പുവച്ചു.  സ.ഉ.(എനഎസന്.)  നമര്  52/2016/
ഗതക്ടോ.  തശയതനി  5-8-2016,  സ.ഉ.(എനഎസന്.)നമര്  57/2016/ഗതക്ടോ.  തശയതനി
1-9-2016  എന്നശ  ഉത്തരവകേള  പ്രകേക്ടോരന  ലറയനിലകവ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യ
വനികേസനത്തനിനുള  സനയുക്ത  സനരനഭകേ  കേരക്ടോര്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുന  കകേന്ദ്ര
ലറയനില മനക്ടോലെയവമക്ടോയനി  2016 ലസപ്റ്റെനബര് 1-നന് ലഡലഹനിയനില വചന് ഒപ്പുവച്ചു.
28-9-2016-ലലെ ജനി.ഒ.(എനഎസന്.) 60/20165/ഗതക്ടോ ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന കേമനനിക്കന്
ലസകട്ടറനിലയ  നനിയമനിചനിട്ടുണന്.  കേമനനി  പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭനിക്കുന്ന  മുറയന്
നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനികേള ഏലറ്റെടുക്കുന്നതക്ടോണന്.

ലടയനിന് യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ സുരക്ഷ

89(2151) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തുന രജനികസ്ട്രഷനുന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ലടയനിനുകേള പക്ടോളന  ലതറ്റെനി  അപകേടെങ്ങള സനഭവനിക്കുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  1-7-2011  മുതല  24-9-2016  വലരയുള  കേക്ടോലെത്തന്
ഇത്തരത്തനിലള എത്ര അപകേടെങ്ങള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യലപ്പെട്ടു;  അതനിലന കേക്ടോരണന
കേലണത്തുകേയുണക്ടോകയക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില കകേരളത്തനിലലെ ലടയനിന് യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  സസശകേരനിചതന്  എന്നന്
വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  1-7-2011  മുതല  4-9-2016  വലരയുള  കേക്ടോലെയളവനില  9
അപകേടെങ്ങള  തനിരുവനനപുരന  ഡനിവനിഷനനില  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യലപ്പെട്ടു.   വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

വര്ഷന അപകേടെന/കേക്ടോരണന മരണലപ്പെട്ടവര് പരനികക്കറ്റെവര്

(1) (2) (3) (4)

19-9-2016
ശക്ടോസക്ടോനകകേക്ടോട്ടയനിലലെ  വക്ടോഗണ്
അപകേടെന - പക്ടോളന ലതറ്റെല

ഇല്ല ഇല്ല

28-8-2016
അങമക്ടോലെനി-കേറുകുറ്റെനിയനിലലെ  പക്ടോളന
ലതറ്റെല  -  പക്ടോളത്തനിലലെ
വനിളലെക്ടോണന് കേക്ടോരണന

ഇല്ല ഇല്ല

851/2019
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(1) (2) (3) (4)

20-5-2016
കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനിയനില  നനിനനവന്ന
ലടയനിനനിലന  പക്ടോളന  ലതറ്റെല  -
പ്രകൃതനി ദുരനമക്ടോണന് കേക്ടോരണന

ഇല്ല ഇല്ല

17-5-2014

നക്ടോഗര്കകേക്ടോവനില-ബക്ടോനഗ്ലൂര്
എകന്പ്രസന്  ആളനില്ലക്ടോ  ലലെവല
കകക്ടോസനില  വച്ചുണക്ടോയ  അപകേടെന
-  കറക്ടോഡന്  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ
അശദ്ധയക്ടോണന് കേക്ടോരണന

3 2

2-2-2013

ഏറ്റുമക്ടോനൂര്-കുറുപ്പെന്തറയനിലലെ
ആളനില്ലക്ടോ ലലെവല കകക്ടോസനില വചന്
ലടയനിന്  കേക്ടോറനില  ഇടെനിച്ചുണക്ടോയ
അപകേടെന  -  കറക്ടോഡന്
യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ  അശദ്ധയക്ടോണന്
കേക്ടോരണന

ഇല്ല 1

12-12-2012
അമൃത എകന്പ്രസന് പക്ടോളന ലതറ്റെല
-  കകേക്ടോചനിലന  ബക്ടോറ്റെറനി  കബക്ടോകന്
തകേര്ന്നതക്ടോണന് കേക്ടോരണന

ഇല്ല ഇല്ല

23-9-2012

കുമളന-തുറവൂരനിലലെ  ആളനില്ലക്ടോ
ലലെവല  കകക്ടോസനില  ലടയനിന്
കേക്ടോറനില ഇടെനിച്ചുണക്ടോയ അപകേടെന -
കറക്ടോഡന്  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ
അശദ്ധയക്ടോണന് കേക്ടോരണന

5 ഇല്ല

3-1-2012

ഹരനിപ്പെക്ടോടെന്-അമലെപ്പുഴെ  ലലെവല
കകക്ടോസനില  പക്ടോസഞര്  ലടയനിന്
കേക്ടോറുമക്ടോയനി ഇടെനിച്ചുണക്ടോയ അപകേടെന
-  കറക്ടോഡന്  യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ
അശദ്ധയക്ടോണന് കേക്ടോരണന

ഇല്ല 1

6-8-2011

കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി-ഓചനിറ  ലലെവല
കകക്ടോസനില  ലടയനിന്
മനിനനികലെക്ടോറനിയുമക്ടോയനി
കൂട്ടനിയനിടെനിച്ചുണക്ടോയ  അപകേടെന  -
കറക്ടോഡന് യക്ടോത്രക്കക്ടോരുലടെ അശദ്ധയന്
കേക്ടോരണന

5 1

(ബനി) ലറയനിലകവ ഓഫശസര്മക്ടോരുന സൂപ്പെര്ടവസര്മക്ടോരുന കൃതദ്യമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനകേള
നടെത്തനിവരുന.  വക്ടോഹനങ്ങള  സുരക്ഷക്ടോനനിയമങ്ങള  പക്ടോലെനിക്കുനകണക്ടോലയന്നന്
നനിരശക്ഷനിക്കക്ടോന്  ഗതക്ടോഗത  അധനികേക്ടോരനികേളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്  വക്ടോഹന  പരനികശക്ടോധന
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നടെത്തനിവരുന.   ലലെവല  കകക്ടോസുകേളുലടെ  അടുത്തുള  സ്കൂള  കുട്ടനികേലള  സുരക്ഷക്ടോ
നനിയമങ്ങലളപ്പെറ്റെനി  കബക്ടോധവലക്കരനിക്കക്ടോന്  ലസമനിനക്ടോറുകേള  നടെത്തുന.   ലലെവല
കകക്ടോസുകേളുലടെ അടുത്തന് എല്ലക്ടോ വര്ഷവന സുരക്ഷക്ടോ പ്രചക്ടോരണങ്ങള നടെത്തനിവരുന.
ഇതനില  കപക്ടോസറുകേള,  കഷക്ടോര്ട്ടന്  ഫനിലെനിമുകേള  എന്നനിവ  ഉളലപ്പെടുന.  കഷക്ടോര്ട്ടന്
ഫനിലെനിമുകേള ടെനിവനി ചക്ടോനല മുകഖനയുന ലറയനിലകവ കസഷനുകേളനിലലെ സനി.സനി.റ്റെനി.വനി.
മുകഖനയുന കേക്ടോണനിക്കുന.  2012-ല വണ്കമക്ടോര് ലമകസജന് എന്ന കപരനില ഒരു സനിറ്റെന്
കകേരളത്തനിലലെ  15  സലെങ്ങളനില  ലറയനിലകവ  അവതരനിപ്പെനിച്ചു.  സുരക്ഷക്ടോ
കബക്ടോധവല്ക്കരണത്തനിനക്ടോയനി  തനിരുവനനപുരന  ഡനിവനിഷനനില  ടസക്കനിള  യക്ടോത്ര
സനഘടെനിപ്പെനിച്ചു.   ലപക്ടോതുജനങ്ങലള കബക്ടോധവലക്കരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കസഫനി  കഫക്ടോര്
ലറയനില യൂകസഴന്  എന്ന കപരനില ഒരു വശഡനികയക്ടോ തനിരുവനനപുരന ഡനിവനിഷനനില
നനിര്മനിചനിട്ടുണന്.  91  ആളനില്ലക്ടോ  ലലെവല  കകക്ടോസുകേളനില  ഗക്ടോര്ഡുകേലള  നനിയമനിച്ചു.
കകേരളത്തനിലലെ എല്ലക്ടോ ലലെവല കകക്ടോസുകേളനിലന ആളുകേലള നനിയമനിചനിട്ടുണന്.

തസനികേ നനിര്ണ്ണയനവഴെനി കജക്ടോലെനി നഷ്ടലപ്പെട്ട അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനന്
നടെപടെനി

90(2153) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 2015-16-ലലെ തസനികേനനിര്ണ്ണയന വഴെനി നഷ്ടലപ്പെട്ടതുന എന്നക്ടോല 2016-17-ലലെ
തസനികേ നനിര്ണയന വഴെനി നനിലെനനിര്ത്തക്ടോവന്നതുമക്ടോയ തസനികേകേളനില കജക്ടോലെനി ലചയ്യുന്ന
അധദ്യക്ടോപകേലര മറ്റു സ്കൂളുകേളനികലെക്കന് മക്ടോറ്റുവക്ടോന് നനിര്കദശനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനില  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്ന  അധദ്യക്ടോപകേലര  അതതന്
സ്കൂളുകേളനില നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; ഇലല്ലങനില എന്തുലകേക്ടോലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനു  കേഴെനിയുന്നനില്ല  എങനില  ഈ  സ്കൂളുകേളനില  ദനിവസകവതന
അടെനിസക്ടോനത്തനില അധദ്യക്ടോപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.  തസനികേ നഷ്ടമക്ടോയ സനരക്ഷനിത അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് 2016-17 വര്ഷന
അവരുലടെ  മക്ടോതൃവനിദദ്യക്ടോലെയത്തനില  തസനികേ  ഉണക്ടോകുനലവങനില  ഇതനിനകേന  പുനര്
വനിനദ്യസനിക്കലപ്പെട്ടവലര  തനിരനിലകേ  വനിളനിചന്  മക്ടോതൃവനിദദ്യക്ടോലെയത്തനില  നനിലെനനിര്ത്തക്ടോനുന
പുനര്വനിനദ്യസനിക്കക്ടോത്തവലര അപ്രകേക്ടോരന  തലന്ന നനിലെനനിര്ത്തക്ടോനുന  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ഡയറകര്ക്കന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  തസനികേ  നഷ്ടമക്ടോയ  സനരക്ഷനിതക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  2016-17  വര്ഷന
അവരുലടെ  മക്ടോതൃവനിദദ്യക്ടോലെയത്തനില  തസനികേ  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നപക്ഷന  പ്രസ്തുത  അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര
അതതന് സ്കൂളുകേളനില നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.
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എ.പനി.എല.-ബനി.പനി.എല. വദ്യതദ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന്
സ്കൂളുകേളനില സഫൗജനദ്യ യൂണനികഫക്ടോന

91(2154) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എ.പനി.എല.-ബനി.പനി.എല.  വദ്യതദ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത  സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന്
സ്കൂളുകേളനില പഠനിക്കുന്ന എല്ലക്ടോ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന സഫൗജനദ്യ യൂണനികഫക്ടോന നലകേക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് യൂണനികഫക്ടോന വനിതരണന യഥക്ടോസമയന
നടെത്തക്ടോലത കപക്ടോയ വനിവരന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.  [സ.ഉ.(ടകേ) 160/16/ലപക്ടോ.വനി.വ. തശയതനി 22-9-2016 പ്രകേക്ടോരന]

(ബനി)  ഉണന്.  എസന്.എസന്.എ.  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനില
പഠനിക്കുന്ന  എ.പനി.എല.  വനിഭക്ടോഗത്തനില  ആണ്കുട്ടനികേള  ഒഴെനിലകേയുള  എല്ലക്ടോ
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  2  കജക്ടോഡനി സഫൗജനദ്യ യൂണനികഫക്ടോന വനിതരണന നടെത്തുനണന്.
പ്രസ്തുത പദ്ധതനി എ.പനി.എല./ബനി.പനി.എല.  വദ്യതദ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത എല്ലക്ടോ സര്ക്കക്ടോര്/
എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളനിലലെ കുട്ടനികേളക്കന് കൂടെനി അനുവദനിച്ചുലകേക്ടോണന് 24-5-2013-നന് സ.ഉ.
(എനഎസന്.)  177/2013/ലപക്ടോ.വനി.വ.  പ്രകേക്ടോരന  ഉത്തരവന്  നലകേനിയനിരുന.  ടെനി
വര്ഷത്തനില പദ്ധതനി യഥക്ടോസമയന നടെത്തക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോലത വന്നനിട്ടുണന്.

ലകേ-ലടെറ്റെന് കയക്ടോഗദ്യത

92(2155) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലകേ-ലടെറ്റെന് കയക്ടോഗദ്യത കനടുന്നതനിനന് ലലപ്രമറനി അധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് 2018 വലര
അനുവദനിച  സമയന  2015  -  16  വലര  നനിയമനന  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിചവര്ക്കക്ടോയനി
പരനിമനിതലപ്പെടുത്തനിയതുമൂലെന  2015-16  വര്ഷത്തനിനു  മുന്പന്  തലന്ന  അധനികേ
തസനികേയനില നനിയമനന  ലെഭനിചന്  രണന  അതനിലെധനികേവന  വര്ഷന  കജക്ടോലെനി  ലചയനിട്ടുന
സക്ടോകങതനികേ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കക്ടോലത  കപക്ടോയവര്ക്കന്  കജക്ടോലെനി
നഷ്ടലപ്പെടുന എന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയന  നനിരസനിക്കലപ്പെട്ടതനിനക്ടോല  നനിശ്ചനിത  സമയത്തന്
അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുകേയുന  രണനിലെധനികേന  വര്ഷന  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുകേയുന
ലചയവര്ക്കുന കൂടെനി ലകേ. ലടെറ്റെന്. എഴുതുന്നതനിനുള അവസരന സൃഷ്ടനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി) 2009-ലലെ കകേന്ദ്ര വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ അവകേക്ടോശ നനിയമപ്രകേക്ടോരന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയ
കയക്ടോഗദ്യത കനടുന്നതനിലനനിന്നന് ഇളവന് നലകുന്നതനിനുള സമയപരനിധനി അനനമക്ടോയനി
ദശര്ഘനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  സക്ടോകങതനികേമക്ടോയനി  പ്രയക്ടോസങ്ങളുണന്.  തസനികേനനിര്ണ്ണയന
നടെക്കക്ടോത്തതുമൂലെന  നനിയമനക്ടോനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നവര്ക്കന്  ലകേ-ലടെറ്റെന്
കയക്ടോഗദ്യത കനടുന്നതനിനുള സമയപരനിധനി അവസക്ടോനനിചനിട്ടനില്ല.

ഡനി.പനി.ഐ. ഓഫശസന്

93(2156) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഡയറകകററ്റെന്  ഓഫന്  പബനികേന്  ഇന്സ്ട്രക്ഷന്  ഓഫശസനില  കക്ടോര്ക്കുമക്ടോര്
സലെന മക്ടോറനി  കപക്ടോകുകമക്ടോള ചുമതലെ ടകേമക്ടോറക്ടോന് ഉത്തരവന് നലകേക്ടോതനിരനിക്കുന്നതുന
അതനുസരനിചന്  ചുമതലെ  ടകേമക്ടോറക്ടോലത  തലന്ന  വനിടുതല  ലചയ്യുന്നതുന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതുമൂലെന  ഓഫശസനിലന  സുഗമമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനന  തടെസലപ്പെടുന്നതന്
ഒഴെനിവക്ടോക്കക്ടോന് ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  കക്ടോര്ക്കുമക്ടോര്  സലെന മക്ടോറനികപ്പെക്ടോകുകമക്ടോള ചുമതലെ ടകേമക്ടോറക്ടോനുള
ഉത്തരവന്  നലകേക്ടോറുണന്.  ചുമതലെ  ടകേമക്ടോറക്ടോലത  വനിടുതല  ലചയ്യുന്നതന്  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടനില്ല.

സനി.ബനി.എസന്.ഇ./ഐ.സനി.എസന്.ഇ. സ്കൂളുകേള

94(2157) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോരനിലന എൻ.ഒ.സനി.  ലെഭനിചന്  ആരനഭനിചനിട്ടുള സനി.ബനി.എസന്.ഇ./
ഐ.സനി.എസന്.ഇ.  സ്കൂളുകേളനില  കുട്ടനികേളനില  നനിനന  അമനിത  ഫശസന്  ഇഫൗടെക്ടോക്കുന
എന്നതന് സനബനനിചന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിനന് പരക്ടോതനികേള ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  അമനിത  ഫശസന്  ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതന്  തടെയുവക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനിലലെ ഫശസന് നനിരക്കന് ഏകേശകേരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  സനി.ബനി.എസന്.ഇ./ഐ.സനി.എസന്.ഇ.  സ്കൂളുകേളനിലലെ ഫശസന് ഉളലപ്പെലടെയുള
കേക്ടോരദ്യങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നതന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണന്.  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനിനന്
പരനിമനിതമക്ടോയ നനിയനണന മക്ടോത്രമക്ടോണുളതന്.

(സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കേലെക്ടോ-കേക്ടോയനികേ അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ ഒഴെനിവകേള

95(2158) ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സര്ക്കക്ടോര്-എയ്ഡഡന്  വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില  കേലെക്ടോ-കേക്ടോയനികേ  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ
ഒഴെനിവകേള അടെനിയനരമക്ടോയനി നനികേത്തുന്നതനിനക്ടോയനി സസശകേരനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള
എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ലകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേക്ടോരന  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനില  അനുവദനിക്കുന്ന ലസഷദ്യലെനിസന്
അദ്ധദ്യക്ടോപകേ  തസനികേകേളനില  ഒഴെനിവവരുന്നമുറയ്ക്കുതലന്ന  പനി.എസന്.സനി.  വഴെനി  അവ
നനികേത്തുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുനണന്.  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളനില  അനുവദനിചനിട്ടുള
തസനികേകേളനില  ഒഴെനിവന്  വരുകമക്ടോള  മക്ടോകനജര്മക്ടോര്  നനിയമനന  നടെത്തുനണന്.
അനഗശകൃത  ലസഷദ്യലെനിസന്  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ  തസനികേകേളനിലലെ  ഒഴെനിവകേള  ഇപ്രകേക്ടോരന
യഥക്ടോസമയനതലന്ന  നനികേത്തുനണന്.  പനി.എസന്.സനി.  വഴെനിയുള  നനിയമനത്തനിനന്
കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഉണക്ടോയക്ടോല  ദനിവസകവതനക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി
പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവന്  നനികേത്തുന്നതനിനുന  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
അവകേക്ടോശ  നനിയമന  2009-ല  6  മുതല  8  വലരയുള  കക്ടോസ്സുകേളനില  ആലകേ
നൂറനിലകടുതല  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  ഉലണങനില  കേലെക്ടോ-കേക്ടോയനികേ,  പ്രവൃത്തനിപരനിചയ
വനിഷയങ്ങളനില പക്ടോര്ട്ടന്ടടെന ഇന്സ്ട്രകര്മക്ടോലര നനിയമനിക്കക്ടോന് വദ്യവസ ലചയനിട്ടുണന്.
സനസക്ടോനലത്ത  അര്ഹമക്ടോയ  യു.  പനി.  സ്കൂളുകേളനിലലെ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  കേലെക്ടോ-
കേക്ടോയനികേ,  ആകരക്ടോഗദ്യ  വനിഷയങ്ങളനില  കൂടുതല  കേഴെനിവന  അവകബക്ടോധവന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ
എന്ന  ഉകദശകത്തക്ടോലടെ  838  വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില  കേലെക്ടോ-കേക്ടോയനികേ  ലഹലത്തന്
എഡദ്യുകക്കഷന്  എന്നശ  വനിഷങ്ങളനിലള  അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര  കേരക്ടോറടെനിസക്ടോനത്തനില
നനിയമനിക്കുന്നതനിനന് കകേന്ദ്ര മക്ടോനവവനിഭവകശഷനി വനികേസന മനക്ടോലെയത്തനിലന 2016-17
വക്ടോര്ഷനികേ പദ്ധതനിയനില ഫണന് അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  ആയതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
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ലസഷദ്യലെനിസന്  അദ്ധദ്യക്ടോപലര  കേരക്ടോറടെനിസക്ടോനത്തനില  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കക്ടോന്  സര്വ  ശനിക്ഷക്ടോ  അഭനിയക്ടോന്  കസറ്റെന്  കപ്രക്ടോജകന്  ഡയറകലറ  ചുമതലെ
ലപ്പെടുത്തനിയതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോര്  അനഗശകേക്ടോരത്തനിനുള  നനിര്കദശന  എസന്.എസന്.എ.  കപ്രക്ടോജകന്  ഡയറകര്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

എസന്.എസന്.എ. പദ്ധതനി

96(2159) ശശ  .   എലകദക്ടോസന് കുന്നപ്പെനിളനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എസന്.എസന്.എ.  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സനസക്ടോനലത്ത  സര്ക്കക്ടോര്
യു.പനി. സ്കൂളുകേളനില കേലെക്ടോ, കേക്ടോയനികേ, ടകേലത്തക്ടോഴെനില അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര നനിയമനിക്കുവക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  ഇതനിനക്ടോയനി  എത്ര  തുകേ  ലെഭദ്യമക്ടോകുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. എസന്.എസന്.എ. പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സനസക്ടോനലത്ത 100-ല
കൂടുതല വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുള  838  യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനില കേലെക്ടോ,  കേക്ടോയനികേ,  ലഹലത്തന്
എഡദ്യുകക്കഷന് എന്നശ വനിഷയങ്ങളനിലള  അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര കേരക്ടോര് അടെനിസക്ടോനത്തനില
നനിയമനിക്കുന്നതനിനന് കകേന്ദ്ര മക്ടോനവ വനിഭവകശഷനി വനികേസന മനക്ടോലെയത്തനിലന  2016-17
വക്ടോര്ഷനികേ പദ്ധതനിയനില ഫണന് അനുവദനിചനിട്ടുണന്. ഇത്തരന അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര നനിയമനന
നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  കൃതദ്യമക്ടോയ നനിര്കദശന  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന എസന്.എസന്.എ.-യന്
നലകേനിയതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  നനിയമനന  സനബനനിചന്  അടെനിയനര
തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  ഇതനിനക്ടോയനി  8,799  ലെക്ഷന  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

ബധനിര മൂകേ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ തുടെര് പഠനന

97(2160) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ബധനിരരുന മൂകേരുമക്ടോയ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് പസന് ടു പഠനത്തനിനുകശഷന
തുടെര് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് തലെത്തനില സനവനിധക്ടോനങ്ങള ഇല്ലക്ടോലയനള
കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനില  സനവനിധക്ടോനങ്ങള  ഇല്ലക്ടോത്തതുമൂലെന  സസകേക്ടോരദ്യ
കമഖലെയനില തുടെര്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന  നടെത്തുന്ന ടെനി  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ-
ചനികേനിതക്ടോ ആനുകൂലെദ്യങ്ങള ലെഭനിക്കക്ടോലത വരുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) ഉലണങനില അതന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകകററ്റെനിനന്  കേശഴെനിലള  വനനിതക്ടോ
കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന് കകേക്ടോകളജന്,  ടകേമനന, തനിരുവനനപുരന, സര്ക്കക്ടോര് കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന്
കകേക്ടോകളജന്,  കേളമകശ്ശേരനി,  കകേരള ഗവണ്ലമനന് കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന് കകേക്ടോകളജന്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്
തുടെങ്ങനിയ  കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  ബധനിര  മൂകേ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള ക്കന്
ഡനികപക്ടോമ  പഠനത്തനിനക്ടോയനി  ലസഷദ്യല  ബക്ടോച്ചുകേള  നനിലെവനിലണന്.  കൂടെക്ടോലത
എഞനിനശയറനിനഗന്  ഡനിഗനിതലെത്തനില ശക്ടോരശരനികേ ടവകേലെദ്യമുള വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി
3%  സനവരണന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിനന്  കേശഴെനില
പനി.എചന്. വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് അ ഡനിഷനന് സനവരണന ഉണന്.

(ബനി&സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

പ്രശ-ടപ്രമറനിക്കന് ഏകേശകേരനിച  കേരനിക്കുലെവന സനിലെബസുന

98(2161) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) പ്രശ-ലലപ്രമറനിയന് എകേശകേരനിച കേരനിക്കുലെവന സനിലെബസുന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുവക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രശ-ലലപ്രമറനി  സ്കൂളുകേളനിലലെ  നനിലെവനിലലെ  പക്ടോഠദ്യ  പദ്ധതനിലയക്കുറനിചന്
വദ്യക്തമക്ടോയ വനിവരന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര്  കനരനിട്ടന്  ഓണകററനിയന  നലകുന്ന  പ്രശ  ലലപ്രമറനി
അധദ്യക്ടോപനികേമക്ടോര്ക്കന്  ശമള  ലസയനില  നലകുവക്ടോന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
നനിയമനക്ടോനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിക്കക്ടോത്തവര്ക്കന് ആയതു ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോൻ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) പ്രശ-ടപ്രമറനിക്കന് എകേശകേരനിച കേരനിക്കുലെവന സനിലെബസുന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
11-8-2014-ലലെ  സ.ഉ.  (എനഎസന്.)158/2014/ലപക്ടോ.വനി.വ.  പ്രകേക്ടോരന  അതനിനന്
സര്ക്കക്ടോര് അനഗശകേക്ടോരവന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  പ്രശ-ടപ്രമറനി  സ്കൂകേളക്കന്  എസന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ
പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയനില ചുവലടെ കചര്ക്കുന്നവ ഉളലക്കക്ടോളനിചനിട്ടുണന്:
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1. ടശശവകേക്ടോലെ പരനിരക്ഷയുന വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസവന

2. ശനിശുവനികേക്ടോസന

3. ടശശവകേക്ടോലെ പരനിരക്ഷ

4. ശനിശു വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന

5. ശനിശുവനികേക്ടോസവന കേളനിപ്രവര്ത്തനങ്ങളുന

6. പ്രശ-സ്കൂള അനരശക്ഷന

7. അദ്ധദ്യക്ടോപകേ പരനിശശലെനന

8. വനിലെയനിരുത്തല

9. പ്രശ-സ്കൂള  വദ്യവസക്ടോപനന

10. രക്ഷക്ടോകേര്ത്തൃ കബക്ടോധവത്കേരണന

(സനി)  പനി.എസന്.സനി.  വഴെനിയുന മറ്റെന് വദ്യവസക്ടോപനിത രശതനിയനിലൂലടെയുന നനിയമനന

ലെഭനിക്കുന്ന  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  മക്ടോത്രമക്ടോണന്  ശമള  ലസയനിലെനിനന്  അര്ഹത.  പനി.റ്റെനി.എ.

നനിയമനിച  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  നനിയമനക്ടോനഗശകേക്ടോരന  നലകുന്ന  വനിഷയന  ഇകപ്പെക്ടോള

സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

അണ്-എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേള

99(2162) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്ന  കശഷന  ഏലതങനിലന  അണ്-

എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളക്കന് അനഗശകേക്ടോരന നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  അണ്-എയ്ഡഡന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങള അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി

സമര്പ്പെനിച  എത്ര  അകപക്ഷകേള  തശര്പ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  നനിലെവനിലണന്  എന്നന്

വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) 197.
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എന്.എ.സനി.സനി. അനഗശകേക്ടോരന നലകുന്നതന് സനബനനിചന്

100(2163) ശശ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമദന്  കേബശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എന്.എ.സനി.സനി.  (NACC)  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിച
സര്ക്കക്ടോര്/എയനിഡഡന് കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ പട്ടനികേ ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  എന്.എ.സനി.സനി.  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിച  ഇത്തരന  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്
എലനല്ലക്ടോന സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് നലകേനി വരുന്നതന്;

(സനി)  ഇതുവലര  അകപക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുന  എന്.എ.സനി.സനി.  അനഗശകേക്ടോരന
ലെഭനിക്കക്ടോത്ത  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കുവക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന  സഹക്ടോയ
സഫൗകേരദ്യങ്ങള സര്ക്കക്ടോര് നലകുനണന്;

(ഡനി)  എന്.എ.സനി.സനി.  അനഗശകേക്ടോരന  നനിലെവനിലള സനസക്ടോനലത്ത മുഴുവന്
കകേക്ടോകളജുകേളുലടെയുന അവനിലടെ നടെത്തനിവരുന്ന കകേക്ടോഴ്സുകേളുലടെയുന വനിവരങ്ങള അടെങ്ങുന്ന
ഡയറകറനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത നക്ടോകേന്  (NACC) അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിച കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ
പട്ടനികേ അനുബനന 1  ആയനി ഉളടെക്കന ലചയ്യുന.*

(ബനി)  നക്ടോകേന്  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിച  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്  റസ,  കസറ്റെന്
പക്ടോന് ഫണന് എന്നനിവവഴെനി സക്ടോമത്തനികേസഹക്ടോയന നലകേനിവരുന.

(സനി)  നക്ടോകേന്  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കക്ടോത്ത  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്
അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിക്കുവക്ടോനുള ഭഫൗതനികേ സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് പക്ടോന്
ഫണന് അനുവദനിക്കക്ടോനുണന്.

(ഡനി) പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

എല.പനി.എസന്.എ., യു.പനി.എസന്.എ. തസനികേ

101(2164) ശശ  .   വനി  .   കജക്ടോയനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനില, എല.പനി.എസന്.എ., യു.പനി.എസന്.എ. തസനികേകേളനില
ഒഴെനിവകേള നനിലെവനിലകണക്ടോ;  ഉലണങനില ആയവ ലകേ.പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലചയ്യുകമക്ടോ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്നനിട്ടന് പ്രസ്തുത തസനികേകേളനിലലെ എത്ര
ഒഴെനിവകേള ലകേ.പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഉത്തരന

(എ)   നനിലെവനിലണന്.  ഒഴെനിവകേള പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി) എല.പനി.എസന്.എ.-യുലടെ 1640 ഒഴെനിവകേളുന യു.പനി.എസന്.എ.-യുലടെ 726
ഒഴെനിവകേളുന പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന്.

ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് നലകേനിവരുന്ന കഗസന് 
മക്ടോര്ക്കുകേള

102(2166) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ഹയര് ലസക്കണറനി  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  എന്.എസന്.എസന്.,എന്.സനി.  സനി.,
കേരനിയര് ടഗഡന്സന്,  സഫൗട്ടന്  &  ടഗഡ്സന് തുടെങ്ങനിയവയന് നലകേനി വരുന്ന കഗസന്
മക്ടോര്ക്കുകേള പനിന്വലെനിക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഹയര് ലസക്കണറനി  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  എന്.എസന്.എസന്.,  എന്.സനി.സനി.,
കേരനിയര് ടഗഡന്സന്  സഫൗട്ടന്  &  ടഗഡ്സന് തുടെങ്ങനിയവയന്  നലകേനിവരുന്ന കഗസന്
മക്ടോര്ക്കുകേള പനിന്വലെനിക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിട്ടനില്ല. 

ഹയര് ലസക്കണറനി, ലവക്ടോകക്കഷണല  ഹയര് ലസക്കണറനി തലെങ്ങളനിലലെ
മനിനനിസശരനിയല സക്ടോഫനിലന സനകയക്ടോജനന

103(2167) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലെത്തനിലലെ  മനിനനിസശരനിയല  സക്ടോഫനിലന  എണ്ണന
തസനികേ തനിരനിചന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ ;

(ബനി)  വനി.എചന്.എസന്.ഇ.  യനിലലെ മനിനനിസശരനിയല സക്ടോഫനിലന എണ്ണന തസനികേ
തനിരനിചന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി,  വനി.എചന്.എസന്.ഇ.  തലെങ്ങളനിലലെ മനിനനിസശരനിയല
സക്ടോഫനിലന സനകയക്ടോജനന സക്ടോധദ്യമക്ടോകണക്ടോ;

(ഡനി)  ഈ  സനകയക്ടോജനത്തനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  തടെസങ്ങളക്ടോണുളതന്  എന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ) ഹയര് ലസക്കണറനി, വനി.എചന്.എസന്.ഇ. സനകയക്ടോജനന സമയബനനിതമക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) 1. കജക്ടോയനിനന് ഡയറകര് - 2

2. സശനനിയര് അഡനിനനികസ്ട്രറ്റെശവന് ഓഫശസര്  - 1

3. സശനനിയര് ഫനിനക്ടോന്സന് ഓഫശസര്  - 1

4. ലഡപന്യൂട്ടനി ഡയറകര്  - 10

5. അസനിസനന്  ഡയറകര് - 4

6. അഡനികസ്ട്രറ്റെശവന് അസനിസനന് - 4

7. കസറ്റെന് കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റെര് (കേരനിയര് ടഗഡന്സന്)  - 1

8. കസറ്റെന് കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റെര് (എന്.എസന്.എസന്.) - 1

9. അക്കഫൗണന്സന് ഓഫശസര് - 9

10. സശനനിയര് സൂപ്രണന് - 3

11. ജൂനനിയര് സൂപ്രണന് - 23

12. PA to DHSE - 1

13. കകേക്ടോണ്ഫനിഡന്ഷദ്യല അസനിസനന് കഗഡന് - 4

14. ടടെപ്പെനിസന് - 24

15. കക്ടോര്ക്കന് - 160

16. കറക്ടോണനികയക്ടോ  ഓപ്പെകററ്റെര് - 1

17. ഓഫശസന് അറ്റെന്ഡനന് /ഫുളടടെന - 17

18. ടഡ്രെവര് - 2

19. ടബന്ഡര് - 1

20. ടനറ്റെന് വക്ടോചന്മക്ടോന്  - 1

21. പക്ടോര്ട്ടന് ടടെന സസശപ്പെര് - 2

22. റനികക്കക്ടോര്ഡന് കേശപ്പെര് - 1

(ബനി) 1. കക്ടോര്ക്കന് - 298

2. ലഹഡന് കക്ടോര്ക്കന് - 6

3. ജൂനനിയര് സൂപ്രണന് - 5



654 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

4. സശനനിയര് സൂപ്രണന് - 2

5. അക്കഫൗണന്സന് ഓഫശസര് - 2

6. ടടെപ്പെനിസന് - 14

7. ലഫയര് കകേക്ടോപ്പെനി സൂപ്രണന് - 1

8. ടഡ്രെവര്  - 6

9. കകേക്ടോണ്ഫനിഡന്ഷദ്യല അസനിസനന് - 1

10. കറക്ടോണനികയക്ടോ  ഓപ്പെകററ്റെര് - 1

11. കേനപന്യൂട്ടര്   ഓപ്പെകററ്റെര് - 1

12. ഓഫശസന് അറ്റെന്ഡനന് / ടനറ്റെന് വക്ടോചന്മക്ടോന്  - 133

(സനി-ഇ) ഇകപ്പെക്ടോള ഈ വനിഷയന സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 

തലെവടെനി ഗവണ്ലമനന്   ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി സ്കൂളലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണന

104(2168) ശശ  .    കതക്ടോമസന്  ചക്ടോണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കുട്ടനക്ടോടെന് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ തലെവടെനി ഗവണ്ലമനന് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂള ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അനുമതനി നലകുന്നതന് സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ബഡ്ജറ്റെന്  വനിഹനിതത്തനിലന  ലെഭദ്യതയനുസരനിചന്  തലെവടെനി  ഗവണ്ലമനന്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  അനുമതനി  നലകുന്ന  കേക്ടോരദ്യന
പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കേക്ടോയനികേക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ നനിയമനന

105(2169) ശശ  .   ആനണനി കജക്ടോണ് :
ശശ  .   ലകേ  .  സുകരഷന് കുറുപ്പെന് :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന് :
ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനന  കേക്ടോയനികേ  കമഖലെയുലടെ  സമഗ  വനികേസനന  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്ന
നനിലെവനിലലെ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില സനസക്ടോനലത്ത ചനിലെ സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില കേക്ടോയനികേ
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര് ഇല്ല എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത എത്ര സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനിലെക്ടോണന്  കേക്ടോയനികേക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേര്
ഇല്ലക്ടോത്തതന് എന്ന വനിവരന ലെഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ; എങനില വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേക്ടോയനികേ  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരനില്ലക്ടോത്ത  സ്കൂളുകേളനില  കേക്ടോയനികേ  അധദ്യക്ടോപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി) 293  സ്കൂളുകേളനില കേക്ടോയനികേക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരനില്ല.  ലകേ.ഇ.ആര്.  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേക്ടോരന  എല്ലക്ടോ  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനിലന  കേലെക്ടോ,  കേക്ടോയനികേ  പ്രവൃത്തനി  പരനിചയ
അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയനില്ല.  അഞ്ഞൂകറക്ടോ  അതനില
കൂടുതകലെക്ടോ കുട്ടനികേള പഠനിക്കുന്ന യു.പനി.സ്കൂളുകേളനില/യു.പനി. വനിഭക്ടോഗത്തനില, ഏലതങനിലന
ഒരു ലസഷദ്യലെനിസന് അദ്ധദ്യക്ടോപകേ തസനികേയുന ടഹസ്കൂള വനിഭക്ടോഗത്തനില കേലെക്ടോ, കേക്ടോയനികേ
പ്രവൃത്തനിപരനിചയ വനിഷയങ്ങളക്കന് ആഴ്ചയനില 5  പശരശഡുകേള എങനിലന ലെഭദ്യമക്ടോണങനില
പ്രസ്തുത വനിഷയങ്ങളനില  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ തസനികേകേളുന അനുവദനിക്കുനണന്.  ഇപ്രകേക്ടോരന
റഗുലെര്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  കുട്ടനികേളുലടെ  അഭക്ടോവന  മൂലെമക്ടോണന്
ഭൂരനിഭക്ടോഗന  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനിലന  ലസഷദ്യലെനിസന്  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ  തസനികേകേള
അനുവദനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്തതന്.

(സനി) കേക്ടോയനികേക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരനില്ലക്ടോത്ത 100-ല കൂടുതല വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുള യു.പനി.
സ്കൂളുകേളനില കേക്ടോയനികേ അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു
വരുന.

എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി. (സുകവക്ടോളജനി) ജൂനനിയര് നനിയമനന

106(2171) ശശ  .    അന്വര്  സക്ടോദത്തന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  2014  ലഫബ്രുവരനിയനില  നനിലെവനിലവന്ന  എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി.
(സുകവക്ടോളജനി)  ജൂനനിയര് റക്ടോങന് ലെനിസനിലനനിനന നക്ടോളനിതുവലര ഓകരക്ടോ കേക്ടോറ്റെഗറനിയനിലന
ഉളലപ്പെട്ട എത്ര റക്ടോങന് വലരയുള ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളക്കന് നനിയമനന നലകേനിയനിട്ടുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഈ വനിഭക്ടോഗത്തനില നനിലെവനില എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉണന്;

(സനി) 2017  മക്ടോര്ചനില കേക്ടോലെക്ടോവധനി അവസക്ടോനനിക്കുന്ന പ്രസ്തുത റക്ടോങന് ലെനിസനില
നനിനന  പരമക്ടോവധനി  കപര്ക്കന്  നനിയമനന  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  ഒഴെനിവള  തസനികേകേള
അടെനിയനരമക്ടോയനി പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.
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എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി. കേമന്യൂണനികക്കറ്റെശവന് ഇനഗശഷന് ടെശചര് തസനികേ

107(2172) ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി.  കേമന്യൂണനികക്കറ്റെശവന്  ഇനഗശഷന്  ടെശചര് തസനികേയുലടെ
നനിയമനത്തനിനുള കയക്ടോഗദ്യതകേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനിലലെ നനിയമനത്തനിനന്  ഗക്ടോനനിഗക്ടോന ററല ഇന്സനിറ്റെന്യൂട്ടനില
നനിനന  ഇനഗശഷന്  ആനന്  കേമന്യൂണനികക്കറ്റെശവന്  സഡശസനില  എന.എ.  ബനിരുദന
കനടെനിയവലര പരനിഗണനിയ്ക്കുന്നനില്ല എന്ന വനിഷയന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) എചന്.എസന്.എസന്.ടെനി.  കേമന്യൂണനികക്കറ്റെശവന് ഇനഗശഷന് ടെശചര് നനിയമനത്തനിനുള
കയക്ടോഗദ്യത  ബനലപ്പെട്ട  വനിഷയത്തനില  50%  മക്ടോര്ക്കനില  കുറയക്ടോലതയുള  മക്ടോസര്
ബനിരുദവന B.Ed-ഉന  SET-ഉന ആണന്.

(ബനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യന പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

എചന്.എസന്.എസന്.റ്റെനി. (ജൂനനിയര്/സശനനിയര്) നനിയമനന

108(2173) ശശ  .    സണ്ണനി  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്ക്കൂളുകേളനില വനിവനിധ വനിഷയങ്ങളനില എചന്.എസന്.എസന്.റ്റെനി.
(ജൂനനിയര്/സശനനിയര്) എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലെവനിലലണന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) കമലപ്പെറഞ്ഞെ തസനികേകേളുലടെ പനി.എസന്.സനി. റക്ടോങന് ലെനിസന് നനിലെവനിലകണക്ടോ;
ഉലണങനില എന്നക്ടോണന് അവ നനിലെവനില വന്നലതനന,  റക്ടോങന് ലെനിസനില നനിനന 2016
ലസപ്റ്റെനബര്  15  വലര എത്ര കപര്ക്കന് നനിയമന ഉത്തരവന് നലകേനിലയന്നതനിലനയുന
വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  നനിലെവനിലലെ  എല്ലക്ടോ  ഒഴെനിവകേളുന  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയന്  റക്ടോങന്  ലെനിസനില  നനിനന  നനിയമനന  തസരനിതലപ്പെടുത്തക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചു വരുന.
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109(2174) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഒന മുതല എട്ടന് വലര കക്ടോസ്സുകേളനിലലെ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള സഫൗജനദ്യ
യൂണനികഫക്ടോന  വനിതരണന  പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  അതനിലന  കേക്ടോരണന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) വനിതരണന ലചയ കേണക്കുകേള ജനില്ല തനിരനിചന് ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇനനിയുന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കൂടെക്ടോലത  യൂണനികഫക്ടോന  വനിതരണന  എത്രയുന
കവഗന പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന് സതസര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) സര്വ ശനിക്ഷക്ടോ അഭനിയക്ടോന് മുകഖന സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില പഠനിക്കുന്ന APL
വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട   ആണ്കുട്ടനികേള  ഒഴെനിലകേയുള  എല്ലക്ടോ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  2
കജക്ടോഡനി സഫൗജനദ്യ യൂണനികഫക്ടോന വനിതരണന നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന്
കമഖലെയനിലലെ  1  മുതല  8  വലര  കക്ടോസുകേളനിലള  എ.പനി.എല.  വനിഭക്ടോഗന
ആണ്കുട്ടനികേളക്കുകൂടെനി  സ്കൂള  യൂണനികഫക്ടോന  സഫൗജനദ്യമക്ടോയനി  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി
തശരുമക്ടോനലമടുത്തതന് ഈ  വര്ഷത്തനിലെക്ടോണന്.   ഇതന്  പുതനിയ അനുകൂലെദ്യമക്ടോയതനിനക്ടോല
നടെപടെനികമങ്ങള നടെനവരുന്നകതുയുള.

(ബനി) ഈ വര്ഷന 687877  കുട്ടനികേളക്കന് സ്കൂള യൂണനികഫക്ടോമനിനന് ആവശദ്യമക്ടോയ
27,51,51,000 രൂപ വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്നകശഷന നയപരമക്ടോയനി  എടുത്ത
തശരുമക്ടോനലമന്ന നനിലെയനില ഫണന് വനിതരണന തുടെങ്ങനിയ നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി
വരുന.

ഗസറ്റെന് വനിജക്ടോപനന ലചയ തനിരുത്തലകേള സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെനില ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോന്
നടെപടെനി

110(2175) ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേരള സര്ക്കക്ടോര് ഗസറ്റെന് വനിജക്ടോപനന വഴെനി കപരന്, ജക്ടോതനി, മതന എന്നനിവ
തനിരുത്തലകേള വരുത്തനി വനിജക്ടോപനന ലചയക്ടോല പുതനിയതക്ടോയനി സസശകേരനിച കപരന്,
ജക്ടോതനി,  മതന  എന്നനിവ  എസന്.എസന്.എല.സനി.  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെനില  ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോതനിരനിക്കുന്ന പ്രശ്നന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ഇതുമൂലെന പലെര്ക്കുന വനികദശയക്ടോത്ര നടെത്തുന്നതനിനന് തടെസന കനരനിടുന്നതന്
പരനിഗണനിചന് പ്രസസ്തുത ബുദ്ധനിമുട്ടന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

851/2019
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

ടഹലടെകേന്  സ്കൂളുകേള

111(2176) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  സ്കൂളുകേള  ടഹലടെകേന്  ആക്കുന്നതനിനന്  എലനങനിലന

പദ്ധതനികേള  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  വനിശദക്ടോനശന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഇത്തരത്തനില

സ്കൂളുകേള  ടഹലടെകേന്  ആക്കുന്നതനിനുള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  എലനല്ലക്ടോമക്ടോണന്;  ഈ

പദ്ധതനിയുലടെ ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  സ്കൂളുകേളുലടെ  തനിരലഞ്ഞെടുപ്പെന്  നടെത്തുന്നതന്

നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെന അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനി ബനലപ്പെട്ട നനിയമസഭക്ടോ സക്ടോമക്ടോജനികേരുലടെ

ശനിപക്ടോര്ശ പരനിഗണനിചക്ടോകണക്ടോലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഏറനക്ടോടെന് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ഏലതല്ലക്ടോന സ്കൂളുകേലളയക്ടോണന് ഈ

പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതന്; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  സമഗ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  നവശകേരണ  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി

സനസക്ടോനലത്ത  ടഹസ്കൂള -ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലെത്തനിലള  എല്ലക്ടോ  കക്ടോസന്

മുറനികേളുന ടഹലടെകേന്  കക്ടോസന്  മുറനികേളക്ടോക്കനി പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന് പുതനിയ മക്ടോനന

നലകേക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന.  സ്കൂളുകേള ടഹലടെകേന്  ആക്കുന്നതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള

പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.  എന്നനിരുന്നക്ടോലന  കുട്ടനികേള കൂടുതലളതുന ആവശദ്യമക്ടോയ  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുന

കക്ടോസന് മുറനികേളുന നനിലെവനിലളതുമക്ടോയ സ്കൂളുകേളക്കന് മുന്ഗണന നലകുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി സ്കൂളുകേലള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതന്   ബനലപ്പെട്ട

നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെന എന.എല.എ.-യുലടെ ശനിപക്ടോര്ശകൂടെനി പരനിഗണനിചകശഷമക്ടോയനിരനിക്കുന.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നനിലെവനില  ഒരു

നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനികലെയുന സ്കൂളുകേലള ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടനില്ല.
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എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളുലടെ ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന

112(2177) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ലലകേമക്ടോറ്റെന
ലചയ്യലപ്പെടുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  ലലകേമക്ടോറ്റെന  ലചയ്യുന്നതനിനന്
നനിലെവനിലള വദ്യവസകേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി)   1959-ലലെ  കകേരള  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ചട്ടന  അദ്ധദ്യക്ടോയന   III  5A-യനിലലെ
വദ്യവസകേളപ്രകേക്ടോരന  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന  ടകേമക്ടോറ്റെന
ലചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

കഗസന് മക്ടോര്ക്കനിലന സക്ടോധദ്യതകേള ദുര്വനിനനികയക്ടോഗന

113(2178) ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കഗസന്  മക്ടോര്ക്കനിലന  സക്ടോധദ്യതകേള  ദുര്വനിനനികയക്ടോഗന  ലചയ്യലപ്പെടുന്നതുന
പരശക്ഷക്ടോ  ഫലെത്തനിലന  കേക്ടോരദ്യത്തനില  മൂലെദ്യചദ്യുതനി  സനഭവനിക്കുന്നതുന  ശദ്ധയനില
വന്നനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കഗസന്  മക്ടോര്ക്കനിലന  ലെഭദ്യത  കേകലെക്ടോതവ  ഇനങ്ങളനില  ഉളലപ്പെലടെ
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനില അനക്ടോകരക്ടോഗദ്യ  മതരപ്രവണത ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോല നനിലെവനിലലെ
കഗസന് മക്ടോര്ക്കന് സമ്പ്രദക്ടോയത്തനില പുനര്വനിചനിനനന നടെത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേക്ടോരന  അര്ഹരക്ടോയ  കുട്ടനികേളക്കന്  മക്ടോത്രകമ  കഗസന്  മക്ടോര്ക്കന്
നലകേനിവരുനള.  കഗസന് മക്ടോര്ക്കന് അനുവദനിക്കുന്നതുകേക്ടോരണന അക്കക്ടോദമനികേന്  മനികേവന്
പുലെര്ത്തുന്ന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  സക്ടോധദ്യതകേള  പരനിമനിതലപ്പെടുന്നതക്ടോയനി  പലെ
തലെങ്ങളനിലനനിനന പരക്ടോതനികേള ഉയര്നവരുനണന്.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 
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ഗസന് അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ ദനിവസ കവതനന

114(2179) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില  2014  മുതല പുതുതക്ടോയനി
അനുവദനിച ബക്ടോച്ചുകേളനില കക്ടോസ്സുകേള ടകേകേക്ടോരദ്യന  ലചയ്യുന്ന ഗസന്  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്
ദനിവസ കവതനന നലകുന്നതനിനന് എലനങനിലന തടെസങ്ങള നനിലെനനിലക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി) ചക്ടോലെക്കുടെനി വനിജയരക്ടോഘവപുരന ഗവണ്ലമനന് ഹയര് ലസക്കനറനി സ്കൂളനിലലെ
ഗസന്  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  2014  ഓഗസന്  മക്ടോസന മുതലള ദനിവസ കവതനന ഇനനിയുന
നലകേക്ടോത്തതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇവര്ക്കന്  ദനിവസകവതനന  കുടെനിശ്ശേനികേയടെക്കന  അടെനിയനരമക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) എയ്ഡഡന് കമഖലെയനിലലെ ഗസന് അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് കവതനന നലകുന്നതനിനന്
തടെസങ്ങള ഉലണങനിലന സര്ക്കക്ടോര് കമഖലെയനിലലെ ഗസന് അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് കവതനന
നലകുന്നതനിനന് തടെസങ്ങളനില്ല.

(ബനി) ഉണന്.

(സനി) നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു വരുന.

അഡശഷണല സനില അകേസനിസനിഷന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന (എ.എസന്.എ.പനി.)

115(2181) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  അഡശഷണല  സനില  അകേസസനിഷന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന(എ.എസന്.എ.പനി.)
ആലെത്തൂര്  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഏലതല്ലക്ടോന  സ്കൂളുകേളനിലെക്ടോണന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്;
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതനിലന പുകരക്ടോഗതനി വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  എലനല്ലക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോണന്  അനുവദനിച്ചു
നലകേനിയനിട്ടുളതന്;

(ഡനി) കൂടുതല സ്കൂളുകേളനില പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 1. ഗവ. ഹയര്ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂള കേനിഴെക്കന്കചരനി

2. ശശ നക്ടോരക്ടോയണ കകേക്ടോകളജന്, ആലെത്തൂര്
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3. ഗവ. കഗളസന്   ഹയര് ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂള,  ആലെത്തൂര്

4. ഗവ. ഹയര് ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂള, എരനിമയൂര്

5. സനി.വനി.എന. ഹയര്ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂള, വണക്ടോഴെനി

6. ഗവ. ഹയര് ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂള, കുനനികശ്ശേരനി

7. സനി.എ. ഹയര്ലസക്കന് ഡറനി സ്കൂള, കുഴെലമന്നന

8. ലൂര്ദന്  മക്ടോതക്ടോ  ഹയര്  ലസക്കന് ഡറനി  സ്കൂള,  മനഗലെന  ഡക്ടോന,
പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്

(ബനി) കമലപ്പെറഞ്ഞെ സക്ടോപനങ്ങളനില അസക്ടോപന് പരനിശശലെനന വനിജയകേരമക്ടോയനി
പുകരക്ടോഗമനിക്കുനണന്.  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലക്ടോ കേളകര്,  ജനില്ലയനിലലെ നനിയമസഭക്ടോ സക്ടോമക്ടോജനികേര്
എന്നനിവരുലടെ  കനതൃതസത്തനില  കൃതദ്യമക്ടോയ  ഇടെകവളകേളനില  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിലന
പുകരക്ടോഗതനി  വനിലെയനിരുത്തുകേയുന  ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുകേയുന
ലചയ്യുനണന്. ടെനി സ്കൂളുകേളനിലലെ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ ലതക്ടോഴെനില ടനപുണദ്യ പരനിശശലെനത്തനിനക്ടോയനി
ഗവ.  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  എരനിമയൂരനില  സനില  ലഡവലെപ്ലമനന്  ലസനര് 
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.

(സനി)  ആയനിരകത്തക്ടോളന സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി
അതതു സക്ടോപനങ്ങളനില വച്ചുനടെത്തലപ്പെടുന്ന അടെനിസക്ടോന ടനപുണദ്യ പരനിശശലെനവന
ലതരലഞ്ഞെടുത്ത ലതക്ടോഴെനില ഇവയനിലലെ ടനപുണദ്യ പരനിശശലെനവമക്ടോണന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതന്.
ഇതനില   പലങടുക്കന്ന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  ലതക്ടോഴെനില  പരനിശശലെനത്തനിനക്ടോയനി  120
സനില ലഡവലെപ്ലമനന്  ലസനറുകേള  (SDC)  സജമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ഇവനിടെങ്ങളനില
ആധുനനികേ  സഫൗകേരദ്യങ്ങളുള  കേമന്യൂട്ടര്  ലെകബക്ടോറട്ടറനികേള,  കബ്രക്ടോഡ്ബക്ടോന്ഡന്  ഇനര്ലനറ്റെന്
(ടവടഫ) സഫൗകേരദ്യന, 5  വശതന സക്ടോര്ട്ടന് കക്ടോസന് മുറനികേള, LCD  ലപ്രക്ടോജകറുകേള,
ഇനറക്ടോകശവന്  കബക്ടോര്ഡുകേള  എന്നനിവയുന  സക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  കേമന്യൂട്ടര്  ലെക്ടോബുകേലള
KSWAN  ശനഖലെ  വഴെനി  ബനനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  കേമന്യൂട്ടറധനിഷനിതമക്ടോയനി
പരനിശശലെന ഭരണ നനിയനണ നടെപടെനികേള, ഗുണകമന്മേക്ടോ നനിയനണന, സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്
നലകേല എന്നനിവ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന തരത്തനില മക്ടോകനജ് ലമനന് ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസന
സജമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്. ആധുനനികേ ലതക്ടോഴെനില ടനപുണദ്യ  പരനിശശലെനന സമൂഹത്തനിലലെ
വദ്യതദ്യസ  തലെങ്ങളനിലളവര് ക്കന്   ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോനുതകുന്ന  ടനപുണദ്യ  പരനിശശലെന
സമുചയങ്ങളക്ടോയ കേമന്യൂണനിറ്റെനി സനില പക്ടോര്ക്കുകേള 15 സലെങ്ങളനില നനിര്മനിക്കുവക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന.

(ഡനി) പരനിഗണനിക്കുന.
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കേക്ടോയനകുളന ഗവണ്ലമനന്  കബക്ടോയ്സന് ടഹസ്കൂളനിലന ലകേട്ടനിടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണന

116(2182) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോയനകുളന  നഗരത്തനിലന  ഹൃദയഭക്ടോഗത്തന്  സനിതനിലചയ്യുന്ന  ഗവണ്ലമനന്
കബക്ടോയ്സന്  ടഹസ്കൂളനിലന  പ്രധക്ടോന  ലകേട്ടനിടെത്തനിലന  കമലകര  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കത്തക്ടോല
ഏതന്  സമയത്തുന  നനിലെന  ലപക്ടോത്തക്ടോവന്ന  അവസയനിലെക്ടോണന്  എനള  വസ്തുത
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ശശമൂലെന  തനിരുനക്ടോള  മഹക്ടോരക്ടോജക്ടോവനിലന  ഷഷ്ടദ്യബ്ദപൂര്ത്തനി
സക്ടോരകേമക്ടോയനി സക്ടോപനിതമക്ടോയതുന ശതക്ടോബ്ദനിആകഘക്ടോഷങ്ങളക്കന് ഒരുങ്ങുന്നതുമക്ടോയ ഈ
വനിദദ്യക്ടോലെയത്തനിലന  ലകേട്ടനിടെന  പുനരുദ്ധക്ടോരണന  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഉണന്.  കേക്ടോയനകുളന  ഗവണ്ലമനന്  കബക്ടോയ്സന്  ടഹസ്കൂളനിലന  പ്രധക്ടോന
ലകേട്ടനിടെത്തനിലന  കമലകര  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കത്തക്ടോല  നനിലെനലപക്ടോത്തുന്ന  അവസയനി
ലെക്ടോയതനിനക്ടോല  ലകേട്ടനിടെന  പുതുക്കനിപ്പെണനിയുന്നതനികലെയന്  കേക്ടോയനകുളന  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി
ഏലറ്റെടുത്ത നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിവരുന.

കകേക്ടോതമനഗലെന സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനില കേക്ടോയനികേ അദ്ധദ്യക്ടോപകേ തസനികേകേള

117(2183) ശശ  .    ആനണനി  കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേക്ടോതമനഗലെന മണ്ഡലെത്തനിലലെ എത്ര സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനിലെക്ടോണന് കേക്ടോയനികേ
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര് ഇല്ലക്ടോത്തതന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കേക്ടോയനികേ  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരനില്ലക്ടോത്ത  സ്കൂളുകേളനില  കേക്ടോയനികേ  അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

(സനി)  ഇലല്ലങനില  ഈ  സ്കൂളുകേളനില  മറ്റു  സ്കൂളുകേളനില  നനിനള  കേക്ടോയനികേ
അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ കസവനന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേക്ടോതമനഗലെന ജനില്ലക്ടോ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഓഫശസറുലടെ പരനിധനിയനില തസനികേ
ഉള  2  സ്കൂളുകേളനിലന  കേക്ടോയനികേക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരുണന്.   കൂടെക്ടോലത   ആര്.എന.എസന്.എ.
സ്കൂളുകേളനില ഉളലപ്പെലടെ  17 സ്കൂളുകേളനില തസനികേ ഇല്ലക്ടോലത അധനികേമക്ടോയനി നനിലക്കുന്ന 4
അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുണന്.  അവലര സമശപ സ്കൂളുകേളുമക്ടോയനി കബന് ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
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118(2184) ശശ  .   എന  .   ഉമര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളനിലലെ  അര്ഹരക്ടോയ  കുട്ടനികേളക്കന്
സഫൗജനദ്യ  യൂണനികഫക്ടോന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്ന  കേക്ടോരദ്യന  പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ആയതനിനുകവണനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്
സസശകേരനിചനിരനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില ഇതനികനക്ടോടെകേന  തലന്ന യൂണനികഫക്ടോന  വനിതരണന
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി) ഇലല്ലങനില കേക്ടോലെതക്ടോമസത്തനിനുള കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  സനസക്ടോനലത്ത സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളനിലലെ  1 മുതല  8
വലര കക്ടോസുകേളനിലലെ എല്ലക്ടോ കുട്ടനികേളക്കുന APL/BPL വദ്യതദ്യക്ടോസമനില്ലക്ടോലത സഫൗജദ്യമക്ടോയനി
യൂണനികഫക്ടോന നലകുന്നതനിനന് ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനി ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഇതനിനുകവണനിയുള ഭരണക്ടോനുമതനി  22-9-2016-ലലെ സ.ഉ.(ടകേ)/160/
16  ലപക്ടോ.വനി.വ. പ്രകേക്ടോരന പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത പ്രസ്തുത ആവശദ്യത്തനികലെക്കക്ടോയനി
71,71,600 രൂപയുന വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  എസന്.എസന്.എ.  മുകഖനയുള  യൂണനികഫക്ടോന  വനിതരണന  (ഗവ.  സ്കൂള)
പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്.ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകര്  മുകഖനയുള  യൂണനികഫക്ടോന
വനിതരണന(Aided School/APL കുട്ടനികേള) പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടനില്ല. എന്നക്ടോല യൂണനികഫക്ടോമനിനക്ടോയനി
അനുവദനിചനിട്ടുള തുകേ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഉപഡയറകര്മക്ടോര്ക്കന് വനിതരണന ലചയ്തുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുലണന്നന്
ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഡയറകര് അറനിയനിട്ടുണന്.

(ഡനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

കസക്ടോള കകേരള

119(2185) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കസക്ടോള കകേരളയുലടെ  (പഴെയ ഓപ്പെണ് സ്കൂള)  ആസക്ടോനന കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്
ആയനി  ആദദ്യലത്ത  ജനറല  കേഫൗണ്സനില  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  കസക്ടോള
കകേരളയുലടെ  ആസക്ടോനന കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോട്ടു  നനിനന  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള നടെപടെനി  സസശകേരനിയക്ടോന്
ഉകദശനിയ്ക്കുനകണക്ടോ;
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(ബനി)  കസക്ടോള  കകേരളയുലടെ  മലെപ്പുറന  റശജനിയണല  ഓഫശസന്  നനിര്ത്തലെക്ടോ
ക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിയക്ടോന് ഉകദശനിയ്ക്കുനകണക്ടോ;

(സനി)  ഈ  സക്ടോപനത്തനില  നനിന്നന്  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  കകേക്ടോടെതനി
നനിര്കദശ പ്രകേക്ടോരന പനിരനിച്ചുവനിട്ട തക്ടോത്ക്കക്ടോലെനികേ ജശവനക്കക്ടോലര തനിരനിലചടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉലണങനില  അവരുലടെ  കപരു  വനിവരങ്ങളുന  തനിരനിലചടുത്ത  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇവരുലടെ  കപരനില  വനിജനിലെന്സന്  കകേസുകേകളക്ടോ  മറ്റു  കകേസുകേകളക്ടോ
നനിലെവനിലകണക്ടോ; ഉലണങനില അതു സനബനനിച വനിവരന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) തശരുമക്ടോനനിചനിരുന.  എന്നക്ടോല തശരുമക്ടോനന ഇതുവലര നടെപ്പെക്ടോയനിട്ടനില്ല.  കസക്ടോള-
കകേരളയുലടെ  ആസക്ടോനന  മക്ടോറ്റെക്ടോനുള  ജനറല  കേഫൗണ്സനില  തശരുമക്ടോനന  അടുത്ത
ജനറല കേഫൗണ്സനില പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് എകനികേന്യൂട്ടശവന് കേഫൗണ്സനില തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(സനി)  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  കകേക്ടോടെതനി  നനിര്കദശപ്രകേക്ടോരന  ആലരയുന
പനിരനിച്ചുവനിടുന്നനില്ല.  എന്നക്ടോല നനിയമക്ടോനുസൃതന കേരക്ടോര് വദ്യവസയനില ഇവനിലടെ കജക്ടോലെനി
ലചയനിരുന്ന  എല്ലക്ടോ  കേരക്ടോര്  ജശവനക്കക്ടോലരയുന  2013  നവനബര്  18-നന്  കേരക്ടോര്
കേക്ടോലെക്ടോവധനി  അവസക്ടോനനിപ്പെനിചന്  എസന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി./ലകേ.എസന്.ഒ.എസന്.  ഡയറകര്
പനിരനിച്ചുവനിട്ടനിരുന.  അങ്ങലന  പനിരനിച്ചുവനിട്ട  വര്ക്കന്  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന  പ്രകേക്ടോരന  മൂന
ഘട്ടങ്ങളക്ടോയനി നനിയമനന/പുനര് നനിയമനന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇവരുലടെ കപരന് വനിവരന
അനുബനന 1 ആയനി കചര് ത്തനിട്ടുണന്.*

(i)   22-11-2013-ലലെ  എസന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  ഡയറകറുലടെ  അറനിയനിപ്പു
പ്രകേക്ടോരന  2013  നവനബര്  18-നന്  പനിരനിച്ചുവനിട്ടവരനിലനനിനന  11
കപലര തനിരനിലചടുത്തു.

(ii)   10/01/2014  -ലലെ  അറനിയനിപ്പുപ്രകേക്ടോരന   2013  നവനബര്  18-നന്
പനിരനിച്ചുവനിട്ടവരനിലനനിനന 25 കപലര തനിരനിലചടുത്തു.

(iii)  ബഹു.  ടഹകക്കക്ടോടെതനിയുലടെ  WA.No.638/2014  in  WP (c)
No.  27145/2013-ലന  2-6-2014-ലലെ  വനിധനിയുലടെകൂടെനി  അടെനി
സക്ടോനത്തനില   12-8-2016-ല  കചര്ന്ന    കസക്ടോള  -  കകേരള
എകനികേന്യൂട്ടശവന്  കേഫൗണ്സനില  കയക്ടോഗന  2013   നവനബറനില
പനിരനിച്ചുവനിട്ടതനില  ഇനനിയുന  തനിരനിലചടുക്കക്ടോത്ത  28  കപര്ക്കന്
പുനര്നനിയമനന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇതനില  27 കപര് ഇതനിനകേന
കജക്ടോലെനിയനില  പ്രകവശനിചനിട്ടുണന്.  കമലപ്പെറഞ്ഞെ  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ
കപരനില  വനിജനിലെന്സന്  കകേസുകേള  നനിലെവനിലെനില്ല.  എന്നക്ടോല
പനിരനിച്ചുവനിടെല തശരുമക്ടോനത്തനിലനതനിരക്ടോയ സമരത്തനിലന കപരനില
14 ജശവനക്കക്ടോര്ലക്കതനിലര കകേസുകേള നനിലെവനിലണന്.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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120(2187) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈസര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്ന കശഷന സനസക്ടോനലത്ത എല്ലക്ടോ
സ്കൂള  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  യഥക്ടോസമയന  പക്ടോഠപുസകേന  വനിതരണന  ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇലല്ലങനില  അദ്ധദ്യയനവര്ഷന  ആരനഭനിചന്  എത്ര  ദനിവസന  കേഴെനിഞ്ഞെക്ടോലെക്ടോണന്  എല്ലക്ടോ
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന പക്ടോഠപുസകേന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിയുകേ എന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പക്ടോഠപുസകേന  യഥക്ടോസമയന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോത്തതന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  ഈ
അദ്ധദ്യയന വര്ഷലത്ത പഠനലത്ത ബക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള
യഥക്ടോസമയന  അചടെനിചന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  എലനങനിലന  പുതനിയ  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില ആയതനിനുകശഷവന യഥക്ടോസമയന ഇതന് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോത്തതന് ഏതന് തലെത്തനിലണക്ടോയ വശഴ്ചയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   യഥക്ടോസമയന  കൃതദ്യമക്ടോയ  ഇന്ഡനന്  ലെഭനിക്കക്ടോത്തതുമൂലെന  (2016-17)
അദ്ധദ്യയന വര്ഷലത്ത പക്ടോഠപുസകേ വനിതരണത്തനില കനരനിയ കേക്ടോലെതക്ടോമസന കനരനിട്ടു
എങനിലന ഓണപ്പെരശക്ഷയന് മുന്പക്ടോയനി തലന്ന പക്ടോഠപുസകേങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി)  ഒന്നക്ടോന വക്ടോലെദ്യന പുസകേവനിതരണന പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്.  രണക്ടോന വക്ടോലെദ്യന
പുസകേവനിതരണന കൃതദ്യസമയത്തുതലന്ന നടെത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.
ഇ-കമക്ടോണനിറ്റെറനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനന  പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി  ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇന്ഡനന്
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് പക്ടോഠപുസകേങ്ങള അചടെനിക്കുന്നതന് എന്നതനിനക്ടോല കൃതദ്യമക്ടോയ ഇന്ഡനന്
നലകേക്ടോത്തതുമൂലെമുണക്ടോയ പനിഴെവന് വദ്യക്തദ്യക്ടോധനിഷനിതമക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവനില്ല. 

പക്ടോഠപുസകേ വനിതരണന

121(2188) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ഓണപ്പെരശക്ഷയന്  മുൻപന്  ലെഭദ്യമക്ടോകക്കണ  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  ഇനനിയുന  കേക്ടോലെ
തക്ടോമസന കൂടെക്ടോലത കുട്ടനികേളക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഓണപ്പെരശക്ഷയന്  മുന്പക്ടോയനിത്തലന്ന  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.
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പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ എല.പനി.എസന്.എ. റക്ടോങന് ലെനിസന്

122(2189) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ എല.പനി.എസന്.എ. ഒഴെനിവകേളനിൽ എത്രലയണ്ണമക്ടോണന്
നനിലെവനിൽ  പനി.എസന്.സനി.-ക്കു  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുളതന്;  ഇനനി  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യക്ടോനുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഒഴെനിവകേള  യഥക്ടോസമയന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യുന്നതനിനുന  അടെനിയനരമക്ടോയനി
നനിയമനന  നടെത്തുന്നതനിനുന  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ എല.പനി.എസന്.എ. റക്ടോങന് പട്ടനികേയനിലള മുഴുവന്
ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളക്കുന നനിയമനന നലകേക്ടോന് ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  153  ഒഴെനിവകേളക്ടോണന്  നനിലെവനില  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലചയനിട്ടുളതന്.  95  കപര്ക്കന്  നനിയമനന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ജനറല ഒഴെനിവകേള ഒനന
തലന്ന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യക്ടോനനില്ല.

(ബനി)  ജനില്ലക്ടോ/ഉപജനില്ലക്ടോ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ആഫശസര്മക്ടോര്ക്കന്  ആവശദ്യമക്ടോയ
നനിര്കദശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ജനില്ലക്ടോ/ഉപജനില്ലക്ടോ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ആഫശസുകേളനില
പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി  കൃതദ്യമക്ടോയ  എല.പനി.എസന്.എ.  ഒഴെനിവകേള  കേലണത്തനി
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഒഴെനിവകേളനില  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  നനിയമനന  നടെത്തുന്നതനിനുള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

ഡനിജനിറ്റെല പക്ടോഠപുസകേ പദ്ധതനി

123(2190) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള ഡനിജനിറ്റെല രൂപത്തനില ഓണ്ടലെനനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന
ഡനിജനിറ്റെല പക്ടോഠപുസകേ പദ്ധതനി വനിപുലെലപ്പെടുത്തുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  തുടെങ്ങനിയ  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയുലടെ
ഉകദശലെക്ഷദ്യങ്ങള എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനി തുടെരുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേയനില്ല എന്ന ഐ.ടെനി.@  സ്കൂള
ഡയറകറുലടെ നനിലെപക്ടോടെന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; സസശകേരനിച്ചുകണക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള ഡനിജനിറ്റെല രൂപത്തനില ഓണ്ടലെനനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന
ഡനിജനിറ്റെല  പക്ടോഠപുസകേ  പദ്ധതനി  ടപലെറ്റെന്  കപ്രക്ടോജകന്  എന്ന  രശതനിയനില
ആരനഭനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്.

(ബനി) (1) വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  ഭക്ടോരകമറനിയ  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  ദനിവസവന
സ്കൂളനില ലകേക്ടോണകപക്ടോകുന്നതുമൂലെന അവര്ക്കുണക്ടോകുന്ന ആകരക്ടോഗദ്യ
പ്രശ്നങ്ങളക്കന് ശക്ടോശസത പരനിഹക്ടോരന കേക്ടോണുകേ.

(2) ഐ.ടെനി.-ലയ മറ്റെന്  വനിഷയങ്ങളുലടെ പഠനത്തനിനന്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന
രശതനിയക്ടോയ  ഐ.സനി.റ്റെനി.  ശക്ടോക്തശകേരണ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന
വനിപുലെലപ്പെടുത്തുകേ.

(3) പക്ടോഠപുസകേങ്ങളുന ഇ-കേണന്റുകേളുന പ്രകതദ്യകേ ലവബ്ടസറ്റെനിലൂലടെ
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ തുടെങ്ങനിയവ.

(സനി)  ഉണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിലെവനിലള  സ്കൂള  വനിപണനി,  റനികസക്ടോഴന്  കപക്ടോര്ട്ടല
എന്നനിവയുലടെ തുടെര്ച ഉറപ്പെന് വരുത്തക്ടോലതയക്ടോണന് Digital Collaborative Text Book
(DCT)  ആരനഭനിചനിട്ടുളതന്  എന്നതനിനക്ടോല  ഒരു  വര്ഷന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന  ഇതന്
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കുന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ല.
ആയതനിനക്ടോല അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കുന വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന ലപക്ടോതുസമൂഹത്തനിനുന കൂടുതല
പ്രകയക്ടോജനപ്രദമക്ടോയ  രശതനിയനില  ഡനിജനിറ്റെല  പക്ടോഠഭക്ടോഗങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
ഐടെനി@സ്കൂള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

മകഞശസരന മണ്ഡലെത്തനിലലെ സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ
സലെനമക്ടോറ്റെന

124(2191) ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസക്ടോക്കന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനന്  കശഷന  മകഞശസരന
മണ്ഡലെത്തനിലലെ സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില നനിന്നന് എത്ര അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് സലെന മക്ടോറ്റെന
നലകേനിലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലെന മക്ടോറ്റെങ്ങള നനിലെവനിലള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള പക്ടോലെനിചനിട്ടക്ടോകണക്ടോ എന്നന്
പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) മകഞശസരന മണ്ഡലെത്തനിലലെ മുഴുവന് സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനിലെക്ടോയനി നനിലെവനില
എത്ര അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ ഒഴെനിവകേള ഉലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  പലെ  സ്കൂളുകേളുലടെയുന  പ്രവര്ത്തനന
തടെസലപ്പെട്ടതന് പരനിഹരനിക്കക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  88.

(ബനി) നനിലെവനിലള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് സലെനമക്ടോറ്റെന നടെത്തനിയനിട്ടുളതന്.

(സനി) 97.

(ഡനി)  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  ഒഴെനിവള  തസനികേകേളനില  ഗസന്  അധദ്യക്ടോപകേര്,
ദനിവസകവതനക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനിലള  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്  എന്നനിവര്  കസവനന  അനുഷനിച്ചു
വരുനണന്.

ലഗയനിനസനില ഉന്നതനനിലെവക്ടോരന പുലെര്ത്തുന്ന തക്ടോരങ്ങളക്കന് കഗസന് മക്ടോര്ക്കന്

125(T*2192)  ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കസക്ടോര്ട്സന്&ലഗയനിനസനില ഉന്നതനനിലെവക്ടോരന പുലെര്ത്തുന്ന തക്ടോരങ്ങളക്കുള
(സ്കൂള&കകേക്ടോകളജന്)  നനിലെവനിലലെ  കഗസന്  മക്ടോര്ക്കന്  എത്ര  വശതലമന്നന്  തരന  തനിരനിചന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനിലലെ  കഗസന്  മക്ടോര്ക്കന്  വളലര  കുറവക്ടോലണനള  പരക്ടോതനികേള
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  നനിലെവനിലലെ  കഗസന്  മക്ടോര്ക്കനിലന  മക്ടോനദണ്ഡന  പുതുക്കനി  മക്ടോര്ക്കന്  കൂട്ടനി
നലകുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഹയര് ലസക്കണറനി, കകേക്ടോകളജന് തലെങ്ങളനിലലെ നനിലെവനിലലെ കഗസന് മക്ടോര്ക്കന്
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* സ്കൂള തലെത്തനിലലെ നനിലെവനിലലെ കഗസന് മക്ടോര്ക്കന്
സനബനനിച വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) നനിലെവനില പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

സ്കൂളുകേളനിലലെ ഉചഭക്ഷണ പദ്ധതനി

126(2193) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനിലലെ ഉചഭക്ഷണപദ്ധതനിക്കക്ടോയനി ഒരു വനിദദ്യക്ടോര്തനിക്കന് പ്രതനിദനിനന
എത്ര രൂപ വശതമക്ടോണന് നലകേനി വരുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന
* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(ബനി) ഈ തുകേ അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോലണന്നകേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഉലണങനില  ഇതു  കേക്ടോകലെക്ടോചനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  150 കുട്ടനികേള വലര കുട്ടനിലയക്ടോന്നനിനന് 8 രൂപ, 151 മുതല 500 വലരയുള
കുട്ടനികേളക്കന് കുട്ടനിലയക്ടോന്നനിനന് 7 രൂപ, 500-നന് മുകേളനിലള കുട്ടനികേളക്കന് കുട്ടനിലയക്ടോന്നനിനന്
6 രൂപ എന്ന നനിരക്കനിലെക്ടോണന് കേണനിജനന് ചക്ടോര്ജന്  അനുവദനിചനിട്ടുളതന്. 5-9-2016-ലെക്ടോണന്
സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)നമര് 2911/2016 പ്രകേക്ടോരന തുകേ വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

സര്ക്കക്ടോര് എയ്ഡഡന് സ്കൂളുകേളനില ടഹലടെകേന് കക്ടോസ്സുകേള

127(2194) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളനില  എട്ടന്  മുതല  പനണന്  വലരയുള
കക്ടോസ്സുകേള  ടഹലടെകേന്  ആക്കുന്നതനിനു  ഏതന്  രശതനിയനിലള  പദ്ധതനിയക്ടോണന്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലലെ  മുഴുവന്  സ്കൂളുകേളനിലന  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കു
കേയക്ടോലണങനില  എത്ര  തുകേ  ലചലെവന്  വരുന;  ഈ  ലചലെവന്  മുഴുവന്  സര്ക്കക്ടോര്
വഹനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  പദ്ധതനി  ഏലതല്ലക്ടോന  സ്കൂളുകേളനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്;  ഇതനിനു
കവണനി  ഓകരക്ടോ  സ്കൂളുന  ലചലെവഴെനിച  തുകേ  എത്രയക്ടോണന്;  ആ  തുകേ  എങ്ങലനയക്ടോണന്
സമക്ടോഹരനിചതന്?

ഉത്തരന

(എ)  സമഗ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ നവശകേരണ പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അടുത്ത രണന്
വര്ഷനലകേക്ടോണന്  സനസക്ടോനലത്ത  സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളനിലലെ  എട്ടന്  മുതല
പനണന്  വലരയുള  എല്ലക്ടോ  കക്ടോസന്  മുറനികേളുന  ടഹലടെകേന്  കക്ടോസന്  മുറനികേളക്ടോക്കനി
പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന്  പുതനിയ  മക്ടോനന  നലകേക്ടോനക്ടോയനി  മനിഷന്  മക്ടോതൃകേയനിലള
പദ്ധതനി നടെപ്പെനില വരുത്തക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്.
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(ബനി&സനി)  2016-17-ലലെ  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറ്റെന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനത്തനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില സനസക്ടോനലത്ത സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനിലലെ എട്ടന്  മുതല പനണന്
വലരയുള  കക്ടോസ്സുകേള  ടഹലടെകേന്  ആക്കുന്നതനിനുള  പ്രക്ടോരനഭനടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന. തുടെക്കലമന്ന നനിലെയനില ആയനിരന കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് ഇതനിനക്ടോയനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളതന്.  എന.എല.എ.-യുലടെ  ആസനി  വനികേസന  ഫണന  സക്ടോമൂഹദ്യ
സനഘടെനകേളുലടെ സനഭക്ടോവനയുന തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ സഹകേരണത്തക്ടോലന
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോലമന്നന് കേരുതുന.  സ്കൂള വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി എന.എല.എ.-യുലടെ
ആസനി വനികേസന ഫണന് വനിനനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുള മണ്ഡലെങ്ങളനില പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോയനി
വരുന. 

സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി സക്ടോഫന് നനിയമനന

128(2195) ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനിലലെ  കമക്ടോഷണന  തടെയുന്നതനിനുന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ
സുരക്ഷനിതതസന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമക്ടോയനി ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി സക്ടോഫനിലന നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) പക്ടോഠദ്യപക്ടോകഠദ്യതര ആവശദ്യങ്ങളക്കക്ടോയനി സ്കൂളുകേളനില ഉപകയക്ടോഗനിച്ചു വരുന്ന
സക്ടോര്ട്ടന്  കക്ടോസ്റന ഉപകേരണങ്ങള,  കേനപന്യൂട്ടര് അനുബന ഉപകേരണങ്ങള,  കേദ്യക്ടോമറകേള
എന്നനിവ  സുരക്ഷനിതമക്ടോയനി  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  സനവനിധക്ടോനങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില
ലെഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  എലനക്ടോലക്ക  ഇടെലപടെലകേളക്ടോണന്  നടെത്തനിയനിട്ടുളലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇക്കക്ടോരദ്യന ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(ബനി&സനി)  നനിലെവനില സുരക്ഷനിതമക്ടോയ ലകേട്ടനിടെങ്ങളനിലെക്ടോണന് സക്ടോര്ട്ടന്  കക്ടോസ്റമുകേളുന
കേമന്യൂട്ടര്  ലെക്ടോബുകേളുന  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതന്.  സ്കൂളുകേള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്ന
പദ്ധതനിയനില ലകേട്ടനിടെന സുരക്ഷനിതമക്ടോക്കുന്നതനിനുന പദ്ധതനിയുണന്.  ഒരു കസവനകമഖലെ
എന്ന  നനിലെയനില  ലമക്ടോത്തന  സമൂഹത്തനിനുന  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  ബക്ടോധദ്യതയുണന്.
ഉപകേരണങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനില  ഈ  ബക്ടോധദ്യത  നനിറകവറ്റെനിയക്ടോല  കമക്ടോഷണന
നടെക്കുകേയനില്ല.
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സ്കൂളുകേളനിലലെ ഉചഭക്ഷണന

129(2196) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില  ഉചഭക്ഷണത്തനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  അരനി
ശരനിയക്ടോയ രശതനിയനില ലെഭനിക്കുന്നനിലല്ലന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില അരനിയുന മറ്റെന് സക്ടോധനങ്ങളുന ലെഭദ്യമല്ലക്ടോത്ത സലെങ്ങളനില
അടെനിയനരമക്ടോയനി ഇവ എത്തനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി)  5-9-2016-ലലെ സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  2911/2016/ലപക്ടോ.വനി.വ.  നമര്
ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന കേണനിജനന് ചക്ടോര്ജന് സര്ക്കക്ടോര് പുതുക്കനിനനിശ്ചയനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില സ്കൂളുകേളക്കന്  2016  ഡനിസനബര് മക്ടോസനവലര ആവശദ്യമക്ടോയ തുകേ
അഡസക്ടോന്സക്ടോയനി  അതക്ടോതന്  പ്രഥമക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണകേളനികലെക്കന്
ലകഡനിറ്റെന്  ലചയ്യുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  ഇതനികനക്ടോടെകേന  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ഡയറകര് സസശകേരനിചനിട്ടുണന്. 

മക്ടോമലെക്കണന ടഹസ്കൂളനില ലഹഡന് മക്ടോസലറ നനിയമനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി

130(2197) ശശ  .    ആനണനി  കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോതമനഗലെന  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  മലെകയക്ടോര  പ്രകദശമക്ടോയ  മക്ടോമലെക്കണന
ടഹസ്കൂളനില  എചന്.എസന്.  വനിഭക്ടോഗത്തനില  ലഹഡന് മക്ടോസർ  ഇല്ല  എന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂളനില ലഹഡന് മക്ടോസലറ നനിയമനിക്കുന്നതനിനുകവണ അടെനിയനര
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളനില ലഹഡന് മക്ടോസലറ നനിയമനിക്കുന്നതന് സനബനനിച വനിഷയന
സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്. 
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കേശലക്കക്ടോഴൂര് ഗവണ്ലമനന് ടഹസ്കൂളനില ഹയര് ലസക്കണറനി  കകേക്ടോഴന്
അനുവദനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി

131(2198) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ കേശലക്കക്ടോഴൂര് ഗവണ്ലമനന് ലലഹസ്കൂളനില
ഹയര് ലസക്കണറനി കകേക്ടോഴന് അനുവദനിച്ചുലകേക്ടോണന് എന്നക്ടോണന് ഉത്തരവക്ടോയതന്;  ഏലതക്ടോലക്ക
ബക്ടോച്ചുകേളക്ടോണന് ഇഫൗ സ്കൂളനില അനുവദനിചനിട്ടുളതന്;

(ബനി) കകേക്ടോഴന് അനുവദനിച്ചുലകേക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവക്ടോയനി 2 വര്ഷന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന,
ഇകതവലര  ഇവനിലടെ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കകേക്ടോഴനില  പഠനന  ആരനഭനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറകകററ്റെനിലന  ഒഫൗകദദ്യക്ടോഗനികേ  ലലസറ്റെനില
കുട്ടനികേളക്കന്  ഓണ്ലലലെനക്ടോയനി  അകപക്ഷ  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  ഈ  സ്കൂളനിലന  കപരന്
ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോത്തനിരുന്നതന്  എന്തുലകേക്ടോണന്  എന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇതനിലന
ഉത്തരവക്ടോദനിതസന ആര്ക്കക്ടോണന്;

(ഡനി)  ഓണ്ലലലെന്  അകപക്ഷ  നലകുന്ന  പട്ടനികേയനില  ഇഫൗ  സ്കൂളനിലന
ഉളലപ്പെടുത്തണന  എന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടന്  എന.എല.എ.,  ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തനഗന
തുടെങ്ങനിയവര്  നലകേനിയ  കേത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
എലനക്ടോലക്ക എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കകേക്ടോഴന്  ഇല്ലക്ടോത്ത  പഞക്ടോയത്തന്  എന്ന  നനിലെയനില
ലചറുകകേക്ടോലഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില  അനുവദനിച  ഈ  ഹയര്  ലസക്കന്ഡറനി  കകേക്ടോഴന്
അടുത്ത  വര്ഷലമങനിലന  ആരനഭനിക്കക്ടോനുന,  ഇഫൗ  വര്ഷന  പ്രകവശന  നടെപടെനികേളനില
നനിന്നന് ഈ സ്കൂളനിലന ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന് ഒത്തക്ടോശ ലചയ മുഴുവന് കപരുലടെയുന കപരനില
കേര്ശന വകുപ്പുതലെ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോനുന സര്ക്കക്ടോര് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ; ഇതനിനക്ടോയനി
എനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   24-11-2014-ലലെ  സ.ഉ.(ടകേ)  നമര്  247/2014/ലപക്ടോ.വനി.  നമര്
ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് കേശലക്കക്ടോഴൂര് ഗവണ്ലമനന് ടഹസ്കൂളനില ഹയര് ലസക്കണറനി
കകേക്ടോഴന്  അനുവദനിചതന്.  ലകേക്ടോകമഴന്  (കകേക്ടോഴന്  കകേക്ടോഡന്  നമര്  39)  ബക്ടോചനിലെക്ടോണന്
അനുവദനിചതന്.

(ബനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
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(സനി)  2014-15  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  മുതല  അനുവദനിച  പ്രസ്തുത  ബക്ടോചന്  ടെനി
വര്ഷന പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിക്കക്ടോതനിരുന്നതനിനക്ടോല അടുത്ത അദ്ധദ്യയന വര്ഷന മുതല
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  പ്രവര്ത്തനക്ടോനുമതനി  കനകടെണനിയനിരുന.
എന്നക്ടോല  ടെനി  പ്രവര്ത്തനക്ടോനുമതനി  ഇതുവലരയുന  കനടെക്ടോത്തതുലകേക്ടോണക്ടോണന്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  ഡയറകകററ്റെനിലന ഔകദദ്യക്ടോഗനികേ  ടസറ്റെനില കുട്ടനികേളക്കന്  ഓണ്ടലെനക്ടോയനി
അകപക്ഷ നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  ഈ  സ്കൂളനിലന  കപരന്  ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോതനിരുന്നതന്.  സ്കൂള
അധനികൃതരുലടെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നന് പഠനന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന് ഗഫൗരവമക്ടോയ നടെപടെനികേള
ഉണക്ടോയനിട്ടനില്ല എനളതക്ടോണന് ഇതനിനന് കേക്ടോരണന.

(ഡനി)  ഇക്കക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ടെനി സ്കൂളനില  അടുത്ത അദ്ധദ്യയന വര്ഷന മുതല ഹയര് ലസക്കണറനി കകേക്ടോഴന്
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള സതസര നടെപടെനികേള സര്ക്കക്ടോര് എടുത്തുവരുന.  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറ്കേടെകററ്റെനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നന്  എലനങനിലന  വശഴ്ച
വന്നനിട്ടുകണക്ടോ എന്ന കേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില തസനികേ നനിര്ണ്ണയന

132(2199) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

നനിയമന  നനികരക്ടോധനവന  സക്ടോഫന്  ഫനികകഷന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോത്തതു  മൂലെവന
സനസക്ടോനലത്ത  പനി.എസന്.സനി.  റക്ടോങന്  ലെനിസനില  നനിനന  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ
വളലരക്കുറവന്  നനിയമനങ്ങള  മക്ടോത്രലമ  നടെന്നനിട്ടുള  എന്നതന്  കേണക്കനിലലെടുത്തന്,
എയനിഡഡന് സ്കൂളുകേളനില അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര സനരക്ഷനിചതുകപക്ടോലലെ സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനിലന
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയ  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയന  നടെത്തനി  റക്ടോങന്  ലെനിസനില  ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുള
കൂടുതല  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളക്കന്  നനിയമനന  നല്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

2015-16-ലലെ  തസനികേ  നനിര്ണ്ണയന  2016-17  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷകത്തയ്ക്കുകൂടെനി
ബക്ടോധകേമക്ടോക്കനിയ  നടെപടെനി  എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളക്കുന  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളക്കുന
ഒരുകപക്ടോലലെ  ബക്ടോധകേന  തലന്നയക്ടോണന്.  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേളനില  2015-16  അദ്ധദ്യയന
വര്ഷന  അര്ഹതയുണക്ടോയനിരുന്ന  അധനികേ  തസനികേകേള  അനുവദനിചന്  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയന്  പരമക്ടോവധനി  നനിയമനങ്ങള  നടെത്തണലമന്നന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഉപഡയറകര്മക്ടോര്ക്കന്  ജൂണ്  മക്ടോസത്തനിലത്തലന്ന  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

851/2019
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സ്കൂളുകേലള അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര നനിലെവക്ടോരത്തനിലെക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനി

133(2200) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

2016-17-ലലെ  ബജറ്റെനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  'ഒരു  മണ്ഡലെത്തനില  അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര
നനിലെവക്ടോരമുള  ഒരു  സ്കൂള'  എന്ന  പദ്ധതനിയനില  സ്കൂള  തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള എലനല്ലക്ടോമക്ടോണന്;  സലെന എന.എല.എ.-യുലടെ ശനിപക്ടോര്ശ അനുസരനിചക്ടോകണക്ടോ
അലല്ലങനില വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിലന കനരനിട്ടുള കമലകനക്ടോട്ടത്തനിലെക്ടോകണക്ടോ സ്കൂളുകേളുലടെ
തനിരലഞ്ഞെടുപ്പെന് നടെത്തുന്നതന്; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

2016-17-ലലെ  ബജറ്റെനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  'ഒരു  മണ്ഡലെത്തനില  അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര
നനിലെവക്ടോരമുള ഒരു സ്കൂള' എന്ന പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന സ്കൂള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതന് സലെന
എന.എല.എ.-യുലടെ  ശനിപക്ടോര്ശകൂടെനി  പരനിഗണനിചക്ടോണന്.  സ്കൂള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുള മറ്റെന്
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെ  കേക്ടോരദ്യത്തനില  അനനിമ  തശരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടനിലല്ലങനിലന  കുട്ടനികേള
കൂടുതലളതുന  ആവശദ്യമക്ടോയ  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുന  കക്ടോസന്  മുറനികേളുളതുമക്ടോയ  സ്കൂളുകേളക്കുന
മുന്ഗണന നലകുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുന.  

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ റക്ടോഗനിനഗന്

134(2201) ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെക്ടോലെനിക്കുട്ടനി :
ശശ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നന് :
ശശ  .   മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി അലെനി :
ശശ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  റക്ടോഗനിനഗന്  നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോയനി
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില റക്ടോഗനിനഗന്  നടെന്നതക്ടോയനി ഇര പരക്ടോതനിലപ്പെട്ടക്ടോല സസശകേരനികക്കണ
നടെപടെനികമങ്ങള എനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ചനിലെ വനിദദ്യക്ടോര്തനി സനഘടെനക്ടോ കനതക്ടോക്കള അവരുലടെ സനഘടെനിത ശക്തനി
ഉപകയക്ടോഗനിചന് റക്ടോഗനിനഗനിനുന തുടെര് അകമങ്ങളക്കുന ഇരകേളക്ടോകുന്നവലരയുന ഇതനിലനതനിലര
പ്രതനികഷധനിക്കുന്നവലരയുന  നനിശ്ശേബ്ദരക്ടോക്കുന്ന  പ്രവണത  വളര്ന  വരുന്ന  കേക്ടോരദ്യന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില ഇതവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനിലയടുക്കണലമന്നന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളക്കുന കപക്ടോലെശസനിനുന കേര്ശന നനിര്കദശന നലകുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി) 1998-ലലെ കകേരള റക്ടോഗനിനഗന് നനികരക്ടോധന ആകന് പ്രകേക്ടോരന പരക്ടോതനി ലെഭനിചന്
ഏഴെന്  ദനിവസത്തനിനകേന  സക്ടോപനകമധക്ടോവനി  അകനസഷണന  നടെത്തനി  പ്രഥമദൃഷ്ടദ്യക്ടോ
പരക്ടോതനി  ശരനിലയന്നന്  കബക്ടോധദ്യലപ്പെട്ടക്ടോല  ആകരക്ടോപണവനികധയനക്ടോയ  വനിദദ്യക്ടോര്തനിലയ
സലസനന്  ലചകയ്യണതുന  തുടെര്നടെപടെനികേളക്കക്ടോയനി  പരക്ടോതനി  ബനലപ്പെട്ട  കപക്ടോലെശസന്
കസഷനനികലെക്കന് അയയ്കക്കണതുമക്ടോണന്.  അകനസഷണത്തനില പ്രഥമദൃഷ്ടദ്യക്ടോ കേഴെമനിലല്ലന്നന്
കബക്ടോധദ്യലപ്പെട്ടക്ടോല ആ വനിവരന പരക്ടോതനിക്കക്ടോരലന കരഖക്ടോമൂലെന അറനിയനികക്കണതുമക്ടോണന്.

(സനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര സക്ടോര്ക്കനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതന്

135(2202) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 2011 മുതല അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിച എയ്ഡഡന് കമഖലെയനിലലെ 3500-ലപരന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  'സക്ടോര്ക്കനില'  ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോത്തതുമൂലെന  ശമളകുടെനിശ്ശേനികേ  ലെഭനിക്കുന്നനിലല്ലന്ന
കേക്ടോരദ്യന  ചൂണനിക്കക്ടോട്ടനി  ലെഭനിച  നനികവദനങ്ങള  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
എലനല്ലക്ടോന തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  വര്ഷങ്ങളുലടെ  കേക്ടോത്തനിരനിപ്പെനിലനക്ടോടുവനില  നനിയമനക്ടോനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിച
പ്രസ്തുത  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്  ഇകപ്പെക്ടോഴുന  പഴെയ  നനിരക്കനിലെക്ടോണന്  ശമളന  വക്ടോങ്ങുന്നലതന്ന
കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  'സക്ടോര്ക്കനില'  ഇതനിനുള സനവനിധക്ടോനന അടെനിയനരമക്ടോയനി ഏര്ലപ്പെടുത്തനി
ശമളകുടെനിശ്ശേനികേ  ലപ്രക്ടോവനിഡനന്  ഫണനില  ലെയനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ശമളന  പുതനിയ
നനിരക്കനില വനിതരണന ലചയ്യുവക്ടോനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2011 മുതല അനഗശകേക്ടോരനലെഭനിച എയ്ഡഡന് കമഖലെയനിലലെ 3500-ലപ്പെരന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കുള ശമള കുടെനിശ്ശേനികേ കേക്ടോരദ്യകമന ലചയന് പനി.എഫന്.-ല ലെയനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള
മക്ടോര്ഗ്ഗന  സക്ടോര്ക്കനില  ലെഭദ്യമല്ല.  എന്നനിരുന്നക്ടോലന  മക്ടോനസല  കപ്രക്ടോസസന്  വഴെനി  അതക്ടോതന്
ഡനി.ഡനി.ഒ.-യന് തലന്ന പനി.എഫന്.-ല ലെയനിപ്പെനികക്കണ മക്ടോര്ഗ്ഗന സക്ടോര്ക്കന് ടസറ്റെന് ആയ
www.spark.gov.in-ല FAQ (Frequently Asked Question)-ല നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  ബക്ടോധകേമല്ല.
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ലവക്ടോകക്കഷണല ഇന്സ്ട്രകര് ഇന് അഗനികേളചര് തസനികേയനിലലെ ഒഴെനിവകേള

136(T*2203)  ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലവക്ടോകക്കഷണല ഇന്സ്ട്രകര് ഇന് അഗനികേളചര് തസനികേയനില നനിലെവനില
എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള ഏലതല്ലക്ടോന ജനില്ലകേളനിലെക്ടോലണനന അവ ഏലതല്ലക്ടോന
സ്കൂളുകേളനില ആലണനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള പനി.എസന്.സനി.-യന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യക്ടോന് നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ലവക്ടോകക്കഷണല  ഇന്സ്ട്രകര് ഇന് അഗനികേളചര് തസനികേയനില നനിലെവനില
47 ഒഴെനിവകേളുണന്.

(ബനി)  ജനില്ലകേളനിലലെയുന സ്കൂളുകേളനിലലെയുന ഒഴെനിവകേള സനബനനിച വനിശദക്ടോനശന
ചുവലടെ കചര്ക്കുനപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്. 

തനിരുവനനപുരന   (3)

GVHSS, കുളത്തൂര്, ഉചക്കടെ

GVHSS, വനിതുര

GVHSS, പക്ടോറശ്ശേക്ടോലെ

1

1

1

ലകേക്ടോല്ലന   (1)

GVHSS (Boys),ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര 1

ആലെപ്പുഴെ   (1)

GVHSS, തലെവടെനി 1

കകേക്ടോട്ടയന   (2)

GVHSS, കചനപ്പെക്ടോടെനി 1

* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന
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GVHSS, കുമരകേന 1

ഇടുക്കനി   (7)

GVHSS, ലതക്ടോടുപുഴെ

GVHSS, കുമനിളനി

GVHSS, തട്ടക്കുഴെ

GVHSS, മൂന്നക്ടോര്

GVHSS, മണനിയക്ടോറന്കുടെനി

2

2

1

1

1

എറണക്ടോകുളന   (4)

GVHSS, കനരദ്യമനഗലെന

GVHSS, മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ

GVHSS, തനിരുമക്ടോറക്ടോടെനി

GVHSS, പല്ലക്ടോരനിമനഗലെന

1

1

1

1

തൃശ്ശൂര്   (2)

GVHSS, നടെവരമന് 

GVHSS, പുതുക്കക്ടോടെന്

1

1

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്   (6)

GVHSS (Boys),ചനിറ്റൂര്

GVHSS, മലെമ്പുഴെ

GVHSS, അഗളനി

GVTHSS, അട്ടപ്പെക്ടോടെനി

GVHSS (Girls), ലനന്മേക്ടോറ

GVHSS (Deaf), ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന

1

1

1

1

1

1
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മലെപ്പുറന   (6)

GVHSS, തവന്നൂര്

GVHSS, നനിലെമ്പൂര്

GVHSS, കേശഴുപറമന്

GVHSS, ലനല്ലനിക്കുത്തന്

1

3

1

1

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്   (3)

REC GVHSS, ചക്ടോത്തമനഗലെന

GVHSS (Boys), ബക്ടോലകശ്ശേരനി

1

2

വയനക്ടോടെന്   (4)

GVHSS, അമലെവയല

GVHSS,സുലത്തക്ടോന്ബകത്തരനി

GVHSS, കേലപ്പെറ്റെ

2

1

1

കേണ്ണൂര്   (4)

TV VHSS,തളനിപ്പെറമന്

GVHSS, കുറുമക്ടോത്തൂര്

GVHSS, കേതനിരൂര്

GVHSS, കേക്ടോര്ത്തനികേപുരന

1

1

1

1

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്   (4)

GVHSS, തൃക്കരനിപ്പൂര്

GVHSS, കേരക്ടോട്കേ

2

2

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യക്ടോന്  ലവക്ടോകക്കഷണല
ഹയര് ലസക്കനറനി ഡയറകര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  ടെനി  47  ഒഴെനിവകേളനില 2
ഒഴെനിവകേള (ലെക്ടോബന് ലടെകനിക്കല അസനിസനന് തസനികേയനിലനനിനള ലപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് - 1,
2016-ല ശൂനദ്യകവതന അവധനി പൂര്ത്തനിയക്ടോകുന്നയക്ടോളക്കുകവണനി മക്ടോറ്റെനിവചതന്  -  1)
ഒഴെനിലകേ ബക്ടോക്കനി 45 ഒഴെനിവകേള പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന്.
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സര്ക്കക്ടോര്, എയ്ഡഡന്/ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലെ അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ
തസനികേകേള

137(T* 2205)  ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സര്ക്കക്ടോര് ഹയര് ലസക്കന്ഡറനി സ്കൂളുകേളനില കര്ക്കന്, പന്യൂണ് തസനികേകേള
അനുവദനിചന് നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എയ്ഡഡന് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില കര്ക്കന്, പന്യൂണ് തസനികേകേള
അനുവദനിചന് നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില  കൂടെനി  കര്ക്കന്,  പന്യൂണ്
തസനികേകേള  അനുവദനിച്ചു  നലകുന്നതനിനന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഇതുമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ടന് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഇല്ല.

(സനി)  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  ടഹകക്കക്ടോടെതനി  മുന്പക്ടോലകേ  ശശ.  ശദ്യക്ടോനകുമക്ടോര്  മുതല
കപര് ഫയല ലചയ  WP(C) No.29618/2005,  5835/2013,  7385/2013,  7881/
2013  നമര്  കകേസുകേളനിലലെ  5-9-2013  തശയതനിയനിലലെ  ലപക്ടോതുവനിധനിനദ്യക്ടോയന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണന് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില കലെക്ടോവര് ഡനിവനിഷന് കക്ടോര്ക്കന്,
പക്ടോര്ട്ടന്/ഫുള  ടടെനമശനനിയല,  ടലെകബ്രറനിയന്  കഗഡന്  -  4  എന്നശ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനന്  17-8-2015  തശയതനിയനിലലെ  ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)നമര്  220/2015/
ലപക്ടോ.വനി.വ.  പ്രകേക്ടോരന  ഒരു  സശന  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  ഉത്തരവക്ടോയനിരുന.  ഇതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില കക്ടോര്ക്കന്,  പന്യൂണ് തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതന് സനബനനിച വനിഷയന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. 

പുത്തൂര്മഠന എ.എന.യു.പനി. സ്കൂളനിലലെ ശശ. വനിപനിന് വനി.ലകേ.-യുലടെ നനിയമനന

138(2206) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ററല ഉപജനില്ലയനിലലെ പുത്തൂര്മഠന എ.എന.യു.പനി.  സ്കൂളനില
1-6-2009  മുതല  തുടെര്ചയക്ടോയനി  കജക്ടോലെനി  ലചയ്തുവരുന്ന  ശശ.  വനിപനിന്.  വനി.  ലകേ.
എന്നയക്ടോളുലടെ  നനിയമനന  ഇതുവലരയുന  അനഗശകേരനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല  എന്ന  കേക്ടോരദ്യന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  1-6-2011  മുതല  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  ശമളന  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്
* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന
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നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന  ലെശവന്  കവക്കന്സനിയനികലെക്കന്  മക്ടോറ്റെനി  നനിയമനിക്കലപ്പെട്ടതനിലന
കപരനില അദ്ധദ്യക്ടോപകേ പക്ടോകക്കജനിലന ടെനിയക്ടോന് ഉളലപ്പെട്ടനിരുന്നനില്ല എന്നതന് ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിലന  9487/എല1/2014  നമര് ഫയലെനില
ടെനിയക്ടോലന നനിയമനന അനഗശകേരനിക്കുന്നതനിനന് അനുകൂലെമക്ടോയനി വകുപ്പെന് മനനി ശനിപക്ടോര്ശ
നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) 2009-10  വര്ഷന മുതല തുടെര്ചയക്ടോയനി അതക്ടോതു സമയലത്ത സര്ക്കക്ടോര്
ഉത്തരവകേള പ്രകേക്ടോരന കുട്ടനികേളുന തസനികേയുന ലെഭദ്യമക്ടോവകേയുന 2015  മക്ടോര്ചന്  31  മുതല
ഒരു വനിരമനിക്കല ഒഴെനിവന് ഉണക്ടോവകേയുന ലചയനിട്ടുന പ്രസ്തുത അദ്ധദ്യക്ടോപകേലന നനിയമനന
അനഗശകേരനിക്കലപ്പെടെക്ടോത്തതനിനന് കേക്ടോരണലമലനന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;  പ്രസ്തുത നനിയമനന
അനഗശകേരനിക്കക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഉണന്.

(സനി&ഡനി)   ശശ.  വനിപനിന്  വനി.ലകേ.  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ പക്ടോകക്കജനില  ഉളലപ്പെടെക്ടോന്
എല്ലക്ടോനലകേക്ടോണന അര്ഹനക്ടോലണനന ടെനിയക്ടോന് 06/09  മുതല 05/2011  വലര തുടെര്ന്ന
അധനികേ  തസനികേ  നനിലെവനിലലണന്നന്  കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോല  ടെനിയക്ടോലന  പക്ടോകക്കജനില
ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകേ  എന്നന്  മുന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി പ്രസ്തുത ഫയലെനില ഉത്തരവക്ടോയനിരുന. എന്നക്ടോല അധദ്യക്ടോപകേ പക്ടോകക്കജുന
അധദ്യക്ടോപകേ  ബക്ടോങ്കുന  കകേക്ടോടെതനി  റദന്  ലചയ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില,  അധദ്യക്ടോപകേ
പക്ടോകക്കജുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഫയല  ലചയ്യക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന  അപ്പെശലെനില
ഉത്തരവക്ടോകുന്ന  മുറയന്  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  അനനര  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കക്ടോന  എന്നന്
തശരുമക്ടോനനിചനിരുന.  അതനിനുകശഷന  പുറലപ്പെടുവനിച  29-1-2016-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്
ഉത്തരവന്  (പനി)  29/16/ലപക്ടോ.വനി.വ.  നമര്  ഉത്തരവനിലലെ  വദ്യവസകേളപ്രകേക്ടോരന
പരനികശക്ടോധനിചന്  നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഡയറകര്ക്കന്
നനിര്കദശന  നലകേനിയനിരുന.  എന്നക്ടോല  പുത്തൂര്മഠന  എ.എന.യു.പനി.എസന്.-ല
1-6-2009  മുതല അധനികേ തസനികേയനിലലെ നനിയമനന തുടെര്ചയക്ടോയനി  അനഗശകേരനിക്കുവക്ടോന്
നനിലെവനില  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  ലപക്ടോതു  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകര്
നനിയമനന നനിരസനിക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്. 

കേണശ്ശേക്ടോനകേടെവന് ലപ്രക്ടോഫ. കജക്ടോസഫന് മുണകശ്ശേരനി സക്ടോരകേ ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂള

139(2207) ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലലെ കേണശ്ശേക്ടോനകേടെവന് ലപ്രക്ടോഫ.കജക്ടോസഫന് മുണകശ്ശേരനി സക്ടോരകേ
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ലകേട്ടനിടെന  കശക്ടോചദ്യക്ടോവസ  കേക്ടോരണന  തകേര്ന്നന്  വശണതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിനന്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെന  പണനിയുന്നതനിനന്  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുകണക്ടോലയനന, എങനില എത്ര തുകേലയനന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സ്കൂള ലകേട്ടനിടെന നനിര്മനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് ഇതുവലര സസശകേരനിച
നടെപടെനികേള എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കുമടെക്ടോലജയല മലെയക്ടോളന മശഡനിയന ടഹസ്കൂള

140(2208) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെന് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില കുമടെക്ടോലജ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില
മലെയക്ടോളന  മശഡനിയന  ടഹസ്കൂള  ഇല്ലക്ടോത്തതനിലന  കുറവന്  പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഞക്ടോയത്തനില മലെയക്ടോളന  മശഡനിയന ടഹസ്കൂള അനുവദനിക്കണലമന്നന്
ആവശദ്യലപ്പെട്ടന്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്  എത്ര നനികവദനങ്ങള ആലരക്ടോലക്ക തന്നനിട്ടുണന്  എനന
അതനികന്മേല സസശകേരനിച നടെപടെനി എനക്ടോലണനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) ഇതുകപക്ടോലലെ മലെയക്ടോളന മശഡനിയന ടഹസ്കൂള ഇല്ലക്ടോത്ത പഞക്ടോയത്തുകേള
കകേരളത്തനില കവലറ എവനിലടെലയങനിലന ഉകണക്ടോ;  എങനില പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ കപരന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ; അത്തരന പഞക്ടോയത്തുകേളനില നനിന്നന് ഇതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് ലെഭനിച
നനികവദനങ്ങളനികന്മേല എനന് നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   ഈ  വനിഷയന  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.  ഇതുസനബനനിചന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നലകുന്നതനിനക്ടോയനി ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഡയറകര്ക്കന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) കുമടെക്ടോലജ പഞക്ടോയത്തനില മലെയക്ടോളന മശഡനിയന ടഹസ്കൂള അനുവദനിക്കണലമന്നന്
ആവശദ്യലപ്പെട്ടന് നനികവദനന നനിലെവനില സര്ക്കക്ടോരനില പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(സനി)  ഉണന്.  മകഞശസരന  നനിയമസഭക്ടോ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  കവക്ടോര്ക്കക്ടോടെനി
പഞക്ടോയത്തനിലന മലെയക്ടോളന മശഡനിയന ടഹസ്കൂളനിലല്ലന്നന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്. പ്രസ്തുത
പഞക്ടോയത്തനില ടഹസ്കൂള അനുവദനിക്കുന്നതനിനന് കവക്ടോര്ക്കക്ടോടെനി ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന് പ്രസനിഡനന്
31-8-2016-ല  സര്ക്കക്ടോരനില  സമര്പ്പെനിച  അകപക്ഷ,  സനസക്ടോനത്തന്  പുതുതക്ടോയനി
സ്കൂളുകേള  തുടെങ്ങുന്നതുന/അപ്കഗഡന്  ലചയ്യുന്നതുന  സനബനനിച്ചുള  25-5-2016-ലലെ
അസക്ടോധക്ടോരണ ഗസറ്റെന് നമര്  985-ാം നമരക്ടോയനി പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുള വനിജക്ടോപനത്തനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ലപക്ടോതു  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകര്ക്കന്
23-9-2016-ല നലകേനിയനിട്ടുണന്. 
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സ്കൂളുകേളുലടെ നവശകേരണന

141(2209) ശശ  .    അബ്ദുല ഹമശദന്  .    പനി  . :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനലത്ത സ്കൂളുകേളുലടെ നനിലെവക്ടോരന ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് എലനങനിലന
പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനികേളക്കന് എനന് തുകേ കവണനിവരുലമന്നന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സ്കൂള  നവശകേരണത്തനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   സനസക്ടോനലത്ത സ്കൂളുകേളുലടെ  നനിലെവക്ടോരന  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുകവണനി
സമഗ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  നവശകേരണ  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ചുവലടെ  കചര്ക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനില  വരുത്തുവക്ടോന്  28-9-2016-ലലെ  സ.ഉ.(പനി)41/16/ആ.സ.വ.
പ്രകേക്ടോരന തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്:

1. 1000 സ്കൂളുകേലള അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര നനിലെവക്ടോരത്തനികലെയന് ഉയര്ത്തുകേ.

2. ടഹസ്കൂള-ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലെത്തനിലള  എല്ലക്ടോ  കക്ടോസന്
മുറനികേളുന  ടഹലടെകേന്  കക്ടോസന്  മുറനികേളക്ടോക്കനി  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന്
പുതനിയ മക്ടോനന നലകുകേ.

3. എല.പനി.-യു.പനി. കക്ടോസ്സുകേളനില ലപക്ടോതു വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളുലടെ പ്രസക്തനി
വശലണടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അധദ്യക്ടോപകേ-രക്ഷകേര്തൃ സനഘടെനകേള,
പൂര്വ വനിദദ്യക്ടോര്തനി സനഘടെനകേള എന്നനിവയുലടെ സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ
കേക്ടോകലെക്ടോചനിത വനികേസനന ഉറപ്പെക്ടോക്കുകേ.

4. 50  വര്ഷന   100  വര്ഷന  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ  സ്കൂളുകേളക്കന്
പ്രകതദ്യകേ  പക്ടോകക്കജന്  അടെനിസക്ടോനത്തനില  സഹക്ടോയന  നലകുകേ.
ഇനഗശഷന് ഭക്ടോഷക്ടോ പഠനത്തനിനന് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന നലകുകേ.

തുടെങ്ങനിയ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനില  വരുത്തുന്നതനിനുള
പ്രക്ടോരനഭ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)   വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനില  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുള  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങള
വദ്യതദ്യസമക്ടോയതനിനക്ടോല  പദ്ധതനി  നനിര്വഹണത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  കൃതദ്യമക്ടോയ  ഫണന്
കേണക്കക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യത്തനില അനനിമ തശരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടനില്ല.

(സനി) പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയനി ഈ വര്ഷന ആയനിരന കകേക്ടോടെനി രൂപ ലചലെവഴെനിചന് പദ്ധതനി
തുടെങ്ങുന്നതനിനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്.
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142(2210) ശശ  .   എന  .   ഉമര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്ന  കശഷന  ഭനിന്നകശഷനിയുള
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള  കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെന്  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോകണക്ടോ  ലവട്ടനിക്കുറച്ചു
ലകേക്ടോകണക്ടോ ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുകണക്ടോ ;

(ബനി)  കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെന് ലവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള തശരുമക്ടോനന എടുത്തതന് മനനിസഭയുലടെ
അനുമതനികയക്ടോലടെയക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ;  അലല്ലങനില നനിലെവനിലള ഏതന് നനിയമപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്
ഐ.ഇ.ഡനി. ലസല്ലനില നനിനന ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇല്ല.

(ബനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

ആദക്ടോയകേരമല്ലക്ടോത്ത വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങള

143(2211) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആദക്ടോയകേരമല്ലക്ടോത്ത വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങലള സനബനനിചന് പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില ഇതു സനബനനിച വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന  ആദക്ടോയകേരമല്ലക്ടോത്ത  സ്കൂളുകേളുലടെ  ഭക്ടോവനി  പ്രവര്ത്തനന
സനബനനിചന് തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  അനധനികൃത  സ്കൂളുകേളലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചക്ടോല
ഇതനിലനക്ടോരു മക്ടോറ്റെന വരുന എന്നന് പ്രതശക്ഷനിക്കുനകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ആദക്ടോയകേരമല്ലക്ടോത്ത വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങലള  സനബനനിചന്  പ്രകതദ്യകേനിചന്
പഠനവന ഭക്ടോവനിപ്രവര്ത്തനങ്ങലള സനബനനിചന് തശരുമക്ടോനവന എടുത്തനിട്ടനില്ല.

(സനി)  കകേരള  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  അവകേക്ടോശ  നനിയമപ്രകേക്ടോരന  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത
സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ല.  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത  സ്കൂളുകേള  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതന്
സനബനനിചന് സര്ക്കക്ടോര് നയപരമക്ടോയ തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിട്ടനില്ല.
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ഭനിന്നകശഷനിയുള വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ പഠനന

144(2212) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഭനിന്നകശഷനിയുള  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  പഠനത്തനിനക്ടോയനി  ഏലതല്ലക്ടോന
രശതനിയനിലെക്ടോണന്  സക്ടോമത്തനികേ  സഹക്ടോയവന  മറ്റുന  നലകേനി  വരുന്നതന്;  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ആകലെക്ടോചനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനിൽ വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   ഒന  മുതല  പനണന്  വലര  കക്ടോസ്സുകേളനിലലെ  ഭനിന്നകശഷനിയുള
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് ബുക്കന്&കസഷനറനി അലെവന്സന് (പ്രതനിവര്ഷന 400 രൂപ), എകസക്ടോര്ട്ടന്
അലെവന്സന്  (പ്രതനിവര്ഷന  750  രൂപ),  റശകഡഴന്  അലെവന്സന്  (പ്രതനിവര്ഷന  500
രൂപ),  യൂണനികഫക്ടോന  അലെവന്സന്  (പ്രതനിവര്ഷന  500  രൂപ),  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്
അലെവന്സന്  (പ്രതനിവര്ഷന  500  രൂപ)  എന്നനിവ  നലകേനിവരുന.  ഇവയന്  പുറലമ
ഒമതന് മുതല പനണന് വലര കക്ടോസ്സുകേളനിലലെ ഭനിന്നകശഷനിയുള വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്
കഹക്ടോസല അലെവന്സന്  (പ്രതനിമക്ടോസന  1,000  രൂപ,  ഒരു വര്ഷകത്തക്കന് പരമക്ടോവധനി
10,000  രൂപ)  സഹക്ടോയ  ഉപകേരണങ്ങള  വക്ടോങ്ങനിക്കുന്നതനിനുള  സക്ടോമത്തനികേ
സഹക്ടോയന  (തുകേ ആവശദ്യലപ്പെടുന്ന ഉപകേരണങ്ങളുലടെ വനിലെയനുസരനിചന്)  എന്നനിവയുന
നലകേനിവരുന.

(ബനി)  ഇല്ല.  100  ശതമക്ടോനന  കകേന്ദ്ര  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയ  ടെനി
പദ്ധതനി നനിലെവനില 60:40 എന്ന അനുപക്ടോതത്തനിലെക്ടോണന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.

ഹയര് ലസക്കണറനി തസനികേ നനിര്ണ്ണയന

145(2213) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഗവണ്ലമനന്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലലെ  ഹയര്  ലസക്കണറനി
തസനികേ നനിര്ണ്ണയന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ ; ഇലല്ലങനില
കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില  നനിലെവനിലള  ഒഴെനിവകേള  മുഴുവന്
പനി.എസന്.സനി.-യന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  എന്തുലകേക്ടോലണന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. തസനികേ നനിര്ണ്ണയ നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി വരുന.

(ബനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര മണ്ഡലെത്തനിലലെ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള

146(2214) ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര ലപരുമഴുതൂര് ഗവണ്ലമനന് സ്കൂളനില ഹയര് ലസക്കണറനി

തുടെങ്ങുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ എന്നറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര ഗവണ്ലമനന്  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കുളനില എസന്.പനി.സനി.-യുലടെ

അകപക്ഷ  നല്കനിലയങനിലന  അനുമതനി  ഇതുവലരയുന  ലെഭനിചനിട്ടനില്ല;  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില

സസശകേരനിചനിട്ടുള നടെപടെനികേള ഏതുവലരയക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനി.എചന്.എസന്.സനി.  സ്കൂളുകേളക്ടോയ

തനിരുപുറന,  പരണനിയന,  അയനിര,  കുളത്തൂര്  സ്കൂളുകേളനിലലെ  ലെക്ടോബന്  സഫൗകേരദ്യങ്ങള

വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന് അടെനിയനരമക്ടോയനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  കപക്ടോലെശസന്  ആസക്ടോനത്തന്  1 -9-2016-നന്  കചര്ന്ന സ്റ്റുഡനന്  കപക്ടോലെശസന്

കകേഡറ്റെന്  പദ്ധതനിയുലടെ കപ്രക്ടോജകന്  മക്ടോകനജന് ലമനന്  കനക്ടോഡല കേമനിറ്റെനിയുലടെ മശറ്റെനിനഗനില

പുതുതക്ടോയനി  സ്കൂളുകേളനില  എസന്.പനി.സനി.  പദ്ധതനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ

പ്രകതദ്യകേ  ഫണന്  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനിലനനിനന  അനുവദനിക്കുന്ന  മുറയന്  ടെനി

അകപക്ഷകേള പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുവക്ടോനുന നനിലെവനില ലെഭനിചനിട്ടുള  അകപക്ഷകേള

ജനില്ലക്ടോ  ഉപകദശകേ  സമനിതനിയുലടെ  പരനികശക്ടോധനയ്ക്കുന  ശനിപക്ടോര്ശയ്ക്കുനകശഷന  സര്ക്കക്ടോര്

ഫണന് അനുവദനിക്കുകേയക്ടോലണങനില പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുന തശരുമക്ടോനനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

പുതുതക്ടോയനി സ്കൂളുകേളനില എസന്.പനി.സനി. പദ്ധതനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ ഫണന്

സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  അനുവദനിക്കുന്ന മുറയന്  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ

ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  ഗവണ്ലമനന്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനില  പദ്ധതനിയുലടെ  ജനില്ലക്ടോ/

സനസക്ടോനതലെ ഉപകദശകേ  സമനിതനി  ശനിപക്ടോര്ശപ്രകേക്ടോരന  സര്ക്കക്ടോര്  അനുവദനിക്കുന്ന

മുറയന് എസന്.പനി.സനി. പദ്ധതനി തുടെങ്ങക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
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(സനി)  പരണനിയന,  കുളത്തൂര്  സ്കൂളുകേളനിലലെ  ലെക്ടോബന്  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള

നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  തനിരുപുറന,  അയനിര  എന്നശ  സ്കൂളുകേളനിലലെ  ലെക്ടോബന്

സഫൗകേരദ്യന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് ബഡ്ജറ്റെന് വനിഹനിതന നനിലെവനില പരദ്യക്ടോപ്തമല്ല. 

ഹയര് ലസക്കണറനി അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ സലെനമക്ടോറ്റെത്തനിനുള മക്ടോനദണ്ഡന

147(2215) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂള  അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  സലെന  മക്ടോറ്റെത്തനിനന്

നനിലെവനിലള മക്ടോനദണ്ഡന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോര് നനിലെവനില വന്നതനിനന് കശഷന പ്രസ്തുത അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ

സലെന മക്ടോറ്റെത്തനിനുള മക്ടോനദണ്ഡന പരനിഷ്കരനിചന് ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  5  വര്ഷത്തനില  കൂടുതല  മക്ടോതൃജനില്ലയനില  കജക്ടോലെനി  ലചയ്തുവരുന്ന

ഹയര്ലസക്കണറനി അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ വനിശദവനിവരങ്ങള ജനില്ല, വനിഷയന, സ്കൂള, കപരന്

എന്നനിവ സഹനിതന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) 5  വര്ഷത്തനില കൂടുതല മക്ടോതൃജനില്ലയനില കജക്ടോലെനി ലചയ്തുവരുന്നവലര മറ്റു

ജനില്ലകേളനികലെക്കന് സലെന മക്ടോറ്റെത്തനിനന് പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 27 -5-2015-ലലെ സ.ഉ.(പനി)നമര്  143/2015/ലപക്ടോ.വനി.വ., 26-10-2015-ലലെ

ജനി.ഒ.(ആര്.റ്റെനി.)  5035/2015/ലപക്ടോ.വനി.വ.  എന്നശ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവകേളപ്രകേക്ടോരന

പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന്  ഹയര്  ലസക്കണറനി

അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  ലപക്ടോതുസലെനമക്ടോറ്റെന  നടെത്തനിവരുന്നതന്.  ടെനി  ഉത്തരവകേളുലടെ

പകേര്പ്പുകേള അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ക്കുന.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  നനിലെവനിലള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേക്ടോരന പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോലത പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന സ്കൂളുകേള

148(2216) ശശ  .   എന  .   എന  .   മണനി :

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷനസശര് :

ശശ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോലത  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന  സ്കൂളുകേലള

നനിയനനിക്കുന്നതനിനന് എലനങനിലന സനവനിധക്ടോനന നനിലെവനിലകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരമുള  സ്കൂളുകേലള  നനിയനനിക്കുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  പുതനിയ

നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിയക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  സനി.ബനി.എസന്.സനി.,  ഐ.സനി.എസന്.സനി.,  ഐ.എസന്.സനി.  സ്കൂളുകേളക്കന്

അനഗശകേക്ടോരന നലകുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടു സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് അനുമതനിക്കക്ടോയുള

വദ്യവസഥകേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ അവകേക്ടോശ നനിയമന 2009-ലലെ ലസക്ഷന് 18 പ്രകേക്ടോരന

അനഗശകേക്ടോരത്തനിനുള  അനുമതനിപത്രന  കനടെക്ടോലത  ഒരു  സ്കൂളുന  സക്ടോപനിക്കക്ടോന്

പക്ടോടുളതല്ല.  ലസക്ഷന്  18  പ്രകേക്ടോരന അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത ഒരു സ്കൂള സക്ടോപനിക്കുകേകയക്ടോ

പ്രവര്ത്തനിക്കുകേകയക്ടോ  അലല്ലങനില  അനഗശകേക്ടോരന  പനിന്വലെനിചകശഷവന  പ്രവര്ത്തനന

തുടെരുകേകയക്ടോ  ലചയ്യുന്ന  ഏലതക്ടോരു  വദ്യക്തനിക്കുന  ഒരുലെക്ഷന  രൂപവലര  ആകേക്ടോവന്ന

പനിഴെയന്  ബക്ടോദ്ധദ്യസനക്ടോവകേയുന  ലെനഘനന  തുടെര്നന  നടെത്തുന്ന  സനഗതനികേളനില

അങ്ങലന  തുടെരുന്ന  ഓകരക്ടോ  ദനിവസകത്തയ്ക്കുന  പതനിനക്ടോയനിരന  രൂപക്ടോവശതന  പനിഴെ

നലകകേണനിവരുന്നതുമക്ടോണന്.  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത  അണ്-എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേലള

നനിയനനിക്കുന്നതനിനന്  സനസക്ടോനത്തന്  പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി  നടെപടെനികേലളക്ടോനന

സസശകേരനിചനിട്ടനില്ല.

(സനി)  സനി.ബനി.എസന്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസന്.ഇ.,  ലഎ.എസന്.സനി.  സ്കൂളുകേളക്കന്

അനഗശകേക്ടോരന നലകുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ട വദ്യവസകേള ഉളലക്കക്ടോളളനിച്ചുലകേക്ടോണള

ഉത്തരവകേള അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ക്കുന.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന് 
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വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില പക്ടോഠപുസകേ വനിതരണന

149(2217) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഓണപ്പെരശക്ഷ കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില പക്ടോഠ പുസകേ വനിതരണന
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടനിലല്ലന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എത്ര ശതമക്ടോനന പക്ടോഠപുസകേങ്ങള ഇതനിനകേന വനിതരണന ലചയ്തുലവനന
ഇനനി എത്ര പുസകേങ്ങള ആവശദ്യമുലണനന കേണക്കുകേള സഹനിതന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ &ബനി)  പക്ടോഠപുസകേ  വനിതരണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  ചനിലെ  പരക്ടോതനികേള
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടതനിലനത്തുടെര്ന്നന്  ആയതന്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുന  ഓണപ്പെരശക്ഷയന്
മുന്പക്ടോയനിത്തലന്ന  പക്ടോഠപുസകേങ്ങള  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകേയുന ലചയനിരുന. അഞ്ചുലെക്ഷത്തനിലെധനികേന പുസകേങ്ങള ആവശദ്യമുളതനില
92,000  പുസകേങ്ങളുലടെ  കുറവമക്ടോത്രകമ  ഉണക്ടോയനിരുനള.  ഇവ  വശണന  അചടെനിചന്
വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്. 

ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സനരക്ഷണന

150(2218) ശശ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സനരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി,  സര്ക്കക്ടോര്  ഖജനക്ടോവനില  നനിനന
ശമളന പറ്റുന്ന ജശവനക്കക്ടോരുലടെ കുട്ടനികേലള ലപക്ടോതു വനിദദ്യക്ടോലെയത്തനില പഠനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്
നനിയമ നനിര്മക്ടോണന നടെത്തക്ടോന് ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇക്കക്ടോരദ്യന നനിലെവനില സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 

ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയുലടെ സനരക്ഷണന

151(2219) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലെലയ  സനരക്ഷനിക്കക്ടോന്  കവണ  നടെപടെനിയുലടെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അടെച്ചുപൂട്ടക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിച എത്ര സ്കൂളുകേള സര്ക്കക്ടോര് ഏലറ്റെടുത്തു;  അവ
ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന് ജനില്ല തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട കകേക്ടോടെതനി വനിധനികേളുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില അടെച്ചുപൂട്ടനിയ നക്ടോലെന്

സ്കൂളുകേള;  മലെക്ടോപ്പെറമന്  എ.യു.പനി.  സ്കൂള,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ല,  പക്ടോലെക്ടോട്ടന്   എ.യു.പനി.

സ്കൂള,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ല,  മങ്ങക്ടോട്ടുമുറനി  എ.എന.എല.പനി.  സ്കൂള,  മലെപ്പുറന  ജനില്ല,

കേനിരക്ടോലൂര്  പനി.എന.എല.പനി.  സ്കൂള,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ല  സര്ക്കക്ടോര്  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനുള

വനിജക്ടോപനന  27-7-2016-ലലെ  1332-ാം  നമര്  കകേരള  അസക്ടോധക്ടോരണ ഗസറ്റെനില

എസന്.ആര്.ഒ.  509/2016  നമരക്ടോയനി  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന   നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന

തശരുമക്ടോനനിചന് ഉറപ്പെനിക്കുന്ന തശയതനി മുതല കമല സ്കൂളുകേള പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന സര്ക്കക്ടോരനില

നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയനിരനിക്കുലമന്നന്  പ്രസ്തുത  വനിജക്ടോപനന  കഭദഗതനിലചയന്  5-8-2016-ലലെ

1383-ാം  നമര്  കകേരള  അസക്ടോധക്ടോരണ  ഗസറ്റെനില  എസന്.ആര്.ഒ.  524/2016

നമരക്ടോയനി പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്. 

വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള പദ്ധതനികേള

152(2220) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില

നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള പദ്ധതനികേള എലനക്ടോലക്ക;

(ബനി)  ഓകരക്ടോ  പദ്ധതനിയുലടെയുന  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശന,  മക്ടോനദണ്ഡന  എന്നനിവ

വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനിലലെ  മലെയക്ടോളന,  ഇനഗശഷന്,  ഗണനിതന,  ശക്ടോസ്ത്രന

എന്നശ  വനിഷയങ്ങളുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരന  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള  പദ്ധതനികേള

എസന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.-യുലടെ സഹകേരണകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത,

വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  പ്രകൃതനിലയക്കുറനിചന്  കൂടുതല  പരനിജക്ടോനന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി

"ലലജവലലവവനിധദ്യ ഉദദ്യക്ടോനന  - വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില" എന്ന മലറ്റെക്ടോരു പദ്ധതനിക്കുന രൂപന

നലകേനിവരുന. വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങലള  മനികേവനിലന കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കുന്നതനിനന് സമഗ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ

പദ്ധതനിക്കുന  ഓകരക്ടോ  മണ്ഡലെത്തനിലലെയുന  ഒരു  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂള  അനര്കദശശയ

നനിലെവക്ടോരത്തനികലെയന്  ഉയര്ത്തക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിക്കുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.  ഇതനിലന

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഓകരക്ടോ സ്കൂളനിലന 8 മുതല 12 വലരയുള കക്ടോസ്സുകേള ലലഹലടെകേന് ആക്കക്ടോന്

തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  2016-17  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷത്തനില  ഒരു  അസനബനി  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില ഏഴെന്  സ്കൂളുകേള എന്ന കമത്തനില സനസക്ടോനലത്ത  140  അസനബനി
നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെങ്ങളനിലെക്ടോയനി  980  സ്കൂളുകേളനില  50,000  രൂപ വശതന  വനിനനികയക്ടോഗനിചന്
"ലലജവലലവവനിധദ്യ ഉദദ്യക്ടോനന-വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില"  എന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്. ലലജവലലവവനിധദ്യത്തനിലന സകന്ദശന  കുട്ടനികേളനിലമക്ടോത്രന ഒതുക്കക്ടോലത
സമൂഹത്തനില  മുഴുവന്  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണന്  പദ്ധതനിയനിലൂലടെ  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.
ലലജവലലവവനിദ്ധദ്യ ഉദദ്യക്ടോനത്തനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ സലെമുള വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങലളയക്ടോണന്
പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതന്.  ഓകരക്ടോ  അസനബനി  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഒരു  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളനിലന  അനര്കദശശയ  നനിലെവക്ടോരത്തനികലെയന്
ഉയര്ത്തുവക്ടോനക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദശനിക്കുന്നതന്.  എന.എല.എ.-മക്ടോരുലടെ  വനികേസന
ഫണന്, ആര്.എന.എസന്.എ./എസന്.എസന്.എ. തുകേയനിലനനിനള ഭക്ടോഗന, കസക്ടോണ്സര്ഷനിപ്പെന്,
സന്നദ്ധ സനഘടെനകേള തുടെങ്ങനി സമൂഹത്തനിലലെ എല്ലക്ടോവരുലടെയുന പനിന്തുണകയക്ടോടുകൂടെനി
പ്രസ്തുത പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ആഗഹനിക്കുന. 

സനരക്ഷനിതക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ കേണക്കുകേള

153(2222) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  നനിലെവനിലള  സനരക്ഷനിതക്ടോദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  കേണക്കുകേള
ജനില്ലതനിരനിചന് ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവലര  പുനരധനിവസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്
സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ ഫനികകഷന് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില ഒഴെനിവള
സര്ക്കക്ടോര്-എയനിഡഡന് വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനില ഇവലര അടെനിയനരമക്ടോയനി പുനര്വനിനദ്യസനിക്കക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ജനില്ലതനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിട്ടുണന്.

(ബനി) സനരക്ഷനിത ജശവനക്കക്ടോരുലടെ പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന സനബനനിചന് വനിശദമക്ടോയ
മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള 5-8-2016-ലലെ സ.ഉ.(പനി)നമര് 134/2016/ലപക്ടോ.വനി.വ.  നമര്
സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  സനരക്ഷനിത ജശവനക്കക്ടോരുലടെ പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന സനബനനിച പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അനനിമഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.  എന്നക്ടോല  റനിട്ടന്  ലപറ്റെശഷന്  നമര്  27337/16-ല  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയുലടെ നനിര്കദശപ്രകേക്ടോരന നനിലെവനില പുനര്വനിനദ്യക്ടോസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തക്ടോല്ക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിലന ഗുണനനിലെവക്ടോരന ഉയര്ത്തല

154(2223) ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖക്ടോദര് :
ശശമതനി വശണക്ടോ കജക്ടോര്ജന് :
ശശ  .   ആനണനി കജക്ടോണ് :
ശശ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദശപന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിലന ഗുണനനിലെവക്ടോരന പരനികശക്ടോധനക്ടോ
വനികധയമക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില അതനിലന വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി) ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയുലടെ നനിലെവക്ടോരന ഉയര്ത്തക്ടോനക്ടോയനി എലനക്ടോലക്ക
പദ്ധതനികേളക്ടോണുളതന്;

(സനി)  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനി  നവശകേരണത്തനിനന്  ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള  സനവനിധക്ടോനന
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;  പഠനിതക്ടോക്കലള സക്ടോകങതനികേജക്ടോനമുളവരക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതു കപക്ടോലലെ
തലന്ന സക്ടോമൂഹനികേ കബക്ടോധമുളവരക്ടോക്കനിത്തശര്ക്കക്ടോന് ഉതകുന്ന പക്ടോഠദ്യകമന രൂപശകേരനിക്കക്ടോന്
ശമമുണക്ടോകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)   ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിലന  ഗുണനനിലെവക്ടോരലത്ത  സനബനനിചന്
എസന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  ഉളലപ്പെലടെ  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേള പഠനന  നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.
സനസക്ടോനലത്ത  ലപക്ടോതുവനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങളനിലലെ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ ഗുണനനിലെവക്ടോരന വര്ദ്ധനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനികേള  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുന  അതനിന്പ്രകേക്ടോരന  പക്ടോഠ
പുസകേങ്ങള  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കുട്ടനികേളക്കന്  വനിതരണന  ലചയ്യുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.
ഇകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  അദ്ധദ്യക്ടോപകേലര  ശക്ടോക്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ലമചലപ്പെട്ട  പരനിശശലെനന
നലകേനിവരുന്നകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന ലഎ.റ്റെനി. അധനിഷനിത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ലഎ.റ്റെനി.@സ്കൂളനിലന കനതൃതസത്തനില സക്ടോര്ട്ടന് കക്ടോസന് റുന തുടെങ്ങനി നനിരവധനി പദ്ധതനികേള
ആസൂത്രണന  ലചയന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  കൂടെക്ടോലത  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങള
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പക്ടോന്ഫണന്,  എസന്.എസന്.എ.,  ആര്.എന.എസന്.എ.
എന്നനിവയുലടെ ഫണകേള ഉപകയക്ടോഗനിചന് പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുനണന്. അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര
നനിലെവക്ടോരത്തനികലെക്കന് ഉയര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി 1000 സ്കൂളുകേലള ലതരലഞ്ഞെടുത്തന് അതനിലന
പ്രവര്ത്തനവന ആരനഭനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.  ഗുണകമന്മേക്ടോ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  വനിവനിധ  കേര്മപരനിപക്ടോടെനികേലള  അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനി
എസന്.സനി.ഇ.ആര്.ടെനി.  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  വനിവനിധ  പരനിപക്ടോടെനികേളക്കന്  രൂപന
നലകേനിയനിട്ടുണന്. 
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• സമഗ ഗുണകമന്മേക്ടോ വനിദദ്യക്ടോലെയക്ടോസൂത്രണ പദ്ധതനി

• ലലപ്രമറനിതലെത്തനില  ഇനഗശഷന്  പഠനന  ലമചലപ്പെടുത്തു
ന്നതനിനുള അദ്ധദ്യക്ടോപകേ ശക്ടോക്തശകേരണ പരനിപക്ടോടെനി

• പഠനത്തനില  പനികന്നക്ടോക്കന  നനിലക്കുന്ന  കുട്ടനികേളക്കക്ടോയനി
ലലപ്രമറനി-  ലസക്കനറനി  തലെങ്ങളനില  പ്രകതദ്യകേ  പഠന
പരനിപക്ടോടെനി 

• ആറക്ടോയനിരകത്തക്ടോളന  ലലപ്രമറനിതലെ  പ്രഥമക്ടോധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്
ഗുണകമന്മേക്ടോ വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ശക്ടോക്തശ
കേരണ പരനിപക്ടോടെനി

• കക്ടോസന്തലെ  കമക്ടോണനിറ്റെറനിനഗനിനുന  സ്കൂളതലെ  കമക്ടോണനിറ്റെറനിന
ഗനിനുന  സനിരന  സനവനിധക്ടോനത്തനിനന്  രൂപകരഖയുന  കേര്മ
പരനിപക്ടോടെനിയുന

ലഎ.റ്റെനി.  അധനിഷനിത  പഠനന  ശക്തമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
ലലപ്രമറനി  കക്ടോസുകേളനികലെക്കന്  ആകനിവനിറ്റെനി  പുസകേങ്ങള
ലഎടെനി@സ്കൂളനിലന  സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
യനിട്ടുണന്. 

(സനി) പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനികേള പരനിഷ്കരനിക്കുകേയുന അതനിന്പ്രകേക്ടോരന പക്ടോഠപുസകേങ്ങള
വനിതരണന  നടെത്തുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.  പുതനിയ  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനി  പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലടെ
കുട്ടനികേളക്കന് കൂടുതല ഗുണകമന്മേയുള വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന. കൂടെക്ടോലത കുട്ടനികേലള സക്ടോകങതനികേ ജക്ടോനമുളവരക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിനക്ടോയനി
ലഎ.റ്റെനി.  അധനിഷനിത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിനന്  ഉഫൗന്നല  നലകേനിലക്കക്ടോണന്  വനിവനിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലഎറ്റെനി@സ്കൂളനിലന  കനതൃതസത്തനില  നലകേനിവരുന.  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനി
പരനിഷ്കരണത്തനിലൂലടെ കുട്ടനികേലള പഫൗരകബക്ടോധമുളവരുന കദശകസ്നേഹനികേളുമക്ടോക്കുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രകതദ്യകേ
പരനിഗണന  നലകേനിവരുന.  സര്ക്കക്ടോര്  സ്കൂളുകേലള  അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര  നനിലെവക്ടോരമുള
സ്കൂളുകേളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേളുന ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  കൃഷനി വകുപ്പെനിലനയുന
ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പെനിലനയുന  ആകരക്ടോഗദ്യ  വകുപ്പെനിലനയുലമക്ടോലക്ക  കനതൃതസത്തനില
കക്ടോസ്സുകേളുന ലസമനിനക്ടോറുകേളുന മറ്റെന് കബക്ടോധവത്ക്കരണ പദ്ധതനികേളുന നടെത്തനിവരുനണന്.

വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനില്ലക്ടോത്ത അനക്ടോദക്ടോയകേരമക്ടോയ വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങള

155(2224) ലപ്രക്ടോഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖക്ടോദര് :
ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷന് :
ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോരനിലന  നനിബനന  പ്രകേക്ടോരന  ആവശദ്യത്തനിനന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനില്ലക്ടോത്ത
അനക്ടോദക്ടോയകേരലമന്നന്  മുദകുത്തലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങലള  സനബനനിചന്  എലനങനിലന
പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;



അനുബനന 693

(ബനി)  ഇത്തരന സ്കൂളുകേളുലടെ മുകന്നക്ടോട്ടുള പ്രവര്ത്തനന സനബനനിചന് എലനങനിലന
തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോലത  പ്രവര്ത്തനിയ്ക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളലക്കതനിലര  കേര്ശന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചക്ടോല കമലപ്പെറഞ്ഞെ പ്രകേക്ടോരമുള സ്കൂളുകേളക്കന് ഗുണകേരമക്ടോകുലമന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) അനക്ടോദക്ടോയകേരലമന്നന് കേലണത്തനിയ വനിദദ്യക്ടോലെയങ്ങലളക്കുറനിചന് പ്രകതദ്യകേനിചന്
പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല. കകേരള വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ അവകേക്ടോശ നനിയമപ്രകേക്ടോരന അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത
സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കക്ടോന് പക്ടോടെനില്ല.  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത സ്കൂളുകേള നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതന്
സനബനനിചന് സര്ക്കക്ടോര് നയപരമക്ടോയ തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിട്ടനില്ല.

(സനി)  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത  സ്കൂളുകേള  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്
സര്ക്കക്ടോര് നയപരമക്ടോയ തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിട്ടനില്ല. 

ഏരനിയക്ടോ ഇനന്സശവന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന

156(2225) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഏരനിയക്ടോ ഇനന്സശവന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന  (എ.ഐ.പനി.)  പദ്ധതനിയനില ഇകപ്പെക്ടോള
സനസക്ടോനത്തന് എത്ര സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്;

(ബനി) സ്കൂളുകേളുലടെ കപരന്, സനിതനി ലചയ്യുന്ന ജനില്ല എന്നനിവ വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില  കജക്ടോലെനിലചയ്യുന്ന  ഏതക്ടോനുന  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്
വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി ശമളന ലെഭനിക്കക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യന പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി) എങനില ഇതു പരനിഹരനിക്കക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള ടകേലകേക്ടോള്ളുന;
വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 33 സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.

(ബനി)  മലെപ്പുറന,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്,  വയനക്ടോടെന് എന്നശ
അഞന്  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോണന്  ഏരനിയ  ഇനന്സശവന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോന  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെട്ട
സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതന്. വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിട്ടുണന്.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(സനി&ഡനി) ഉണന്.  സര്ക്കക്ടോര് അനഗശകൃത 238 തസനികേകേളനില കജക്ടോലെനിലചയ്യുന്ന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  കൃതദ്യമക്ടോയനി  ശമളന  നലകുനണന്.  അധനികേ  തസനികേകേളനില
മക്ടോകനജര്മക്ടോര് സര്ക്കക്ടോരനിലന അനുമതനി കൂടെക്ടോലത നനിയമനന നടെത്തനിയ അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്
ശമളന  നലകുന്നനില്ല.  ഇത്തരത്തനില  നടെത്തനിയ  നനിയമനങ്ങള  സനബനനിച
വനിശദക്ടോനശങ്ങള പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്. 

സനസക്ടോനലത്ത 8 മുതല 12 വലര കക്ടോസ്സുകേള ലലഹലടെകേന് ആക്കുന്നതനിനന്
പദ്ധതനി

157(2227) ശശ  .    കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എല്ലക്ടോ  സ്കൂളുകേളനിലന  8  മുതല  12  വലര  കക്ടോസ്സുകേള
ടഹലടെകേന്  ആക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  ഇവനിടെങ്ങളനിലലെ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യന
വനികേസനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയക്ടോലണങനില  ആര്ക്കക്ടോണന്  ഇതനിലന
ചുമതലെലയനന ഈ വര്ഷന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുനകണക്ടോലയനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  സമഗ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  നവശകേരണ  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
സനസക്ടോനലത്ത  എല്ലക്ടോ  സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന്  സ്കൂളുകേളനിലന  എട്ടന്  മുതല  പനണന്
വലരയുള കക്ടോസ്സുകേള അടുത്ത രണന് വര്ഷനലകേക്ടോണന് ലലഹലടെകേന് കക്ടോസന് മുറനികേളക്ടോക്കനി
പഠനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന് പുതനിയ മക്ടോനന നലകേക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന. വനിവനിധ സ്കൂളുകേളനിലലെ
അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യവനികേസനന  സനബനനിച  വനിഷയന  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.
പദ്ധതനി  നനിര്വഹണന  ലസഷദ്യല  പര്പ്പെസന്  ലവഹനിക്കനിള  മുകഖന  നടെത്തക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന.  സനസക്ടോനലത്ത  ലഎടെനി@സ്കൂള  കപ്രക്ടോജകക്ടോണന്  ഇതനിനന്  കമലകനക്ടോട്ടന
വഹനിക്കുന്നതന്. 

വക്ടോടെകേലക്കട്ടനിടെത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ആര്ട്സന് & സയന്സന് കകേക്ടോകളജുകേള

158(2228) ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് അനുവദനിച ആര്ട്സന്  &  സയന്സന്
കകേക്ടോകളജുകേള  പലെതുന  വക്ടോടെകേ  ലകേട്ടനിടെത്തനില  വളലര  അസഫൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോലടെ
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേക്ടോകളജുകേളനില ലകേട്ടനിടെ-ഭഫൗതനികേ സഫൗകേരദ്യങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേ-അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ നനിയമനങ്ങളക്കുന പ്രകതദ്യകേ ഫണന് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉലണങനില വനിശദവനിവരങ്ങള നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്  യു.ജനി.സനി.  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ
എന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനന്
College Infrastructure Upgradation Programme (CIUP) എന്ന ശശര്ഷകേത്തനില
ഫണന് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്. കകേക്ടോകളജുകേളനിലനനിനന ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള ലെഭനിക്കുന്നതനുസരനിചന്
ഫണന് അനുവദനിക്കുനണന്. ഇഫൗ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന CIUP ശശര്ഷകേത്തനിലനനിനന
പ്രസ്തുത കകേക്ടോകളജുകേളക്കക്ടോയനി അനുവദനിച ഫണനിലന വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി*

കചര്ക്കുന.  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ-അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ  നനിയമനങ്ങളക്കന്  പ്രകതദ്യകേ  ഫണന്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി) ഇല്ല.

കേട്ടന് ഓഫന് മക്ടോര്ക്കന്

159(2229) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നനിലെവനില  എഞനിനശയറനിനഗന്  പ്രകവശനത്തനിനുള  റക്ടോങന്  ലെനിസനില
ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള 'കേട്ടന് ഓഫന് മക്ടോര്ക്കന്' എത്രയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മക്ടോര്ക്കന് പരനിധനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  എഞനിനശയറനിനഗന് പ്രകവശനപ്പെരശക്ഷയനിലലെ ഒനന രണന കപപ്പെറുകേളക്കന്
കുറഞ്ഞെതന്  10  മക്ടോര്ക്കന്  വശതന  കനടെനിയനിരനിക്കണന.  എന്നക്ടോല  എസ് സനി./എസ് ടെനി.
വനിഭക്ടോഗത്തനില വരുന്ന വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് കുറഞ്ഞെ മക്ടോര്ക്കന് പരനിധനിയനില്ല.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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നക്ടോകേന് (എന്.എ.എ.സനി.)

160(2230) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) നക്ടോഷണല അസസന്ലമനന് ആനന് അലകഡനികറ്റെഷന് കേഫൗണ്സനില(നക്ടോകേന്)
സനഘത്തനിലന പരനികശക്ടോധനയുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് ലമക്ടോകകേരനി ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനില
ഇതനിനകേന ലചയനിട്ടുള മുലന്നക്ടോരുക്കങ്ങള എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  കകേക്ടോകളജനില പുതനിയ കകേക്ടോഴ്സുകേള അനുവദനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിയ്ക്കുനകണക്ടോ;
എങനില ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവനിലടെ  ഭഫൗതനികേ  സഫൗകേരദ്യന  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള സസശകേരനിയ്ക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  നനിലെവനില ഈ  കകേക്ടോകളജനില ഉള ഡനിഗനി കകേക്ടോഴ്സുകേള ഏലതക്ടോലക്കയക്ടോലണനന
'നക്ടോകേന് -ലന ഏതു കഗഡക്ടോണന് കകേക്ടോകളജനിനുളലതനന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  സയന്സന്  ഡനിഗനി  കകേക്ടോഴ്സുകേള  ഒനനതലന്ന  ഈ  കകേക്ടോകളജനിലെനിലല്ലന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(എഫന്)  ഇതന്  സയന്സന്  ഐചനികേ  വനിഷയമക്ടോലയടുത്തന്  പസന്-ടൂ  കകേക്ടോഴന്
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്ന  കുട്ടനികേളുലടെ  ഉപരനിപഠനലത്ത  പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുലമന്നതന്
പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ജനി)  എങനില  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  എലനക്ടോലക്ക  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നക്ടോകേന്  സനഘത്തനിലന  പരനികശക്ടോധനയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  ലമക്ടോകകേരനി
ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനില കസറ്റെന് പക്ടോന് ഫണന് ഉപകയക്ടോഗനിചന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന്
വനിവനിധ നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തനിവരനികേയുന പഠന ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുലമന്റുകേളുലടെ
ലലടെലെനിനഗന്,  ലസമനിനക്ടോര്  ഹക്ടോളനിലന  ഫക്ടോബ്രനികക്കഷന്  പ്രവൃത്തനി  എന്നനിവ
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകേയുന കൂടെക്ടോലത ലപയനിനനിനഗന് കജക്ടോലെനി പുകരക്ടോഗമനിക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി) ലമക്ടോകകേരനി ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനില ബനി.എ. മലെയക്ടോളന, ബനി.എസന്.സനി.
ലകേമനിസ്ട്രനി, എന.കകേക്ടോന.,  എന.എ. ഹനിസറനി എന്നശ കകേക്ടോഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.

(സനി)  ഇഫൗ കകേക്ടോകളജനിലലെ ഭഫൗതനികേസഫൗകേരദ്യന ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി കസറ്റെന്
പക്ടോന് ഫണനിലലെ വനിവനിധ ശശര്ഷകേങ്ങളനിലനനിനന തുകേ അനുവദനിച്ചുവരുനണന്.
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(ഡനി)  നനിലെവനില ഇഫൗ കകേക്ടോകളജനില ബനി.എ.  ബനിസറനി,  ബനി.എ.  ഫങ്ഷണല
ഇനഗശഷന്,   ബനി.എസന് സനി.  ഗണനിതശക്ടോസ്ത്രന,  എന.എ.  ഇനഗശഷന്,  ബനി.ബനി.എ.,
എന.എസന് സനി. ഗണനിതശക്ടോസ്ത്രന എന്നനി കകേക്ടോഴ്സുകേള ഉണന്. നക്ടോക്കനിലന 'ബനി' കഗഡക്ടോണന്
ഇഫൗ കകേക്ടോകളജനിനുളതന്.

(ഇ)  ബനി.എസന് സനി.  ഗണനിതശക്ടോസ്ത്രന,  എന.എസന് സനി.  ഗണനിതശക്ടോസ്ത്രന  എന്നശ
സയന്സന് ഡനിഗനി കകേക്ടോഴ്സുകേള ഇഫൗ കകേക്ടോകളജനില നനിലെവനിലണന്.

(എഫന്&ജനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

ദനിവസ കവതന അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്

161(2231) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനില  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്ന  ദനിവസ  കവതന
അധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  കവതനത്തനിനന്  ഉയര്ന്ന  പരനിധനിയുകണക്ടോലയന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഉലണങനില പരനിധനി എത്ര രൂപയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ദനിവസ  കവതനക്കക്ടോരുലടെ  കവതന  പരനിധനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  കയക്ടോഗദ്യതകേള  ഇല്ലക്ടോത്ത  ദനിവസ  കവതന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന് മണനികറനില  300  രൂപ നനിരക്കനില പരമക്ടോവധനി  20,740  രൂപയുന
അസനിസനന്  ലപ്രക്ടോഫസര്  തസനികേയനികലെക്കന്  നനിയമനിക്കലപ്പെടെക്ടോന്  കയക്ടോഗദ്യതയുള
ദനിവസകവതന  അദ്ധദ്യക്ടോപകേര്ക്കന്  മണനികറനില  500  രൂപ  നനിരക്കനില  പരമക്ടോവധനി
25,000 രൂപയുമക്ടോണന് നനിലെവനില നലകേനിവരുന്നതന്.

(ബനി) നനിലെവനില പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 

ശശ. സജനിന് കപക്ടോളനിലന നനിയമനന

162(2232) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോതമനഗലെന  എന.എ.  കകേക്ടോകളജനില കകേക്ടോകമക്ടോഴന്  വനിഭക്ടോഗന  ലെക്ചറക്ടോയനി
യൂണനികവഴനിറ്റെനിയുലടെ  അനഗശകേക്ടോരകത്തക്ടോലടെ  നനിയമനിതനക്ടോയ  ശശ.  സജനിന്  കപക്ടോളനിലന
നനിയമനന  വര്ഷങ്ങള  പനിന്നനിട്ടനിട്ടുന  അനഗശകേക്ടോരന  നലകേനി,  ശമളന  നലകുന്നതനിനന്
അനുമതനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോത്തതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇകദഹത്തനിലന അകപക്ഷയനികന്മേല നനിയമനന അനഗശകേരനിച്ചു നലകുന്നതനിനക്ടോയനി
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?



698 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  കകേക്ടോതമനഗലെന  എന.എ.  കകേക്ടോകളജനില  കകേക്ടോകമഴന്  വനിഭക്ടോഗന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേനക്ടോയ  ശശ.  സജനിന്  കപക്ടോളനിലന  നനിയമനത്തനിനന്  യൂണനികവഴനിറ്റെനി
അനഗശകേക്ടോരന നലകേനിയനിരുനലവങനിലന നനിശ്ചനിത കജക്ടോലെനിഭക്ടോരത്തനിലന അഭക്ടോവത്തനില
അകദഹത്തനിനന് സര്ക്കക്ടോര് നനിയമനക്ടോനഗശകേക്ടോരന നലകുകേയുണക്ടോയനില്ല.  ഇതനിലനതനിലര
അകദഹന  ബഹു.  ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയനില കകേസന്  ഫയല ലചയ്യുകേയുണക്ടോയനി.  WP(C)
5135/15 -കന്മേലള  ഇടെക്കക്ടോലെ  ഉത്തരവനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  03/2015  മുതല
പ്രതനിമക്ടോസ ശമളന അനുവദനിചന് നലകുനണന്.

(ബനി)  നനിയമനക്ടോനഗശകേക്ടോരന  നലകേണലമന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടന്  ശശ.  സജനിന്  കപക്ടോള
സമര്പ്പെനിച അകപക്ഷയനികന്മേല കകേക്ടോകളജന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെന് ഡയറകര് 1-10-2016-ലലെ
കേത്തന് പ്രകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയ ശനിപക്ടോര്ശ പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. 

ലമക്ടോകകേരനി ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനിലന ചുറ്റുമതനില നനിര്മക്ടോണന

163(2233) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലമക്ടോകകേരനി ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനിലന ചുറ്റുമതനില നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനിക്കന്
സര്ക്കക്ടോര്  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുന  പ്രവൃത്തനി  ഇതുവലര  ആരനഭനിക്കക്ടോത്ത
സക്ടോഹചരദ്യന എനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏതു  വര്ഷമക്ടോണന്  ഭരണക്ടോനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടുളതന്;  പ്രവൃത്തനിയുലടെ
എസനികമറ്റെന് തുകേ എത്രയക്ടോയനിരുന എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ:

(സനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  കേക്ടോരദ്യങ്ങള  ഇകപ്പെക്ടോള  ഏതു
ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്;

(ഡനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കക്ടോനക്ടോകുകമക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  ചുറ്റുമതനില
നനിര്മക്ടോണ കേക്ടോരദ്യത്തനില എന്തു നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന; വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലമക്ടോകകേരനി ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനിലന ചുറ്റുമതനില നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനി
കനരലത്ത രണന് തവണ ലടെണര് ലചയ്യുകേയുന ഒരു പ്രക്ടോവശദ്യന കേസകട്ടഷന് വനിളനിക്കുകേയുന
ലചയനിട്ടുന കേരക്ടോറുകേക്ടോര് ഏലറ്റെടുക്കുകേയുണക്ടോയനില്ല.

(ബനി) 2014-ലെക്ടോണന് ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിചതന്. ഭരണക്ടോനുമതനി തുകേയുന എസനികമറ്റെന്
തുകേയുന 10 ലെക്ഷന രൂപയക്ടോണന്.
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(സനി)  ഇഫൗ പ്രവൃത്തനി 30-8-2016-നന് കേസകട്ടഷന് വനിളനിചകപ്പെക്ടോള 9.8  ശതമക്ടോനന
എസനികമറ്റെന്  കററ്റെനിലനക്കക്ടോള  കൂടെനിയ  നനിരക്കനില  ഒരക്ടോള  ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടുണന്.  അതന്
അനഗശകേക്ടോരത്തനിനന്  സമര്പ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി എകനികേന്യൂട്ടശവന്  എഞനിനശയറുലടെ ആഫശസനില
എല.എന.ആര്. എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.

(ഡനി)  ലടെണര് അനഗശകേരനിചന് ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് ലസലെക്ഷന് കനക്ടോട്ടശസന് നലകേനി
എഗനിലമനന് വചന് പ്രവൃത്തനി ആരനഭനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

എയ്ഡഡന് കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ നനിയമനങ്ങളക്കന് സനവരണന

164(2234) ശശ  .   ലകേ  .   എസന്  .   ശബരശനക്ടോഥന് :
ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് :
ശശ  .    വനി  .    എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എയ്ഡഡന്  കകേക്ടോളജുകേളനിലലെ  നനിയമനങ്ങളക്കന്  സനവരണന
ഏര്ലപ്പെടുത്തുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  ഇതു സനബനനിചന് നനിയമസഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ
പ്രകമയത്തനികന്മേല സസശകേരനിച നടെപടെനി വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ ;

(ബനി)  എയ്ഡഡന്  കകേക്ടോളജുകേളനില  ഇകപ്പെക്ടോഴുള  അദ്ധദ്യക്ടോപകേ-  അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ
തസനികേകേളനില  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്ന  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട
ജശവനക്കക്ടോര്  എത്രയക്ടോണന്;  ആലകേ  ജശവനക്കക്ടോരനില  ഇവര്  എത്ര  ശതമക്ടോനമക്ടോണന്;
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  നനിയമസഭ  പ്രകമയന  പക്ടോസക്ടോക്കനിയതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി) എയ്ഡഡന് കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ അദ്ധദ്യക്ടോപകേ-അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ തസനികേകേളനില
കജക്ടോലെനിലചയ്യുന്ന  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ
കമഖലെ തനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ലഡപന്യൂട്ടനി ഡയറകകററ്റെന് 

അദ്ധദ്യക്ടോപകേ ജശവനക്കക്ടോര്
എസന്.സനി./എസന്.ടെനി.

അനദ്ധദ്യക്ടോപകേ ജശവനക്കക്ടോര്
എസന്.സനി./എസന്.ടെനി.

എണ്ണന ശതമക്ടോനന എണ്ണന ശതമക്ടോനന 

ലകേക്ടോല്ലന 21 0.12 24 0.32

കകേക്ടോട്ടയന 9 0.56 7 0.87

തൃശ്ശൂര് 19 1.7 4 0.9

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് 20 1.15 6 0.71

എറണക്ടോകുളന 5 0.36 13 2.1
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ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനില കകേക്ടോകളജുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനി

165(2235) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനില ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയനില
ആര്ട്സന്  &  സയന്സന്  കകേക്ടോകളകജക്ടോ,  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളകജക്ടോ  ഇല്ലക്ടോലയന്ന
കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) 13 ടഹസ്കൂളുന, 11 ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുന, 2 ലവക്ടോകക്കഷണല ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലനന്മേക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  ഒരു
ആര്ട്സന്  &  സയന്സന് കകേക്ടോകളജന്,  ഒരു എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജന്,  ഒരു കപക്ടോളനി
ലടെകനികേന്  കകേക്ടോകളജന്  എന്നനിവ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില നനിലെവനില ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങള ഒനനതലന്നയനില്ല. ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള
ആലെത്തൂര്, ചനിറ്റൂര് മുതലെക്ടോയ സലെങ്ങളനിലലെ ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങലളയക്ടോണന്
ഉപരനിപഠനത്തനിനക്ടോയനി ആശയനിക്കുന്നതന്.  ഇഫൗ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില  ഉന്നത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങള  തുടെങ്ങണലമന്ന  ആവശദ്യന
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്. 

നക്ടോഷണല കേഫൗണ്സനില കഫക്ടോര് ടെശകചഴന് എഡന്യൂകക്കഷന്

166(2236) ശശ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നക്ടോഷണല കേഫൗണ്സനില കഫക്ടോര് ടെശകചഴന്  എജദ്യുകക്കഷലന നനിയമങ്ങള
2014-ല അടെനിമുടെനി  മക്ടോറ്റെനിയതനിലന ഫലെമക്ടോയനി  ബനി.എഡന്./എന.എഡന്.  കകേക്ടോകളജുകേള
വലെനിയ പ്രതനിസനനി കനരനിടുന എന്ന പരക്ടോതനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില ഇതു
പരനിഹരനിക്കക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ബനി.എഡന്./എന.എഡന്.കകേക്ടോഴനിലന സമയന  ഒരു വര്ഷന  എന്നതന്  രണ
വര്ഷന  ആക്കനിയതുലകേക്ടോണന്  അകപക്ഷകേരുലടെ  എണ്ണന  കുറഞ്ഞെതുവഴെനി  സര്ക്കക്ടോര്,
എയനിഡഡന്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  അടെക്കന  കുട്ടനികേളുലടെ  എണ്ണന  കുറഞ  വരുന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(സനി)  എന.എഡന്.  കകേക്ടോഴനിനു  പഴെയതു  കപക്ടോലലെ  കകേക്ടോഴനിലന  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  ഒരു
വര്ഷമക്ടോയനി പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നതനിനു എന്.സനി.ടെനി.ഇ-യുമക്ടോയുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയുന
ബനലപ്പെടുന്നതനിനന് ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ;

(ഡനി)  എന്.സനി.ടെനി.ഇ-യുലടെ പുതനിയ ലറഗുകലെഷന് അനുസരനിചന്  4  വര്ഷലത്ത
ബനി.എ./ബനി.എസന്.സനി.+  ബനി.എഡന്.  ഇനകഗറ്റെഡന്  കകേക്ടോഴ്സുകേള  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്
അര്ഹതയുള കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്  അനുവക്ടോദന  നലകുന്നതന്  ലകേക്ടോണന്  ബനി.എഡന്-ലന
കകേക്ടോഴന് സമയന  2  വര്ഷന ആകുന്നതന് ലകേക്ടോണള സമയനഷ്ടന ഒഴെനിവക്ടോകുന്നതനിനക്ടോല
ഇനകഗറ്റെഡന്  കകേക്ടോഴ്സുകേളനില കചരക്ടോന് അകപക്ഷകേര് ഉണക്ടോകേക്ടോനനിടെയുള സക്ടോഹചരദ്യന
കേണക്കനിലലെടുത്തന്  ഇനകഗറ്റെഡന്  കകേക്ടോഴ്സുകേള  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ)  ഇലല്ലങനില  4  വര്ഷലത്ത  ബനി.എ./ബനി.എസന്.സനി.+  ബനി.എഡന്.
ഇനകഗറ്റെഡന്  കകേക്ടോഴ്സുകേള  അര്ഹതയുള  കകേക്ടോകളജുകേളനില  ഉടെന്  തുടെങ്ങുന്നതനിനന്
അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(എഫന്)  എന്.സനി.ടെനി.ഇ-യുലടെ പുതനിയ ലറഗുകലെഷന് അനുസരനിചന്  ബനി.എഡന്.
പക്ടോര്ട്ടന്  ടടെന  കകേക്ടോഴ്സുകേള  അര്ഹതയുള  സക്ടോപനങ്ങളനില  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്
അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ജനി)  പ്രസ്തുത ലറഗുകലെഷന് പ്രകേക്ടോരന  4  വര്ഷലത്ത ബനി.എ./ബനി.എസന്.സനി./
ബനി.എഡന്.  ഇനകഗറ്റെഡന്  കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കന്  അര്ഹതയുള  സക്ടോപനങ്ങളനില
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന  ഇതുവഴെനി  ഈ  രനഗത്തന്  വന്നനിട്ടുള പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന
ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെന് സസശകേരനിചനിട്ടുള നടെപടെനികേള വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നക്ടോഷണല കേഫൗണ്സനില കഫക്ടോര് ടെശകചഴന്  എഡന്യൂകക്കഷന് നനിയമങ്ങള
2014-ല  മക്ടോറ്റെനിയതനിനക്ടോല  ബനി.എഡന്./എന.എഡന്.  കകേക്ടോഴ്സുകേളുലടെ  ലലദര്ഘദ്യന  ഒരു
വര്ഷത്തനിലനനിനന  2  വര്ഷമക്ടോയനി  ഉയര്ത്തനിയനിരുന.  രണന്  വര്ഷമക്ടോക്കനിയതുമൂലെമുണക്ടോയ
അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുലടെ  അധനികേ  കജക്ടോലെനിഭക്ടോരന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.  സര്ക്കക്ടോര്  ഫശസനില  പഠനിക്കുന്ന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ
എണ്ണന കുറയുന്ന സനിതനിയുന സനജക്ടോതമക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഉണന്.

(സനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(ഡനി-ജനി)  ബനി.എ.,  ബനി.എഡന്./ബനി.എസന് സനി,  ബനി.എഡന്.  ഇനകഗറ്റെഡന്  കകേക്ടോഴ്സുകേള,
ബനി.എഡന്.  പക്ടോര്ട്ടന്  ലലടെന  കകേക്ടോഴ്സുകേള  എന്നനിവ  ആരനഭനിക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്
യൂണനികവഴനിറ്റെനികേളുലടെ  അഭനിപ്രക്ടോയന ആരക്ടോഞ്ഞെനിട്ടുണന്.  യൂണനികവഴനിറ്റെനികേളുലടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലെഭനിചതനിനുകശഷന തുടെര്നടെപടെനികേള പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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അദ്ധദ്യക്ടോപകേ നനിയമനങ്ങളനില ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോര്ക്കന് സനവരണന

167(2237) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ  അധദ്യക്ടോപകേ  നനിയമനങ്ങളനില
നനിലെവനില ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോര്ക്കന് സനവരണന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  സനവരണന  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള
അടെനിയനരമക്ടോയനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ  പനി.എസന്.സനി.  നനിയമനങ്ങളക്കന്
ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോര്ക്കന്  മൂന്നന്  ശതമക്ടോനന  സനവരണന  നനിലെവനിലണന്.  എയ്ഡഡന്
കകേക്ടോകളജുകേളനില സനവരണന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

സര്ക്കക്ടോര് കകേക്ടോകളജുകേളനില സശനനിയര് സൂപ്രണന് തസനികേ

168(2238) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിനു കേശഴെനിലെക്ടോയനി എത്ര ആര്ട്സന് ആന്റന്
സയന്സന്  കകേക്ടോകളജുകേളുന,  ലടയനിനനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളുന,  ലഡപന്യൂട്ടനി  ഡയറകകററ്റുകേളുമക്ടോണന്
ഉളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് പുതുതക്ടോയനി എത്ര സര്ക്കക്ടോര് കകേക്ടോകളജുകേളക്ടോണന്
അനുവദനിചനിട്ടുളതന്; അവ ഏലതക്ടോലക്ക എന്നന് ലവളനിലപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  ഇകപ്പെക്ടോഴുന  ഡനി.ഡനി.ഒ.-മക്ടോരക്ടോയനി  പ്രനിന്സനിപ്പെലമക്ടോര്
പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന്നതന് ഏലതക്ടോലക്ക കകേക്ടോകളജുകേളനിലെക്ടോണന്;

(ഡനി)  സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  സശനനിയര്  സൂപ്രണമക്ടോരുലടെ  തസനികേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിലന്റ മക്ടോനദണ്ഡലമനക്ടോണന് എന്നറനിയനിക്കുകമക്ടോ ;

(ഇ)  തക്ടോരതകമദ്യന  പുതനിയ  കകേക്ടോകളജുകേളനില  കപക്ടോലന  സശനനിയര്  സൂപ്രണന്
തസനികേ അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടകപ്പെക്ടോള,  പഴെയതുന കുട്ടനികേളുലടെ എണ്ണന കൂടുതലമുളതുമക്ടോയ
കകേക്ടോട്ടയന ഗവ. കകേക്ടോകളജന് ഉളലപ്പെലടെയുളവയന് ഇഫൗ തസനികേ അനുവദനിക്കക്ടോതനിരുന്നതന്
എന്തുലകേക്ടോണന് എന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;



അനുബനന 703

(എഫന്)  ഇതു  സനബനനിചന്  കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെന്  ഡയറകര്
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  നലകേനിയനിരുകന്നക്ടോ;  ഉലണങനില  എന്നക്ടോണന്  പ്രകപ്പെക്ടോസല  നലകേനിയനിരുന്നതന്;
ഏലതക്ടോലക്ക  കകേക്ടോകളജുകേളക്ടോണന്  ഇഫൗ  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലെനില  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിരുന്നതന്;
ഏലതക്ടോലക്ക  കകേക്ടോകളജുകേളനിലെക്ടോണന്  തസനികേ  അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടതന്;  ബക്ടോക്കനിയുളവയന്
എന്തു കേക്ടോരണന പറഞ്ഞെക്ടോണന് തസനികേ നനിരസനിചതന്; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ജനി)  പുതനിയ സക്ടോഹചരദ്യത്തനില കകേക്ടോട്ടയന ഗവ.  കകേക്ടോകളജന് ഉളലപ്പെലടെയുളനിടെത്തന്
പ്രനിന്സനിപ്പെലമക്ടോരുലടെ  കജക്ടോലെനിഭക്ടോരന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സശനനിയര് സൂപ്രണന്  തസനികേ
അനുവദനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിനന്  കേശഴെനിലെക്ടോയനി  61  സര്ക്കക്ടോര് ആര്ട്സന്
&സയന്സന് കകേക്ടോകളജുകേളുന 153 എയ്ഡഡന് ആര്ട്സന് & സയന്സന് കകേക്ടോകളജുകേളുന
നക്ടോലെന്  സര്ക്കക്ടോര്  ലടയനിനനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളുന  17  എയ്ഡഡന്  ലടയനിനനിനഗന്
കകേക്ടോകളജുകേളുന 5 ലഡപന്യൂട്ടനി ഡയറകകററ്റുകേളുന പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.

(ബനി) 22  സര്ക്കക്ടോര് ആര്ട്സന് & സയന്സന് കകേക്ടോകളജുകേളുന  എസന്.ആര്.വനി.
മന്യൂസനികേന്  സ്കൂളനിലന  മന്യൂസനികേന്  കകേക്ടോകളജക്ടോയനി  അപ്കഗഡുന  ലചയന്  സര്ക്കക്ടോര്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്. മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് പുതുതക്ടോയനി അനുവദനിച ആര്ട്സന് &
സയന്സന് കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ കപരുകേള അനുബനന-I* ആയനി കചര്ത്തനിട്ടുണന്.

(സനി)  എല്ലക്ടോ  പ്രനിന്സനിപ്പെക്ടോളമക്ടോരുന  ഡനി.ഡനി.ഒ. -മക്ടോരക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
(സനഗശത കകേക്ടോകളജുകേളനില ഒഴെനിലകേ).

(ഡനി)  2000-നന്  തക്ടോലഴെ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളള  ജൂനനിയര്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലെക്ടോണന്
സശനനിയര് സൂപ്രണന് തസനികേ അനുവദനിച്ചുവരുന്നതന്.

(ഇ)  കകേക്ടോട്ടയന ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജന് ഉളലപ്പെലടെയുള ഏതക്ടോനുന കകേക്ടോകളജുകേളനില
പ്രശഡനിഗനി നനിലെനനിന്ന കേക്ടോലെത്തന്  2500-ലെധനികേന വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള നനിലെനനിന്നനിരുന.
അങ്ങലന  വരുകമക്ടോള  സക്ടോഫന്  പക്ടോകറ്റെണ്  അനുസരനിചന്  ഒരു  അഡനിനനികസ്ട്രറ്റെശവന്
അസനിസന്റുന  രണന്  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണന  തസനികേകേളക്ടോണന്  അനുവദനശയമക്ടോയതന്.
പ്രശഡനിഗനി  കകേക്ടോകളജുകേളനിലനനിനന  കവര്ലപടുത്തനിയ  സമയത്തന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ
എണ്ണന  2000-ല  കുറവന്  വന്നകപ്പെക്ടോള  ഇഫൗ  കകേക്ടോകളജുകേളനിലനനിനന  എ.എ.-യുലടെ
തസനികേയുന ഒരു ജൂനനിയര് സൂപ്രണനിലന തസനികേയുന നനിര്ത്തല ലചയ്യുകേയുണക്ടോയനി.
എന്നക്ടോല കശഷനിച ഒരു ജൂനനിയര് സൂപ്രണനിലന തസനികേ സശനനിയര് സൂപ്രണനിലന
തസനികേയക്ടോയനി ഉയര്ത്തുകേയുണക്ടോയനില്ല.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 



704 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

(എഫന്&ജനി)   അമലെപ്പുഴെ  ഗവണ്ലമനന്  കകേക്ടോകളജനിനക്ടോയനി  21 -12-2015-ല
കകേക്ടോകളജന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ഡയറകര്   ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  നലകേനിയനിരുന.  എന്നക്ടോല
നനിലെവനിലലെ സക്ടോമത്തനികേ സക്ടോഹചരദ്യന അനുസരനിചന് പുതുതക്ടോയനി സശനനിയര് സൂപ്രണന്
ഉളലപ്പെലടെയുള തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കക്ടോകനക്ടോ നനിലെവനിലള തസനികേകേള അപ്കഗഡന്
ലചയ്യുവക്ടോകനക്ടോ സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ല. അട്ടപ്പെക്ടോടെനി ഗവണ്ലമനന് കകേക്ടോകളജനിനക്ടോയനി  6-5-2016-ല
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല നലകേനിയതന് ധനകേക്ടോരദ്യ വകുപ്പെനിലന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.  കകേക്ടോട്ടയന
ഗവണ്ലമനന്  കകേക്ടോകളജനിനക്ടോയനി  30-7-2014-ല ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല സമര്പ്പെനിചനിരുലന്നങനിലന
2015 -നുകശഷന  നലകുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിരുന.  കകേക്ടോകളജന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിലനനിനന ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

സര്ക്കക്ടോര്/എയ്ഡഡന് കകേക്ടോകളജുകേളനില ബനിരുദ പഠനത്തനിനന് പ്രകവശനന

169(2239) ശശ  .   എന  .   സസരക്ടോജന് :
ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശശ  .   വനി  .   കജക്ടോയനി :
ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനലത്ത സര്ക്കക്ടോര്/എയനിഡഡന് കകേക്ടോകളജുകേളനില ബനിരുദ പഠനത്തനിനന്
അനുവദനിക്കലപ്പെട്ട  സശറ്റുകേളനില  മുഴുവന്  പ്രകവശനന  നലകേക്ടോത്തതന്  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന അനുവദനശയ സശറ്റുകേളനില പ്രകവശന നടെപടെനികേള അടെനിയനരമക്ടോയനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഉണന്. ആയതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില സനസക്ടോനലത്ത സര്ക്കക്ടോര്/ എയ്ഡഡന്
കകേക്ടോകളജുകേളനില ബനിരുദ പഠനത്തനിനന് അഡനിഷന് നലകുന്നതനിനന്  30-09-2016  വലര
സമയന  സര്ക്കക്ടോര്  ദശര്ഘനിപ്പെനിചന്  നലകേനിയനിട്ടുണക്ടോയനിരുന.  30-9-2016-നന്  കശഷന
ഒഴെനിവവന്ന  സശറ്റുകേലളക്കുറനിചന്  ബനലപ്പെട്ട  കകേക്ടോകളജുകേളനിലനനിനന  കകേരള
സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയന്  വനിവരന ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.  ഒന്നക്ടോന ലസമസര് പരശക്ഷ വനിജക്ടോപനന
നടെത്തനിയ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനിലന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  മതനിയക്ടോയ  അറ്റെന്ഡന്സന്
ലെഭനിക്കുകേയനില്ല എന്നതനിനക്ടോലന സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ നനിയമപ്രകേക്ടോരമുള ഏറ്റെവന കുറഞ്ഞെ
അദ്ധദ്യയന  ദനിവസങ്ങള  ലെഭനിക്കുകേയനില്ല  എന്നതനിനക്ടോലന  30-09-2016 -കനക്ടോടുകൂടെനി
ഒഴെനിവകേനിടെന്നനിരുന്ന സശറ്റുകേളനില പ്രകവശനന നടെത്തുന്നതനിനുള എല്ലക്ടോവനിധ ശമങ്ങളുന
എന.ജനി.  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  നടെത്തുകേയുന  പ്രകവശന  നടെപടെനികേള  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കുകേയുന
ലചയനിട്ടുണന്.
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ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന  അനുവദനശയ  സശറ്റുകേളനില  30-9-2016  വലരയുള
ഒഴെനിവകേളനികലെയന്  പ്രകവശന  നടെപടെനികേള  കേക്ടോലെനിക്കറ്റെന്  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്. ബനിരുദ പഠനത്തനിനന് അനുവദനിക്കലപ്പെട്ട മുഴുവന് സശറ്റെനിലന 30-9-2016
വലര കേണ്ണൂര് സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയനില പ്രകവശനന നടെത്തക്ടോന് സമയന അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
കുസക്ടോറ്റെനില സശറ്റെന് ഒഴെനിവനില്ല. ശശ ശങരക്ടോചക്ടോരദ്യ സനസ്കൃത സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയനില ബനിരുദ
പഠനത്തനിനന്  ജനറല  വനിഭക്ടോഗത്തനില  സശറ്റുകേലളക്ടോനന  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്നനില്ല.
തുഞലത്തഴുത്തചന് മലെയക്ടോള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയനില ബനിരുദ കകേക്ടോഴ്സുകേള നനിലെവനിലെനില്ല.

എഞനിനശയറനിനഗന് കകേക്ടോകളജുകേളക്കന് മനികേവന് അടെനിസക്ടോനത്തനില റക്ടോങനിനഗന് 

170(2240) ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   സനി  .   എഫന്  .   കതക്ടോമസന് :
കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  അക്കക്ടോദമനികേന്
ഓഡനിറ്റെനിനഗന് സനവനിധക്ടോനന എനമുതലെക്ടോണന് നനിലെവനില വന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സനവനിധക്ടോനന  നനിലെവനില  വന്നതനിനുകശഷന  ഏലതല്ലക്ടോന
കകേക്ടോകളജുകേള  ഓഡനിറ്റെനിനഗനിനു  വനികധയമക്ടോലയനന,  മനികേവന്  പുലെര്ത്തുന്നനില്ലക്ടോലയന
കേലണത്തനിയ  ഏലതല്ലക്ടോന  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്  അഫനിലെനികയഷന്  നഷ്ടലപ്പെട്ടുലവനന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  സനസക്ടോനലത്ത  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്  മനികേവനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില റക്ടോങനിനഗന് നനിശ്ചയനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  അക്കക്ടോദമനികേന്
ഓഡനിറ്റെനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനന  2015-16  അദ്ധദ്യയന  വര്ഷന  മുതലെക്ടോണന്  നനിലെവനില
വന്നതന്.

(ബനി)  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലെക്ടോന  സക്ടോകങതനികേ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  2015-16
അദ്ധദ്യയന വര്ഷത്തനില അഫനിലെനികയറ്റെഡന്  കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ നനിലെവക്ടോരവന സഫൗകേരദ്യവന
വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി എല്ലക്ടോ കകേക്ടോകളജുകേലളയുന എകന്ലപര്ട്ടന്  വനിസനിറ്റെന്  കേമനിറ്റെനിയുലടെ
പരനികശക്ടോധനയന് വനികധയമക്ടോക്കനി. തുടെര് വനിലെയനിരുത്തലെനില അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങളുന
അദ്ധദ്യക്ടോപകേരുന  അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോയനി  കേണന്  ചുവലടെ  കചര്ക്കുന്ന  5  എഞനിനശയറനിനഗന്
കകേക്ടോകളജുകേളനില ഇഫൗ വര്ഷന (2016-17)  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലള പ്രകവശനിപ്പെനിക്കരുലതന്നന്
ഉത്തരവനലകേനി.
851/2019
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1. ശശ  എറണക്ടോകുളത്തപ്പെന്  കകേക്ടോകളജന്  ഓഫന്  എഞനിനശയറനിനഗന്
ആനന് മക്ടോകനജന് ലമനന്, തൃശ്ശൂര്

2. ലസനന്  ഗനികഗക്ടോറനിയസന്  കകേക്ടോകളജന്  ഓഫന്  എഞനിനശയറനിനഗന്,
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്

3. സദ്ഗുരു  സസക്ടോമനി  നനിതദ്യക്ടോനന്ദ  സ്കൂള  ഓഫന്  ലടെകകക്ടോളജനി,
കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന്

4. പനിനക്ടോക്കനിള സ്കൂള ഓഫന് എഞനിനശയറനിനഗന് ലടെകകക്ടോളജനി, ലകേക്ടോല്ലന

5. അര്ചന കകേക്ടോകളജന് ഓഫന് എഞനിനശയറനിനഗന്, നൂറനക്ടോടെന്.

ഇഫൗ കകേക്ടോകളജുകേലളല്ലക്ടോന, സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ ഉത്തരവനിലനതനിലര ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
ലലഹകക്കക്ടോടെതനിലയ  സമശപനിലചങനിലന  ശശ  എറണക്ടോകുളത്തപ്പെന്  കകേക്ടോകളജന്  ഓഫന്
എഞനിനശയറനിനഗന്  ആനന് മക്ടോകനജന് ലമനന്,  തൃശ്ശൂര്,  സദ്ഗുരു സസക്ടോമനി  നനിതദ്യക്ടോനന്ദ  സ്കൂള
ഓഫന് ലടെകകക്ടോളജനി, കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന് എന്നശ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് മക്ടോത്രന പ്രകവശനത്തനിനന്
അനുമതനി ലെഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

(സനി)  മനികേവനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളക്കന്
റക്ടോങനിനഗന് നനിശ്ചയനിക്കക്ടോന്  നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

എഞനിനശയറനിനഗന് കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ ഗുണനനിലെവക്ടോര തകേര്ച

171(2241) ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :

ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :

ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് :

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോര

തകേര്ച ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എഞനിനശയറനിനഗന് കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ ഗുണനനിലെവക്ടോരന ഉയര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി

എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) എഞനിനശയറനിനഗന് കകേക്ടോകളജുകേളനിലനനിനന പഠനിചനിറങ്ങുന്ന ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേളക്കന്

ലതക്ടോഴെനില  സക്ടോദ്ധദ്യത  ഉറപ്പു  വരുത്തക്ടോനക്ടോയനി  എലനക്ടോലക്ക  നടെപടെനികേളക്ടോണന്

സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന 

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരവന  സഫൗകേരദ്യവന
വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ  കകേക്ടോകളജുകേളനിലന  എകന്ലപര്ട്ടന്  വനിസനിറ്റെനിനഗന്
കേമനിറ്റെനിയുലടെ പരനികശക്ടോധനയുന അക്കക്ടോഡമനികേന് ആഡനിറ്റെനിനഗുന നടെത്തനിവരുന.

(സനി)  കേദ്യക്ടോമസന്  ഇനര്വന്യൂ,  ലടെകകക്ടോളജനി  ബനിസനിനസന്  ഇന്കേദ്യുകബറ്റെര്
(ടെനി.ബനി.ലഎ.)  രൂപശകേരണന,  സക്ടോര്ട്ടന്  അപന്,  അപ്രനശസന്  ലടയനിനനിനഗന്  തുടെങ്ങനിയ
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  വദ്യവസക്ടോയ  കമഖലെയന്  അനുകയക്ടോജദ്യരക്ടോയ
എഞനിനശയര്മക്ടോലര  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന വനിധത്തനില  പക്ടോഠദ്യപദ്ധതനിയനില  മക്ടോറ്റെന
വരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

രക്ടോഷ്ട്രശയ ഉചതര് ശനിക്ഷക്ടോ അഭനിയക്ടോന്(RUSA)

172(2242) ശശ  .   മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് :
ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി :
ശശ  .   ലകേ  .   രക്ടോജന് :
ശശമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയുലടെ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
ആവനിഷ്കരനിച  പദ്ധതനിയക്ടോയ  രക്ടോഷ്ട്രശയ  ഉചതര്  ശനിക്ഷക്ടോ  അഭനിയക്ടോന്  (RUSA)
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിലലെ സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിലന നനിലെപക്ടോടെന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) RUSA  പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിലൂലടെ ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയനില
കേക്ടോതലെക്ടോയ മക്ടോറ്റെന കനടെനിലയടുക്കക്ടോനക്ടോകുലമന്നന് കേരുതുനകണക്ടോ;

(സനി)  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യവനികേസനത്തനിനുന
ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  പുകരക്ടോഗതനിയ്ക്കുന  RUSA  പദ്ധതനി  സഹക്ടോയകേരമക്ടോകുലമന്നന്
കേരുതുനകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 22-1-2014-ലലെ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് നമര്  41/2014  ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പെന്  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്  സനസക്ടോന  ഗവണ്ലമനന്  RUSA  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയതന്.
ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയനില കേക്ടോതലെക്ടോയ മക്ടോറ്റെന ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
സക്ടോപനങ്ങളക്കന്  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനുന  ഗകവഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുന
സക്ടോമത്തനികേ  സഹക്ടോയന  നലകുന്നതനിലൂലടെ  സമയബനനിതമക്ടോയനി  RUSA  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
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(ബനി)  ഉണന്.   RUSA  യുലടെ  18  ഘടെകേഭക്ടോഗങ്ങളനിലെക്ടോയനി വനിവനിധ പദ്ധതനികേള
എന.എചന്.ആര്.ഡനി.  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  ഇതന് ഭക്ടോരതത്തനിലലെ വനിവനിധ സനസക്ടോനങ്ങളനില
നടെപ്പെക്ടോക്കുകേവഴെനി  കഗക്ടോസന്  എന്കറക്ടോളലമനന്  കറകഷദ്യക്ടോ  (ജനി.ഇ.ആര്)  19.4
ശതമക്ടോനത്തനില  നനിനന  32  ശതമക്ടോനത്തനികലെയന്  ഉയര്ത്തുവക്ടോന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്ന
പദ്ധതനിയക്ടോണനിതന്.

(സനി)  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ വനികേസനത്തനിനുന
ഗകവഷണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ പുകരക്ടോഗതനിക്കുന RUSA പദ്ധതനി വഴെനി അകഡനികറ്റെഷന്
ലെഭനിക്കുന്ന ഒരു സര്ക്കക്ടോര്  കകേക്ടോകളജനിനന്  2  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന  യൂണനികവഴനിറ്റെനിക്കന്  20
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന  നലകേനിവരുന.  ഇതുവലര  റസ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  കകേരള
സനസക്ടോനത്തനിനന് 128 കകേക്ടോടെനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണന്. ഇതു റസയുലടെ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചന് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേവഴെനി, വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കമഖലെയനില സമഗമക്ടോയ പുകരക്ടോഗതനിക്കന്
ഉതകുലമന്നക്ടോണന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.

വനിളപ്പെനിലശക്ടോലെ കപക്ടോളനിലടെകനികേന്

173(2243) ശശ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതശഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോട്ടക്ടോക്കടെ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  വനിളപ്പെനിലശക്ടോലെ  പഞക്ടോയത്തനില  അനുവദനിചനിട്ടുള
കപക്ടോളനിലടെകനിക്കനിലന  നനിലെവനിലള  സനിതനി  വനിശദശകേരനിയക്ടോകമക്ടോ;  കക്ടോസുകേള  എന്നന്
ആരനഭനിയക്ടോന് കേഴെനിയുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

കേക്ടോട്ടക്ടോക്കടെ മണ്ഡലെത്തനിലലെ വനിളപ്പെനിലശക്ടോലെ പഞക്ടോയത്തനില ആരനഭനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന
സര്ക്കക്ടോര് കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന് കകേക്ടോകളജനിനക്ടോയനി വനിളപ്പെനില  വനികല്ലജന് വകേ സര്കവനമര്
227,  228-ലലപ്പെട്ട  6.77  ഏക്കര്  ഭൂമനി  സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനിനന്
ലലകേമക്ടോറുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  നടെനവരുന.  എന്നക്ടോല  ടെനി  വസ്തുവനില
അടുത്തനിലടെയുണക്ടോയ അനധനികൃത കേകയ്യറ്റെന ഒഴെനിപ്പെനിക്കല വനിഷയവമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന്
നനിലെനനിലക്കുന്ന  കകേസന്  തശര്പ്പെക്ടോക്കനിയക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  നനിര്ദനിഷ്ട  കപക്ടോളനിലടെകനിക്കനിലന
ഭൂമനി  സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനിനന്  ലലകേമക്ടോറക്ടോന്  കേഴെനിയുകേയുള.  കക്ടോസ്സുകേള
ആരനഭനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനള  എ.ലഎ.സനി.റ്റെനി.ഇ.-യുലടെ
അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനികക്കണതുണന്.   ആയതന്  ലെഭനിചതനിനുകശഷന  മക്ടോത്രകമ  കക്ടോസ്സുകേള
തുടെങ്ങുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടുള വദ്യക്തമക്ടോയ വനിവരങ്ങള നലകുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയുള.

നടുവനില ലടെകനിക്കല ലലഹസ്കൂളനികനക്ടോടെന് കചര്ന്നന് കപക്ടോളനിലടെകനികേന്

174(2244)  ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  നടുവനില  ലടെകനിക്കല  ലലഹസ്കുളനികനക്ടോടെന്  കചര്ന്നന്
ആരനഭനിക്കക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുള  നടുവനില  കപക്ടോളനിലടെകനിക്കനിനന്  എ.ഐ.സനി.റ്റെനി.ഇ.
അനുമതനി ലെഭനിക്കക്ടോന് അവനിലടെ എലനല്ലക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോണന് ഏര്ലപ്പെടുത്തുവക്ടോനുള
ലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  ലടെകനിക്കല ലലഹസ്കൂളനിലന സലെവന ലകേട്ടനിടെവന കപക്ടോളനിലടെകനിക്കനിനക്ടോയനി
ലലകേമക്ടോറ്റെന ലചയ്യക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട മനനിസഭക്ടോ തശരുമക്ടോനന സനബനനിച ഉത്തരവന്
പുറലപ്പെടുവനികചക്ടോ; ഇലല്ലങനില കേക്ടോരണന എനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) 2017 -18  അദ്ധദ്യയന വര്ഷന കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന് പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിക്കക്ടോന്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ) 1. നടുവനില ലടെകനിക്കല ലലഹസ്കൂളനിലന ലലകേവശമുള 7 ഏക്കറനില
5  ഏക്കര്  സലെന  നടുവനില  കപക്ടോളനിലടെകനിക്കനിനുകവണനി  വനിട്ടു
കേനിട്ടുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്കണതുണന്. 

2. ഒന്നക്ടോന വര്ഷകത്തയ്ക്കുള കകേക്ടോഴന് നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ ലെക്ടോബന്
ഉപകേരണങ്ങള,  ഫര്ണനിചര്,  ലലലെബ്രറനി  ബുക്കുകേള  എന്നശ
ആവശദ്യങ്ങളക്കക്ടോയനി തുകേ അനുവദനികക്കണതുണന്. 

3. എന.എല.എ. ഫണന് ഉപകയക്ടോഗനിചന് ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയ
ലകേട്ടനിടെത്തനിലന പണനി നവനബകറക്ടോടുകൂടെനി പൂര്ത്തനിയക്ടോകക്കണതുണന്. 

4. നനിലെവനിലള ലകേട്ടനിടെത്തനിലന ഇലെകനിസനിറ്റെനി കേണക്ഷന്, ജനറല
വയറനിനഗന് എന്നനിവ പൂര്ത്തശകേരനികക്കണതുണന്. 

(ബനി&സനി)  നടുവനില  കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  സലെവന
ലകേട്ടനിടെവന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഇലെക്ഷന് കേമശഷലന അനുമതനിക്കന് വനികധയമക്ടോയനി
16-3-2016-ല  8766-ാം നമരക്ടോയനി മനനിസഭ തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിരുന.  ഇലെക്ഷന്
പ്രകനിയ  കേഴെനിയുന്നതുവലര  കേക്ടോത്തനിരനിക്കക്ടോന്  ഇലെക്ഷന്  കേമശഷന്  ഉത്തരവക്ടോയനി.
തുടെര്ന്നന് കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോരനിലന അവസക്ടോന കേക്ടോലെലത്ത മനനിസഭക്ടോ തശരുമക്ടോനങ്ങള
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് രൂപശകേരനിച മനനിസഭക്ടോ ഉപസമനിതനിയുലടെ പരനിഗണനയന് വനിഷയന
സമര്പ്പെനിക്കുകേയുന  കേമനിറ്റെനിയുലടെ  പരനിഗണനയനിലലപ്പെട്ട  വനിഷയങ്ങളനില  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലെഭദ്യമല്ലക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ടെനി  തശരുമക്ടോനത്തനില  ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടനില്ലക്ടോ
ത്തതുമക്ടോണന്.

(ഡനി) കപക്ടോളനിലടെകനികേന് കക്ടോസ്സുകേള ആരനഭനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി എ.ലഎ.സനി.റ്റെനി.ഇ.-യുലടെ
അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനികക്കണതുണന്.   ആയതന്  ലെഭനിചതനിനുകശഷന  മക്ടോത്രകമ  കക്ടോസ്സുകേള
തുടെങ്ങുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടുള തശരുമക്ടോനങ്ങള ലലകേലക്കക്ടോള്ളുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയുള.
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സസക്ടോശയ എഞനിനശയറനിനഗന് പ്രകവശനന

175(2245) ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില :

ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :

ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഇഫൗ  വര്ഷലത്ത  സസക്ടോശയ  എഞനിനശയറനിനഗന്  പ്രകവശനന  എന്നക്ടോണന്

പൂര്ത്തനിയക്ടോയലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത  നനിലെവനില  സര്ക്കക്ടോര്/സസക്ടോശയ  കമഖലെയനില  എത്ര

എഞനിനശയറനിനഗന് സശറ്റെന് ആണന് ഉളതന്;

(സനി) പരശക്ഷ കേമശഷണര് പ്രസനിദ്ധശകേരനിച റക്ടോങന് ലെനിസനില ഉളലപ്പെട്ടനിരുന്നവര്

എത്രയക്ടോണന്;

(ഡനി) പ്രകവശന നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള സസക്ടോശയ എഞനിനശയറനിനഗന്

കകേക്ടോകളജുകേളനില  ഓകരക്ടോ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലന  ഒഴെനിഞ  കേനിടെക്കുന്ന  സശറ്റുകേളുലടെ  എണ്ണന

എത്രയക്ടോണന്; ഇതനില ലമറനിറ്റെന് സശറ്റുകേള എത്രയക്ടോണന്?

ഉത്തരന

(എ) ഇഫൗ വര്ഷലത്ത സസക്ടോശയ എഞനിനശയറനിനഗന് പ്രകവശനന 15-8-2016-നന്

പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി.

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന് സര്ക്കക്ടോര്/എയനിഡഡന്,  സസക്ടോശയ കമഖലെയനില ആലകേ

56223 എഞനിനശയറനിനഗന് സശറ്റുകേള ലെഭദ്യമക്ടോണന്.

(സനി) പ്രകവശന പരശക്ഷക്ടോകേമശഷണര് പ്രസനിദ്ധശകേരനിച റക്ടോങന് ലെനിസനില 52578

കപര് ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ഡനി) പ്രകവശന പരശക്ഷക്ടോ കേമശഷണര് നടെത്തനിയ അകലെക്ടോട്ടന്ലമനന് പൂര്ത്തനിയക്ടോയകപ്പെക്ടോള

സസക്ടോശയ  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളനില  13927  ലമറനിറ്റെന്  സശറ്റുകേള  ഒഴെനിഞ

കേനിടെക്കുനണന്. ഓകരക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനിലന ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന ലമറനിറ്റെന് സശറ്റുകേളുലടെ എണ്ണന

അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന*. 

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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ലെക്ചറര് ഇന് കേമന്യൂട്ടര് ആപനികക്കഷന് ആനന് ബനിസനിനസന് മക്ടോകനജന് ലമനന്
തസനികേ

176(2246) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനില  ലെക്ചറര്  ഇന്  കേനപന്യൂട്ടര്
ആപനികക്കഷന്  ആനന്  ബനിസനിനസന്  മക്ടോകനലജ്മനന്  തസനികേയനില  നനിലെവനില  എത്ര
ഒഴെനിവകേള ഉലണനന ഇഫൗ ഒഴെനിവകേള പനി.എ.സനി. യനികലെയന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുകണക്ടോ
എനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസനികേയനില 2016 ജനുവരനി 1-നന് കശഷന ഇതുവലര എത്രകപര്
കജക്ടോലെനിയനില  പ്രകവശനിചനിട്ടുലണനന  ഇതനില  എത്രകപര്  കജക്ടോലെനി  രക്ടോജനിലവചന്
കപക്ടോയനിട്ടുലണനന കപരുന, കമലവനിലെക്ടോസവന ഉളലപ്പെലടെ വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  രക്ടോജനിലവകചക്ടോ ഉകപക്ഷനികചക്ടോ കപക്ടോയ ഒഴെനിവകേള പനി.എസന്.സനി.-യനികലെയന്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുലണങനില  തശയതനിയുന,  ഒഴെനിവകേളുലടെ  എണ്ണവന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ) ഒഴെനിവകേള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടനിലല്ലങനില കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ)  2  ഒഴെനിവകേള  നനിലെവനിലണന്.   പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടനില്ല.

(ബനി ) 11 കപര് കജക്ടോലെനിയനില പ്രകവശനിച്ചു.  ഒരക്ടോള രക്ടോജനിവച്ചുകപക്ടോവകേയുന ലചയ്തു.
ടെനി ജശവനക്കക്ടോരനിയുലടെ കപരുന, കമലവനിലെക്ടോസവന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

ശശമതനി  പ്രമശണ  ലകേ,  31/789(എ),  ശശനനിധനി,  തനിടുന്നയനില  ലലലെന്,
ലലവറ്റെനിലെ.പനി.ഒ., എറണക്ടോകുളന - 682 019

(സനി) ഇപ്രകേക്ടോരമുള ഒഴെനിവകേള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടനില്ല.

(ഡനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

(ഇ)  സര്ക്കക്ടോര്  കപക്ടോളനിലടെകനിക്കുകേളനില  കേമന്യൂട്ടര്  ആപനികക്കഷന്സന്  ആനന്
ബനിസനിനസന്  മക്ടോകനജന് ലമനന്  ബ്രക്ടോഞനില  ലെക്ചറര്  തസനികേയനിലണക്ടോയനിരുന്ന  12
ഒഴെനിവകേള  17-11-2009,  30-5-2013  എന്നശ  തശയതനികേളനിലലെ  ഇസനി3/32650/09
കേത്തന്  മുകഖന  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിരുന.  അതനില  പുനലൂര്
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കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന്  കകേക്ടോകളജനിലലെ  2  ഒഴെനിവകേളുന  ഉണക്ടോയനിരുന.  പുനലൂര്  സര്ക്കക്ടോര്
കപക്ടോളനിലടെകനിക്കന്  കകേക്ടോകളജനില  സനി.എ.ബനി.എന.ഡനികപക്ടോമ  കകേക്ടോഴന്  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനി
ഇലെകനിക്കല  ആനന്  ഇലെകകക്ടോണനികന്  എഞനിനശയറനിനഗന്  ഡനികപക്ടോമ  കകേക്ടോഴന്
ആരനഭനിചനിരുന്നതനിനക്ടോല 20-12-2012-ലലെ ജനി.ഒ. (എനഎസന്.) നമര് 648/12/ഉവനിവ
നമര്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  അനുസരനിചന്  ടെനി  സക്ടോപനത്തനിലലെ  സനി.എ.ബനി.എന.
വനിഭക്ടോഗത്തനില നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന തസനികേകേള നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനി പകേരന ഇലെകനിക്കല
ആനന് ഇലെകകക്ടോണനികന് എഞനിനശയറനിനഗന് വനിഭക്ടോഗത്തനില സമക്ടോന തസനികേകേള സൃഷ്ടനിച്ചു.
ഇതനില  സനി.എ.ബനി.എന.  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലെ  2  ലെക്ചറര്  തസനികേകേളുന  ഉളലപ്പെടുന.
ആയതനിനക്ടോല  17-11-2009-ല പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ ഒഴെനിവകേളനില  2
എണ്ണന റദന് ലചയ്യലപ്പെട്ടതക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കണലമന്നന് പനി.എസന്.സനി.-ലയ അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
പ്രസ്തുത  വനിഷയന  കേമശഷന്  വനിശദമക്ടോയനി  ചര്ച  ലചയ്യുകേയുന  ആയതന്
പരനിഗണനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയനിലല്ലന്നന് ഉത്തരവക്ടോകുകേയുന ലചയതക്ടോയനി പനി.എസന്.സനി.
അറനിയനിചനിരുന.  അതനിന്പ്രകേക്ടോരന  4-3-2016  തശയതനിയനിലലെ  RIC  (1)  2204/16/
GW  അലലഡസസന്  പ്രകേക്ടോരന  12  ലെക്ചറര്ക്കന്  പനി.എസന്.സനി.  അലലഡസസന്  നലകേനി.
അധനികേമക്ടോയനി അലലഡസസന് ലചയ  2  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേലള ലഹഡന് ഓഫന് ലസക്ഷന്
തസനികേയന്  പകേരന  നനിയമനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.   എന്നക്ടോല  ലഹഡന്  ഓഫന്  ലസക്ഷലന
ഒഴെനിവകേള  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുളതനിനക്ടോല  ഇകപ്പെക്ടോള  ലെക്ചറര്
തസനികേയനില വന്നനിരനിക്കുന്ന ഒരു എന്.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവനിലന ഒരു രക്ടോജനിവച ഒഴെനിവനിലന
ലഹഡന്  ഓഫന്  ലസക്ഷനനില  നനിയമനിചനിരനിക്കുന്ന  ലെക്ചറര്മക്ടോലര  മക്ടോറ്റെനി
കമശകേരനികക്കണതനിലന  നടെപടെനികമങ്ങള  പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.  ആയതനിനക്ടോലെക്ടോണന്
നനിലെവനിലള 2 ഒഴെനിവകേള പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യക്ടോതനിരുന്നതന്. 

തശകക്കക്ടോയനി ലടെകനിക്കല സ്കൂളനിലന വനികേസനന

177(2247) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേക്ടോട്ടയന ജനില്ലയനിലലെ ലടെകനിക്കല സ്കൂളുകേളനില മുന്പനനിയനില നനിലക്കുന്ന
തശകക്കക്ടോയനി  ലടെകനിക്കല  സ്കൂളനിലന  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  രകണക്കർ  സലെന
ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടുളതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത സ്കൂളനിലന പുതനിയ ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി ആവശദ്യമക്ടോയ
തുകേ അനുവദനിയക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  ലടെകനിക്കല  സ്കൂളനിനന്  പുതനിയ  ലകേട്ടനിടെന
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഇഫൗരക്ടോറ്റുകപട്ട വനികല്ലജനില ആനനിയനിളപനില സമശപന 2 ഏക്കര്
സലെന ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഫണനിലന ലെഭദ്യതയനുസരനിചന് തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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വനിവനിധ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളനില നനിലെവനിലള അസനിസനന് ഒഴെനിവകേള

178(2248) ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേരളത്തനിലലെ വനിവനിധ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളനില നനിലെവനിലള അസനിസനന്
ഒഴെനിവകേള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള അടെനിസക്ടോനത്തനില ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേളനില, പനി.എസന്.സനി.-ക്കന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ ഒഴെനിവകേളുലടെ
വനിവരന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളനിലലെ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടു
ലചയ്യുന്നതനില അധനികൃതര് ടവമുഖദ്യന കേക്ടോണനിക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ) കകേരള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - 234

എന.ജനി. സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - 118

പനി.എസന്.സനി.  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയ അലലഡസസന് ലമകമക്ടോ പ്രകേക്ടോരന നനിയമനന
നടെനവരുന. 

കേക്ടോലെനിക്കറ്റെന് സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ -  ഒഴെനിവകേളുലടെ എണ്ണന വദ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.
30-1-2016-നന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിച അസനിസനന് റക്ടോങന്  ലെനിസനില നനിനന
നനിയമനന നലകേനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന. 

കുസക്ടോറ്റെന്  -നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന 30  ഒഴെനിവകേളനികലെയന് പനി.എസന്.സനി.
ലെനിസനിലനനിനന നനിയമനന നടെനവരുന. 

കേണ്ണൂര് സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ   - 75 

അബ്ദുള കേലെക്ടോന ലടെകകക്ടോളജനിക്കല സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - 20 

മലെയക്ടോള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടനില്ല. 

ശശ. ശങരക്ടോചക്ടോരദ്യ സനസ്കൃത സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - 1

(ബനി) കകേരള  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  -  232  ഒഴെനിവകേള  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്തു.  2
ഒഴെനിവകേള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യുവക്ടോനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

എന.ജനി.  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  –  31-5-2016-നുകശഷമുള  ഒഴെനിവകേള
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യുവക്ടോനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 



714 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

കേക്ടോലെനിക്കറ്റെന്  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ–ഒഴെനിവകേളുലടെ  എണ്ണന  വദ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.
30-1-2016-നന്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിച  അസനിസനന്  റക്ടോങന്  ലെനിസനിലനനിനന
നനിയമനന നലകേനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന. 

കുസക്ടോറ്റെന്-നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന  30  ഒഴെനിവകേളനികലെയന്  പനി.എസന്.സനി.
ലെനിസനില നനിനന നനിയമനന നടെനവരുന. 

കേണ്ണൂര് സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ–71.  ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)  നമര്  174/216/
ഉവനിവ  തശയതനി  6-8-2016-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  പ്രകേക്ടോരന
എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലെക്ടോന   സക്ടോകങതനികേ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയനിലലെ
കജക്ടോയനിനന്  രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  ലഡപന്യൂട്ടനി  രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  അസനിസനന്  രജനിസ്ട്രക്ടോര്,
ലസക്ഷന്  ഓഫശസര്,  അസനിസനന്,  കറനിക്കല  അസനിസനന്
തസനികേകേളനില  ആകനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളനില
നനിനന  ഓപ്ഷന്  മുകഖന  നനിയമനന  നടെത്തുവക്ടോന്  നനിര്കദശനിചനി
രനിക്കുന്നതനിനക്ടോല അസനിസനന് ഒഴെനിവകേള ഒനനതലന്ന പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടനില്ല. 

മലെയക്ടോള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടനില്ല. 

ശശ. ശങരക്ടോചക്ടോരദ്യ സനസ്കൃത സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ - 1

(സനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല. 

ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിലന ഗുണനനിലെവക്ടോരന

179(2249) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലെയനില  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിലന  ഗുണനനിലെവക്ടോരന
കുറഞവരുന്നതക്ടോയുള സനിതനിവനികശഷന ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില എനക്ടോണന്
കേക്ടോരണങ്ങള എന്നന് വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) സനസക്ടോനലത്ത ഓകരക്ടോ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളനിലന കേലപ്പെനിത സര്വകേലെക്ടോ
ശക്ടോലെകേളനിലന കകേക്ടോകളജുകേളനിലന  പഠനത്തനിനക്ടോയനി  വരുന്ന വനികദശനികേളുലടെയുന  അനദ്യ
സനസക്ടോനത്തുനനിനള വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെയുന എണ്ണന ഓകരക്ടോ വര്ഷവന വനിശകേലെനന
ലചയ്യക്ടോറുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില ആയതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) വനികദശ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലളയുന അനദ്യസനസക്ടോനത്തുനനിനള വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലളയുന
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതരത്തനില  ഗുണനനിലെവക്ടോരമുള  ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കനി
നമ്മുലടെ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേലളയുന  കേലപ്പെനിത  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേലളയുന  കകേക്ടോകളജുകേലളയുന
മക്ടോറ്റുന്നതനിനന് പ്രകതദ്യകേ ശദ്ധ നലകുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന 

(എ)  ഉണന്.  സനസക്ടോനലത്ത ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസകമഖലെയനിലലെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരവമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ട വനിഷയങ്ങള Internal Quality Assurance Cell-ഉന മറ്റെന് അക്കക്ടോദമനികേന്
കേമനിറ്റെനികേളുന വനിലെയനിരുത്തുനണന്. എന്നക്ടോല ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസരനഗത്തന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിലന
ഗുണനനിലെവക്ടോരന  കുറഞവരുന്നതനിനന്  പ്രധക്ടോന  കേക്ടോരണങ്ങള  കേലണത്തുന്നതനിനന്
സമഗമക്ടോയ  ഒരു  പഠനന  നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല.  ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ
ഗുണനനിലെവക്ടോരന  കുറയുന്നതനിനന്  കകേക്ടോഴ്സുകേളുലടെ  ലലവവനിധദ്യവത്കേരണന,  സനിലെബസന്
പരനിഷ്കരണന,  ആധുനനികേ  കബക്ടോധനരശതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കല  തുടെങ്ങനിയവയുലടെ
അഭക്ടോവമക്ടോണന് പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോയനി വനിലെയനിരുത്തലപ്പെടുന്നതന്.

(ബനി ) ഉണന്.

(സനി)  പ്രകതദ്യകേ ശദ്ധ നലകുനണന്.  വനികദശസര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള ഉളലപ്പെലടെയുള
വനിവനിധ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്  അക്കക്ടോഡമനികേന്  സഹകേരണത്തനിനുന
സ്റ്റുഡനന്  ഫക്ടോക്കലറ്റെനി  എകന്കചഞന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള  നടെത്തുന്നതനിനുന  ബ്രനിട്ടശഷന്
കേഫൗണ്സനിലമക്ടോയനി  കചര്നള  Generation  UK  Programme,  IIASC  യുമക്ടോയനി
കചര്നള  Semester  –in-India  Programme  തുടെങ്ങനിയവ  നടെത്തുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  കകേരള  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയനില  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി
സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ  കേശഴെനില  വനികദശ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില
പഠനസഫൗകേരദ്യന  ഒരുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  Inter  University  Centre  for  International
Co-operation  എന്ന കപരനില ഒരു ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുലമന്റുന  Inter University Centre for
Chinese Studies  ഉന പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.  വനികദശ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ പ്രകവശനന
മുതല കകേക്ടോഴന് പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതുവലരയുള എല്ലക്ടോ കസവനങ്ങളുന ഏകേശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
സനിനഗനിള  വനിന്കഡക്ടോ  സനവനിധക്ടോനവന  കേക്ടോമസനിലലെ  വനികദശ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ
തക്ടോമസസഫൗകേരദ്യങ്ങളക്കക്ടോയനി  ഒരു ഇനര്നക്ടോഷണല സ്റ്റുഡനന്സന്  കഹക്ടോസലന പുതുതക്ടോയനി
വരുന്ന  വനികദശ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി  ഓറനിയകനഷന്  കക്ടോസ്സുകേള,  ഇനഗശഷന്
ബ്രനിഡ്ജന്  കകേക്ടോഴന്  എന്നനിവയുന  കേക്ടോലെനിക്കറ്റെന്  യൂണനികവഴനിറ്റെനിയനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുനണന്.  ഉന്നത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലെയുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരന  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുന
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  അഭനിരുചനിക്കനുസൃതമക്ടോയനി  കേഴെനിവന്  വനികേസനിപ്പെനിക്കക്ടോനുമുതകുന്ന
തരത്തനില ലപ്രക്ടോഫ.ബനി.ഹൃദയകുമക്ടോരനി കേമശഷന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
യു.ജനി.സനി.-യുലടെയുന ഹയര് എഡദ്യുകക്കഷന് കേഫൗണ്സനിലെനിലനയുന നനിര്കദശപ്രകേക്ടോരന
ബനിരുദ ബനിരുദക്ടോനനര തലെത്തനില Choice Based Credit Semester System–ഉന
വനികദശ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലള പഠനത്തനിനന് പ്രകവശനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഇനര്നക്ടോഷണല
അക്കക്ടോദമനികേന് ഡയറകകററ്റുന വനികദശ ഫക്ടോക്കലറ്റെനി എകന്കചഞന് പദ്ധതനികേളുന കൂടെക്ടോലത
സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി  പക്ടോലെയക്ടോടെന്  കേമസനില  ബനിസനിനസന്
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ഇന്കേദ്യുകബഷന് ലസനറുന കേണ്ണൂര് യൂണനികവഴനിറ്റെനിയുലടെ കേശഴെനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കകേരളത്തനിനന്  പുറത്തുന  വനികദശത്തുമുള വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി  മലെയക്ടോള  ഭക്ടോഷയുന
സനസക്ടോരവന  പഠനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  ഓണ്ലലലെന്  കകേക്ടോഴ്സുകേള  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്
മലെയക്ടോള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയനില നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഉന്നതവനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
വകുപ്പെനിലന അധനികേക്ടോരപരനിധനിയനില കേലപ്പെനിത സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള ഒനന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.

സനസക്ടോനന മുഴുവന് പ്രവര്ത്തനപരനിധനിയുള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള

180(2250) കഡക്ടോ  .   എന്  .   ജയരക്ടോജന് :
ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .    സനി  .    എഫന്  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനന  മുഴുവനക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തന  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളക്കന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  സഫൗകേരദ്യക്ടോര്തന
എല്ലക്ടോ ജനില്ലകേളനിലന സഹക്ടോയകകേന്ദ്രങ്ങകളക്ടോ, ഉപകകേന്ദ്രങ്ങകളക്ടോ നനിലെവനിലകണക്ടോ;

(സനി) ഇലല്ലങനില ഇത്തരന കകേന്ദ്രങ്ങള സക്ടോപനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ) ലകേക്ടോചനിന് യൂണനികവഴനിറ്റെനി ഓഫന് സയന്സന്&ലടെകകക്ടോളജനി, തുഞലത്തഴുത്തചന്,
മലെയക്ടോള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ, എ.പനി.ലജ.അബ്ദുള കേലെക്ടോന സക്ടോകങതനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ,
ശശ.  ശങരക്ടോചക്ടോരദ്യ  സനസ്കൃത  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  എന്നനിവയക്ടോണന്  സനസക്ടോനന
മുഴുവനക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  ഉന്നത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  വകുപ്പെനിലന
കേശഴെനിലള സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള.

(ബനി)  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലലെ  പുളനിങ്കുന്നനില  ലകേക്ടോചനിന്  യൂണനികവഴനിറ്റെനി  ഓഫന്
സയന്സന് & ലടെകകക്ടോളജനിക്കന് ഒരു ഉപകകേന്ദ്രന പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്. ശശ. ശങരക്ടോചക്ടോരദ്യ
സനസ്കൃത സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയന് തനിരുവനനപുരന, ലകേക്ടോല്ലന, ആലെപ്പുഴെ, കകേക്ടോട്ടയന, തൃശ്ശൂര്,
മലെപ്പുറന,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  കേണ്ണൂര് എന്നശ ജനില്ലകേളനില ഓകരക്ടോ പ്രക്ടോകദശനികേ കകേന്ദ്രങ്ങള
വശതന ഉണന്.

(സനി)   ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 
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181(2251) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേണ്ണൂര് ജനില്ലക്ടോ പഞക്ടോയത്തനിലന്റ കേശഴെനില കേല്ലദ്യക്ടോകശ്ശേരനിയനിലലെ ലസന്റര് കഫക്ടോര്
എകലെന്സന്  എന്ന സക്ടോപനത്തനിലന്റ  സഫൗകേരദ്യങ്ങള ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി  കകേരള
സനിവനില സര്വശസന് അക്കക്ടോദമനിയുലടെ ഉപകകേന്ദ്രവന അവനിലടെ പനികന്നക്ടോക്ക - പക്ടോവലപ്പെട്ട
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള മനികേച കകേക്ടോചനിനഗന് ലസന്ററുന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തനിലന കേശഴെനില കേല്ലദ്യക്ടോകശ്ശേരനിയനിലലെ ലസനര് കഫക്ടോര്
എകലെന്സന്  എന്ന  സക്ടോപനത്തനിലന  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി  കകേരള
സനിവനില സര്വശസന്  അക്കക്ടോദമനിയുലടെ ഉപകകേന്ദ്രന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

കേകയ്യറ്റെ ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി

182(2254) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് ആലകേയുള ടകേകയ്യറ്റെ ഭൂമനി എത്ര എന്നന് ജനില്ല തനിരനിചന്
വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ടകേകയ്യറ്റെ ഭൂമനിയനില പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനി എത്ര എനന ഇവയനില
രണ  ലസനനില  കുറവളവര്ക്കന്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  വദ്യവസകേകളക്ടോലടെ  തക്ടോമസത്തനിനു
നലകേക്ടോനുന കേഴെനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോര് എലനങനിലന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇലല്ലങനില അതനിനുകവണനി എലനങനിലന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോന് ഈ  സര്ക്കക്ടോര്
തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പുറകമക്ടോക്കു  ഭൂമനിയല്ലക്ടോത്ത  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി  ടകേകയ്യറ്റെന  കേഴെനിഞ്ഞെ
എല.ഡനി.എഫന്  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  എത്രയക്ടോയനിരുന  എനന
കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫന്  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  എത്രയക്ടോയനിരുന
എനമുള വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  എല.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോലെയളവനികനക്കക്ടോള  മുന്
യു.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില ഭൂമനി ടകേകയ്യറ്റെന വര്ദ്ധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ഇ)  സനസക്ടോനത്തന്  നടെക്കുന്ന ഇത്തരന ഭൂമനി  കേകയ്യറ്റെങ്ങള നനിയനനിക്കക്ടോനുന
സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിയുന  സസകേക്ടോരദ്യ  വദ്യക്തനിക്കള അനധനികൃതമക്ടോയനി  ടകേവശന വചനിട്ടുള
ഭൂമനിയുന  തനിരനിചന്  പനിടെനിചന്  സനരക്ഷനിക്കക്ടോനുന  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  എന്തു  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ-ഇ)  വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന. 

വനിജനിലെന്സന് അകനസഷണന കനരനിടുന്ന ഉകദദ്യക്ടോഗസര്

183(2255) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനില  വനിജനിലെന്സന്  അകനസഷണന  കനരനിടുന്ന  എത്ര
ഉകദദ്യക്ടോഗസരുണന്;

(ബനി)  ഇവരുലടെ കപരന്,  തസനികേ,  ഓഫശസന്,  ജനില്ല എന്നനിവ സഹനിതന വനിവരന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഒന്നനില കൂടുതല വനിജനിലെന്സന് കകേസുകേള കനരനിടുന്ന ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെ
കപരന്, തസനികേ, ഓഫശസന് എന്നനിവ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനില  വനിജനിലെന്സന്  അകനസഷണന  കനരനിടുന്ന  27
ഉകദദ്യക്ടോഗസരുണന്.

(ബനി ) വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനന -1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി)  വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനന - II ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*. 

കകേക്ടോട്ടക്കല മണ്ഡലെത്തനിലലെ വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേള

184(2256) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മക്ടോണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോട്ടക്കല  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  മക്ടോറക്ടോക്കര,  വളക്ടോകഞരനി,
കമലമുറനി,  കേക്ടോട്ടനിപ്പെരുത്തനി,  കകേക്ടോട്ടക്കല,  നടുവട്ടന  എന്നശ  വനികല്ലജുകേളനിലലെ  ഒഴെനിവള
തസനികേകേളനില നനിയമനന നടെത്തുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നടുവട്ടന  വനികല്ലജന്  ഓഫശസന്  മന്ദനിരത്തനിലന  കശക്ടോചനശയക്ടോവസയന്
പരനിഹക്ടോരന കേക്ടോണുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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ഉത്തരന 

(എ)  കകേക്ടോട്ടക്കല നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ കമലമുറനി  വനികല്ലജന്  ഓഫശസനില
ഒരു ലസഷദ്യല വനികല്ലജന് ഓഫശസറുലടെയുന ഒരു വനികല്ലജന് ഫശലഡന് അസനിസനനിലനയുന
ഒഴെനിവന് നനിലെവനിലണന്.  ഒഴെനിവന്  നനികേത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.  മറ്റെന്
വനികല്ലജുകേളനിലലെക്ടോനന  നനിലെവനില ഒഴെനിവനില്ല.   വളക്ടോകഞരനി  എന്ന കപരനില വനികല്ലജന്
ഓഫശസന് നനിലെവനിലെനില്ല. ആയതന് കേക്ടോട്ടനിപ്പെരുത്തനി എന്നന് പുനര്നക്ടോമകേരണന ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  നടുവട്ടന  വനികല്ലജന്  ഓഫശസനിലന  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള  ലചയ്യുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

 ഇ-ഗകവണന്സന് പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന നലകുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

185(2257) ശശ  .   എ  .   പനി  .    അനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .    എന  .    വനിന്ലസനന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റവനദ്യു  ഓഫശസുകേളനില  നനിനന  ഇ-ഗകവണന്സന്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നലകുന്ന സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏലതല്ലക്ടോന  തരന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്ടോണന്  ഇങ്ങലന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നലതന്നന്
ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി) ഇതനിനക്ടോയനി ഭരണതലെത്തനില എലനല്ലക്ടോന സനവനിധക്ടോനങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ)  ഉണന്.  സനസക്ടോനത്തന് റവനന്യൂ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന്  പദ്ധതനി
വഴെനി ഓണ്ലലലെനക്ടോയനി നലകേനിവരുനണന്.

(ബനി) സനസക്ടോനലത്ത വനികല്ലജന്/തക്ടോലൂക്കന് ഓഫശസുകേളനിലനനിന്നന് നലകേനിവരുന്ന
തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന 24 ഇനന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്ലലലെനക്ടോയനി നലകേനിവരുന:

1. ജക്ടോതനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

2. കേമന്യൂണനിറ്റെനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

3. തക്ടോമസക്കക്ടോരനക്ടോലണനള സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്
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4. ബന്ധുതസ സര്ട്ടനിഫക്കറ്റെന്

5. കനറ്റെനിവനിറ്റെനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

6. ലഡക്ടോമനിലലസല സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

7. വരുമക്ടോന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

8. ലലകേവശക്ടോവകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

9. തനിരനിചറനിയല സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

10. പനിന്തുടെര്ചക്ടോവകേക്ടോശ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

11. കസക്ടോളവന്സനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

12. ലലെക്ടോകക്കഷന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

13. കേണ്ലവര്ഷന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

14. ഡനിപ്പെനന്സനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

15. അഗതനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

16. കുടുനബക്ടോനഗതസ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

17. മനിശവനിവക്ടോഹ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

18. കനക്ടോണ് റശ മക്ടോകരദ്യജന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

19. ലലലെഫന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

20. വണ് ആനന് ദനി ലസയനിന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

21. ലപക്ടോസഷന് ആന കനക്ടോണ് അറ്റെക്ടോചന്ലമനന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

22. വക്ടോകലെസഷന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

23. വനിധവ/വനിഭക്ടോരദ്യന് സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

24. ലലമകനക്ടോരനിറ്റെനി സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന്  (അചടെനി)  നമര്  24/2010/ലഎ.റ്റെനി.ഡനി.  തശയതനി
4-8-2010  പ്രകേക്ടോരന  ഓണ്ലലലെന്വഴെനി  നലകുന്ന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കന്  നനിയമ
സക്ടോധുത നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന്
സനസക്ടോനലത്ത എല്ലക്ടോ വനികല്ലജന്  ഓഫശസര്മക്ടോര്ക്കുന ലെക്ടോപന്  കടെക്ടോപ്പുകേള/  കപഴണല
കേമന്യൂട്ടറുകേള  എന്നനിവ  കകേരള  കസറ്റെന്  ലഎ.ടെനി.  മനിഷന്വഴെനി  നലകേനിക്കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.
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ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന് പദ്ധതനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന എല്ലക്ടോ വനികല്ലജന് ഒക്ടോഫശസര്മക്ടോര്ക്കുന ലസഷദ്യല
വനികല്ലജന്  ഓഫശസര്മക്ടോര്ക്കുന  തഹസശലദക്ടോര്മക്ടോര്ക്കുന  മറ്റെന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കുന
മതനിയക്ടോയ  പരനിശശലെനന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.   കൂടെക്ടോലത,  എലനങനിലന  സക്ടോകങതനികേ
തടെസമുണക്ടോയക്ടോല പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന ആവശദ്യമക്ടോയ പരനിശശലെനന നലകുന്നതനിനുന
എല്ലക്ടോ  തക്ടോലൂക്കുകേളനിലന  ഹക്ടോന്ഡന്  കഹക്ടോളഡനിനഗന്  സക്ടോഫനിലനയുന  കകേരള  കസറ്റെന്
ലഎ.ടെനി.മനിഷന്  വഴെനി  നനിയമനിചനിട്ടുണന്.  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളവഴെനി  വനിതരണന  ലചയ
ലെഘുകലെഖകേളവഴെനിയുന വനിവനിധ മക്ടോധദ്യമങ്ങളനിലൂലടെയുള പരസദ്യങ്ങളനിലൂലടെയുന കബക്ടോധവത്കേരണ
പരനിപക്ടോടെനികേള നടെത്തനിയനിട്ടുണന്. ഇഫൗ പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന നലകുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലടെ
പൂര്ണ്ണവനിവരവന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കന്  ആവശദ്യമക്ടോയനിട്ടുള അനുബന കരഖകേളുലടെ
വനിവരങ്ങളുന  അകപക്ഷ  നലകുന്നതനിനുന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
കവണ  പരനിശശലെനങ്ങളുന  അനുബന  സക്ടോകങതനികേവനിവരങ്ങളുന  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കന് നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

റവനന്യൂ  വകുപ്പെനിലന  പഫൗരക്ടോവകേക്ടോശകരഖയനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നതുന
സര്ക്കക്ടോരനിലന  കസവനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമന  അനുശക്ടോസനിക്കുന്നതുമക്ടോയ  സമയപരനിധനി
പക്ടോലെനിചക്ടോണന്  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നലകേനിവരുന്നതന്.  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലക്ടോ  അക്ഷയ
കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോര്ക്കുന  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ  പ്രവര്ത്തനന  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുന
സക്ടോകങതനികേമക്ടോയ  സഹക്ടോയന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന  എലനങനിലന  കമകക്കടുകേള
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടക്ടോല  തക്കതക്ടോയ  നടെപടെനികേളക്കന്  ജനില്ലക്ടോകേളകര്ക്കന്  ശനിപക്ടോര്ശ
നലകുന്നതനിനുന നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.   കൂടെക്ടോലത,  ഇത്തരന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് എല്ലക്ടോ ജനില്ലകേളനിലന ഡനിസ്ട്രനികന് ഇ-ഗകവണന്സന്
ലസക്ടോലലസറ്റെനികേളുന രൂപശകേരനിചനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.  

ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന് പദ്ധതനി

186(2258) ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനില  കസവനങ്ങള  ഓണ്ടലെനക്ടോയനി
നലകുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന സനവനിധക്ടോനങ്ങള ഒരുക്കനിയനിട്ടുണന്; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഭൂനനികുതനി അടെയ്ക്കുന്നതുളലപ്പെലടെയുള ഏലതല്ലക്ടോന തരന കസവനങ്ങളക്ടോണന്
ഓണ്ടലെനക്ടോയനി നലകുന്നതന്; വനിശദക്ടോനശങ്ങള എലനല്ലക്ടോന;

(സനി)  ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന ഏലതല്ലക്ടോന റവനന്യൂ ഓഫശസുകേളനില ഈ
സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

851/2019
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ഉത്തരന

(എ&ബനി ) ഇ  -  ഡനിസ്ട്രനികന്   :

വനികല്ലജന്/തക്ടോലൂക്കന് ഓഫശസുകേളനില ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കക്ടോവശദ്യമുള
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  കവഗത്തനിലന  സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയുന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ
എന്ന ഉകദശദ്യകത്തക്ടോലടെ  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുള പദ്ധതനി
ആണന്  ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന്  പദ്ധതനി'.  എകപ്പെക്ടോഴുന  എവനിലടെ  നനിന
കവണലമങനിലന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കന്  അകപക്ഷനിക്കുകേയുന
ലെഭദ്യമക്ടോകുകേയുന  ലചയ്യുന്ന സനവനിധക്ടോനമക്ടോണന്  ഇഫൗ പദ്ധതനിയനിലൂലടെ
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്. സനസക്ടോനലത്ത വനികല്ലജന്/തക്ടോലൂക്കന് ഓഫശ
സുകേളനില നനിനന  നലകേനിവരുന്ന  24  ഇനന  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഇഫൗ  പദ്ധതനി  മുകഖന  വനികല്ലജന്  ഓഫശസറുലടെ/തഹസനിലദക്ടോറുലടെ
ഡനിജനിറ്റെല ഒകപ്പെക്ടോടുകൂടെനി ഓണ്ലലലെന് ആയനി നലകേനിവരുന. 

സനകയക്ടോജനിത ഓണ്ലലലെന് കപക്ടോക്കുവരവന്   :

ഭൂമനി  സനബനമക്ടോയനി  റവനന്യൂ  രജനികസ്ട്രഷന്,  സര്കവ  വകുപ്പുകേള
നലകുന്ന  കസവനങ്ങലള  പരസരന  ബനലപ്പെടുത്തനി,  ലലകേമക്ടോറ്റെന
ലചയ്യലപ്പെടുന്ന  ഭൂമനിയുലടെ  കപക്ടോക്കുവരവന്  ഓണ്ലലലെന്  മുകഖന
സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോക്കുന. ആധുനനികേ വനിവരസക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യയുലടെ സഹക്ടോ
യകത്തക്ടോലടെ  വസ്തുവനിലന കപക്ടോക്കുവരവന്  നടെപടെനികേള കവഗത്തനിലന
സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയുന കുറ്റെമറ്റെ രശതനിയനിലന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന ഏകകേക്ടോപനി
പ്പെനിക്കുകേയുന  ലചയ്യുകേലയന്ന  ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണന്
സനകയക്ടോജനിത  ഓണ്ലലലെന്  കപക്ടോക്കുവരവന്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോ
ക്കുന്നതന്. 

ഓണ്ലലലെന് ടെക്ടോകന് കപലമനന്   :

റവനന്യൂ വകുപ്പെനിലലെ ഭൂനനികുതനി ഒടുക്കന് തുടെങ്ങനി വനിവനിധ സക്ടോമത്തനികേ
കസവനങ്ങള  കകക്ടോഡശകേരനിചന്  സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയ ഒരു റവനന്യൂ ഭരണ
ത്തനിനന് കേളലമക്ടോരുക്കുകേലയന്നതക്ടോണന് ഇഫൗ പദ്ധതനിലകേക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യ
മക്ടോക്കുന്നതന്.  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനികലെയന്  അടെയ്കക്കണ/പനിരനിഞ
കേനികട്ടണ നനികുതനികേളുന മറ്റെന്  തുകേകേളുന സസഗൃഹത്തനിലെനിരുനതലന്ന
കേമന്യൂട്ടറനിലനകയക്ടോ  സക്ടോര്ട്ടന്  കഫക്ടോണനിലനകയക്ടോ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
അടെയ്ക്കുവക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്ന  വനിപവകേരമക്ടോയ  ഒരു  പരനിഷ്കക്ടോരമക്ടോണന്
ഇതന്.  തുടെക്കത്തനില ഭൂനനികുതനി മക്ടോത്രമക്ടോണന് ഇഫൗ സനവനിധക്ടോനനവഴെനി
അടെയ്ക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുകേ. 

(സനി)  ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന്  പദ്ധതനി  സനസക്ടോനലത്ത  എല്ലക്ടോ  തക്ടോലൂക്കന്/വനികല്ലജന്
ഓഫശസുകേളനിലന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.
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ടെനി.എസന്. കേനക്ടോലെനിലന കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലളലപ്പെടുന്ന
ഭക്ടോഗത്തനിലന സര്കവ നടെപടെനികേള

187(2259) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ടെനി.എസന്.  കേനക്ടോലെനിലന  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലളലപ്പെടുന്ന
ഭക്ടോഗത്തനിലന സര്കവ നടെപടെനികേള പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  പദ്മനക്ടോഭന് ലജട്ടനി മുതല
ആലനപശടെനികേ  വലരയുള  ഭക്ടോഗലത്ത  ടെനി.സനി.എസന്.  കേനക്ടോലെനിലന  സര്കവ  ലസചന്
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പ്രകദശലത്ത  കേകയറ്റെങ്ങള  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഏലതല്ലക്ടോന
വനികല്ലജുകേളനിലെക്ടോണന്  കേകയ്യറ്റെന  നടെന്നനിട്ടുളലതനന  എത്ര ഭൂമനി  കേകയ്യറനിയനിട്ടുലണനന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേകയ്യറ്റെങ്ങള ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന 

(എ)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലളലപ്പെടുന്ന  ടെനി.എസന്.  കേനക്ടോല
ആലെപ്പെക്ടോടെന്,  കക്ടോപ്പെന,  കുലെകശഖരപുരന,  ആദനിനക്ടോടെന്,  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി,  അയണനികവലെനി
ക്കുളങ്ങര  എന്നശ  വനികല്ലജുകേളനില  ഉളലപ്പെടുന.  ടെനി  വനികല്ലജുകേളുലടെ  റശസര്കവ
നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിചന്  1996-1999  കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില  റവനന്യൂ  ഭരണത്തനിനന്
ലലകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണന്.   പത്മനക്ടോഭന് ലജട്ടനി  മുതല ആലനപശടെനികേ വലരയുള ഭക്ടോഗലത്ത
ടെനി. എസന്. കേനക്ടോലെനിലന ലസചന് അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ ആലെപ്പെക്ടോടെന്  വനികല്ലജനില  11
കേകയ്യറ്റെങ്ങള  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിരുന.  ആയതനിലന  ആലകേ  വനിസശര്ണ്ണന  44.58
ആര്സന് ആണന്.

(സനി) 11 കകേസുകേളനില ഉളലപ്പെട്ടുവരുന്ന 5 കകേസുകേളനില 20.27 ആര്സന് സലെന
ഒഴെനിപ്പെനിചനിട്ടുളതുന  3  കകേസുകേളനിലെക്ടോയനി  12.26  ആര്സന്  സലെന  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
ആലെപ്പെക്ടോടെന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിനന്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുളതുന  ബക്ടോക്കനി  3
കകേസുകേളനിലെക്ടോയനി  12.05  ആര്സന്  സലെലത്ത  കേകയ്യറ്റെന  സനബനമക്ടോയനി  1957-ലലെ
കകേരള ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമപ്രകേക്ടോരന നടെപടെനികേള നടെനവരുന്നതുമക്ടോണന്.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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ഭവന നനിര്മക്ടോണ വകുപ്പെനിലന പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി വക്ടോങ്ങനിയ ഭൂമനി

188(2260) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  (2011-2016)  ഭവന  നനിര്മക്ടോണ
വകുപ്പെന് കകേരളത്തനിലെക്ടോകേമക്ടോനന വനിവനിധ പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി എത്ര കകേക്ടോടെനി രൂപ വശതന
ഓകരക്ടോ വര്ഷവന ലചലെവക്ടോക്കനിയനിട്ടുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഭവനനനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി പ്രസസ്തുത കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില സലെങ്ങള
വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില എവനിലടെലയല്ലക്ടോലമന്നന് ജനില്ല തനിരനിചന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  സലെങ്ങള  വക്ടോങ്ങനിയതനില
സക്ടോമത്തനികേ കമകക്കടെന് സനബനനിച്ചുള എലനങനിലന ആകരക്ടോപണങ്ങള ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി) ഉലണങനില എലനങനിലന കകേസന് നനിലെവനില ഉകണക്ടോ; വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  (2011-2016)  കകേരള  സനസക്ടോന
ഭവന  നനിര്മക്ടോണ  കബക്ടോര്ഡന്  കകേരളത്തനിലെക്ടോകേമക്ടോനന  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി
ഓകരക്ടോ  വര്ഷവന  ലചലെവക്ടോക്കനിയ  തുകേയുലടെ  വനിവരന  അനുബനന  I*ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.  2011-16  കേക്ടോലെയളവനില  സനസക്ടോന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയ പദ്ധതനികേളുന അവയക്ടോയനി ലചലെവക്ടോക്കനിയ തുകേയുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങളുന
അനുബനന II* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ഭവനനനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി  പ്രസ്തുത കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില കകേരള
സനസക്ടോന  ഭവന  നനിര്മക്ടോണ  കബക്ടോര്ഡന്,  കകേരള  സനസക്ടോന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രന
എന്നനിവരുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് സലെങ്ങള വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി&ഡനി) (ബനി) പനിരനിവനിലലെ ഉത്തരത്തനിലന ലവളനിചത്തനില ബക്ടോധകേമല്ല.

ഭൂമനി കകേരളന പദ്ധതനി

189(2261) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഭൂമനി കകേരളന പദ്ധതനിയുലടെ കേശഴെനില നനിലെവനില നടെനവരുന്ന കജക്ടോലെനികേള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(ബനി) പ്രസസ്തുത പദ്ധതനിയനില എത്ര ജശവനക്കക്ടോര് ഉലണനന അവരുലടെ നനിയമന
രശതനി എപ്രകേക്ടോരമക്ടോലണനന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ജശവനക്കക്ടോരനില  കേരക്ടോര്  അടെനിസക്ടോനത്തനികലെക്ടോ,  തക്ടോത്ക്കക്ടോലെനികേ
വദ്യവസയനികലെക്ടോ  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്നവര്  എത്രയുലണനന  അവരുലടെ  ചുമതലെകേള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമക്ടോയുന  സനസക്ടോന  വനിഹനിതമക്ടോയുന  എത്ര  തുകേ  ഭൂമനി
കകേരളത്തനിനന്  ലെഭനിചനിട്ടുലണനന ആയതന് ഏലതക്ടോലക്ക തരത്തനിലെക്ടോണന്  വനിനനികയക്ടോഗനിചലതനന
നക്ടോളനിതുവലര എത്ര തുകേ വനിനനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുലണനന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇ-കരഖക്ടോ പദ്ധതനി, കമക്ടോകഡണ് ലസന്ടല ലറകക്കക്ടോര്ഡന് റന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേ,
ജനില്ലക്ടോ ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് ലസനര് സക്ടോപനിക്കുകേ, ലവബന് ജനി.ലഎ.എസന്. മുഖക്ടോനരന
ലെക്ടോനന്  റനികക്കക്ടോര്ഡ്സന്  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനി,  എല്ലക്ടോ
ഡനിജനിടറ്റെസ്ഡന് കരഖകേളുലടെയുന ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി സൂക്ഷനിക്കുകേ, ആധുനനികേ
സര്കവ  ഉപകേരണങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ,  സനസക്ടോന  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ഗഫൗണന്  കേണ്കടക്ടോള
കപക്ടോയനിന്റുകേള  സക്ടോപനിക്കുകേ,  സര്കവ  ഭവനനിലന  14  ജനില്ലകേളനിലന  കമക്ടോകഡണ്
ലറകക്കക്ടോര്ഡന്  റന  സക്ടോപനിക്കുകേ,  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനിലലെ  7  തക്ടോലൂക്കുകേളനിലന  ഒരു
റവനന്യൂ ഡനിവനിഷന് ഓഫശസനിലന ലറകക്കക്ടോര്ഡന് റന സക്ടോപനിക്കുകേ,  മക്ടോപ്പെന് ടമ കഹക്ടോന
പദ്ധതനി  മുതലെക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഭൂമനികകേരളന  പദ്ധതനിയുലടെ  കേശഴെനില  നനിലെവനില
നടെനവരുന.

(ബനി)  കകേരളക്ടോ  ലെക്ടോനന്  ഇന്ഫര്കമഷന്  മനിഷനനില  ആലകേ  161  ജശവനക്കക്ടോര്
ഉണന്.  സനിരന ജശവനക്കക്ടോര് 159 കപര് സര്കവ വകുപ്പെനില നനിനന കജക്ടോലെനികമശകേരണ
വദ്യവസയനില  13  ജനില്ലക്ടോ ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് ലസനറുകേള,  മനിഷലന  GPS  യൂണനിറ്റെന്,
കസക്ടോഴന്  &  കലെക്ടോജനിസനികന്  യൂണനിറ്റെന്,  ലസന്ടല ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് ലസനര്,  കസറ്റെന്
കപ്രക്ടോജകന് ഓഫശസന് എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലെക്ടോയനി കജക്ടോലെനിലചയ്യുന.  കേരക്ടോറടെനിസക്ടോനത്തനില
രണകപലരമക്ടോത്രന  കസറ്റെന്  കപ്രക്ടോജകന്  ഓഫശസനില  എനപകവര്ഡന്  കേമനിറ്റെനിയുലടെ
തശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന  നനിയമനിചനിരനിക്കുന.  പത്രപ്പെരസദ്യന  നലകുകേയുന  (Open
advertisement)  തുടെര്ന്നന്  എഴുത്തുപരശക്ഷ,  പ്രക്ടോകനിക്കല ലടെസന്,  ഇനര്വന്യൂ എന്നനിവ
നടെത്തനിയുമക്ടോണന് നനിയമനന നലകേനിയനിട്ടുളതന്.

(സനി) തക്ടോത്ക്കക്ടോലെനികേക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില (ദനിവസകവതനക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില) കജക്ടോലെനി
ലചയ്തുവന്ന  34  ജശവനക്കക്ടോലര  179  ദനിവസന  പൂര്ത്തനിയക്ടോയ  മുറയന്  26-9-2016-ല
വനിടുതല ലചയ്തു.  കേരക്ടോര് അടെനിസക്ടോനത്തനില കജക്ടോലെനിലചയ്യുന്ന രണന് ജശവനക്കക്ടോരുലടെ
ചുമതലെകേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:
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1. കപ്രക്ടോജകന് മക്ടോകനജര്  :

(a) മനിഷലന   കേശഴെനിലലെ  വനിവനിധ  യൂണനിറ്റുകേള  കകേന്ദ്രശകേരനിചന്
സനസക്ടോനവദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോകക്കണതുന  നടെപ്പെക്ടോക്കനി
വരുന്നതുമക്ടോയ വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ സര്കവ,  ഡനിജനിടറ്റെ
കസഷന്  കജക്ടോലെനികേളുലടെ  പക്ടോനനിനഗന്,  ഏകകേക്ടോപനന,
അവകലെക്ടോകേനന എന്നനിവ നടെത്തനി പദ്ധതനി നനിര്വഹ
ണത്തനില ഡയറകലറ സഹക്ടോയനിക്കല.

(b) GIS  അധനിഷനിതമക്ടോയ  സക്ടോകങതനികേ  കജക്ടോലെനികേളനില
ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  ടഗഡന് ടലെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  നലകേലന
പരനിശശലെനന നലകേലന.

(c) GPS  അധനിഷനിതമക്ടോയ  ഫശലഡന്  കജക്ടോലെനികേളക്കന്
ആവശദ്യമക്ടോയ സക്ടോകങതനികേ നനിര്കദശന നലകേല.

(d) DILRMP  മുതലെക്ടോയ  പക്ടോന്  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള,
ബഡ്ജറ്റെന്  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  എന്നനിവ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കലന
മശറ്റെനിനഗനില പലങടുക്കലന.

2. ഹക്ടോര്ഡന് ലവയര് സര്വശസന് എഞനിനശയര്  :

(a) മനിഷലന എല്ലക്ടോ ലസനറുകേളുലടെയുന ഹക്ടോര്ഡന് ലവയര്
സനബനമക്ടോയതുന ലനറ്റെന് വര്ക്കനിനഗന് സനബനമക്ടോയ
തുമക്ടോയ തകേരക്ടോറുകേള സമയക്ടോസമയങ്ങളനില പരനിഹരനിക്കല

(b) ഡക്ടോറ്റെ ബക്ടോക്കന് -അപ്പുകേള കശഖരനിക്കല 

(c) കേമന്യൂട്ടറുകേള ടവറസന് വനിമുക്തമക്ടോക്കല

(d) ജനില്ലക്ടോ  ലസനറുകേളുലടെ  വര്ക്കന്  ഡനിസ്ട്രനിബന്യൂഷനനില
കപ്രക്ടോജകന്  മക്ടോകനജലര സഹക്ടോയനിക്കല.

(e) മശറ്റെനിനഗുകേളക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  കമശകേരനിക്കല
മുതലെക്ടോയവ.

(ഡനി) 2008-09 മുതല 2013-14 വലര കകേരളക്ടോ ലെക്ടോനന് ഇന്ഫര്കമഷന് മനിഷനന്
കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതവന  സനസക്ടോന  വനിഹനിതവമക്ടോയനി  ആലകേ  40,73,69,593  രൂപ
ലെഭനിചതനില നക്ടോളനിതുവലര 29,92,89,067 രൂപ വനിനനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണന്.
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(1) ടെനി ഫണന് പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനി മക്ടോത്രന സര്കവ ലറകക്കക്ടോര്ഡുകേളുലടെ
ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
13  ജനില്ലക്ടോ  ഡനിജനിടറ്റെകസഷന്  ലസനറുകേള  എല്ലക്ടോ  ആധുനനികേ
സഫൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോടുനകൂടെനി ആരനഭനിച്ചു. കൂടെക്ടോലത ഇവയുലടെ ഏകകേക്ടോപന
ത്തനിനക്ടോയനി ഒരു മക്ടോസര് യൂണനിറ്റുന തനിരുവനനപുരത്തന് ആരനഭനിച്ചു.

(2) സര്കവ കജക്ടോലെനികേള ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലടെ സഹക്ടോയത്തക്ടോല
തസരനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  141  ETS  ലമഷശനുകേളുന  18  DGPS
ലമഷശനുകേളുന വകുപ്പെനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി.

(3) പുരക്ടോതന  സര്കവ  ലറകക്കക്ടോര്ഡുകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
ഡനിജനിടറ്റെസന്  ലചയ്യുന്നതനിനുമക്ടോയനി  'ഇ-കരഖ'  എന്ന  ബൃഹത്തന്
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി.

(4) ജനില്ലകേളനിലലെ  ലറകക്കക്ടോര്ഡുകേള  സുരക്ഷനിതമക്ടോയനി  സനരക്ഷനിക്കുന്ന
തനിനക്ടോയനി എല്ലക്ടോ കേളകകററ്റുകേളനിലന സര്കവ ഭവനനിലന കമക്ടോകഡണ്
ലറകക്കക്ടോര്ഡന് റമുകേള സജമക്ടോക്കനി.

(5) ETS ലമഷശനുകേളുലടെ 2009 മുതലള AMC നടെപ്പെക്ടോക്കനിവരുന.

(6) സനസക്ടോന  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  GPS കേണ്കടക്ടോള  കപക്ടോയനിന്റുകേള  സക്ടോപനിച്ചു
വരുന.

(7) ഡക്ടോറ്റെകേള  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ലസന്ടല  ലസര്വര്  സനവനിധക്ടോനന
സജമക്ടോക്കനി.

(8) ഇ-കരഖ ലവബന് കസക്ടോഫന് ലവയര് സജമക്ടോക്കനി.

(9) ലവബന്  GIS  കസക്ടോഫന്  ലവയര് ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി,  ഇതനിലന പ്രവര്ത്തനന
പുകരക്ടോഗതനിയനിലെക്ടോണന്.  ടെനി  ആവശദ്യങ്ങളലക്കക്ടോലക്കയക്ടോണന്  പ്രധക്ടോനമക്ടോയുന
തുകേ ലചലെവഴെനിചനിട്ടുളതന്.

കേടെല പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനിയനില തക്ടോമസനിക്കുന്ന കുടുനബങ്ങളക്കന് പട്ടയന

190(2262) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേടെല പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനിയനില തക്ടോമസനിക്കുന്ന എത്ര കുടുനബങ്ങള ഉണന്
എന്നതന് തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; പ്രസ്തുത കുടുനബങ്ങളക്കന് പട്ടയന/ടകേവശക്ടോവകേക്ടോശ
കരഖ ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യത്തനില നനിലെവനിലള സനിതനി  വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇത്തരന
വനിഭക്ടോഗത്തനിനന് പട്ടയന നലകുന്നതനിനന് നനിയമതടെസമുകണക്ടോ;
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(ബനി)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനില എത്ര കുടുനബങ്ങള ഇപ്രക്ടോകേക്ടോരന  കേടെല
പുറനകമക്ടോക്കന് ഭൂമനിയനില തക്ടോമസനിക്കുനണന് എന്നതന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  വളലര  ദരനിദരുന  ഭൂരനിഭക്ടോഗവന  മതദ്യലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുമക്ടോയ  ഇത്തരന
കുടുനബങ്ങളുലടെ കേക്ടോരദ്യത്തനില പട്ടയന നലകുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല. 1964-ലലെ കകേരള ഭൂമനി പതനിവന് ചട്ടങ്ങളനിലലെ ചട്ടന
11(2)(V),  1995-ലലെ  മുനനിസനിപ്പെനില/കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളനിലലെ  ഭൂമനി  പതനിവന്
ചട്ടങ്ങളനിലലെ ചട്ടന 6(2) (V) എന്നനിവ പ്രകേക്ടോരന ഉയര്ന്ന ജലെപരനിധനിക്കന് (HTL) 100
അടെനി  വനിസ്തൃതനിയനിലള  സലെത്തന്  തക്ടോല്ക്കക്ടോലെനികേ  പട്ടയന  നലകേന്നതനിനുന  ഇഫൗ
പരനിധനിക്കന്  പുറത്തുള പ്രകദശത്തന് സനിര പട്ടയന നലകുന്നതനിനുന വദ്യവസയുണന്.
എന്നക്ടോല  CRZ  (കകേക്ടോസല  ലറഗുകലെഷന്  കസക്ടോണ്)  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന്  പ്രകേക്ടോരന,
തശരപ്രകദശത്തന് നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന് നനിയനണമുള സക്ടോഹചരദ്യത്തനില
CRZ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനനിലലെ  വദ്യവസകേള  കൂടെനി  പരനിഗണനിചന്  ഭൂമനി  പതനിവന്
ചട്ടങ്ങളക്കന് വനികധയമക്ടോയനി ഭൂമനിയുലടെ പട്ടയന നലകുന്ന നടെപടെനി തുടെര്നവരുന.

(ബനി) 35 കുടുനബങ്ങള കേടെല പുറകമക്ടോക്കനില തക്ടോമസനിക്കുന.

(സനി) അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കന് പട്ടയന നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

മുന്സര്ക്കക്ടോര് ഭരണകേക്ടോലെത്തന് നലകേനിയനിട്ടുള ഭൂമനിയുന പട്ടയങ്ങളുന

191(2263) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിയുന  പട്ടയവമനില്ലക്ടോത്തവര്ക്കന്  ഭൂമനിയുന  പട്ടയവന
നലകുവക്ടോനുന  ഭൂമനി  ടകേവശമുളവര്ക്കന്  പട്ടയന  നലകേക്ടോനുന  സസശകേരനിച്ചു  വന്ന
വദ്യവസകേള എലനല്ലക്ടോന; ഉത്തരവ പകേര്പ്പുകേള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) മുന് സര്ക്കക്ടോര് വദ്യവസകേളുന നനിയമങ്ങളുന ഉത്തരവകേളുന ലെനഘനിചന് ഭൂമനി
പതനിച്ചു നലകേനിയതക്ടോയ ആകക്ഷപന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  എങനില  ഇതു  സനബനനിചന്  അകനസഷണന  നടെത്തനി  അനധനികൃത
പട്ടയങ്ങളുന അതനിനക്ടോയനി മുന് സര്ക്കക്ടോര് ലകേക്ടോണവന്ന ഉത്തരവകേളുന റദക്ടോക്കക്ടോന് എന്തു
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന എന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  മുന് സര്ക്കക്ടോര് ഭരണകേക്ടോലെത്തന് നലകേനിയനിട്ടുള അനധനികൃത പട്ടയങ്ങള
എത്ര എനന അവ കേലണത്തക്ടോനക്ടോയനി  നടെത്തുന്ന നടെപടെനികേള എലനല്ലക്ടോന എനന
ഇവ  നലകേക്ടോന്  കൂട്ടുത്തരവക്ടോദനികേളക്ടോയ  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെ  കപരനില  എലനങനിലന
അകനസഷണന  നനിലെവനിലകണക്ടോലയനന  എന്തു  നടെപടെനികേള  സര്ക്കക്ടോര്  സസശകേരനിക്കുലമനന
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) (i) ഭൂമനി  ഇല്ലക്ടോത്തവര്ക്കന്  ഭൂമനി  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  മുന്സര്ക്കക്ടോര്
ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന-2015  എന്ന  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്ക്ക
രനിക്കുകേയുന  ഭൂമനി  ഇല്ലക്ടോത്ത  കുടുനബങ്ങളക്കന്  വശടെന്  വയ്ക്കുന്ന
തനിനുള  ആവശദ്യത്തനികലെയക്ടോയനി  മൂന്നന്  ലസനന്  ഭൂമനി  വശതന
നലകുന്നതനിനന്  പ്രകതദ്യകേ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോന
ത്തനില  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ  പട്ടനികേ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  ടെനി
പട്ടനികേയുലടെ സശനനികയക്ടോറനിറ്റെനി കമത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
ഭൂമനിയുലടെ ലെഭദ്യത അനുസരനിചന് മൂന്നന് ലസനന് വശതന വനിതരണന
ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരുന്നതന്.  ഉത്തരവനിലന പകേര്പ്പെന്
അനുബനന  I* ആയനി  കചര്ക്കുന.   കുടുനബ  വക്ടോര്ഷനികേ
വരുമക്ടോനന 75,000 രൂപയനില തക്ടോലഴെയക്ടോയനിട്ടുളതുന പക്ടോരമരദ്യ
മക്ടോയ  ഭൂമനി  ഭക്ടോവനിയനില  ലെഭനിക്കക്ടോന്  സക്ടോദ്ധദ്യതയനില്ലക്ടോത്തതുന
പദ്ധതനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  9-3-2012-നുകശഷന  സസനന  ഭൂമനി
ടകേമക്ടോറ്റെന  ലചയനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതുന  സനസക്ടോനത്തന്  ജനനിചന്
സനിരതക്ടോമസമക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതുമക്ടോയ  കുടുനബങ്ങളക്കന്  ഭൂമനി
നലകേക്ടോനക്ടോണന് പദ്ധതനിയനില വദ്യവസ ലചയനിരനിക്കുന്നതന്.  ടെനി
ഭൂമനി  25  വര്ഷകത്തയന്  ടകേമക്ടോറ്റെന  ലചയ്യക്ടോന് പക്ടോടെനില്ല  എന്ന
വദ്യവസയനിലെക്ടോണന് പട്ടയന അനുവദനിചനിട്ടുളതന്.

(ii) ടകേവശമുള ഭൂമനിക്കന്  ടെനി  കേക്ഷനികേളുലടെ അകപക്ഷയനിന്കമല
സര്ക്കക്ടോരനിലന ഭക്ടോവനി വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന് ആവശദ്യ
മക്ടോയനി  വരക്ടോത്ത  ഭൂമനി  കകേരള  ഭൂമനിപതനിവന്  നനിയമങ്ങളനിലലെ
വദ്യവസകേള പക്ടോലെനിചന് പതനിചന് നലകുന. ആയതന് പ്രകേക്ടോരന
1-8-1971-നന്  മുമന്  ടകേവശമുള  ഭൂമനിക്കന്  1964-ലലെ  ഭൂമനി
പതനിവന്  ചട്ടന  പ്രകേക്ടോരവന,  1995-ലലെ  മുനനിസനിപ്പെല/
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ടപ്രകേക്ടോരവന  പട്ടയന
വനിതരണന ലചയ്യുന.

പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനില  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  ഗവണ്ലമനന്
ഉത്തരവകേളുലടെയുന  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ടങ്ങളുലടെയുന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഭൂമനി  പതനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണന്.   പകേര്പ്പുകേള
അനുബനന-2 മുതല 10* വലരയക്ടോയനി കചര്ക്കുന.  

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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1. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)484/15/റവ.

2. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)289/15/റവ.

3. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)505/15/റവ.

4. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)50/11/റവ.

5. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)402/15/റവ.

6. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)541/15/റവ.

7. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)507/15/റവ.

8. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)522/15/റവ.

9. ജനി.ഒ.(എന.എസന്)174/16/റവ.

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില രണന് കകേസുകേളനില സര്ക്കക്ടോരനില നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയ പ്രകതദ്യകേ
അധനികേക്ടോരന ഉപകയക്ടോഗനിചന് ഭൂമനി പതനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണന്. 

(1) ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)154/16/റവ തശയതനി 24-2-2016 പ്രകേക്ടോരന തളനിപ്പെറമ
തക്ടോലൂക്കന് പട്ടുവന അനശന അരനിയനില കദശത്തന് റശസര്കവ  132/1,  78/9-ലലപ്പെട്ട
7.28403  ഏക്കര്  സലെന  പട്ടുവന  ദശനകസവന  സഭയന്  പതനിച്ചു
നലകുന്നതനിനന്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.   പകേര്പ്പെന്  അനുബനന  11
*ആയനി കചര്ക്കുന.

(2) ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)130/2016/റവ.  തശയതനി  18-2-2016  പ്രകേക്ടോരന കേണ്ണൂര്
തക്ടോലൂക്കന് ചനിറയല അനശന പുഴെക്ടോതനി കദശത്തു റശസര്കവ 17/4-ലലപ്പെട്ട 5
ലസനന്  സലെന  ശശമതനി  എരമനഗലെത്തന്  ചനിത്രകലെഖ  എന്നനിവര്ക്കന്
പതനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുണന്. പകേര്പ്പെന് അനുബനന 12* ആയനി കചര്ക്കുന.

(ബനി) തനിരുവനനപുരന, ലകേക്ടോല്ലന, പത്തനനതനിട്ട, ഇടുക്കനി, കകേക്ടോട്ടയന, ആലെപ്പുഴെ,
എറണക്ടോകുളന, തൃശ്ശൂര്, പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്, മലെപ്പുറന, കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്, വയനക്ടോടെന്, കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്
ജനില്ലകേളനില  വദ്യവസകേളുന  നനിയമങ്ങളുന  ഉത്തരവകേളുന  ലെനഘനിചന്  ഭൂമനി  പതനിച്ചു
നലകേനിയതക്ടോയനി  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല  ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)130/2016/റവ.
തശയതനി  18-2-2016  പ്രകേക്ടോരന കേണ്ണൂര് തക്ടോലൂക്കന് ചനിറയല അനശന പുഴെക്ടോതനി കദശത്തന്
റശസര്കവ 17/4-ലലപ്പെട്ട 5-ലസനന് സലെന ശശമതനി എരമനഗലെത്തന് ചനിത്രകലെഖ എന്ന
ആളനിനന്  പതനിച്ചുനലകേനിയതനിനന്  എതനിരക്ടോയനി  ചനിറയല  വനികല്ലജന്  നനിവക്ടോസനികേളുലടെ
പരക്ടോതനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(സനി) കേണ്ണൂര് ജനില്ലക്ടോ കേളകറുലടെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി) അനധനികൃത പട്ടയങ്ങള നലകേനിയതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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മുക്കന മനിനനി സനിവനില കസഷന്

192(2264) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നനിര്മക്ടോണന  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനി  ഉദ്ഘക്ടോടെനന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന  സര്ക്കക്ടോര്
ഓഫശസുകേള  മുക്കന  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനികലെക്കന്  മക്ടോറ്റെനി  പ്രവര്ത്തനന
ആരനഭനിക്കക്ടോത്തലതന്തുലകേക്ടോണക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഓഫശസുകേള  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനികലെക്കന്  മക്ടോറ്റെനി  പ്രവര്ത്തനന
അടെനിയനരമക്ടോയനി ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഇതന് എന്നന് സക്ടോധദ്യമക്ടോകുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് പൂര്ണ്ണകതക്ടോതനില പണനി പൂര്ത്തശകേരനിചന് ടെനി
ലകേട്ടനിടെന ബനലപ്പെട്ട വകുപ്പെനിനന് ടകേമക്ടോറനിയക്ടോലടെന് തലന്ന സര്ക്കക്ടോര് ഓഫശസുകേള
മുക്കന  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനികലെയന്  മക്ടോറ്റെനി  പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

റവനന്യൂ ടെവര്

193(2265) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  ടെഫൗണനില  സര്ക്കക്ടോര്  ആശുപത്രനി  പരനിസരത്തന്  റവനന്യൂ
വകുപ്പെനിലന  അധശനതയനിലള  സലെന  ലെഭദ്യമക്ടോകണക്ടോ;  ഇവനിലടെ  റവനന്യൂ  ടെവര്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി മുന്പന് എകപ്പെക്ടോലഴെങനിലന വകുപ്പെന് ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല നലകേനിയനിട്ടു
ണക്ടോയനിരുനകവക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന് പുതുതക്ടോയനി എവനിലടെലയങനിലന റവനന്യൂ ടെവര് സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്/
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; ഉലണങനില നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി തക്ടോലൂക്കന് പരനിധനിയനില റവനന്യൂ ടെവര് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്
തക്ടോലൂക്കന് ലഹഡന് കേസക്ടോര്കട്ടഴന് ആശുപത്രനിക്കന് സമശപത്തക്ടോയനി പനലെക്ടോയനനി വനികല്ലജനില
റശ.സ.17/1-ലലപ്പെട്ട  24  ലസനന്  റവനന്യൂ  ഭൂമനി  ലെഭദ്യമക്ടോണന്.   ഇവനിലടെ  റവനന്യൂ  ടെവര്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് മുന്പന് ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല നലകേനിയനിട്ടനില്ല.
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(ബനി)  2016-17  ബഡ്ജറ്റെന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനന  മുകഖന  സനസക്ടോനത്തന്  25  റവനന്യൂ
ടെവറുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  ആയതനിനന്  250  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനില വകേയനിരുത്തുകേയുന നടെപ്പുവര്ഷന 50 കകേക്ടോടെനി രൂപ
ലചലെവന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുകേയുന  ലചയ്യുന.   റവനന്യൂ  ടെവര്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്
ആകലെക്ടോചനിക്കുന്ന സലെങ്ങള:

1. കേടെകേനപളനി

2. ലനടുമങ്ങക്ടോടെന്

3. ലകേക്ടോല്ലന

4. ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര (രണക്ടോന ഘട്ടന)

5. പുനലൂര് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ കകേക്ടോനപകന്

6. പനളന

7. തനിരുവല്ല

8. ആലെപ്പുഴെ ആര്.ഡനി.ഒ. കകേക്ടോനപകന്

9. ചങ്ങനക്ടോകശ്ശേരനി

10. ലതക്ടോടുപുഴെ

11. പശരുകമടെന്

12. എറണക്ടോകുളന

13. കകേക്ടോതമനഗലെന

14. മുളന്തുരുത്തനി

15. ചക്ടോലെക്കുടെനി

16. സുലത്തക്ടോന് ബകത്തരനി

17. മട്ടന്നൂര്

18. അടെനിമക്ടോലെനി

19. പട്ടക്ടോമനി

20. നനിലെമ്പൂര്

21. വടെകേര
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22. ചടെയമനഗലെന മനിനനി സനിവനില കസഷന്

23. മതനിലെകേന മനിനനി സനിവനില കസഷന്

24. പത്തനക്ടോപുരന മനിനനി സനിവനില കസഷന്

25. ലവളരനിക്കുണന് മനിനനി സനിവനില കസഷന്

റവനന്യൂ കരഖയനില നനിലെന എന കരഖലപ്പെടുത്തനിയവര്ക്കുള ബുദ്ധനിമുട്ടന് 

194(2266) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

റവനന്യൂ കരഖയനില നനിലെന എന കരഖലപ്പെടുത്തനിയതനിനക്ടോല വര്ഷങ്ങളക്കന് മുമന്
നനികേത്തലപ്പെട്ട വയലെനില വശടെന് ലവക്കുന്നതനിനുന ലകേട്ടനിടെന നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന പഴെകേനിയ
വശടെന്  ലപക്ടോളനിചന്  പുതനിയതന് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന അനുമതനി ലെഭനിക്കക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യന
സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില ജനങ്ങളക്കുള
ബുദ്ധനിമുട്ടന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  വനിശദക്ടോനശന
നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

റവനന്യൂ കരഖകേളനില നനിലെന എന കരഖലപ്പെടുത്തനിയതുന എന്നക്ടോല വര്ഷങ്ങളക്കു
മുമന്  നനികേത്തലപ്പെട്ടതുമക്ടോയ  സലെങ്ങളനില  വശടെന്  നനിര്മനിക്കുന്നതന്  സനബനനിച
വദ്യവസകേള  1967  കകേരള  ഭൂവനിനനികയക്ടോഗ  ഉത്തരവനിലന  ഇതുസനബനനിചന്
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുള  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്കദശങ്ങളനിലന  2008-ലലെ  കകേരള  ലനലവയല
തണ്ണശര്ത്തടെസനരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ആയതനിനക്ടോല
അത്തരന  സലെങ്ങളനില  നനിയമക്ടോനുസൃതന  അനുമതനി  വക്ടോങ്ങുന്ന  കകേസുകേളനില  വശടെന്
വയ്ക്കുന്നതനിനന് തടെസമനില്ല.

റവനന്യൂ വകുപ്പെനിലലെ ആഭദ്യനര പരനികശക്ടോധന (വനിജനിലെന്സന്) വനിഭക്ടോഗന

195(2267) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റവനന്യൂ  വകുപ്പെനിലലെ  ആഭദ്യനര  പരനികശക്ടോധന  (വനിജനിലെന്സന്)  വനിഭക്ടോഗന
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷന  ഈ  വനിഭക്ടോഗന  സനസക്ടോനത്തന്  എത്ര
സലെങ്ങളനില പരനികശക്ടോധന നടെത്തനിയനിട്ടുലണന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  ഇത്തരത്തനില  പരനികശക്ടോധനകേള  നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ആഭദ്യനര പരനികശക്ടോധന വനിഭക്ടോഗന കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?



734 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

ഉത്തരന

(എ&ഡനി) ആഭദ്യനര പരനികശക്ടോധനക്ടോവനിഭക്ടോഗന കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.
കൂടുതല കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെയളവനില  ദക്ഷനിണ,  മധദ്യ,  ഉത്തരകമഖലെ
വനിജനിലെന്സന് വനിഭക്ടോഗന നടെത്തനിയ പരനികശക്ടോധനയുലടെ കേണക്കുകേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന.

ദക്ഷനിണകമഖലെ – 302

മധദ്യകമഖലെ -  980

ഉത്തരകമഖലെ - 1128

ആലകേ - 2410

(സനി)  ഉണന്.  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  2011  മുതല  2016  വലര  56
ആഫശസുകേളനില പരനികശക്ടോധനകേള നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.

വടെകേര തക്ടോലൂക്കനിലലെ സര്ക്കക്ടോര്  ഓഫശസുകേള

196(2268) ശശ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വടെകേര തക്ടോലൂക്കനിലലെ സര്ക്കക്ടോര് ഓഫശസുകേള ഒരു കുടെക്കശഴെനില ലകേക്ടോണ
വരുന്ന പദ്ധതനി വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതനിലന പ്രവര്ത്തനന എത്രകത്തക്ടോളമക്ടോയനി എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) വടെകേര തക്ടോലൂക്കനിലലെ പ്രധക്ടോന തക്ടോലൂക്കന് തലെ ഓഫശസുകേളനില കുലറലയണ്ണന
ഇകപ്പെക്ടോള വടെകേര മനിനനി സനിവനില കസഷനനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.  പുറത്തുള മറ്റെന്
ഓഫശസുകേള കൂടെനി ഒരു കുടെക്കശഴെനില ലകേക്ടോണവരുന്നതനിനന് വടെകേരയനില റവനന്യൂ ടെവര്
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള നടെനവരുന.

(ബനി) സലെപരനികശക്ടോധന നടെത്തനി തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

റവനന്യൂ വകുപ്പെനിലന ആധുനനികേവത്കേരണന

197(2269) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ :
ശശ  .   രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോന :
ശശമതനി വശണക്ടോ കജക്ടോര്ജന് :തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  എല്ലക്ടോ  വനികല്ലജുകേളനിലലെയുന  ഡക്ടോറ്റെ  ഡനിജനിടറ്റെസന്
ലചയ്യുന്നതനിനന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില ഇതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുണന്;
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(ബനി)  ജനി.ഐ.എസന്.  സക്ടോകങതനികേവനിദദ്യ  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ലസച്ചുകേളുലടെ
ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് നടെത്തുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  എങനില ഇതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  വനിവരസക്ടോകങതനികേവനിദദ്യയുലടെ  സക്ടോധദ്യതകേള  പരമക്ടോവധനി  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനി
വകുപ്പെനിലന  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്
സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.  ഭൂകരഖക്ടോ കേമന്യൂട്ടര്വത്കേരണത്തനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സനസക്ടോനലത്ത
റശസര്കവ  പൂര്ത്തനിയക്ടോയതുന  അല്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ എല്ലക്ടോ  വനികല്ലജുകേളനിലന  അടെനിസക്ടോന
ഭൂനനികുതനി  രജനിസര്,  തണകപ്പെര്  രജനിസര്  എന്നനിവ  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  ഡനിജനിടറ്റെസന്
ലചയ്യുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.  റശസര്കവ  പൂര്ത്തനിയക്ടോയ  വനികല്ലജുകേളനിലലെ
അടെനിസക്ടോന ഭൂനനികുതനി രജനിസര് ഡനിജനിടറ്റെസന് ലചയന് ഓണ്ടലെന് കസവനങ്ങളക്ടോയ
ഇ-കപക്ടോക്കുവരവന  റവനന്യൂ  ഇ-കപലമന്റുന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്  പദ്ധതനിയുലടെ  ആദദ്യ
ഘട്ടന.   സനസക്ടോനത്തന് ആലകേയുള  1664  വനികല്ലജുകേളനില  750  വനികല്ലജുകേളനിലലെ
അടെനിസക്ടോന  ഭൂനനികുതനി  രജനിസര്  ഇതനിനകേന  ഡനിജനിടറ്റെസന്  ലചയ്തുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.
557 വനികല്ലജുകേളനിലലെ ഡനിജനിടറ്റെകസഷന് നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.

(ബനി)  ഉണന്.  നക്ടോളനിതുവലര  വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ  കസക്ടോഫന് ലവയര്  ഉപകയക്ടോഗനിചന്
വകുപ്പെന്  നടെത്തനിയനിട്ടുളതുന  എന്നക്ടോല  ലപക്ടോതുജനത്തനിനന്  ഉപകയക്ടോഗപ്രദമക്ടോയനി
പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്തതുമക്ടോയ ഡനിജനിറ്റെല  ഡക്ടോറ്റെ  ഒരു  കകേക്ടോമണ് ഫയല
കഫക്ടോര്മക്ടോറ്റെനികലെയന് മക്ടോറ്റെനി അവലയ ഒരു ജനി.ലഎ.എസന്.  ലസര്വര് കസക്ടോഫന് ലവയറനിലന
സഹക്ടോയത്തക്ടോല ലവബന് കപക്ടോര്ട്ടലെനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കലെക്ടോണന് ടെനി പദ്ധതനിയുലടെ ഉകദശദ്യന.  ടെനി
പദ്ധതനിയക്ടോയനി  കസക്ടോഫന് ലവയര്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ജനില്ലക്ടോ  ഡനിജനിടറ്റെകസഷന്
ലസനറുകേളുലടെ ഡക്ടോറ്റെ ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന മുറയന്  ടെനി  പദ്ധതനിയനിലൂലടെ അവ ലവബന്  കഹക്ടോസന്
ലചയ്യുന്നതക്ടോണന്.  കസക്ടോഫന് ലവയര്  കകേക്ടോണ്ഫനിഗര്  ലചയ്യുന്നതടെക്കമുള  കേക്ടോരദ്യങ്ങള
പുകരക്ടോഗതനിയനിലെക്ടോണന്.

(സനി)  ആധുനനികേ  വനിവരസക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യയുലടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  റവനന്യൂ
വകുപ്പെനിലന  ആധുനനികേവത്കേരനിചന്  വകുപ്പെനില  നനിനമുള  കസവനങ്ങള  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന്
കവഗത്തനിലന സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയുന ഗുണകമന്മേകയക്ടോടുനകൂടെനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ എന്ന ഉകദശദ്യകത്തക്ടോലടെ
ഇ-ഓഫശസന്,  ഇ-ഡനിസ്ട്രനികന്,  സനകയക്ടോജനിത ഓണ്ടലെന് കപക്ടോക്കുവരവന്, ഓണ്ടലെന്
ടെക്ടോകന്  കപലമനന്,  ആര്.  ആര്.  ഓണ്ടലെന്  എന്നശ  ഇ-ഗകവണന്സന്  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുനണന്.



736 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോര് പതനിച്ചു നലകേനിയ ഭൂമനി

198(2270) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോര്  അനര്ഹമക്ടോയനി  എത്ര  മക്ടോത്രന  ഭൂമനി  പതനിച്ചു

നലകേനിയനിട്ടുണന്; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ ;

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന നലകേനിയ ഭൂമനി സര്ക്കക്ടോരനികലെക്കന് വകേയനിരുത്തുന്നതനിനന് ഇഫൗ

സര്ക്കക്ടോര് സസശകേരനിചനിട്ടുളതുന സസശകേരനിച്ചു വരുന്നതുമക്ടോയ നടെപടെനികേളുലടെ വനിശദക്ടോനശന

നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  ടെനി  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നലകേനിയവര്ലക്കതനിലര  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള

സസശകേരനിക്കുവക്ടോനക്ടോണുകദശനിക്കുന്നതന്; വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇതന്  സനബനനിചന്  വനിശദമക്ടോയ  അകനസഷണന വന്നനിട്ടുകണക്ടോ  ;എങനില

വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി) അനര്ഹമക്ടോയ ഭൂമനി പതനിച്ചുനലകേനിയതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

റനിവര് മക്ടോകനജുലമനന് ഫണന്

199(2271) ശശ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസക്ടോക്കന് :

ശശ  .   അബ്ദുല ഹമശദന്  .   പനി. :

ശശ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന :

ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റനിവര്  മക്ടോകനജ് ലമനന്  ഫണനിലന  ഫലെപ്രദമക്ടോയ  വനിനനികയക്ടോഗന

നടെക്കുന്നനിലല്ലന്ന ആകക്ഷപങ്ങള സര്ക്കക്ടോര് ശദ്ധയനില വന്നനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  സര്ക്കക്ടോര്  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള

വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഫണന് വനിനനികയക്ടോഗത്തനില കേക്ടോലെതക്ടോമസന വരുന്നതനിനുള കേക്ടോരണങ്ങള

പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില ആവശദ്യമക്ടോയ പരനിഹക്ടോരനടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

(സനി)  അകേക്ടോരണമക്ടോയ കേക്ടോലെതക്ടോമസങ്ങള ലപക്ടോതുലവ ഇല്ല.  ഫണന് വനിനനികയക്ടോഗത്തനിലന
കേക്ടോരദ്യത്തനില കവഗതയുണക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

മണലൂര് മണ്ഡലെത്തനിലലെ പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന

200(2272) ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലെത്തനില കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനുളളനില പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന
ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയുന  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  വശടുകേള  നഷ്ടലപ്പെട്ടവര്ക്കന്  ധനസഹക്ടോയന  അനുവദനിചന്
നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില എത്ര കപര്ക്കന് എത്ര തുകേ നലകേനിയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  മണ്ഡലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില ഉള വനിവരങ്ങള കകക്ടോഡശകേരനിചന് സൂക്ഷനിചനിട്ടനി
ല്ലക്ടോത്തതക്ടോണന്. എന്നക്ടോല മണലൂര് വനികല്ലജനിലലെ വനിവരങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോണന്.

(ബനി)  മണലൂര്  വനികല്ലജനില  16  വശടുകേളക്കന്  ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  നക്ടോശനഷ്ടന
സനഭവനിചനിട്ടുളതുന  ആയതനികലെയന്  15,450  രൂപ  (പതനിനയ്യക്ടോയനിരത്തനി  നക്ടോന്നൂറ്റെനി
അമതന് രൂപമക്ടോത്രന) വനിതരണന ലചയനിട്ടുളതുന പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന നക്ടോശനഷ്ടന സനഭവനിച
ഒരു വശടെനിനന്  94,150  രൂപ  (ലതക്ടോണ്ണൂറ്റെനി നക്ടോലെക്ടോയനിരത്തനി നൂറ്റെനി  അമതന് രൂപമക്ടോത്രന)
തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതുന എന്നക്ടോല തുകേ അനുവദനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതുമക്ടോണന്.

ഭൂമനിയുലടെ നദ്യക്ടോയവനിലെ

201(2273) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വരുമക്ടോനവര്ദ്ധനവന് ലെക്ഷദ്യന വചന് ഭൂമനിയുലടെ നദ്യക്ടോയവനിലെകയക്കക്ടോള കൂടുതല
തുകേ ആധക്ടോരത്തനില എഴുതക്ടോന് ജനില്ലക്ടോ രജനിസ്ട്രക്ടോര്മക്ടോര് സബന് രജനിസ്ട്രക്ടോര്മക്ടോര്ക്കന് രഹസദ്യ
നനിര്കദശന നലകേനിയതക്ടോയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  വനിലെ  മുപ്പെതു  ശതമക്ടോനന  വലര  ഇഫൗ  വനിധന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണലമന്നന്
നനിര്കദശന നലകുകേയുണക്ടോകയക്ടോ;

(സനി)  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  അടെനിസക്ടോനരഹനിതമക്ടോലണങനില  ആയതന്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിച
മക്ടോധദ്യമങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമനടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?
851/2019
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ഉത്തരന

(എ&ബനി) വരുമക്ടോന വര്ദ്ധനവന് ലെക്ഷദ്യനവചന് ഭൂമനിയുലടെ നദ്യക്ടോയവനിലെകയക്കക്ടോള
കൂടുതല തുകേ ആധക്ടോരത്തനില എഴുതക്ടോന് ജനില്ലക്ടോ രജനിസ്ട്രക്ടോര്മക്ടോര് സബന് രജനിസ്ട്രക്ടോര്മക്ടോര്ക്കന്
രഹസദ്യനനിര്കദശന  നലകേനി  എന്ന  രശതനിയനില  ഒരു  പത്രവക്ടോര്ത്ത  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
എന്നക്ടോല, അപ്രകേക്ടോരന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടനിലല്ലന്നന് പരനികശക്ടോധനയനില വദ്യക്തമക്ടോയനിട്ടുണന്.

(സനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

കേരനിപ്പുഴെ കേനക്ടോല, മലെയന കേനക്ടോല എന്നനിവ റനിവര് മക്ടോകനജന് ലമനന് പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോന് നടെപടെനി

202(T* 2274)  ശശമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലമഗക്ടോടൂറനിസന  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കേക്ടോയനകുളന  കേക്ടോയകലെക്ടോര  ടുറനിസന  പദ്ധതനികേള
പുകരക്ടോഗമനിക്കുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  കേക്ടോയനകുളന  കേക്ടോയലെനിലന  അനുബനമക്ടോയനിട്ടുള
കേരനിപ്പുഴെ  കേനക്ടോല,  മലെയന  കേനക്ടോല  എന്നനിവ  റനിവര്  മക്ടോകനജ് ലമനന്  പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി  സഫൗന്ദരദ്യവത്ക്കരനിചന്  വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന്ന  തരത്തനിലള
പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

2002-ലലെ  കകേരള  നദശതശര  സനരക്ഷണവന  മണല  വക്ടോരല  നനിയനണവന
ചട്ടത്തനിലലെ 22-ാാമതന് ചട്ടത്തനിലലെ വദ്യവസകേള പ്രകേക്ടോരന റനിവര് മക്ടോകനജുലമനന് ഫണന്
വനിനനികയക്ടോഗനിചന് ലമഗക്ടോ ടൂറനിസന പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയുള കേരനിപ്പുഴെ,  മലെയന കേനക്ടോല
സഫൗന്ദരദ്യവലക്കരണ പദ്ധതനികേള ലചയ്യക്ടോന് നനിര്വക്ടോഹമനില്ലക്ടോത്തതക്ടോണന്.

മലെപ്പുറന സര്ക്കക്ടോര് വനനിതക്ടോ കകേക്ടോകളജനിനുള ഭൂമനി ടകേമക്ടോറ്റെന

203(2275) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പക്ടോണക്കക്ടോടെന്  വനികല്ലജനിലലെ വദ്യവസക്ടോയ വളര്ചക്ടോ കകേന്ദ്രത്തനില  5  ഏക്കര്
ഭൂമനി  മലെപ്പുറന  സർക്കക്ടോർ  വനനിതക്ടോ  കകേക്ടോകളജനിനന്  വനിട്ടുനലകേനി  വദ്യവസക്ടോയ  വകുപ്പെന്
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുലണങനിലന ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിനന് ഭൂമനി ടകേമക്ടോറുന്നതനിനന്
കേക്ടോലെതക്ടോമസന ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന
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(ബനി)  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  റവനന്യൂ  വകുപ്പെന്  നക്ടോളനിതുവലര  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഉന്നത വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെനിനന്  ഭൂമനി  ടകേമക്ടോറനി  ലകേട്ടനിടെന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള
അനുമതനിക്കക്ടോയനി എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികമങ്ങളക്ടോണന് പക്ടോലെനികക്കണലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) ഭൂമനി ടകേമക്ടോറുന്നതനിനുള നടെപടെനികമങ്ങള തസരനിതലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി)  മലെപ്പുറന സര്ക്കക്ടോര് വനനിതക്ടോ കകേക്ടോകളജനിനന് ഭൂമനി ടകേമക്ടോറുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്  സസശകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.  ഭൂമനി  ടകേമക്ടോറുന്നതനിനുള
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല സര്ക്കക്ടോരനില ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

പനിരക്ടോയനിരനി വനികല്ലജന്

204(2276) ശശ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമനില :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ പനിരക്ടോയനിരനി വനികല്ലജനിലന രണക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള
നനിര്കദശന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേളുന റശസര്കവ നടെപടെനികേളുന

205(2277) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില ആലകേ എത്ര വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേളുണന്;  ജനില്ല തനിരനിച്ചുള
വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏലതക്ടോലക്ക  വനികല്ലജുകേളനില  റശസര്കവ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുലണന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഏലതക്ടോലക്ക  വനികല്ലജുകേളനില  റശസര്കവ  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  എന്നന്  മുതലെക്ടോണന്  ഈ  വനികല്ലജുകേളനില  റശസര്കവ  നടെപടെനികേള
തുടെങ്ങനിയലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  വനികല്ലജുകേളനില  റശസര്കവ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്തതനിനക്ടോല
ജനങ്ങളക്കന് പലെവനിധത്തനിലള ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള കനരനിടുന്നതന് പരനിഹരനിക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഗ്രൂപ്പെന്  വനികല്ലജുകേള  ഉളലപ്പെലടെ  1664  വനികല്ലജുകേള  1535  വനികല്ലജന്
ഓഫശസുകേളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ജനില്ലതനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനന  1*

ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  റശ-സര്കവ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോയ  വനികല്ലജുകേളുലടെ  വനിവരന
അനുബനന-2* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(സനി) റശ-സര്കവ നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോത്ത വനികല്ലജുകേളുലടെ വനിവരങ്ങള
അനുബനന-3  ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* 6-10-1965-ലലെ ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)781/
65/റവ ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് റശസര്കവ നടെപടെനികേള ആരനഭനിചതന്.

(ഡനി)  ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)409/12/റവനന്യൂ  തശയതനി  31-10-2012  സര്ക്കക്ടോര്
ഉത്തരവന്  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനലത്ത റശസര്കവ പ്രവര്ത്തനന സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിയനിലന
അകപക്ഷ ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് മക്ടോത്രന സസകേക്ടോരദ്യ ഭൂമനിയനിലമക്ടോക്കനി നനിജലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.
വനികല്ലജുകേളനില  റശസര്കവ  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്തതനിനക്ടോല  ജനങ്ങളക്കന്
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ഉണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേളുലടെ നവശകേരണന

206(2278) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേള നവശകേരനിചന് ജനകസവനന സുതക്ടോരദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കൂടെക്ടോലത  നനിര്വഹനിയ്ക്കുന്നതനിനുന  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്
സസശകേരനിയ്ക്കുവക്ടോനുകദശനിയ്ക്കുന്നതന്; വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  ജനസഫൗഹൃദ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോക്കനി  വനികല്ലജന്  ഓഫശസുകേലള  മക്ടോറ്റുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിയ്ക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) സനസക്ടോനലത്ത വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേലള ജനസഫൗഹൃദ ഓഫശസുകേളക്ടോക്കനി
മക്ടോറ്റെനി  അവയനിലനനിന്നന്  കവഗത്തനിലന  (Speedy)  ആധുനനികേ രശതനിയനിലന  (Modern)
ഉറപ്പെക്ടോയുന  (Assured)  ഉത്തരവക്ടോദനിതസകത്തക്ടോലടെയുന  (Responsible)  സുതക്ടോരദ്യമക്ടോയുന
(Transparent)   കസവനങ്ങള  നലകുകേ  എന്ന  ഉകദശദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണന്  സക്ടോര്ട്ടന്
(SMART) റവനന്യൂ ഓഫശസന് പദ്ധതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുളതന്.  ഇതനുസരനിചന് വനികല്ലജന്

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഓഫശസുകേളനില നനിനള കസവനങ്ങള പഫൗരനന്  ഏതന് സമയത്തന്,  എവനിലടെലവച്ചുന
(Any  time  Anywhere)  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.   അപ്രകേക്ടോരന  ഇ-
ഗകവണന്സന്,  എന.  ഗകവണന്സന്  എന്നനിവയുലടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  ജനങ്ങളക്കന്
കവഗത്തനില  കസവനങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  തരത്തനില  വനികല്ലജക്ടോഫശസുകേലള
മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

വരളച കമക്ടോതശതമക്ടോയനി വര്ദ്ധനിക്കുന്നതുമൂലെമുണക്ടോകുന്ന  പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള
തടെയക്ടോന് നടെപടെനി

207(2279) ശശ  .   എന  .   ഉമര് :
കഡക്ടോ  .   എന  .   ലകേ  .   മുനശര് :
ശശ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദന് കേബശര് :
ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന  കുഞ്ഞെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മക്ടോണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  വരളച  കമക്ടോതശതമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിക്കുന്നതക്ടോയുള  വക്ടോര്ത്തകേള
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ഇതുമൂലെമുണക്ടോകുന്ന  പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള  തടെയുന്നതനിനന്
ഫലെപ്രദമക്ടോയ എലനല്ലക്ടോന മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളക്ടോണന് സസശകേരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  ഇതു  സനബനനിചന്  ഏലതങനിലന  പഠനറനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള  സര്ക്കക്ടോര്
പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  സനസക്ടോന വരളചക്ടോ നനിരശക്ഷണ കകേന്ദ്രമക്ടോയ സനസക്ടോന അടെനിയനര
ഘട്ട കേക്ടോരദ്യനനിര്വഹണ കകേന്ദ്രന (State Emergency Operations Centre)  വരളചക്ടോ
സക്ടോദ്ധദ്യതകേള സസൂക്ഷ്മന നനിരശക്ഷനിച്ചു വരുന.  ലതക്കു പടെനിഞ്ഞെക്ടോറന് കേക്ടോലെവര്ഷന
നനിലെവനില  മഴെകുറവക്ടോണന്  കരഖലപ്പെടുത്തനിയതന്  എന്നതുലകേക്ടോണന്  മക്ടോത്രന  വരളച
രൂക്ഷമക്ടോകുന  എന്നന്  കേരുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.  കകേരളത്തനില  വടെക്കന്  കേനിഴെക്കന്
കേക്ടോലെവര്ഷത്തനിലന മഴെലെഭദ്യതയന് സക്ടോധദ്യതയുണന്. മഴെലവളന സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കൃഷനിക്കനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  രശതനിയനില  പുതനിയ  കുളങ്ങള  നനിര്മനിക്കുകേ,  നനിലെവനിലള
കുളങ്ങളുന  സനിരന  ശുദ്ധജലെ  ഉറവനിടെങ്ങളുന  നവശകേരനിക്കുകേയുന  ശുദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന
ലചയ്യുകേ,  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോയ വസ്തുക്കള ഉപകയക്ടോഗനിചന് പുതനിയ തടെയണകേള
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നനിര്മനിക്കുകേ  തുടെങ്ങനിയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  സനസക്ടോന  ദുരന
നനിവക്ടോരണ അകതക്ടോറനിറ്റെനി എല്ലക്ടോ ജനില്ലക്ടോ കേളകര്മക്ടോര്ക്കുന  2016  കമയന് മക്ടോസത്തനിലത്ത
തലന്ന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുളതുന ഇതനികലെയക്ടോയനി തക്ടോലഴെത്തട്ടനില അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  കദശശയ ഗക്ടോമശണ ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് പദ്ധതനിയനില
നനിനന ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്   നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.
കുടെനിലവളലെഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേക്ടോപനകത്തക്ടോടുകൂടെനി
നടെത്തക്ടോനുള മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  4-3-2016-ലലെ സര്ക്കുലെര് നമര്  16789/ലകേ3/
2016/ഡനി.എന.ഡനി. പ്രകേക്ടോരന പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  സമഗമക്ടോയ സക്ടോഹചരദ്യ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സനസക്ടോന അടെനിയനരഘട്ട കേക്ടോരദ്യ
നനിര്വഹണ കകേന്ദ്രന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി വരുന.

കരഖകേളനില നനിലെന എന്നന് കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള സലെങ്ങള

208(2280) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) അകനകേ വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി നനികേത്തലപ്പെട്ടന് വൃക്ഷങ്ങളുന വശടുകേളുലമക്ടോലക്കയുള
പുരയനിടെമക്ടോയനി രൂപക്ടോനരലപ്പെട്ടന് കേനിടെക്കുന്ന സലെങ്ങള,  വനികല്ലജന് കരഖകേളനില 'നനിലെന'
എന  കരഖലപ്പെടുത്തനി  കേനിടെക്കുന്നതുലകേക്ടോണ  മക്ടോത്രന  അവനിലടെ  ലകേട്ടനിടെങ്ങള
പണനിയുന്നതനികനക്ടോ, മറ്റു നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തുന്നതനികനക്ടോ കേര്ശനമക്ടോയ
വനിലെക്കന്  ഏർലപ്പെടുത്തനിലക്കക്ടോണള മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ കേക്ടോലെലത്ത ഉത്തരവന്  മൂലെന
സക്ടോധക്ടോരണ ജനങ്ങളക്കുണക്ടോയനിട്ടുള ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന  സലെങ്ങളനില  വശടെന്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന  മറ്റു  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതനിനുന  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനന്  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  അവകശഷനിക്കുന്ന  നനിലെന  നനികേത്തലപ്പെടെക്ടോലത  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്
ആധുനനികേ സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യകേള പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനി കുറ്റെമറ്റെ രശതനിയനില  'ഡക്ടോറ്റെക്ടോ
ബക്ടോങന്' തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) അകനകേ വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി നനികേത്തലപ്പെട്ടന് വൃക്ഷങ്ങളുന വശടുകേളുലമക്ടോലക്കയുള
പുരയനിടെമക്ടോയനി രൂപക്ടോനരലപ്പെട്ടന് കേനിടെക്കുന്ന സലെങ്ങളനില വനികല്ലജന് കരഖകേളനില 'നനിലെന'
എന കരഖലപ്പെടുത്തനിയതുലകേക്ടോണ നനിയമക്ടോനുസൃതന അനുമതനി വക്ടോങ്ങുന്ന കകേസുകേളനില
വശടെന് വയ്ക്കുന്നതനിനന് തടെസമനില്ല.
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(ബനി)  ഇത്തരന  സലെങ്ങളനില  ഗൃഹനനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുന്നതനിനുള
വദ്യവസകേള  1967-ലലെ  കകേരള  ഭൂവനിനനികയക്ടോഗ  ഉത്തരവനിലന  ഇതുസനബനനിചന്
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുള  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്കദശങ്ങളനിലന  2008-ലലെ  കകേരള  ലനലവയല
തണ്ണശര്ത്തടെ സനരക്ഷണ നനിയമത്തനിലന ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  എന്നക്ടോല ഇതനിനനുസൃതമക്ടോയനി
വനികല്ലജനിലലെ സനിരന കരഖകേളനില ഭൂമനിയുലടെ തരന മക്ടോറ്റുവക്ടോന് ആര്ക്കുന അധനികേക്ടോരമനില്ല.

(സനി)  2008-ലലെ  കകേരള  ലനലവയല  തണ്ണശര്ത്തടെ  സനരക്ഷണ  നനിയമ
പ്രകേക്ടോരന  ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുള  അധനികേക്ടോരന  കൃഷനി  ഓഫശസര്
കേണ്വശനറക്ടോയ  പ്രക്ടോകദശനികേതലെ  സമനിതനിയനിലന  ഇതന്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനുള
അധനികേക്ടോരന തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലന  നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോണന്.   ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്
കുറ്റെമറ്റെതക്ടോക്കുന്നതനിനുള പ്രക്ടോഥമനികേ നടെപടെനി എന്ന നനിലെയനില ഉപഗഹ ചനിത്രത്തനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്
14-6-2016-ല  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  നടെത്തനിയ  കയക്ടോഗത്തനില
ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

ലതക്കനനകേര കേനക്ടോല

209(2281) ശശ  .    സനി  .    മമ്മൂട്ടനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തലെസക്ടോന  നഗരനിയനിലലെ  ലവളലപ്പെക്ടോക്കന  നനിയനനിക്കുന്നതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  'ലതക്കനനകേര  കേനക്ടോല'  ലതളനിക്കുന്നതനിലന  പണനികേള  ഏതുവലരയക്ടോയനി
എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കേനക്ടോലെനിലള കേകയ്യറ്റെങ്ങള മുഴുവന് ഒഴെനിപ്പെനിച്ചു കേഴെനികഞ്ഞെക്ടോ;  ഇലല്ലങനില
ഒഴെനിപ്പെനിക്കല നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് നനിര്കദശന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  കകേക്ടോടെതനി  ഇടെലപടെല  ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
വനിശദവനിവരന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ഡനി)  നഗരവക്ടോസനികേളുലടെയുന,  നഗരത്തനില വനകപക്ടോകുന്ന ആയനിരങ്ങളുലടെയുന
സുരക്ഷക്ടോപ്രശ്നന  കകേക്ടോടെതനിയുലടെ  ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തനി  ഈ  പണനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നനിയമപരനിരക്ഷ ഉറപ്പെക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കേരനിമഠന കകേക്ടോളനനി മുതല പക്ടോര്വതശ പുത്തനക്ടോര് വലരയുള ലതക്കനനകേര
കേനക്ടോലെനില ലചളനി പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന കകേക്ടോരനിമക്ടോറ്റെനി, ലവളത്തനിലന ഒഴുക്കന് സുഗമമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
കേനക്ടോലെനിലന തുടെക്കത്തനില 17 മശറ്റെര് നശളത്തനില സനരക്ഷണ ഭനിത്തനിയുന ഒരു കേലങ്കുന
കൂടെക്ടോലത കേനക്ടോലെനിലന ലചയനിന്ലെനിനഗുന ലഫന്സനിനഗുന മക്ടോത്രകമ ഇനനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുള.



744 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

(ബനി) കകേക്ടോടെതനി വദ്യവഹക്ടോരന നനിലെവനിലെനില്ലക്ടോത്ത എല്ലക്ടോ കേകയ്യറ്റെങ്ങളുന ഒഴെനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(സനി) ഉണക്ടോയനിട്ടുണന്. കഡക്ടോ. ബനിജു രകമശന് ഫയല ലചയ SLP(C)10099/2016
നമര്  കകേസന്,  M/s  കേരനിമനക്ടോല  ആര്കക്കഡന്  ഓകണഴന്  ലവലലഫയര്
അകസക്ടോസനികയഷന് ഫയല ലചയ  SLP(C)14699/2016,  SLP(C)14700/2016
എന്നശ സുപ്രശനകകേക്ടോടെതനി കകേസുകേള ടെനി വനിഷയന സനബനനിചന് നനിലെവനിലണന്.

(ഡനി)  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെ സുരക്ഷക്ടോപ്രശ്നന കകേക്ടോടെതനിയുലടെ ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തനി,
ഇഫൗ  പണനി  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നനിയമപരനിരക്ഷ
ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കേക്ടോറ്റെനിലന മഴെയനിലന വശടുകേളക്കുണക്ടോയ നക്ടോശനഷ്ടന

210(2282) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനില കേക്ടോറ്റെനിലന  മഴെയനിലന  വശടുകേളക്കന്  നക്ടോശനഷ്ടന
സനഭവനിചവര്ക്കന് 2015 ജനുവരനി മുതല ആഗസന് വലര അനുവദനിച തുകേ എത്രയക്ടോണന്
എന്നന് മണ്ഡലെന തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനിലലെ  ഓകരക്ടോ  മണ്ഡലെത്തനിലന  പ്രസ്തുത  കേക്ടോലെയളവനില
സഹക്ടോയന ലെഭനിച വശട്ടുടെമകേളുലടെ കപരുന അനുവദനിച തുകേയുന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസസ്തുത കേക്ടോലെയളവനില അനുവദനിച തുകേ എത്ര കപര്ക്കന് നലകേനി എനന
ഇനനി എത്ര കപര്ക്കന് നലകേക്ടോന് ഉലണനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനില  കേക്ടോറ്റെനിലന  മഴെയനിലന  വശടുകേളക്കന്
നക്ടോശനഷ്ടന സനഭവനിചവര്ക്കന് 2015 ജനുവരനി മുതല ആഗസന് വലര 43,33,695 രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണന്. സനസക്ടോന ദുരനപ്രതനികേരണ നനിധനിയനിലനനിനന മണ്ഡലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില
തുകേ അനുവദനിക്കനില്ല.

(സനി) 322 കപര്ക്കന് തുകേ നലകേനി.  അനുവദനിച തുകേയനില 45 കപര് കൂടെനി തുകേ
ടകേപ്പെറ്റെക്ടോനുണന്. 

ആലെത്തൂര് തക്ടോലൂക്കന് ഓഫശസന് ലകേട്ടനിടെന

211(2283) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  110  വര്ഷത്തനിലെധനികേന  പഴെക്കമുള  ആലെത്തൂര്  തക്ടോലൂക്കന്  ഓഫശസന്
ലകേട്ടനിടെന  ലലപതൃകേ  സക്ടോരകേമക്ടോക്കനി  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനന്  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  നനിലെവനിലള ഓഫശസന്,  മനിനനിസനിവനില കസഷനനികലെക്കന് മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള ഏതുവലരയക്ടോയനി എന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  തക്ടോലൂക്കന് ഓഫശസന് മനിനനി സനിവനില കസഷനനികലെക്കന് മക്ടോറ്റെനി നനിലെവനിലള
ലകേട്ടനിടെന ലലപതൃകേ സക്ടോരകേമക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2013-14  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ആലെത്തൂര്  തക്ടോലൂക്കക്ടോഫശസന്
ലലപതൃകേ  മന്ദനിരമക്ടോയനി  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  (ആര്ടെനി.)  നമര്
4914/2013  തശയതനി  30-10-2013  പ്രകേക്ടോരന  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകുകേയുന 2029-00-800-77 എന്ന ശശര്ഷകേത്തനില ജനില്ലക്ടോ കേളകര്ക്കന്  31-3-2014-നു
മുമന് ലചലെവഴെനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി 35 ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുന ലചയ്തു. എന്നക്ടോല
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലനനിനന  ടെനി  തുകേ  31-3-2014-നുമുമന്  ലചലെവഴെനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയനില്ലക്ടോലയന്നന് അറനിയനിക്കുകേയുന തുകേ ലചലെവഴെനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോതനിരുന്നതനിനക്ടോല
ജനില്ലക്ടോ കേളകര് 31-03-2014-നന് ടെനി തുകേ സറണര് ലചയ്തു.

(ബനി)  ആലെത്തൂര്  മനിനനിസനിവനില  കസഷനനിലലെ  ഇനശരനിയര്  പണനികേള
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലനനിനന  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്ന  മുറയന്  തക്ടോലൂക്കക്ടോഫശസന്  മനിനനി
സനിവനില കസഷനനികലെയന് മക്ടോറ്റുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  ആലെത്തൂര്  തക്ടോലൂക്കക്ടോഫശസന്  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനികലെക്കന്  മക്ടോറ്റുന്ന
മുറയന്  ടെനി  ലകേട്ടനിടെന  ലലപതൃകേ  മന്ദനിരമക്ടോയനി  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലലെ പുറകമക്ടോക്കുകേളനില തക്ടോമസനിക്കുന്ന കുടുനബങ്ങളക്കന് പട്ടയന

212(2284) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലലെ വനിവനിധ പുറകമക്ടോക്കുകേളനില കേക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി തക്ടോമസനിച്ചു
വരുന്ന ആയനിരക്കണക്കനിനന് കുടുനബങ്ങളക്കന് പട്ടയന നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
ഏതന് ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന് എന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കുകേശഴെനില, അവയുലടെ വനികേസനത്തനിനന് ആവശദ്യമനില്ലക്ടോത്ത
സലെങ്ങളനില വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി തക്ടോമസനിച്ചുവരുന്ന അകപക്ഷകേര്ക്കന് അടെനിയനരമക്ടോയനി
പട്ടയന അനുവദനിയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന
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(എ&ബനി) തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനിയനില  തക്ടോമസനിക്കുന്നവര്ക്കന്
കകേരള ഭൂമനി  പതനിവന്  നനിയമവന ചട്ടങ്ങളുന പ്രകേക്ടോരന പട്ടയന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  തസരനിതഗതനിയനില  സസശകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.  നനിയമപരമക്ടോയനി  പട്ടയന
നലകേക്ടോവന്നതുന  അകപക്ഷ  ലെഭനിചനിട്ടുളതുമക്ടോയ  ഭൂരനിഭക്ടോഗന  കകേസുകേളനിലന  പതനിവന്
ഉത്തരകവക്ടോ, പട്ടയകമക്ടോ അനുവദനിച്ചുകേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുളതക്ടോണന്. പട്ടയത്തനിനക്ടോയനി അകപക്ഷനിചനിട്ടുള
ഭൂമനി  റവനന്യൂ കരഖകേളനില  'പക്ടോറ'  എന്നന്  കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുലണങനിലകപക്ടോലന  സലെ
പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി  ധക്ടോതുകശഖരന  ഇല്ലക്ടോത്ത  വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  ഭൂമനിയക്ടോലണന്നന്
ഉറപ്പുവരുത്തനി പട്ടയ നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.  പഞക്ടോയത്തനില  നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയ
പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനികേള  പതനിവന്  നലകുന്നതനിനന്  ഗസറ്റെന്  വനിജക്ടോപനന  പുറലപ്പെടുവനി
ക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കുളന,  ചനിറ,  പുറകമക്ടോക്കുകേള
നനിലെവനിലള  നനിയമപ്രകേക്ടോരന  പതനിവന്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്  നനിര്വക്ടോഹമനി
ല്ലക്ടോത്തതക്ടോണന്.  എന്നക്ടോല ലലകേവശക്കക്ടോര്ക്കന് കറഷന് കേക്ടോര്ഡന്,  ലലവദദ്യുതനി,  ലവളളന,
ആധക്ടോര് കേക്ടോര്ഡന് എന്നനിവ ലെഭനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി 'ലലകേവശകരഖ' നലകേനി വരുനണന്.
മറ്റെന്  വകുപ്പുകേളുലടെ  (ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്,  ലലവദദ്യുതനി,  ജലെകസചനന)  കേശഴെനിലള പുറകമക്ടോക്കന്
ഭൂമനികേളനില  തക്ടോമസനിചന്  വരുന്നവര്ക്കന്  പട്ടയന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പ്രസ്തുത
വകുപ്പുകേള ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനിനക്ടോയനി നനിരക്ടോകക്ഷപപത്രന ലെഭദ്യമക്ടോക്കണലമനണന്.  എന്നക്ടോല
പ്രസ്തുത  നനിരക്ടോകക്ഷപപത്രന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോന്  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കനരനിടുന്നതുമൂലെന  പട്ടയ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  തടെസമക്ടോകുനണന്.  ജനില്ലയനിലലെ വനിവനിധ വകുപ്പുകേളക്കന്
കേശഴെനിലള  പുറകമക്ടോക്കുകേളനില  തക്ടോമസനിക്കുന്നവര്ക്കന്  പട്ടയന  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  തസരനിതഗതനിയനില  നടെപ്പെനില  വരുത്തുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
മുഖദ്യമനനിയുലടെ കനതൃതസത്തനില ഒരു കയക്ടോഗന വനിളനിക്കുവക്ടോനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു
വരുന.

മഴെക്കുറവന് സൃഷ്ടനിക്കക്ടോവന്ന പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള

213(2285) ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബന് :
ശശ  .   അബ്ദുല ഹമശദന്  .   പനി. :
ശശ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന :
ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസക്ടോക്കന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മക്ടോണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്തക്ടോട്ടക്ടോലകേ കനരനിടുന്ന മഴെക്കുറവന് സൃഷ്ടനിക്കക്ടോവന്ന പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങലള
കുറനിചന് പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  സസശകേരനികക്കണ  മുന്കേരുതലകേലളക്കുറനിചന്
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ധക്ടോരണ ഉണക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതു മൂലെമുണക്ടോകേക്ടോവന്ന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കക്ടോന് ജനില്ലക്ടോതലെത്തനില
ഏകകേക്ടോപനമുണക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) സനസക്ടോന വരളചക്ടോ നനിരശക്ഷണ കകേന്ദ്രമക്ടോയ സനസക്ടോന അടെനിയനരഘട്ട
കേക്ടോരദ്യനനിര്വഹണ കകേന്ദ്രന (State Emergency Operations Centre)  മഴെക്കുറവനിലന
സക്ടോദ്ധദ്യതകേള സസൂക്ഷ്മന  നനിരശക്ഷനിച്ചുവരുന.   ലതക്കന്  പടെനിഞ്ഞെക്ടോറന്  കേക്ടോലെവര്ഷന
നനിലെവനില  മഴെക്കുറവക്ടോണന്  കരഖലപ്പെടുത്തനിയതന്  എന്നതുലകേക്ടോണമക്ടോത്രന  കുടെനിലവള
ക്ഷക്ടോമന  ഉണക്ടോകുലമന്നന്  കേരുതക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കനില്ല.   കകേരളത്തനില  വടെക്കന്  കേനിഴെക്കന്
കേക്ടോലെവര്ഷത്തനിലന മഴെലെഭദ്യതയന് സക്ടോധദ്യതയുണന്.

(ബനി&സനി)  ഉണന്.  മഴെലവളളന  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കൃഷനിക്കന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ
രശതനിയനില പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മനിക്കുകേ, നനിലെവനിലള കുളങ്ങളുന സനിരന ശുദ്ധജലെ
ഉറവനിടെങ്ങളുന  നവശകേരനിക്കുകേയുന  ശുദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന  ലചയ്യുകേ,  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോയ  വസ്തുക്കള  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  പുതനിയ  തടെയണകേള  നനിര്മനിക്കുകേ  തുടെങ്ങനിയ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുന ഇതനികലെയക്ടോയനി  തക്ടോലഴെത്തട്ടനില  അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി കദശശയ ഗക്ടോമശണ ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് പദ്ധതനിയനില
നനിനന  ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുന  സനസക്ടോന  ദുരന
നനിവക്ടോരണ  അകതക്ടോറനിറ്റെനി  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്മക്ടോര്ക്കുന  2016  കമയന്  മക്ടോസത്തനില
തലന്ന  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ലസപ്റ്റെനബര്  30-നുകശഷമുള  സമഗമക്ടോയ
സക്ടോഹചരദ്യ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.  കുടെനിലവള ലെഭദ്യത ഉറപ്പുവരുത്തക്ടോനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എകകേക്ടോപനകത്തക്ടോടുകൂടെനി  നടെത്തക്ടോനുള  മക്ടോര്ഗ്ഗ  നനിര്കദശങ്ങള
4-3-2016-ലലെ  സര്ക്കുലെര്  നമര്  16789/ലകേ3/2016/ഡനി.എന.ഡനി.  പ്രകേക്ടോരന
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

കസറ്റെന് ഡനിസക്ടോസര് ലറകസക്ടോണ്സന് ഫണന്

214(2286) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 2013-14 വര്ഷന കസറ്റെന് ഡനിസക്ടോസര് ലറകസക്ടോണ്സന് ഫണന് ഉപകയക്ടോഗനിചന്
ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയ  അട്ടപ്പെക്ടോടെനി  ജല്ലനിപ്പെക്ടോറ  ഐശസരദ്യ  കുടെനിലവള  പദ്ധതനി
പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുന  ഇതനിലന  തുകേ  പക്ടോസക്ടോക്കനി  നലകുവക്ടോനുള  കേക്ടോലെതക്ടോമസന
എനക്ടോണന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതു സനബനനിചന് പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലക്ടോ കേളകകററ്റെനില നനിനന റവനന്യൂ (ലകേ)
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പ്രനിന്സനിപ്പെല  ലസകട്ടറനിയന്  നലകേനിയ  ലജ  6/2013/11376/9  നമര്  കേത്തനില
സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള  ഇകപ്പെക്ടോള  നനിലെവനിലള  ഫയല  നമര്  സഹനിതന
വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2013-14  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  കസറ്റെന്  ഡനിസക്ടോസര്  ലറകസക്ടോണ്സന്
ഫണനിലനനിനന  അനുമതനി  നലകേനിയ  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേള  31-12-2013-നകേന
പൂര്ത്തശകേരനികക്കണതക്ടോലണന്നന് സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന ജനില്ലക്ടോ കേളകര്മക്ടോര്ക്കന് നനിര്കദശന
നലകേനിയനിരുന. എന്നക്ടോല അഗളനി ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിലലെ ഓടെലപ്പെട്ടനി എന്ന കുടെനിലവള
പദ്ധതനി (ജല്ലനിപ്പെക്ടോറ ലഎശസരദ്യ കകേക്ടോളനനി) 31-12-2013-നന് കശഷമക്ടോണന് പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുളതന്.
അതനിനക്ടോലെക്ടോണന്  ഇഫൗ  പദ്ധതനിയുലടെ  തുകേ  പക്ടോസക്ടോക്കനി  നലകേക്ടോന്  കേക്ടോലെതക്ടോമസന
ഉണക്ടോയതന്.  എന്നക്ടോല  23-9-2016-ലലെ  37256/ലകേ.3/2016/ഡനി.എന.ഡനി.  നമര്
കേത്തന്  പ്രകേക്ടോരന  ടെനി  പ്രവൃത്തനിയുലടെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  മക്ടോപ്പെക്ടോക്കനി  സനസക്ടോന  ദുരന
പ്രതനികേരണനനിധനിയനിലനനിനന  ബനില  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) ടെനി കേത്തന് ഇഫൗ വകുപ്പെനില ലെഭനിചതക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നനില്ല.

ഓപ്പെകറഷന് അനനയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന നഗരത്തനിലലെ ഒഴെനിപ്പെനിക്കല 

215(2287) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) "ഓപ്പെകറഷന് അനന ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെ  ''ത്തനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന ടെഫൗണ്
പ്രകദശലത്ത  നനിയമക്ടോനുസൃതമല്ലക്ടോത്ത  എത്ര  ടകേവശങ്ങള  ഒഴെനിപ്പെനിലചടുലത്തന്നന്
സര്കവ നമരുകേള സഹനിതന വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  അനധനികൃതമക്ടോയനി  ഭൂമനി  ടകേവശന  വച  മുഴുവന്  കപലരയുന
ഒഴെനിപ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന ഓപ്പെകറഷന് അനനയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഒന്നക്ടോന ഘട്ടത്തനില  12
കേകയ്യറ്റെങ്ങളനിലെക്ടോയനി  0.0216  ലഹകര് പുറകമക്ടോക്കന് സലെവന രണക്ടോന ഘട്ടത്തനില  10
കേകയ്യറ്റെങ്ങളനിലെക്ടോയനി 0.0112 ലഹകര് പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനിയുന ഒഴെനിപ്പെനിലചടുത്തനിട്ടുളതക്ടോണന്.
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) അനധനികൃത കേകയ്യറ്റെന കേലണത്തനിയനിട്ടുള 15 കകേസ്സുകേളനില ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട കകേരള
ലലഹകക്കക്ടോടെതനി  മുമക്ടോലകേ  കകേസന്  നനിലെനനിലക്കുന്നതനിനക്ടോല  കസ  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയുള
നനിയമക്ടോനുസൃത നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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പുതുപ്പെക്ടോടെനി വനികല്ലജനിലലെ കേര്ഷകേര്ക്കന് പട്ടയന

216(2288) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തക്ടോമരകശ്ശേരനി  തക്ടോലൂക്കന് പുതുപ്പെക്ടോടെനി  വനികല്ലജനില റശ  സര്ലവ  1/1,100/1-ല
ഉള നൂറുകേണക്കനിനന്  കേര്ഷകേര്ക്കുന ടകേവശക്കക്ടോര്ക്കുന നക്ടോളനിതുവലരയക്ടോയനിട്ടുന ഭൂമനി
സനബനനിച  കരഖകേകളക്ടോ  പട്ടയകമക്ടോ  അനുവദനിച്ചു  കേനിട്ടക്ടോത്ത  കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണനിതന് സനഭവനിചലതനന,  ഇതന് പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേളക്ടോലണടുത്തലതനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കൂടെക്ടോലത  ഇവരുലടെ  പ്രശ്നന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  തക്ടോലൂക്കന്  ലെക്ടോന്ഡന്  കബക്ടോര് ഡന്  മനിചഭൂമനി  ഏലറ്റെടുത്ത  സമയത്തന്
അനുവദനിച ഇളവനില വദ്യതദ്യക്ടോസന വന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെടുകേയുന ആയതനുസരനിചന്
കഫക്ടോറസന്  ഭൂമനിയുന  പുഴെയുന അളന്നന്  തനിട്ടലപ്പെടുത്തനി ബക്ടോക്കനി ഭൂമനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്
കേക്ടോലെതക്ടോമസന  വന്നതനിനക്ടോലെക്ടോണന്  ഇത്തരന  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണക്ടോയനിട്ടുളതന്.   ആയതന്
പരനിഹരനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

സസനമക്ടോയനി ലകേട്ടനിടെമനില്ലക്ടോത്ത വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേള

217(2289) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സസനമക്ടോയനി  ലകേട്ടനിടെമനില്ലക്ടോത്ത  എത്ര  വനികല്ലജന്  ആഫശസുകേളക്ടോണന്
കകേരളത്തനിലളതന്എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന  സസനമക്ടോയനി  ലകേട്ടനിടെമനില്ലക്ടോത്ത  വനികല്ലജന്ആഫശസുകേളക്കന്
സസനമക്ടോയനി  ലകേട്ടനിടെന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യവനികേസനന  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) സസനമക്ടോയനി ലകേട്ടനിടെമനില്ലക്ടോത്ത 93 വനികല്ലജന് ഓഫശസുകേളക്ടോണന് കകേരളത്തനിലളതന്.

(ബനി)  സസനമക്ടോയനി  ലകേട്ടനിടെമനില്ലക്ടോത്ത  വനികല്ലജന്  ഓഫശസുകേളക്കന്  സസനമക്ടോയനി
ലകേട്ടനിടെന നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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സര്ക്കക്ടോര്വകേ സലെകമക്ടോ ലകേട്ടനിടെകമക്ടോ പക്ടോട്ടത്തനിലനടുത്തന് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
കബ്ബുകേള

218(2290) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് സര്ക്കക്ടോര് വകേ സലെകമക്ടോ ലകേട്ടനിടെകമക്ടോ പക്ടോട്ടത്തനിലനടുത്തന്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കബ്ബുകേള ഏലതക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കബ്ബുകേള ഓകരക്ടോന്നനിനുന  അനുവദനിച്ചു  നലകേനിയ ഭൂമനിയുലടെയുന
ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെയുന  വനിസശര്ണ്ണവന  നനിലെവനില  ടകേവശത്തനിലള  ഭൂമനിയുലടെയുന
ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെയുന വനിസശര്ണ്ണവന എത്രയക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലെങ്ങള  ഓകരക്ടോന്നനിലനയുന  പക്ടോട്ടക്കക്ടോലെക്ടോവധനി  എനമുതല
എനവലര ആലണന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കബ്ബുകേള  ഓകരക്ടോന്നനിലനയുന  പക്ടോട്ട  തുകേ  എത്രയക്ടോലണനന
കുടെനിശ്ശേനികേ ഉലണങനില എത്ര വശതന ഉലണനന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത കബ്ബുകേളനില പക്ടോട്ട വദ്യവസക്കു വനിരുദ്ധമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവ
ഉലണങനില ആയതനിലന വനിവരന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-ഇ) വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മനിനനി സനിവനില കസഷന്

219(2291) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  തക്ടോലൂക്കന്  ഓഫശസന്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മനിനനി  സനിവനില
കസഷന്  കകേക്ടോമഫൗണനില  എത്ര  മണല  കലെക്ടോറനികേള  പനിടെനിചനിട്ടനിട്ടുണന്  എന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇവ  ഓകരക്ടോനന  പനിടെനിചനിട്ടനിട്ടന്  എത്ര  വര്ഷമക്ടോയനി  എന്നതന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  മണല  കേടെത്തന്  കകേസുകേളനില  പനിടെനിചനിട്ടുള  വക്ടോഹനങ്ങളുന  മണല
കൂമക്ടോരവന  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനില  സലെന  അപഹരനിക്കുന്ന  സനിതനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതനിനന്  പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന്  അടെനിയനര  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  അനധനികൃതമക്ടോയ  മണലക്കടെത്തുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  നക്ടോളനിതുവലര  20
കലെക്ടോറനികേള  പനിടെനിലചടുത്തന്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനില  9  കലെക്ടോറനികേള  2012-ലന  8
കലെക്ടോറനികേള 2013-ലന 1 കലെക്ടോറനി 2014-ലന 2 കലെക്ടോറനികേള 2015-ലമക്ടോണന് പനിടെനിലചടുത്തനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ടെനി  വക്ടോഹനങ്ങള  പനിഴെ  ഇഫൗടെക്ടോക്കനി  വനിട്ടു
നലകുന്നതനിനുന അല്ലക്ടോത്ത വക്ടോഹനങ്ങള കലെലെനലചയന് നശക്കനലചയ്യുന്നതനിനുന നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

കേനിളനിമക്ടോനൂര് മനിനനി സനിവനില കസഷനനിലലെ അസഫൗകേരദ്യങ്ങള

220(2292) ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേനിളനിമക്ടോനൂര്  മനിനനി  സനിവനില കസഷനനില ശുചശകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേലള  നനിയമനിക്കക്ടോത്തതന്  കേക്ടോരണന  വൃത്തനിഹശനവന  ദുര്ഗനപൂരനിതവ
മക്ടോയനിരനിക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനിലയടുകക്കണ  ഉകദദ്യക്ടോഗസന്
ആരക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേനിളനിമക്ടോനൂര്  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനില  ലെനിഫന്  പ്രവര്ത്തനിക്കക്ടോത്തതന്
കേക്ടോരണന ജനങ്ങളക്കുണക്ടോകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഇതന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കേനിളനിമക്ടോനൂര്  മനിനനി  സനിവനില  കസഷനനില  കേദ്യക്ടോനശന്  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കക്ടോനുള
ലടെണര് നടെപടെനികേള ഏതന് ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ബനലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനത്തനിലലെ  അധനികൃതരക്ടോണന്
പ്രസ്തുത വനിഷയന പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി എടുകക്കണതന്.

(സനി)  ഉണന്.  കേനിളനിമക്ടോനൂര്  സനിവനില  കസഷനനിലലെ  ലെനിഫനിലന  പണനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി
ആയതന്  ചശഫന്  ഇലെകനിക്കല ഇന്ലസകറുലടെ  പരനികശക്ടോധനയക്ടോയനി  സമര്പ്പെനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
പരനികശക്ടോധന പൂര്ത്തനിയക്ടോകുന്ന മുറയന് ലെനിഫനിലന പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന.

(ഡനി) ലടെണര് നടെപടെനികേള ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല.



752 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി കേകയ്യറനിയതന് തടെയക്ടോന് നടെപടെനി

221(2293) ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര വനികല്ലജനില കബക്ടോക്കന് നമര് 22-ല സര്കവ നമര് 122/1-ല
ലപടുന്ന 6.30 ആര് സലെന സര്ക്കക്ടോര് വകേ ഭൂമനിയക്ടോകണക്ടോ എന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആലണങനില  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില  നടെത്തനിയനിട്ടുള  കേകയ്യറ്റെന  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
സസശകേരനിചനിട്ടുള നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര വനികല്ലജനില കബക്ടോക്കന് നമര് 22-ല സര്കവ നമര് 122/1-ല
ലപടുന്ന 6.30 ആര് സലെന സര്ക്കക്ടോര് കറക്ടോഡന് പുറകമക്ടോക്കനിലലപ്പെട്ടതക്ടോണന്.

(ബനി)  ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര വനികല്ലജനില കേകയ്യറ്റെന  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  നനിയമക്ടോനുസൃതന
കനക്ടോട്ടശസന് നലകേനി കേകയ്യറ്റെ ഭൂമനി അളന്നന് തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതുന കേകയ്യറ്റെന കബക്ടോധദ്യലപ്പെട്ടതനിലന
തുടെര്ന്നന്  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ നനിയമപ്രകേക്ടോരന   കനക്ടോട്ടശസന്  നലകേനിയനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.
ഇതനിലനതനിലര  കേകയ്യറ്റെ  കേക്ഷനികേള  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയനില  കകേസന്
ഫയല  ലചയ്യുകേയുന  പ്രസ്തുത  കകേസനില  റവനന്യൂ  അധനികേക്ടോരനികേളുലടെ  നടെപടെനികമന
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട ലലഹകക്കക്ടോടെതനി കസ ലചയ്യുകേയുന മൂന്നന് മക്ടോസകത്തയ്ക്കുകൂടെനി തലസനിതനി
തുടെരക്ടോന് ഉത്തരവക്ടോകുകേയുന ലചയനിട്ടുളതക്ടോണന്.

സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി സനരക്ഷനിക്കല

222(2294) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനത്തന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  ടകേകയ്യറ്റെങ്ങള
തടെയുന്നതനിനുമക്ടോയനി  പുതുതക്ടോയനി  എലനങനിലന  നടെപടെനികേള  ടകേലക്കക്ടോള്ളുന്നതനിനന്
പദ്ധതനിയുകണക്ടോ; വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

1957-ലലെ  കകേരള  ഭൂസനരക്ഷണ  നനിയമത്തനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  പ്രകേക്ടോരന
സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിയനിലലെ  കേകയ്യറ്റെങ്ങള  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  പുതനിയ  കേകയ്യറ്റെങ്ങള
ഉണക്ടോകേക്ടോലത തടെയുന്നതനിനുന ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില ജനില്ലക്ടോ, തക്ടോലൂക്കന് തലെങ്ങളനില  പ്രകതദ്യകേ സസക്ടോഡുകേള രൂപശകേരനിചന്
കേകയ്യറ്റെങ്ങളലക്കതനിലരയുള  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനിവരുന.  തകദശസസയനഭരണ
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സക്ടോപനങ്ങളുലടെ അധശനതയനിലള പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനിയനിലള കേകയ്യറ്റെങ്ങള ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
ബനലപ്പെട്ട തകദശസസയനഭരണ ലസകട്ടറനിമക്ടോര്ക്കുന കറക്ടോഡന് പുറകമക്ടോക്കന്, ഇറനികഗഷന് വകുപ്പെന്
വകേ  ഭൂമനിയനിലലെ  കേകയ്യറ്റെങ്ങള  തുടെങ്ങനിയവ  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ബനലപ്പെട്ട
എകനികേന്യൂട്ടശവന് എഞനിനശയര്മക്ടോര്ക്കുന കേര്ശന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്.

സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി സര്ക്കക്ടോരനില തലന്ന നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി

223(2295) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തക്ടോകേമക്ടോനന മുന് എല. ഡനി. എഫന്. സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില
കേലണത്തനിയ  മനിചഭൂമനി  എത്രലയനന,  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി,  വന  ഭൂമനി  എന്നനിവയനില
ലലകേകയ്യറ്റെന നടെത്തനിയതക്ടോയനി കേലണത്തനിയ ഭൂമനി എത്രലയനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവയനില ഉളലപ്പെട്ട എത്ര മനിച ഭൂമനി,  സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി,  വനഭൂമനി എന്നനിവ
ടകേകയ്യറ്റെക്കക്ടോരനില  നനിനന  മുന്  യു.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോര്  കേലണത്തനിലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) മുന്സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള മുന് എല.ഡനി.എഫന്. സര്ക്കക്ടോര്
കേലണത്തനിയ മനിച ഭൂമനിയനില എത്ര മനിച ഭൂമനി എത്ര കപര്ക്കന് വനിതരണന ലചയ്തു ലവന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) മുന് എല.ഡനി.എഫന്. സര്ക്കക്ടോര് കേലണത്തനിയ മനിച ഭൂമനി, സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി,
വന  ഭൂമനി  എന്നനിവയനില  കകേക്ടോടെതനി  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ട  ഭൂമനി  എത്ര;  മുന്
സര്ക്കക്ടോര് കകേക്ടോടെതനി വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില ഫലെപ്രദമക്ടോയനി ഇടെലപടെക്ടോത്തതുമൂലെന സര്ക്കക്ടോരനിനു
നഷ്ടലപ്പെട്ട ഭൂമനി എത്ര; ഇനന തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില  കകേക്ടോടെതനി  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ട  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി
സര്ക്കക്ടോരനില  നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോക്കക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിവരന അനുബനന (എ) ആയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിവരന അനുബനന (ബനി) ആയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിവരന അനുബനന (സനി) ആയനി കചര്ക്കുന.*

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
851/2019
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(ഡനി)  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ട  ഭൂമനിയുലടെ  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  വനിവരന
അനുബനന (ഡനി)  ആയനി കചര്ക്കുന.* കകേക്ടോടെതനി വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില ഫലെപ്രദമക്ടോയനി
ഇടെലപടെക്ടോത്തതുമൂലെന സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി നഷ്ടലപ്പെട്ടതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ഇ)  കകേക്ടോടെതനി  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ട  കകേസുകേളനികന്മേല  യഥക്ടോസമയന
സതദ്യവക്ടോങ്മൂലെന നലകേനിലക്കക്ടോണന ബനലപ്പെട്ട സര്ക്കക്ടോര് അഭനിഭക്ടോഷകേനന് കകേസനിലലെ
പ്രസക്ത വനിവരങ്ങള തക്ടോമസനവനിനക്ടോ നലകേനിലക്കക്ടോണന സര്ക്കക്ടോരനിനന് അനുകൂലെമക്ടോയനി
വനിധനി  സമക്ടോദനിച്ചുലകേക്ടോണന്  കകേക്ടോടെതനി  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ട  സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനി
സര്ക്കക്ടോരനില നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോക്കക്ടോന് കവണ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുനണന്.

സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിയുലടെ ലെശസന് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി

224(2296) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തക്ടോകേമക്ടോനന എത്ര ഏക്കര് സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനി/മനിചഭൂമനി/വനഭൂമനി
തുടെങ്ങനിയവ ലെശസനിനന് വദ്യക്തനികേള/സക്ടോപനങ്ങള/മറ്റുളവര് എന്നനിവര്ക്കക്ടോയനി നലകേനിയനിട്ടുണന്;
ജനില്ലതനിരനിചന് വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇവയുലടെ ലെശസന് നനിരക്കന് എത്ര; മുന് സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില എത്ര തുകേ
ലെശസു  പനിരനിവനില  കുടെനിശ്ശേനികേയുണന്;  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  എത്ര  ലെശസന്  തുകേ  ലെശസന്
നലകുന്നവര്ക്കന് ഒഴെനിവക്ടോക്കനി നലകേനി ; ജനില്ലതനിരനിചന് വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ലെശസന്  പനിരനിവനില  സര്ക്കക്ടോരനിനു  ലെശസന്  നലകേക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  കകേക്ടോടെതനികേലള
സമശപനിച കകേസുകേള എത്രലയനന പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോറനിലന
കേക്ടോലെത്തന് സര്ക്കക്ടോരനിനു നഷ്ടമക്ടോയ ലെശസന് തുകേ എത്രലയനന വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലെശസന്  നനിരക്കുകേള  കേക്ടോകലെക്ടോചനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതുന,  അതനിലൂലടെ
സര്ക്കക്ടോരനിനന് മുതല കൂട്ടക്ടോനുന എന്തു നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി) ജനില്ലതനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണന്.*

(ഡനി)  6-2-2016-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  (എനഎസന്.)  നമര്  96/2016/
ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവന്  പ്രകേക്ടോരവന  28-1-2016-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  (പനി)  നമര്
64/16/ആര്.ഡനി.  ഉത്തരവന്  പ്രകേക്ടോരവന  യഥക്ടോകമന  പഞക്ടോയത്തന്  പ്രകദശത്തുന
മുനനിസനിപ്പെല/കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളനിലലെയുന  ലെശസന്  നനിരക്കുകേള  പരനിഷ്കരനിചന്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.

851/2019
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സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനിലള മനിചഭൂമനി

225(2297) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്സര്ക്കക്ടോര്  പുതുതക്ടോയനി  എത്ര  കപര്ക്കന്  എലനല്ലക്ടോന  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേക്ടോരന പട്ടയന നലനി ; ജനില്ല തനിരനിചന് വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെയളവനില  കേലണത്തനിയ  സര്ക്കക്ടോര്  പുറകമക്ടോക്കുകേളക്ടോയ
ഭൂമനി  എത്ര;  ഇവയനില  ഇനനിയുന  സര്ക്കക്ടോര്  നനിയനണത്തനില  ലകേക്ടോണവരക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോത്ത  ഭൂമനി  എത്ര;  മനിച  ഭൂമനിയക്ടോയനി  കേലണത്തനിയവയനില  സര്ക്കക്ടോര്
നനിയനണത്തനില  ലകേക്ടോണവരക്ടോന്  കേഴെനിഞ്ഞെ  ഭൂമനി  എത്ര;  വനിവനിധയനിനന  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില
ഉളലപ്പെട്ടന് കകേക്ടോടെതനികേളനില കേനിടെക്കുന്ന ഭൂമനി എത്ര; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില നനിനന മുന്സര്ക്കക്ടോര് എത്ര ഭൂരഹനിതര്ക്കന് ഭൂമനി നല്കനി;
അതനില  വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ല  എന്നതനിനക്ടോല  ഭൂമനി  തനിരസ്ക്കരനിചവര്  എത്ര;  വക്ടോസ
കയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോത്ത  ഭൂമനി  നല്കനിയതനിനു  കേക്ടോരണന  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ഡനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  ഉണക്ടോയനിരുന്ന  ഭൂരഹനിതര്
എത്ര, ഇവര്ക്കക്ടോയനി എന്തു നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ക്കുന  :

തനിരുവനനപുരന :

1964-ലലെ  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ടപ്രകേക്ടോരവന  1995  മുനനിസനിപ്പെല/
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  നനിയമങ്ങളക്കന്  വനികധയമക്ടോയുന  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത
കകേരളന പദ്ധതനിയുലടെ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കന് വനികധയമക്ടോയുന തനിരുവനനപുരന
ജനില്ലയനില  പട്ടയ  വനിതരണന  നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന
കേക്ടോലെത്തന്  തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനില  8360  പട്ടയങ്ങള  വനിതരണന
ലചയനിട്ടുണന്.  ആയതനിലന വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന.

എല.എ. പട്ടയന (ലകേ.എല.എ. റളസന് 1964-1995) – 2295, 

കകേക്ടോളനനി പട്ടയന - 257

ലെക്ഷനവശടെന് പട്ടയന - 45

സുനക്ടോമനി പട്ടയന - 243
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മനിചഭൂമനി പട്ടയന - 193

എല.റ്റെനി. പട്ടയന - 254

കേണകൃഷനി പട്ടയന - 2

ശശപക്ടോദന പട്ടയന - 68

ശശപണക്ടോരവകേ പട്ടയന - 39

വനക്ടോവകേക്ടോശ കരഖ - 1698

ലലകേവശകരഖ - 193

ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന (2012-2015) – 3073

ആലകേ - 8360

ലകേക്ടോല്ലന :

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  53  കകേക്ടോളനനി  പട്ടയങ്ങള,  45  സുനക്ടോമനി
പട്ടയങ്ങള ഉളലപ്പെലടെ  1,075  എല.എ.  പട്ടയങ്ങളുന  8  മനിച  ഭൂമനി  പട്ടയങ്ങളുന
വനിതരണന  ലചയനിട്ടുണന്.  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന
1325  പട്ടയങ്ങള തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരുലന്നങനിലന  808  പട്ടയങ്ങള മക്ടോത്രകമ
വനിതരണന ലചയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുള. ബക്ടോക്കനി 517 എണ്ണത്തനില കകേസുകേളക്ടോലന മറ്റെന്
കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോലന പട്ടയ വനിതരണന ലചയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതക്ടോണന്.

ആലകേ  - 1891 പട്ടയങ്ങള

പത്തനന തനിട്ട :

സശകറക്ടോ  ലെക്ടോന്ഡന് ലലെസന്  പ്രകേക്ടോരന  -  1151,  കകേക്ടോളനനി  പട്ടയന  -1001,
ഭവനനനിര്മക്ടോണന - 16, കൃഷനി -01

ആലകേ  - 2169 പട്ടയങ്ങള.

ആലെപ്പുഴെ :

കകേരള  ഭൂപതനിവന്  ചട്ടന  1960,  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമന,
ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനി  2015  എന്നനിവയനിലലെ വദ്യവസകേള
പക്ടോലെനിചന് മുന് സര്ക്കക്ടോര് 1074 കപര്ക്കന് പട്ടയന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

കകേക്ടോട്ടയന :

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് കകേക്ടോട്ടയന ജനില്ലയനില ഭൂമനി പതനിവന്  നനിയമ
പ്രകേക്ടോരന  2594  പട്ടയവന  ഭൂപരനിഷ്കരണ  പ്രകേക്ടോരന  908  പട്ടയവന
ഉളലപ്പെലടെ 3502 പട്ടയങ്ങള നലകേനി.
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ഇടുക്കനി :

ലെഭദ്യമക്ടോയ  കേണക്കുകേള  പ്രകേക്ടോരന  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില
36840 കപര്ക്കന് പട്ടയന അനുവദനിചനിട്ടുണന്. 1964-ലലെ കകേരള ഭൂമനി പതനിവന്
ചട്ടന, 1963-ലലെ ലസഷദ്യല റള, സശകറക്ടോ ലെക്ടോന്ഡന് ലലെസന് പദ്ധതനി എന്നനിവ
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് ടെനി പട്ടയങ്ങള അനുവദനിചനിട്ടുളതന്.

എറണക്ടോകുളന:

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവന്  ചട്ടങ്ങള  1964
പ്രകേക്ടോരന  1940  കപര്ക്കുന ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന
543  കപര്ക്കുന വനഭൂമനി പതനിവന് ചട്ട പ്രകേക്ടോരന  45  കപര്ക്കുമക്ടോയനി ആലകേ
2528 പട്ടയങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്.

തൃശ്ശൂര്:

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  അനുവദനിചനിട്ടുള
പട്ടയങ്ങള:

ലകേ.എല.എ.-  288,  കകേക്ടോളനനി  -  218,  സുനക്ടോമനി  -  401,  വനഭൂമനി-  41,
വനക്ടോവകേക്ടോശ കരഖ –  73,  എല.റ്റെനി. - 12309,  മനിചഭൂമനി  - 30,  സശകറക്ടോ
ലെക്ടോന്ഡന് ലലെസന് - 453

ആലകേ -  13813

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്:

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  ലകേ.എല.എ.  ആകന്  പ്രകേക്ടോരന  141,
ലകേ.എല.ആര്.  ആകന്  (മനിച  ഭൂമനി)  പ്രകേക്ടോരന  -  85,  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത
കകേരളന പദ്ധതനി - 4112, ലെക്ഷന വശടെന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന - 70

ആലകേ 4408 പട്ടയങ്ങള വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

മലെപ്പുറന :

എല.എ. പട്ടയന - 34, മനിചഭൂമനി പട്ടയന - 26, ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന
പദ്ധതനി പട്ടയന  -  1277,  ലെക്ഷനവശടെന്  പട്ടയന   77,  4  ലസനന് കകേക്ടോളനനി
പട്ടയന  -  35,  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വനികേസന വകുപ്പെനിലന  ഉടെമസതയനിലള
ഭൂമനിക്കന്  നലകേനിയനിട്ടുള  പട്ടയന  -  04,  പഞക്ടോയത്തന്  വകേ  ഭൂമനിക്കന്
നലകേനിയനിട്ടുള പട്ടയങ്ങളുലടെ എണ്ണന - 06

ആലകേ  -  1459 പട്ടയങ്ങള നലകേനി.
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കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് :

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  120  മനിചഭൂമനി
പട്ടയങ്ങളുന 1337 പുറകമക്ടോക്കന് പട്ടയങ്ങളുന 76 എണ്ണന 4 ലസനന് ലെക്ഷന
വശടെന്  കകേക്ടോളനനി  പട്ടയങ്ങളുന  16  വനഭൂമനി  പട്ടയങ്ങളുന  1469  എണ്ണന  3
ലസനന് പട്ടയവമക്ടോയനി ആലകേ - 3018 പട്ടയങ്ങള വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

വയനക്ടോടെന്:

വയനക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  സശകറക്ടോ  ലെക്ടോന്ഡന് ലലെസന്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  -  151,
എല.എ. -2, ലെക്ഷന വശടെന് പട്ടയന - 20, മനിചഭൂമനി പട്ടയന - 70

ആലകേ  - 243 പട്ടയങ്ങള വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

കേണ്ണൂര് :

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  46  കപര്ക്കന്
മനിചഭൂമനി പട്ടയവന ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി
ഒനന  രണന  ഘട്ടങ്ങളനിലെക്ടോയനി  13142  കപര്ക്കുന  പട്ടയന  വനിതരണന
ലചയനിട്ടുണന്.

ആലകേ - 13188

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്:

കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമപ്രകേക്ടോരന  222  കപര്ക്കന്  പട്ടയന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.   ലകേ.എല.എ.  നനിയമന,  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന
പദ്ധതനി മുതലെക്ടോയവ ഉളലപ്പെലടെ 13951 കപര്ക്കന് പട്ടയന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) ജനില്ലതനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരന:

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെയളവനില തനിരുവനനപുരന ജനില്ലയനില  7.19.20
ലഹകര്  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇനനിയുന  സര്ക്കക്ടോര്
നനിയനണത്തനില  ലകേക്ടോണവരക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്ത  ഭൂമനിയുലടെ  വനിസശര്ണ്ണന
6.23.60  ലഹകറക്ടോണന്.  തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനില  മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി
കേലണത്തനിയവയനില 5.1851  ലഹകര് ഭൂമനി സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനില
ലകേക്ടോണവരക്ടോന്  കേഴെനിഞ.   തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനില  വനിവനിധയനിനന
വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ടന്  കകേക്ടോടെതനികേളനില  കേനിടെക്കുന്ന  ഭൂമനിയുലടെ
വനിസശര്ണ്ണന 60.90.68 ലഹകറക്ടോണന്.
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ലകേക്ടോല്ലന :

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് കേലണത്തനിയ സര്ക്കക്ടോര് പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനി -
99.56 ആര്സന്.

സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനില ലകേക്ടോണവരക്ടോനുളതന് - 49.69 ആര്സന്.

മനിച ഭൂമനി - ഇല്ല.

ലകേക്ടോല്ലന തക്ടോലൂക്കനില മുളവന വനികല്ലജനില റശസര്കവ  356/12-ല നനിനന
10.10.88-ല ഏലറ്റെടുത്തതുന ഹഫൗസനിനഗന് കബക്ടോര്ഡനിനന് ലലകേമക്ടോറനിയതുമക്ടോയ
60.60  ആര്സന്  ഭൂമനി  ശശ.  സകനക്ടോഷന്  ലലടെറ്റെസന്  കേകയ്യറനിയതുമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ടന്  ഡബദ്യു.പനി.  (സനി)  29959/15  നമര്  കകേസന്
ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയനില നനിലെനനിലക്കുന.

പത്തനനതനിട്ട :

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെയളവനില പുതുതക്ടോയനി  കേലണത്തനിയ സര്ക്കക്ടോര്
ഭൂമനിയനില്ല.  മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി കേലണത്തനിയതന് സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനില
ലകേക്ടോണവരുന്നതനിനന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതുന  മനിചഭൂമനി  സനബനനിചന്
കകേക്ടോടെതനി  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ട  കകേസുകേള  പുന:പരനികശക്ടോധന
നടെപടെനികേള  വനിവനിധ  തക്ടോലൂക്കന്  ലെക്ടോന്ഡന്  കബക്ടോര്ഡുകേളനില
നടെനവരുന്നതുമക്ടോണന്.

ആലെപ്പുഴെ:

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെയളവനില ആലകേ 5.6955  ലഹകര് പുറകമക്ടോക്കന്
ഭൂമനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്.  3.5245  ലഹകര്  ഭൂമനിയനില  കേകയ്യറ്റെന
കേലണത്തനിയനിട്ടുളതുന  ആയതനില  2.1256  ലഹകര്  ഭൂമനിയനിലനനിനന
കേകയ്യറ്റെന  ഒഴെനിപ്പെനിചന്  തനിരനിലകേ  സര്ക്കക്ടോര്  അധശനതയനില
ലകേക്ടോണവന്നനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.  1.3989   ലഹകര്  ഭൂമനി  സര്ക്കക്ടോര്
നനിയനണത്തനില ലകേക്ടോണവരക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  84.40  ആര്സന്  ഭൂമനി
കകേക്ടോടെതനി വദ്യവഹക്ടോരത്തനില ഉളലപ്പെട്ടന് കേനിടെക്കുന.

കകേക്ടോട്ടയന :

പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനിയക്ടോയനി കേലണത്തനിയതന്  00.42.86  ലഹകറുന സര്ക്കക്ടോര്
നനിയനണത്തനിലള  മനിചഭൂമനി  10.96.60  ലഹകറുമക്ടോണന്.  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങ
ളനില  ഉളലപ്പെട്ടന്  കകേക്ടോടെതനി  നടെപടെനികേളനില  കേനിടെക്കുന്ന  ഭൂമനി  69.27.12
ലഹകറക്ടോണന്.
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ഇടുക്കനി :

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെയളവനില  4.4932  ലഹകര്  സര്ക്കക്ടോര്
പുറകമക്ടോക്കുകേളക്ടോയ ഭൂമനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്. ആയതനില 4.3546 ലഹകര്
ഭൂമനി  കകേക്ടോടെതനി  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഇരനിക്കുന്നതനിനക്ടോല  സര്ക്കക്ടോര്
നനിയനണത്തനില ലകേക്ടോണവരക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനില്ല. ഏലറ്റെടുത്ത മനിചഭൂമനിയനില
മഞ്ചുമലെ  വനികല്ലജനിലനനിന്നന്  35  ഏക്കര്  (14.16.43  ലഹകര്)  മനിചഭൂമനി
സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനില ലകേക്ടോണവരക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.

എറണക്ടോകുളന:

2.7600  ലഹകര് മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുളതുന,  2.4444  ലഹകര്
ഭൂമനി  വദ്യവഹക്ടോരത്തനില  ഉളലപ്പെട്ടതനിനക്ടോല  സര്ക്കക്ടോര്  അധശനതയനില
ലകേക്ടോണവരക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതുമക്ടോണന്.

തൃശ്ശൂര് : 

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  12.2346  ലഹകര്
സര്ക്കക്ടോര് പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനി ഭൂരഹനിതര്ക്കന് വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി
കേലണത്തനി.   പ്രസസ്തുത  ഭൂമനി  മുഴുവനക്ടോയുന  സര്ക്കക്ടോര്  നനിയനണത്തനില
ലകേക്ടോണന്  വന്നന്  ഭൂരഹനിതര്ക്കന്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനന്  കവണനിയുള
നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുളതക്ടോണന്.  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  25.14
ഏക്കര്  (10.17.40  ലഹകര്)  ഭൂമനി  മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു.  ടെനി  25.14  ഏക്കര്  (10.17.40  ലഹകര്)  ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുത്തതന് സനബനനിചന് കകേക്ടോടെതനി വദ്യവഹക്ടോരമുളതക്ടോണന്.

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്:

കേലണത്തനിയ മനിചഭൂമനി - 2045.9393 ലഹകര്

കേലണത്തനിയ പുറകമക്ടോക്കന് ഭൂമനി - 2.4376 ലഹകര്

സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനില ലകേക്ടോണവരക്ടോത്ത ഭൂമനി - 1.5840 ലഹകര്

വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനിലലപ്പെട്ടു കേനിടെക്കുന്ന ഭൂമനി - 76.6159 ലഹകര്.

മലെപ്പുറന:

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെയളവനില ലതന്നലെ വനികല്ലജനില പുറകമക്ടോക്കക്ടോയനി
കേലണത്തനിയ 37 ലസനന് (00.14.97 ലഹകര്) ഭൂമനിയുണന്. ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയനിലലെ  WP(C) 17783/13  പ്രകേക്ടോരന കസ നനിലെനനിലക്കുകേയക്ടോണന്.
മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി  കേലണത്തനിയ  38.7025  ലഹകര്  ഭൂമനിയനില  12.9578
ലഹകര്  ഭൂമനി  വനിവനിധ  കകേക്ടോടെതനികേളനില  വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനില  ഉളലപ്പെട്ടന്
വരുനണന്.
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കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് :

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് പുറകമക്ടോക്കന്/മനിചഭൂമനി എന്നനിവ കേലണത്തനിയനിട്ടനില്ല.
എന്നക്ടോല  ഭൂരഹനിത  കകേരളന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  നനിലെവനിലലെ  മനിചഭൂമനി
പുറകമക്ടോക്കക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റെനി പതനിചന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.

വയനക്ടോടെന് :

മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി കേലണത്തനിയതന് - 80.1103 ലഹകര്

ഏലറ്റെടുത്തതന് - 3.2416 ലഹകര്

ഏലറ്റെടുക്കുവക്ടോന് അവകശഷനിക്കുന്നതന് - 365.40 ലഹകര്

അനദ്യ ലലകേവശന/കകേക്ടോടെതനി വദ്യവഹക്ടോരന - 243.6686 ലഹകര്

കേണ്ണൂര് :

മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോലെയളവനില  പുതുതക്ടോയനി  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനികയക്ടോ,  മനിച
ഭൂമനികയക്ടോ  കേലണത്തനിയനിട്ടനില്ല.  മുമന്  മനിചഭൂമനിയക്ടോയനി  കേലണത്തനിയവയനില
വനിവനിധയനിനന വദ്യവഹക്ടോരങ്ങളനിലന കകേക്ടോടെതനികേളനിലമക്ടോയനി 694.62 ലഹകര്
മനിചഭൂമനി ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് :

32.6588  ലഹകര്  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെയളവനില  കേലണത്തനി.
ആയതന് സര്ക്കക്ടോര് നനിയനണത്തനിലെക്ടോണന്.

(സനി) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരന:

പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനിലനനിനന മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന്  2840  കപര്ക്കന്
പട്ടയന  നലകേനി.   വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ല  എന്നതനിനക്ടോല  ഭൂമനി  ആരുനതലന്ന
തനിരസരനിചനിട്ടനില്ല.

ലകേക്ടോല്ലന:

മുന് സര്ക്കക്ടോര് 1891 കപര്ക്കന് പട്ടയങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണന്. വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യ
മല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല ഭൂമനി തനിരസരനിചവരനില്ല.

പത്തനനതനിട്ട:

ജനില്ലയനില മനിചഭൂമനി ഭൂരഹനിതര്ക്കന് വനിതരണന ലചയനിട്ടനില്ല.
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ആലെപ്പുഴെ:

183 പട്ടയന വനിതരണന ലചയന് ഭൂമനി ലലകേമക്ടോറനിയതനില 80 കപക്ടോട്ടുകേള വശടെന്
വയ്ക്കുവക്ടോന് അനുകയക്ടോജദ്യമലല്ലന്നന് കേക്ടോണുന. നനിലെവനില വനിതരണന ലചയ
ഭൂമനി  നനിലെവന  ലവളലക്കട്ടുന  വഴെനിസഫൗകേരദ്യമനില്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന.
നലകേനിയ  ഭൂമനി  നനിരസനിച്ചുലകേക്ടോണന്  ആരുന  കരഖക്ടോമൂലെന  പരക്ടോതനി
നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

കകേക്ടോട്ടയന :

235  കപര്ക്കന് ഭൂമനി നലകേനി. 27  കപര് ഭൂമനി തനിരസരനിചനിട്ടുണന്.  കകേക്ടോട്ടയന
ജനില്ലയനില വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോത്ത ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

ഇടുക്കനി:

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന
4235 കപര്ക്കന് പട്ടയന നലകേനിയനിട്ടുണന്. ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില 344 കപര്
ഭൂമനി  ലലകേപ്പെറ്റുവക്ടോന്  കരഖക്ടോമൂലെന  വനിസമതനിച്ചു.  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോയ
ആശുപത്രനി,  സ്കൂള എന്നനിവയുലടെ അഭക്ടോവവന മണ്ണനിടെനിചനില,  ഇടെനിമനിന്നല
മുതലെക്ടോയ പ്രകൃതനി ദുരനങ്ങളുലടെ സക്ടോധദ്യതയുമക്ടോണന് ഭൂമനി ലലകേപ്പെറ്റുന്നതനിനന്
വനിസമതന പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് കേക്ടോരണന.

എറണക്ടോകുളന:

പ്രസസ്തുത  ഭൂമനിയനിലനനിനന  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  405  കപര്ക്കന്  പട്ടയന
നലകേനിയനിട്ടുണന്. വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല ഭൂമനി ആരുന തനിരസരനിചനിട്ടനില്ല.

തൃശ്ശൂര് :

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില കേലണത്തനിയ  12.2346
ലഹകര്  സര്ക്കക്ടോര്  പുറകമക്ടോക്കന്  ഭൂമനിയുന  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുള
നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുളതക്ടോണന്.  മനിചഭൂമനി ഏലറ്റെടുത്തതനില  1.17  ഏക്കര്
ഭൂമനി ഭൂരഹനിതര്ക്കന് വനിതരണന ലചയനിട്ടുളതക്ടോണന്.  വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമലല്ലന്ന
കേക്ടോരണത്തക്ടോല  ഭൂമനി  തനിരസരനിച  കകേസുകേള  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില
ഇല്ലക്ടോത്തതക്ടോണന്.

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്:

412 കപര്ക്കന് ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനിയനില ഭൂമനി നലകേനി. 86
കപരുലടെ പട്ടയന വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല (പക്ടോറയക്ടോയതനിനക്ടോല) റദന്
ലചയ്തു.
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മലെപ്പുറന:

മുന് സര്ക്കക്ടോര് സശകറക്ടോ ലെക്ടോന്ഡന് ലലെസന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന 1936 കപര്ക്കന്
പട്ടയന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ല/സഫൗകേരദ്യപ്രദമല്ല എന്നതനിനക്ടോല  ഭൂമനി തനിരസരനിചവര് - 1

കൂടുതല സഫൗകേരദ്യപ്രദമക്ടോയ ഭൂമനി കവണലമന്നന് കേക്ഷനികേള ആവശദ്യലപ്പെടുന.

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്:

1469  എണ്ണന  3  ലസനന്  പട്ടയന,  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനി
പ്രകേക്ടോരന പതനിച്ചുനലകേനി. 306 എണ്ണന വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമലല്ലന്നന് കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.
പക്ടോറലക്കട്ടക്ടോയതനിനക്ടോലന ലവളളന ലെഭദ്യമലല്ലന്ന കേക്ടോരണത്തക്ടോലന ലചങ്കുത്തക്ടോ
യതനിനക്ടോലമക്ടോണന് ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കള ആകക്ഷപന ഉന്നയനിചനിട്ടുളതന്.

വയനക്ടോടെന് :

വയനക്ടോടെന് ജനില്ലയനില 14 കപര്ക്കന് മനിചഭൂമനി വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

കേണ്ണൂര് :

കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനില ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനിയുലടെ ഒനന രണന
ഘട്ടങ്ങളനിലെക്ടോയനി  13142  കപര്ക്കന്  ഭൂമനി  വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.  അനുവദനിച
കപക്ടോട്ടുകേലള  സനബനനിചന്  ആലകേ  1764  ആകക്ഷപന  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.
ആകക്ഷപങ്ങള കൂടുതലന വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോലയന്ന കേക്ടോരണത്തക്ടോല ഭൂമനി
മക്ടോറ്റെനി നലകേണലമന്നന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുളതക്ടോണന്.

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് : 

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെയളവനില  കേലണത്തനിയ  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനില
നനിനന ഭൂരഹനിതര്ക്കന് ഭൂമനി നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

(ഡനി) ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരന:

മുന് സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  44,267  ഭൂരഹനിതര്  ഉണക്ടോയനിരുന.
തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനില  ഭൂരഹനിതര്ക്കക്ടോയനി  6.2269  ലഹകര്  ഭൂമനി
മക്ടോത്രമക്ടോണന്  കേലണത്തക്ടോന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുളതന്.  എന്നക്ടോല  ടെനി  ഭൂമനി
കേലണത്തനിയതനിനുകശഷന  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനിലലെ  ലലകേവശ  കേക്ഷനികേള
അനദ്യക്ടോയന ഫയല ലചയ്യുകേയുന ആയതന് തശര്പ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതുമക്ടോണന്.
ഭൂരഹനിതര്ക്കക്ടോയനി  കേലണത്തനിയ  ഭൂമനി  ടെനി  44267  കപര്ക്കന്  നലകേക്ടോന്
അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോണന്.
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ലകേക്ടോല്ലന :

മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന
പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  28,269  കപരുലടെ  ലെനിസന്  നനിലെവനില  പദ്ധതനിയുലടെ
ലവബ്ലലസറ്റെനില  ഉണന്.   വനിതരണ  കയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  ഭൂമനി  കേലണത്തുന്ന
മുറയന് ഭൂമനി വനിതരണന ലചയ്യുന്നതക്ടോണന്.

പത്തനനതനിട്ട:

പത്തനനതനിട്ട ജനില്ലയനില 4260 ഭൂരഹനിതര് ഉളതക്ടോണന്.

ആലെപ്പുഴെ:

ആലെപ്പുഴെ ജനില്ലയനില ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന ഒന്നന്,
രണന്  ഘട്ടങ്ങളനിലെക്ടോയനി  നനിലെവനില  14,994  ഭൂരഹനിതരുണന്.  ഭൂമനി  ലെഭദ്യതയുലടെ
അടെനിസക്ടോനത്തനില തുടെര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കകേക്ടോട്ടയന :

9079 കപര് ഭൂരഹനിതരക്ടോലണന്നന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്. ഭൂമനി ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന
മുറയന് ടെനി ആളക്കക്ടോര്ക്കന് ഭൂമനി നലകുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

ഇടുക്കനി:

ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരമുള  അകപക്ഷ  പ്രകേക്ടോരന
4313  കപര് ഭൂരഹനിതരക്ടോലണന്നന് കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ
ഭൂമനി കേലണത്തുന്ന മുറയന് തുടെര് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

എറണക്ടോകുളന:

മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  ആലകേ  32992  ഭൂരഹനിതര്
ഉണക്ടോയനിരുന്നതക്ടോണന്.  ഭൂമനിയുലടെ  ലെഭദ്യതയനുസരനിചന്  മുന്ഗണനക്ടോകമത്തനില
നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

തൃശ്ശൂര്: 

മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനി
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്  ഭൂരഹനിതര്ക്കന്  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  വനിതരണന  നലകുന്നതനിനുള
നടെപടെനി  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  സസശകേരനിചനിട്ടുളതന്.  ടെനി  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
26678  അകപക്ഷകേളക്ടോണന്  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  ലെഭനിചനിട്ടുളതന്.  അയതന്
പ്രകേക്ടോരന അകനസഷണന നടെത്തനി അര്ഹരക്ടോലണന്നന്  കേലണത്തനിയ  562
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കപര്ക്കന്  പട്ടയന  നലകേനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്.  വനിശദമക്ടോയ  അകനസഷണന
നടെത്തനി അര്ഹരക്ടോലണന്നന് കേലണത്തനിയവരനില കശഷനിക്കുന്നവര്ക്കന് ഭൂമനി
കേലണത്തനി നനിയമക്ടോനുസരണന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി തസരനിത
ഗതനിയനില സസശകേരനിച്ചുവരുന.

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്:

മുന് സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  ഉണക്ടോയനിരുന്ന ഭൂരഹനിതര്  -
19364.

ഭൂമനിയുലടെ  ലെഭദ്യതയനുസരനിചന്  മുന്ഗണനക്ടോകമത്തനില   നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

മലെപ്പുറന:

ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനിയനില  സസശകേരനിച  അകപക്ഷകേളുലടെ
കേണക്കന്  പ്രകേക്ടോരന  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള  24391
ഭൂരഹനിതരുണന്.  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ ഭൂമനി കേലണത്തുന്ന മുറയന് മുന്ഗണനക്ടോ
കമത്തനില നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  :

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനില ഏകേകദശന 9070 ഭൂരഹനിതര് ഭൂരഹനിത കകേരളന
പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  അകപക്ഷ  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.
ഇവര്ക്കക്ടോയനി  ഭൂമനി  കേലണത്തനി  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുള  നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

വയനക്ടോടെന്:

വയനക്ടോടെന് ജനില്ലയനില ഭൂരഹനിതരക്ടോയ 3409  അകപക്ഷകേരുണന്.  അകപക്ഷ
കേളനികന്മേല നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

കേണ്ണൂര് :

മുന്  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുന്നതുവലര  ലെഭനിച  അകപക്ഷകേളനില
അര്ഹരക്ടോയനി കേലണത്തനിയ മുഴുവന് കപര്ക്കുന ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് :

മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന
അകപക്ഷ ലെഭനിചതനില 16144 അര്ഹരക്ടോയ ഭൂരഹനിതലര കേലണത്തുകേയുന
അവര്ക്കന് ഭൂമനി അനുവദനിക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.
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റനിവര് മക്ടോകനജന് ലമനന് ഫണന്

226(2298) ശശ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മക്ടോണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലലെ  റനിവര്മക്ടോകനജ് ലമനന്  ഫണനിലന  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത
അവസ വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ടെനി  ഫണന്  വനിനനികയക്ടോഗനിചന്  ലചങ്ങന്നൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലകടെനി
കേടെനകപക്ടോകുന്ന  പമക്ടോ,  അചന്കകേക്ടോവനില  എന്നശ  നദനികേളുലടെ  വശങ്ങള  ലകേട്ടനി
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി എലനല്ലക്ടോന പദ്ധതനികേള നനിലെവനിലലണന്നന് വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടെനി  നദനികേളുലടെ  തശരങ്ങളനില  തക്ടോമസനിക്കുന്നവരുലടെ  വശടെന്  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
പുരയനിടെന ലകേട്ടനി സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയുള നനികവദനങ്ങള നനിലെവനിലകണക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലലെ  റനിവര്  മക്ടോകനജ് ലമനന്  ഫണനില  31-3-2016  വലരയുള
ബക്ടോലെന്സന് തുകേ 28,29,087 രൂപയക്ടോണന്.  ടെനി തുകേയനിലനനിനന ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിച
2  പ്രവൃത്തനികേളക്കക്ടോയനി  17.80  ലെക്ഷന രൂപ നലകുവക്ടോനുണന്.  നനിലെവനില  RMF-ല
വരവന് ഇല്ല.

(ബനി)  ലവണ്മണനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിലലെ  10 -ാം  വക്ടോര്ഡനില  കൂടെനി  കേടെന
കപക്ടോകുന്ന  അചന്കകേക്ടോവനിലെക്ടോറനിലന  വലെതന്  കേരയുലടെ  സനരക്ഷണത്തനിനന്  മുകണക്ടോലെനി
പളത്തുകേടെവനിലന  രൂപശകേരണത്തനിനുമക്ടോയനി  15  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി
ലെഭനിചനിട്ടുളതക്ടോണന്. ടെനി പ്രവൃത്തനി നടെനവരുന.

(സനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

ലവളലപ്പെക്ടോക്ക ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി

227(2299) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലവളലപ്പെക്ടോക്ക ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനിയനുസരനിചന് കറക്ടോഡുകേള നന്നക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനിയുലടെ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനില മക്ടോറ്റെന വരുത്തക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  ലവളലപ്പെക്ടോക്ക  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി പൂര്ത്തശകേരനിച പ്രവൃത്തനികേളക്കന് എത്ര രൂപയക്ടോണന് ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കക്ടോനുളതന്;
ഇതന് എന്നന് ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഇല്ല.   കകേന്ദ്ര മക്ടോനദണ്ഡ പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്  ദുരന പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില
നനിനന ലവളലപ്പെക്ടോക്ക ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനിക്കന് ഫണന് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതന്.

(ബനി)  9.50  (ഒമതര)  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില
ലവളലപ്പെക്ടോക്ക  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  പൂര്ത്തശകേരനിച  പ്രവൃത്തനികേളക്കന്
ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കക്ടോനുളതന്.  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്മക്ടോര്  ആവശദ്യലപ്പെടുന്ന  തുകേ  ഫണനിലന
ലെഭദ്യത അനുസരനിചന് ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി അനുവദനിചന് നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ഏറ്റുമക്ടോനൂര്-എറണക്ടോകുളന കറക്ടോഡനിലലെ അപകേടെകേരമക്ടോയ വളവകേള
നനിവര്ത്തുന്നതനിനന് ഭൂമനി ഏലറ്റെടുക്കല

228(2300) ശശ  .    കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഏറ്റുമക്ടോനൂര്-എറണക്ടോകുളന  കറക്ടോഡനിലലെ  അപകേടെകേരമക്ടോയ  വളവകേള
നനിവര്ത്തുന്നതനിനന്  ലപക്ടോനനവനിലെ  നടെപടെനികേള  സനബനനിചന്  16206/ബനി2/റവ/16
നമര്  ഫയലെനില  ആവശദ്യലപ്പെട്ട  വനിശദശകേരണന  കകേക്ടോട്ടയന  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്
നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില ആയതനിലന കകേക്ടോപ്പെനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  9-5-2013-ലലെ  നമര്  2655/13/റവ.  ഉത്തരവനിലലെ  അവദ്യക്തതകേള
പരനിഹരനിചന്  സര്ക്കക്ടോന്  പുതുക്കനിയ  ഉത്തരവന്  എത്രയുന  കവഗന  ഇറക്കക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  നനിര്ദനിഷ്ട  ഭൂമനി  ലനകഗക്ടോകഷദ്യറ്റെഡന്  പര്കചസന്  മുകഖന  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
എത്രയുന കവഗന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  ഇതു സനബനനിചന് വദ്യക്തമക്ടോയ ഉത്തരവന്
പുനനഃകമശകേരനിചന് ഇറക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  2013-ലലെ  ലെക്ടോൻഡന്  അക്കസനിസനിഷൻ,  റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷൻ  ആൻഡന്
റശലസറ്റെനിലലമനന്  ആകന്  നനിലെവനില  വന്നതനിനന്  മുലമയുള  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്
ആയതനിനക്ടോല  സക്ടോമൂഹനികേ  ആഘക്ടോത  പഠനത്തനിലന  ആവശദ്യകേത  ഇഫൗ  സലെലമടുപ്പെനിനന്
ആവശദ്യമുകണക്ടോ എന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)   ഏറ്റുമക്ടോനൂര്-എറണക്ടോകുളന  കറക്ടോഡനിലലെ അപകേടെകേരമക്ടോയ വളവകേള
നനിവര്ത്തുന്നതനിനന് ലപക്ടോനനവനിലെ നടെപടെനികേള സനബനനിചന്  11-8-2016-ലലെ  16206/  ബനി2 /
16/റവ  നമര് കേത്തുപ്രകേക്ടോരന  നനിര്ദനിഷ്ട ലനകഗക്ടോകഷദ്യറ്റെഡന്  പര്കചസന്  മുകഖന ഏലറ്റെടുക്കുന്ന
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തനിനക്ടോയനി നനിലെനനിലക്കുന്ന സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള ഉളലപ്പെടുത്തനിയ വനിശദമക്ടോയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  കകേക്ടോട്ടയന
ജനില്ലക്ടോ കേളകറനിലനനിനന ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്. ടെനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  കകേക്ടോട്ടയന
ജനില്ലക്ടോ  കേളകറുലടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  9-5-2013  തശയതനിയനിലലെ
2655/13/റവ  നമര്  ഉത്തരവനില  എലനങനിലന  കഭദഗതനി  ആവശദ്യമക്ടോലണങനില
അക്കക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി)  2013-ലലെ പുതനിയ ലെക്ടോന്ഡന് അകേസനിസനിഷന് , റശഹക്ടോബനിലെനികറ്റെഷന് ആനന്
റശലസറ്റെനിലലമനന്  ആകന് നനിലെവനില വന്നതനിനക്ടോല ഇനനി പഴെയ ആകന് പ്രകേക്ടോരന ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുക്കക്ടോന്  കേഴെനിയനില്ല.   പുതനിയ  നനിയമന  എല.എ.ആര്.ആര്.  ആകന്  2013-ലലെ
ലസക്ഷന്  4-9  പ്രകേക്ടോരന  സക്ടോമൂഹനികേ  പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതവന  ലപക്ടോതു  ആവശദ്യവന  പഠന
വനിലെയനിരുത്തല നടെകത്തണതക്ടോണന്.

ലവളലപ്പെക്ടോക്ക ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി നടെത്തനിയ
പ്രവൃത്തനികേള

229(2301) ശശ  .   സനി  .   ദനിവക്ടോകേരന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

2011-16  കേക്ടോലെയളവനില  ലനടുമങ്ങക്ടോടെന്  മണ്ഡലെത്തനില  ലവളലപ്പെക്ടോക്ക
ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  നടെത്തനിയ  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

നടെത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലടെ എണ്ണന - 198

അനുവദനിച തുകേ - 1017 ലെക്ഷന രൂപ.

ലവളലപ്പെക്ടോക്ക-വരളചക്ടോ ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി

230(2302) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലവളലപ്പെക്ടോക്ക-വരളചക്ടോ  ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസ  പദ്ധതനിയനികലെക്കന്  2011  മുതല
2016  വലര കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് അനുവദനിച തുകേയുന ഇഫൗ കേക്ടോലെയളവനില ലചലെവഴെനിച
തുകേയുന എത്രലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇഫൗ വനിഭക്ടോഗത്തനില പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുന പണന നലകുന്നതനിനന്
കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കനരനിടുന്നതക്ടോയുള  പരക്ടോതനി  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില
കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) ഇഫൗയനിനത്തനിലള കുടെനിശ്ശേനികേ ജനില്ല തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ - സനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.
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മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടെന് തക്ടോലൂക്കനിലലെ പട്ടയവനിതരണന

231(2303) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടെന്  തക്ടോലൂക്കനില  1-1-977-നന്  മുന്പന്  വനഭൂമനിയനില തക്ടോമസനിക്കുന്നവലര
കേലണത്തുന്നതനിനുള  കജക്ടോയനിനന്  ലവരനിഫനികക്കഷന്  സര്കവ  നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ  ;
ഉലണങനില  ഇതനിന്  പ്രകേക്ടോരന  അര്ഹരക്ടോയ  കുടുനബങ്ങളുലടെയുന  വദ്യക്തനികേളുലടെയുന
വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  പട്ടയന ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  അര്ഹരക്ടോയവരുലടെ ലെനിസന്  റവനന്യൂ അധനികൃതര്
സര്ക്കക്ടോരനിനന്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  എന്നക്ടോണന്  സമര്പ്പെനിചതന്;  ഇതനിലന
ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത  അവസ  എലനന്നന്  നനിലെവനിലലെ  ഫയല  നമര്  സഹനിതന
വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലലെ  പലെ  സലെങ്ങളനിലന  കജക്ടോയനിനന്  ലവരനിഫനികക്കഷന്
നടെത്തനി  പട്ടയന  നലകേനിയനിട്ടുന  മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടെന്  തക്ടോലൂക്കനില  ഇതനിനുണക്ടോകുന്ന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന
എനക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  1-1-1977-നുമുന്പന്  വനഭൂമനി  ടകേവശന  വചനിരനിക്കുന്ന  അര്ഹരക്ടോയ
കുടുനബങ്ങളക്കന്  പട്ടയന  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  റവനദ്യു,  വനന  വകുപ്പുകേള  സനയുക്ത
പരനികശക്ടോധന നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടെന് തക്ടോലൂക്കനില അര്ഹരക്ടോയവരുലടെ ലെനിസന്
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി) 1-1-1977-നുമുന്പന് ടകേവശന തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയ പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ  643
കപരുലടെ (269.4750 ലഹ) ലെനിസ്റ്റുന വനിശദക്ടോനശങ്ങളുന പട്ടയന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
കകേന്ദ്രക്ടോനുമതനിക്കക്ടോയനി ഫയല നമര് എല.ആര്.എ.5-2005/4455/9 (1999/44665/
9)  പ്രകേക്ടോരന  11-11-2010-നന്  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്  ഒലെവകക്കക്ടോടെന്  ചശഫന്
കേണ്സര്കവറ്റെര് ഓഫന് കഫക്ടോറസനിനന് അയച്ചുലകേക്ടോടുത്തനിട്ടുളതക്ടോണന്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  അനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോലെക്ടോണന്  മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടെന്
തക്ടോലൂക്കനില പട്ടയന അനുവദനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്തതന്.

ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനി

232(2304) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  നക്ടോളനിതുവലര  സസശകേരനിചനിട്ടുള
നടെപടെനികേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണനന എത്ര കുടുനബങ്ങളക്കന് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുലണനന ജനില്ല
തനിരനിചന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  അനുവദനിച  ഭൂമനികേള  പലെതുന  വക്ടോസ
കയക്ടോഗദ്യമല്ലക്ടോത്തതുന  സഞക്ടോര  സഫൗകേരദ്യന  ഇല്ലക്ടോത്തതുമക്ടോലണന്ന വനിവരന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില പരനിഹക്ടോര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനില എത്ര
കപര്ക്കന് ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു എന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലപ്പെട്ട ഭൂരഹനിതരക്ടോയവരുലടെ എത്ര
അകപക്ഷകേള  നനിലെവനില  ലെഭനിചനിട്ടുലണനന  അതനില  എനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു
എനന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്
അകപക്ഷകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുന  അവയനിലനനിന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോയ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെ
അടെനിസക്ടോനത്തനില ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള കേലണത്തനി മുന്ഗണനക്ടോ ലെനിസന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന  ലചയനിരുന.  പദ്ധതനിക്കനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  വനിവനിധതരന  സര്ക്കക്ടോര്
ഭൂമനികേള കേലണത്തനി ഭൂമനി പതനിവന് ചട്ടപ്രകേക്ടോരമുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചന് 3 ലസനന്
ഭൂമനി വശതന മുന്ഗണനക്ടോ ലെനിസന് പ്രകേക്ടോരന പതനിച്ചുനലകുന. 58,398  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്
ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  ജനില്ലക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനിലള എണ്ണന തക്ടോലഴെ കചര്ക്കുന:

ജനില്ല എണ്ണന

(1) (2)

തനിരുവനനപുരന 3181

ലകേക്ടോല്ലന 1553

പത്തനനതനിട്ട 883

ആലെപ്പുഴെ 256

കകേക്ടോട്ടയന 1309

ഇടുക്കനി 8561

എറണക്ടോകുളന 1449
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(1) (2)

തൃശ്ശൂര് 1043

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് 4329

മലെപ്പുറന 1320

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് 1550

വയനക്ടോടെന് 858

കേണ്ണൂര് 15962

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് 16144

ആലകേ 58398

ഭൂമനിയുലടെ  ടകേവശക്ടോവകേക്ടോശന  വനിട്ടുലകേക്ടോടുക്കുന്ന  ചട്ടപ്രകേക്ടോരമുള  പ്രവര്ത്തനന

പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  അനുവദനിച  ഭൂമനികേലള  സനബനനിചന്  വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമലല്ലനന

വഴെനിസഫൗകേരദ്യമനിലല്ലനമുള  പരക്ടോതനികേള  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   ഇത്തരന  പരക്ടോതനികേള

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  377

ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലനനിന്നന്  ആലകേ

2652  അകപക്ഷകേള ലെഭനിചനിരുന.  ഒന്നക്ടോനഘട്ടമക്ടോയനി ലെഭനിച  2367  അകപക്ഷകേളനില

നനിന്നന്  പദ്ധതനിയുലടെ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമക്ടോയനി  1778  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള

കേലണത്തനി ലെനിസന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണന്. രണക്ടോനഘട്ടമക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോയ 285 അകപക്ഷകേളനില

നനിനള ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള കേലണത്തനി ലെനിസന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള

പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.  ഒന്നക്ടോനഘട്ടമക്ടോയനി സസശകേരനിചനിരുന്ന അകപക്ഷകേളനിലനനിനള

ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില 377 ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ഭൂമനി അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
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ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര പവനിത്രക്ടോനന്ദപുരന കകേക്ടോളനനിയനില തക്ടോമസനിക്കുന്നവര്ക്കന്  പട്ടയന

233(2305) ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര പവനിത്രക്ടോനന്ദപുരന കകേക്ടോളനനിയനില  40  വര്ഷമക്ടോയനി തക്ടോമസനിക്കുന്നവര്ക്കന്
ഇതുവലരയുന  പട്ടയന  അനുവദനിചന്  ലകേക്ടോടുത്തനിട്ടനില്ല  എന്ന  കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനിൽ
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; എങനിൽ പട്ടയന നലകുന്നതനിനന് കവണ നടെപടെനികേള അടെനിയനരമക്ടോയനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  വനിഷയന  പരനികശക്ടോധനിചന്  നടെപടെനികേലളടുത്തു
വരുന.

കേരുനക്ടോഗപ്പെളനിയനിലലെ ഭൂരഹനിതര്

234(2306) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  എത്ര
കുടുനബങ്ങളുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സശകറക്ടോ  ലെക്ടോനന്  ലലെസന്  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി
നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  നനിനന  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ലെഭനിചനിട്ടുലണനന,  ഇഫൗ
പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന എത്ര കപര്ക്കന് ഭൂമനി വനിതരണന ലചയ്തുലവനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) ഭൂരഹനിതര്ക്കന് വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി എത്ര ഭൂമനി കേലണത്തനിയനിട്ടുലണനന
അതനിലന ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത അവസ എനക്ടോലണനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഭൂരഹനിതര്ക്കന്  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  സര്ക്കക്ടോര്
ഭൂമനി നനിലെവനില ഏലതങനിലന വനികല്ലജനിലകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത  കകേരളന  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  ഭൂമനി  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്
സമര്പ്പെനിചനിരുന്ന അകപക്ഷകേളനിലനനിന്നന്  2642  ഭൂരഹനിത കുടുനബങ്ങലള കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലനനിനന പദ്ധതനിയുലടെ ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്ടോയനി ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനില്ലക്ടോത്ത കകേരളന പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന ഭൂമനി ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  2887
അകപക്ഷകേള  ലെഭനിചനിരുന.  ഇതനിലനനിനള  2642  കുടുനബങ്ങലളയക്ടോണന്  പദ്ധതനിയുലടെ
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്ടോയനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിരുന്നതന്.   ഇതനില  5  കുടുനബങ്ങളക്കന്  ഭൂമനി
വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.
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(സനി)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളളനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  3  ലസനന്  വശതന  8
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  വനിതരണന  ലചയ്യക്ടോനുള  ഭൂമനിയക്ടോണന്  കേലണത്തനിയനിരുന്നതന്.
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ മുന്ഗണനക്ടോലെനിസനില ആദദ്യന  വന്നനിരുന്ന  8  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ഇവ
അനുവദനിചനിരുന.  5 ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ഭൂമനി നലകേനിക്കഴെനിഞ.  ബക്ടോക്കനിവരുന്ന 3
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില 2 കപര് മരണലപ്പെട്ടനിട്ടുളതുന ഒരു ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവന് പദ്ധതനിയനിലലെ
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളപ്രകേക്ടോരന  അനര്ഹനക്ടോയനി  മക്ടോറുകേയുന  ലചയനിട്ടുളതനിനക്ടോല  വനിതരണന
ലചയനിട്ടനില്ല.  ഇപ്രകേക്ടോരന സസതനമക്ടോയ  3  കപക്ടോട്ടുകേള ലെനിസനിലലെ മുന്ഗണനപ്രകേക്ടോരന
കശഷനിക്കുന്ന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  നലകുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി) പദ്ധതനിക്കനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ വനിവനിധതരന സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനികേള കേലണത്തുന്ന
നടെപടെനികേള  സനസക്ടോനലത്തക്ടോട്ടക്ടോലകേ  നടെനവരനികേയക്ടോണന്.  കേരുനക്ടോഗപ്പെളളനി  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനിലളലപ്പെടുന്ന വനികല്ലജുകേളനിലനനിന്നന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനന്
അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ ഭൂമനി നക്ടോളനിതുവലര കേലണത്തക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കന് കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിലനനിന്നന് ധനസഹക്ടോയന

235(2307) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഇഫൗ കേക്ടോലെവര്ഷത്തനില സനസക്ടോനലത്തക്ടോട്ടക്ടോലകേ എത്ര കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ
നക്ടോശനഷ്ടങ്ങള  ഉണക്ടോയനിട്ടുലണന്നന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടെന്  ധനസഹക്ടോയന
ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  എങനില  ധനസഹക്ടോയന  ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്
ലെഭനിചലതന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഈ  കേക്ടോലെവര്ഷത്തനില  സനസക്ടോനലത്തക്ടോട്ടക്ടോലകേ  107,88,13,226  (നൂറ്റെനികയഴെന്
കകേക്ടോടെനി എണ്പത്തനിലയട്ടന് ലെക്ഷത്തനി പതനിമൂവക്ടോയനിരത്തനി ഇരുന്നൂറ്റെനി ഇരുപത്തനിയക്ടോറന്
രൂപ)  രൂപയുലടെ  നക്ടോശനഷ്ടങ്ങള  ഉണക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.   ടെനി
തുകേ പ്രധക്ടോനമക്ടോയനി  കേക്ടോര്ഷനികേന,  ഫനിഷറശസന്,  ഭവനന  (പൂര്ണ്ണന/ഭക്ടോഗനികേന),  കേനിണര്,
ലതക്ടോഴുത്തന് തുടെങ്ങനിയവയുലടെ നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കക്ടോണന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുന്നതന്.

(ബനി&സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടെന്  സഹക്ടോയന  ആവശദ്യലപ്പെകടെണ  സനിതനി
സനജക്ടോതമക്ടോയനിട്ടനില്ല.



774 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

തരനിശ്ശേക്ടോയനിക്കനിടെക്കുന്ന സര്ക്കക്ടോര്ഭൂമനി

236(2308) ശശ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷന്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  റവനന്യൂവന  ഭവനനനിര്മക്ടോണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  പ്രകതദ്യകേ  ഉപകയക്ടോഗമനില്ലക്ടോലത  തരനിശ്ശേക്ടോയനിക്കനിടെക്കുന്ന
സര്ക്കക്ടോര് ഭൂമനിയുലടെ കൃതദ്യമക്ടോയ കേണക്കുകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  തക്ടോലൂക്കടെനിസക്ടോനത്തനികലെക്ടോ,  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനികലെക്ടോ
ഇതനിലന കേണക്കന് ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോനുള നടെപടെനികേള ടകേലക്കക്ടോള്ളുകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില ഏലതങനിലന തലെത്തനിലള കേകയ്യറ്റെങ്ങള നടെക്കുനകണക്ടോലയന്നന്
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്ന എലനങനിലന സനിരന സനവനിധക്ടോനന നനിലെവനിലകണക്ടോ;  ഉലണങനില
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

റശസര്കവ നടെപടെനികേള

237(2309) ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനത്തന് റശ-സര്കവ നടെപടെനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനന് കേക്ടോലെതക്ടോമസന
ഉണക്ടോകേക്ടോനുള കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

സനസക്ടോനത്തന്  1966-1988  കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില  500-ലപ്പെരന  വനികല്ലജുകേളുലടെ

റശസര്കവ  നടെപടെനികേള  അവസക്ടോനഘട്ടത്തനില  എത്തനിലയങനിലന  റശ-സര്കവ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന്  നനികയക്ടോഗനിചനിരുന്ന  സര്കവ  ജശവനക്കക്ടോലര  സര്ക്കക്ടോരനിലന

നയപരമക്ടോയ  മറ്റെന്  സര്കവ  കജക്ടോലെനികേളക്കക്ടോയനി  വനിവനിധ  സമയങ്ങളനില  നനികയക്ടോഗനികക്കണനി

വന്നതനിനക്ടോല  റശസര്കവ  റനിക്കക്ടോര്ഡുകേള  റവനദ്യു  ഭരണത്തനിനന്  ടകേമക്ടോറക്ടോന്

കേഴെനിയക്ടോലതവന.   തുടെര്ന്നന്  ടെനി  വനികല്ലജുകേളുലടെ  റശസര്കവ  റനിക്കക്ടോര്ഡുകേള  1994

കേക്ടോലെയളവനില  റവനന്യൂ  ഭരണത്തനിനന്  ടകേമക്ടോറനിലയങനിലന  ഭൂമനിയുലടെ  ഇക്കക്ടോലെയളവനിലണക്ടോയ

കയവനികയങ്ങളുന ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശത്തനിലണക്ടോയ മക്ടോറ്റെങ്ങളുന റനിക്കക്ടോര്ഡുകേളനില ഉളലപ്പെടുത്തക്ടോന്



അനുബനന 775

കേഴെനിയക്ടോതനിരുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ധക്ടോരക്ടോളന  പരക്ടോതനികേള  ഉണക്ടോവകേയുന  പരക്ടോതനി

പരനിഹക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി  വനിവനിധ  കേക്ടോലെയളവകേളനില  ഏകേമക്ടോസ,  ഏകേദനിന,  ജനകേശയ  സര്കവ

അദക്ടോലെത്തുകേളുന തുടെര്ന്നന് തക്ടോലൂക്കുതലെത്തനില അഡശഷണല തഹസനിലദക്ടോര്മക്ടോരുലടെ

നനിയനണത്തനില നനിലെവനില എല.ആര്.എന.  സനവനിധക്ടോനവന പരക്ടോതനി  പരനിഹക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി

പ്രവര്ത്തനിച്ചു വരുന.  എല.ആര്.എന. സനവനിധക്ടോനത്തനില  റശസര്കവയനിലനനിനള

500-ലപ്പെരന  ജശവനക്കക്ടോലര  നനിയമനിചനിട്ടുളതന്  റശ-സര്കവ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  സക്ടോരമക്ടോയനി

ബക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.   കൂടെക്ടോലത  ടെനി  കേക്ടോലെഘട്ടങ്ങളനില  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്കദശനിചനിട്ടുള  മറ്റെന്

ലസഷദ്യല  സര്കവ  കജക്ടോലെനികേളക്കുന  സര്കവ  ജശവനക്കക്ടോലര  നനികയക്ടോഗനികക്കണനി

വന്നതനിനക്ടോല റശസര്കവ നടെപടെനികേളക്കന് കേക്ടോലെതക്ടോമസമുണക്ടോയനിട്ടുണന്.

റവനന്യൂ കരഖകേള

238(2310) ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി  ടകേവശന  വചനിട്ടുള  ഭൂമനിയനില  വശടെന് വച്ചു

തക്ടോമസനിക്കുന്നവര്ക്കന്,  അവരുലടെ  ഭൂമനി  റവനന്യൂ  കരഖകേള  പ്രകേക്ടോരന  നനിലെലമകന്നക്ടോ,

നനികേത്തുഭൂമനിലയകന്നക്ടോ  കരഖലപ്പെടുത്തനിയതനിലന  കപരനില  തകദശസസയനഭരണ

സക്ടോപനങ്ങള വശട്ടന് നമര് ഇട്ടന് ലകേക്ടോടുക്കക്ടോത്ത പ്രശ്നന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ആയതന് സനബനനിചന് അരൂര് എന.എല.എ. ഉന്നയനിച സബ്മനിഷനനില

ആവശദ്യലപ്പെട്ടതന്  പ്രകേക്ടോരന  റവനന്യൂ,  തകദശസസയനഭരണന,  കൃഷനി  എന്നശ  വകുപ്പെന്

മനനിമക്ടോരുന ചശഫന് ലസകട്ടറനിയുന ബനലപ്പെട്ട പ്രനിന്സനിപ്പെല ലസകട്ടറനിമക്ടോരുന കചര്ന്നന്

ബഹു.  ടഹകക്കക്ടോടെതനി വനിധനിയുലടെ പശ്ചക്ടോത്തലെത്തനില ഒരു ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്നതനിനന്

നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നനിയമക്ടോനുസൃതന അനുമതനി വക്ടോങ്ങനി മറ്റെക്ടോവശദ്യങ്ങളക്കന് ഉപയുക്തമക്ടോക്കുന്ന

ഭൂമനിയനില നനിര്മനിക്കുന്ന വശടുകേളക്കന് നമരനിട്ടന് നലകുവക്ടോന് നനിയമതടെസമനില്ല.

(ബനി)  ശശ.  എ.  എന.  ആരനിഫന്,  എന.എല.എ.  ഉന്നയനിച  നനിയമസഭക്ടോ

സബ്മനിഷനുള മറുപടെനി  ഉളടെക്കന ലചയ്യുന.*  കകേരള  ലനലവയല തണ്ണശര്ത്തടെ

സനരക്ഷണ ആകനിലലെ 3A കഭദഗതനി ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില റശ-സര്കവ

239(2311) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :
ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .   എലകദക്ടോസന് കുന്നപ്പെനിളനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില റശ-സര്കവ ഒരു വര്ഷത്തനിനുളനില പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കണലമന്ന
ലലഹകക്കക്ടോടെതനി ഉത്തരവനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില എത്ര വനികല്ലജുകേളനില റശ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി;
കശഷനിക്കുന്ന വനികല്ലജുകേളനില അടെനിയനരമക്ടോയനി  റശ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി ജനങ്ങളുലടെ
ബുദ്ധനിമുട്ടന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സര്ക്കക്ടോര്  ടഹകക്കക്ടോടെതനി  ഉത്തരവന്  പരനികശക്ടോധനിചകശഷന  ഉചനിതമക്ടോയ
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി) ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില 37 വനികല്ലജുകേളുലടെ റശ-സര്കവ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി റവനന്യൂ
ഭരണത്തനിനന് ടകേമക്ടോറനിയനിട്ടുണന്.  റശ-സര്കവ നടെപടെനികേള പുനരക്ടോരനഭനിചന് സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നകേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. 

പക്ടോറശ്ശേക്ടോലെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ പട്ടയപ്രശ്നങ്ങള

240(2312) ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പക്ടോറശ്ശേക്ടോലെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ കേളനിക്കക്ടോടെന്,  അമ്പൂരനി,  ലവളറടെ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ പട്ടയപ്രശ്നങ്ങള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പട്ടയമനില്ലക്ടോലത  ആയനിരകത്തക്ടോളന  കുടുനബങ്ങള  ഏലറക്കക്ടോലെമക്ടോയനി
അനുഭവനിക്കുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  പക്ടോറശ്ശേക്ടോലെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഇതര  പഞക്ടോയത്തുകേളനില
പഞക്ടോയത്തന്  വക്ടോങ്ങനി  നലകേനിയ  ഭൂമനിയുലടെ  പട്ടയത്തനില  വന്നനിട്ടുള  അപക്ടോകേതകേള
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനക്ടോലക്ക
ലചയ്യക്ടോനക്ടോകുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) ടകേവശഭൂമനി പതനിച്ചു ലെഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി കേക്ഷനികേള സമര്പ്പെനിക്കുന്ന
അകപക്ഷയുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില  1964-ലലെ കകേരള ഭൂമനി  പതനിവന്  നനിയമപ്രകേക്ടോരന
അര്ഹരക്ടോകണക്ടോലയന്നന് പരനികശക്ടോധനിചന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. റശസര്കവ അപക്ടോകേത
കേക്ടോരണന ഭൂനനികുതനി ഒടുക്കുന്നതനിനന്  കേഴെനിയക്ടോലതവരുന്ന കകേസ്സുകേളനില ടെനി  അപക്ടോകേത
പരനിഹരനിചന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  പഞക്ടോയത്തന് വനിലെയ്ക്കുവക്ടോങ്ങനി  കകേക്ടോളനനി  നനിവക്ടോസനികേളക്കന്
നലകേനിയനിട്ടുള  ഭൂമനി  റവനന്യൂ  കരഖകേളപ്രകേക്ടോരന  മുന്ജന്മേനിയുലടെ  കപരനില  നനിലെവനില
കരഖലപ്പെടുത്തനി  കേക്ടോണുന.  ഇത്തരത്തനിലള  ഭൂമനി  പഞക്ടോയത്തനിനന്  അവകേക്ടോശന
ലെഭനിചതന് സനബനനിച ആധക്ടോരകമക്ടോ മറ്റെന് കരഖകേകളക്ടോ ബനലപ്പെട്ട പഞക്ടോയത്തുകേളനില
നനിനന ലെഭദ്യമക്ടോകേക്ടോത്തതനിനക്ടോല ടകേവശ ഭൂമനിക്കന് പട്ടയന നലകുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നനില്ല.
ഇത്തരത്തനില ഉടെമസക്ടോവകേക്ടോശന പഞക്ടോയത്തനിലന കപരനികലെയന്  മക്ടോറ്റെനി  പഞക്ടോയത്തന്
അനുവക്ടോദപത്രനികേ നലകുകേയക്ടോലണങനില ഈ വനിഷയത്തനില പരനിഹക്ടോരന കേക്ടോണക്ടോവന്നതക്ടോണന്. 

കകേരള സനസക്ടോന ഭവന നനിര്മക്ടോണ കബക്ടോര്ഡന്

241(2313) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരള സനസക്ടോന ഭവന നനിര്മക്ടോണ കബക്ടോര്ഡനിലലെ ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കുന
കേരക്ടോര് ജശവനക്കക്ടോര്ക്കുമക്ടോയനി പ്രതനിമക്ടോസന എത്രകകേക്ടോടെനി രൂപ ലചലെവഴെനിയ്ക്കുനലണന്നന്
തസനികേ തനിരനിചന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ലചലെവനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോരനില  നനിനന  ഭവന  നനിര്മക്ടോണ
കബക്ടോര്ഡനിനന് പ്രതനിമക്ടോസന എലനങനിലന തുകേ നലകുനകണക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സക്ടോപനത്തനില  കേരക്ടോര്  വദ്യവസയനില  കജക്ടോലെനികനക്ടോക്കുന്നവര്
എത്രലയന്നന്  തസനികേ  തനിരനിചന്  വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഇവര്  ഓകരക്ടോരുത്തരുലടെയുന  പ്രതനിമക്ടോസ
ശമളന ഇനന തനിരനിചന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഭവന നനിര്മക്ടോണ കബക്ടോര്ഡന് നഷ്ടത്തനിലെക്ടോണന് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;എത്ര കേക്ടോലെമക്ടോയനി  പ്രസ്തുത സക്ടോപനന നഷ്ടത്തനിലെക്ടോലണനന
ഇതനിനക്ടോയനി  പ്രതനിമക്ടോസന സര്ക്കക്ടോരനില നനിനന ലചലെവഴെനിക്കുന്ന തുകേ എത്രലയനന
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരള സനസക്ടോന ഭവന നനിര്മക്ടോണ കബക്ടോര്ഡനിലലെ എല്ലക്ടോ ഓഫശസുകേളനികലെയുന
ജശവനക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി ലചലെവഴെനിക്കുന്ന തുകേ സനബനനിച വനിവരന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:
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പ്രതനിമക്ടോസ ശമളന സക്ടോഫന് - 61,31,995 രൂപ

ഓഫശകസഴന് - 76,66,360 രൂപ

കേരക്ടോര് ജശവനക്കക്ടോര് - 16,71,123 രൂപ

ലപന്ഷന് - 1,20,23,628 രൂപ

ആലകേ - 2,74,93,106 രൂപ

തസനികേ തനിരനിച്ചുള വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലചലെവനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന ഭവന നനിര്മക്ടോണ കബക്ടോര്ഡനിനന്
യക്ടോലതക്ടോരു തുകേയുന നലകുന്നനില്ല.

(സനി) കകേരള സനസക്ടോന ഭവന നനിര്മക്ടോണ കബക്ടോര്ഡനിലന സനസക്ടോനലത്തക്ടോട്ടക്ടോലകേയുള
ഓഫശസുകേളനില  1-10-2016-ലലെ കേണക്കുപ്രകേക്ടോരന വനിവനിധ തസനികേകേളനിലെക്ടോയനി  107
കപര്  കേരക്ടോറടെനിസക്ടോനത്തനില  കജക്ടോലെനി  കനക്ടോക്കുനണന്.  ടെനിയക്ടോളുകേളുലടെ  തസനികേ,
പ്രതനിമക്ടോസ പ്രതനിഫലെന എന്നനിവ അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ഡനി)  ഉണന്.  കബക്ടോര്ഡന്  1999-2000  മുതല  നഷ്ടത്തനിലെക്ടോണന്.  ഇതനിനക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന തുകേലയക്ടോനന നലകുന്നനില്ല.

സുനക്ടോമനി വശടുകേള

242(2314) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് റവനന്യൂവന
ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  മണ്ഡലെത്തനില  കചമകഞരനിയനിലന  ലചകങ്ങക്ടോട്ടുകേക്ടോവനിലന
നനിര്മനിച  സുനക്ടോമനി  വശടുകേള  നനിര്മനിചന്  5  വര്ഷന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുന  ഇതുവലരയുന
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ടകേമക്ടോറക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്ത സനിതനി സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇവനിലടെ  ലവളന,  ലവളനിചന  കപക്ടോലള  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങള
ഒരുക്കക്ടോത്തതന് സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  അടെനിയനരമക്ടോയനി  സുനക്ടോമനി  വശടുകേള  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  ടകേമക്ടോറുന്നതനിനന്
സര്ക്കക്ടോര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  ലചകങ്ങക്ടോട്ടുകേക്ടോവനില നനിര്മനിച 28  വശടുകേളനില 8  വശടുകേളക്ടോണന് ടകേമക്ടോറക്ടോന്
ബക്ടോക്കനിയുളതന്.  ടകേമക്ടോറക്ടോന് കശഷനിക്കുന്ന 8 വശടുകേളനില ഓകരക്ടോന്നനികലെയ്ക്കുന നറുലക്കടുപ്പെനിലൂലടെ
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  ലതരലഞ്ഞെടുത്തന്  തുടെര്നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കചമകഞരനി വനികല്ലജനില നനിര്മനിചനിട്ടുള 25 വശടുകേളനില കുടെനിലവളളന
തുടെങ്ങനിയ  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഫൗകേരദ്യന  ഇല്ലക്ടോതനിരുന്നതനിനക്ടോലെക്ടോണന്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്
ടകേമക്ടോറക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോതനിരുന്നതന്. ഇകപ്പെക്ടോള കുടെനിലവള സഫൗകേരദ്യന ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
ഈ വശടുകേള അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുള എസനികമറ്റുന ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലന
കകേരള കസറ്റെന് ഹഫൗസനിനഗന് കബക്ടോര്ഡന് സര്ക്കക്ടോരനികലെയന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  നനിര്മക്ടോണന
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനുമുമ്പുതലന്ന വശടുകേളക്കന്
കകേടുപക്ടോടുകേള  സനഭവനിചനിട്ടുളതന്  സനബനനിചന്  സര്ക്കക്ടോര്  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി
വരനികേയക്ടോണന്.  ആയതന്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്
ടകേമക്ടോറുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ഭവനരഹനിതരക്ടോയ എല്ലക്ടോവര്ക്കുന വശടെന്

243(2315) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  ഭവനരഹനിതരുലടെ  എണ്ണന  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത ഭവനരഹനിതര്ക്കന്  വശടെന്  വചന്  നലകുന്ന പദ്ധതനിയനില
വശലടെക്ടോന്നനിനന് എത്ര തുകേയക്ടോണന് ലചലെവന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്;

(സനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുലടെ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ലെക്ടോനന് റവനന്യൂ ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്ലമനനിലന 2013-ലലെ കേണക്കുപ്രകേക്ടോരന കകേരളത്തനിലലെ
ഭവനരഹനിതരുലടെ എണ്ണന 4,70,606 ആണന്.

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത  ഭവനരഹനിതര്ക്കന്  വശടെന്  വയ്ക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്
സബ്സനിഡനികയക്ടോടുകൂടെനി  ഭവനനനിര്മക്ടോണ  കബക്ടോര്ഡന്  നനിലെവനില  സക്ടോഫലെദ്യന  ഭവന
പദ്ധതനി,  ഗൃഹശശ ഭവന പദ്ധതനി എന്നനിവ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  സക്ടോഫലെദ്യന ഭവന
പദ്ധതനിയനിലൂലടെ ദക്ടോരനിദദ്യകരഖയന് തക്ടോലഴെയുള ഭൂ-ഭവന രഹനിതര്ക്കക്ടോയനി നനിര്മനിക്കുന്ന
327  ച.അടെനി വനിസശര്ണ്ണന വരുന്ന ഒരു ഫ്ളക്ടോറ്റെനിനന്  3.50  ലെക്ഷന രൂപ ലചലെവക്ടോണന്
അനഗശകേരനിചനിട്ടുളതന്.  ഗൃഹശശ  ഭവന  പദ്ധതനിയനിലൂലടെ  EWS/LIG  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട
ഭവനരഹനിതര്ക്കന് സസനന ഭൂമനിയനില പരമക്ടോവധനി  66  ച.മശറ്റെര് വനിസശര്ണ്ണമുള വശടെന്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  സബ്സനിഡനിയടെക്കന  4  ലെക്ഷന  രൂപയക്ടോണന്
അനഗശകേരനിചനിട്ടുളതന്.

(സനി) വനിശദക്ടോനശന അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രന ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന് എല.ഐ.സനി.-യുമക്ടോയനി കചര്ന്നന്
ലപന്ഷന് പദ്ധതനി

244(2316) ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .   കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   സനി  .   എഫന്  .   കതക്ടോമസന് :
കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രന  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  സക്ടോമൂഹദ്യസുരക്ഷ
ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുതകുന്ന പദ്ധതനികേള പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; ഉലണങനില വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനില  സര്ക്കക്ടോരനില  നനിന്നന്  എലനല്ലക്ടോന  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളക്ടോണന്
ജശവനക്കക്ടോര്ക്കു നല്കനിവരുന്നതന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) സനസക്ടോന നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രന ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന് എല.ഐ.സനി.-യുമക്ടോയനി
കചര്ന്നന് ലപന്ഷന് സശന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നനിലെവനില  കകേരള  സനസക്ടോന  നനിര്മനിതനി  കകേന്ദ്രന  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്
ലമഡനിലകയനിന,  ഇ.എസന്.ഐ.,  ഗക്ടോറ്റുവനിറ്റെനി,  ഇ.പനി.എഫന്.  എന്നശ  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള
നനിര്മനിതനി കകേന്ദ്രന നലകുനണന്.

(ബനി)  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  ആനുകൂലെദ്യങ്ങലളക്ടോനന  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  നലകേനി
വരുന്നനില്ല.

(സനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത ഭവന പദ്ധതനി

245(2317) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നനിര്ദ്ധന  ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുള  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  ഭവന  പദ്ധതനിയനിലലെ
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങൾ പലെതുന സനസക്ടോനത്തനിനന് ഗുണകേരമലല്ലന്ന വസ്തുത ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  പദ്ധതനിയനില  എലനങനിലന  മക്ടോറ്റെങ്ങള  നനിര്കദശനിചന്  കകേന്ദ്ര
സർക്കക്ടോരനിലന സമശപനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സനസക്ടോനലത്ത  ഭവനനനിര്മക്ടോണ  രനഗത്തന്  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രതദ്യക്ടോഘക്ടോതങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കക്ടോനനിടെയുള കകേന്ദ്ര നനിര്കദശങ്ങളനിൽ ആവശദ്യമക്ടോയ മക്ടോറ്റെങ്ങള വരുത്തുന്നതനിനന്
സനസക്ടോനത്തനിലന  അഭനിപ്രക്ടോയന  കകേന്ദ്രസർക്കക്ടോരനിലന  അറനിയനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതക്ടോണന്.

(സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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246(2318) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
റവനന്യൂവന ഭവനനനിര്മക്ടോണവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേന്ദ്രഭവനപദ്ധതനിയനില ഈ വര്ഷന ലപക്ടോതുവനിഭക്ടോഗത്തനില കകേരളത്തനിനന്
ഒരു വശടുകപക്ടോലമനില്ല എന്ന വക്ടോര്ത്ത ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ലമക്ടോത്തന അനുവദനിച വശടുകേളുലടെ എണ്ണത്തനില കേഴെനിഞ്ഞെ വര്ഷലത്തക്കക്ടോള
കുറവകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള നല്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി,  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കന്  എത്ര  വശടുകേള  ലെഭനിക്കുന,
നന്യൂനപക്ഷ വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കന് എത്ര വശടുകേള ലെഭദ്യമക്ടോകുന എന്നശ വനിവരങ്ങള നലകുകമക്ടോ;

(ഡനി)  'ഇന്ദനിരക്ടോ  ആവക്ടോസന്  കയക്ടോജന'  പനിന്വലെനിചന്  'പ്രധക്ടോനമനനി  ആവക്ടോസന്
കയക്ടോജന'യക്ടോക്കനിയകപ്പെക്ടോള  മക്ടോനദണ്ഡത്തനില  വന്ന  മക്ടോറ്റെമക്ടോകണക്ടോ  വശടുകേളുലടെ  എണ്ണ
കുറവനിനന് കേക്ടോരണലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ) എങനില ഇതു പരനിഹരനിക്കക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള ടകേലക്കക്ടോള്ളുവക്ടോനക്ടോണന്
ഉകദശനിയ്ക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-ഇ) വനിവരന കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതക്ടോണന്.

കേവക്ടോയനി കേക്ടോയലെനിലന അനുബന നദനികേളനിലന വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ മണലൂറ്റെന് തടെയല

247(2319) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനിലലെ കേവക്ടോയനി കേക്ടോയലെനിലന അനുബന നദനികേളനിലന
വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ കതക്ടോതനിലള മണലലെടുപ്പെന് കടക്ടോളനിങന്  കേക്ടോലെങ്ങളനിലന നനിര്ബക്ടോധന തുടെരുന്നതു
നനിമനിത്തന  മതദ്യ  സമത്തനില  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ  കുറവണക്ടോയ  വനിവരന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കടക്ടോളനിങന്  നനികരക്ടോധനന നടെക്കുന്ന കേക്ടോലെയളവനില ഉളനക്ടോടെന് നദനികേളനിലന
കേക്ടോയലെനിലന നനികരക്ടോധനന വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുകേയുന മണലൂറ്റെന് നനികരക്ടോധനിക്കുകേയുന ലചകയ്യണതനിലന
ആവശദ്യകേത ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇതുസനബനനിചന് ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെന് പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  കടക്ടോളനിനഗന്  നനികരക്ടോധനന  ഉളനക്ടോടെന്  ജലെക്ടോശയങ്ങളക്കന്  ബക്ടോധകേമല്ല.
കടക്ടോളനിനഗന്  നനികരക്ടോധനന  ഉളനക്ടോടെന്  ജലെക്ടോശയങ്ങളനികലെക്കന്  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്നനില്ല.
മണലൂറ്റെന് തടെകയണതന് റവനന്യൂ വകുപ്പെനിലന പരനിധനിയനില വരുന്ന കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.
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ഒ.ഇ.സനി./മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള
ടസപ്പെനന് വനിതരണന

248(T*2320)  ശശ  .    എസന്  .    ശർമ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഒ.ഇ.സനി./മതദ്യ  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്
ലലസപ്പെനന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനന് കേക്ടോലെതക്ടോമസന കനരനിടുന്ന വനിവരന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില ഇതന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് സസശകേരനിച നടെപടെനി വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കുസക്ടോറ്റെനിലലെ ഒ.ഇ.സനി./മതദ്യ ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട എന.ലടെകേന്
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  കകേക്ടോഴന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനിയനിട്ടുന  ലലസപ്പെനന്  ലെഭനിക്കക്ടോത്ത  പ്രശ്നന
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപ്പെനിലനനിനന വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലെദ്യന ലെഭനിക്കക്ടോന്
അര്ഹതയുളവര്ക്കന്  ഫനിഷറശസന്  വകുപ്പെനിലനനിനന  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  ആനുകൂലെദ്യന
ലെഭനിക്കുകേയനില്ല എന്നന്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.   ആയതനിനക്ടോല ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ മക്കളക്കുള വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലെദ്യത്തനിനക്ടോയനി അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനിക്കുന്നനില്ല.  ഒ.ഇ.സനി. വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട വനിദദ്യക്ടോര്തനികേകളക്ടോടെന് പട്ടനികേജക്ടോതനി
വനികേസന  വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെടെക്ടോന്  നനിര്കദശന  നലകേക്ടോറുണന്.  ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെടെക്ടോത്ത മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  മക്കളക്കുള വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലെദ്യന
കേക്ടോലെതക്ടോമസന വരുത്തക്ടോലത അനുവദനിച്ചുവരുനണന്.

(ബനി)  ഇങ്ങലനലയക്ടോരു പരക്ടോതനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  ടസപ്പെനന് ലെഭനിക്കുന്നനില്ലക്ടോലയന്ന
പരക്ടോതനിയുലണങനില പരനികശക്ടോധനിചന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

നശലെ വനിപവ ദഫൗതദ്യന (നശല കക്ടോനനി മനിഷന്)

249(2321) ശശ  .   ലകേ  .   ദക്ടോസന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ആന്സലെന് :
ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  നശലെ  വനിപവ  ദഫൗതദ്യ  (നശല  കക്ടോനനി
മനിഷന്)ത്തനിലന വനിശദക്ടോനശന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന
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(ബനി)  വനികദശ  കടക്ടോളറുകേളക്കന്  ആഴെക്കടെല  മതദ്യബനനത്തനിനന്  യകഥഷ്ടന
അനുമതനി  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതന്  സനസക്ടോനലത്ത  മതദ്യബനന  കമഖലെലയ
പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി ബക്ടോധനിചതന് പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിലന നയന മക്ടോറ്റെക്ടോലത
ഇത്തരന ദഫൗതദ്യങ്ങള പ്രകയക്ടോജനരഹനിതമക്ടോയനിരനിക്കുലമന്നതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനില നയന മക്ടോറ്റെത്തനിനു സമര്ദന ലചലത്തക്ടോന് ശമമുണക്ടോകുകമക്ടോ;

(സനി)  സുസനിര  മതദ്യസനരക്ഷണത്തനിനുതകുന്ന  രശതനിയനില  തശരക്കടെലെനില
കബക്ടോട്ടുകേലള ഒഴെനിവക്ടോക്കുകേ,  എല്ലക്ടോവനിധ മതദ്യക്കുഞങ്ങലളയുന പനിടെനിക്കുന്നതന് നനികരക്ടോധനിക്കുകേ
തുടെങ്ങനിയ  നടെപടെനികേളനിലൂലടെ  സനസക്ടോനലത്ത  മതദ്യ  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  തക്ടോല്പരദ്യന
സനരക്ഷനിക്കക്ടോനുള ശമന ഉണക്ടോകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  മകതദ്യക്ടോല്പക്ടോദനവന മതദ്യലെഭദ്യതയുന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കു
ന്നതനിനുമക്ടോയനി  2016-17  വര്ഷന  മുതല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേളക്ടോണന് Blue revolution scheme - ല ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതന്.  ഉളനക്ടോടെന്
ഫനിഷറശസന്,  അകേസക്ടോകേളചര്,  മടറന് ഫനിഷറശസന്,  മക്ടോരനികേളചര് എന്നശ കമഖലെകേലളല്ലക്ടോന
ഇതനില ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന നശലെ വനിപവ പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി
ധനസഹക്ടോയന  ലെഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഫനിഷറശസന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്ലമനനിലനനിനന  NFDB-
യുലടെ ശനിപക്ടോര്ശകയക്ടോടുകൂടെനി തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന ആറന് പദ്ധതനികേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനികലെയന്
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്. വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

1. ഉളനക്ടോടെന് മതദ്യകൃഷനി വനികേസനന - 404.2 ലെക്ഷന

കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന - 202.13 ലെക്ഷന

2. പരനിശശലെന പരനിപക്ടോടെനി - 18.48 ലെക്ഷന

         കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന  - 18.48 ലെക്ഷന

3. ഓരുജലെ കൂടുകൃഷനി - 735 ലെക്ഷന

 കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന - 315 ലെക്ഷന

4. സമുദജലെ കൂടുകൃഷനി - 1398 ലെക്ഷന

         കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന - 420 ലെക്ഷന

5. സമക്ടോദദ്യ സമക്ടോശസക്ടോസ പദ്ധതനി - 4965 ലെക്ഷന

         കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന - 1655 ലെക്ഷന

6. ഭവന പദ്ധതനി - 1640 ലെക്ഷന

         കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന - 500 ലെക്ഷന
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(ബനി)  വനികദശ  കടക്ടോളറുകേളക്കന്  ആഴെക്കടെല  മതദ്യബനനത്തനിനന്  അനുമതനി
നലകേനിലക്കക്ടോണള  മശനക്ടോകുമക്ടോരനി  കേമനിറ്റെനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലലെ  പരക്ടോമര്ശങ്ങള  കകേരളത്തനിലലെ
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേലള പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി ബക്ടോധനിക്കുലമന്നതനിനക്ടോല ആയതന് അനഗശകേരനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയുകേയനിലല്ലന്നകേക്ടോരദ്യന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുണന്.  കഡക്ടോ.  എസന്.
അയ്യപ്പെന് കേമനിറ്റെനിയുലടെ മുമക്ടോലകേയുന  Letter of Permit  വദ്യവസയനില ആഴെക്കടെല
മതദ്യബനനത്തനിനന് ടലെസന്സന് നലകുന്ന നടെപടെനി അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
14-6-2016-ലന  2-8-2016-ലന കകേന്ദ്ര കൃഷനി വകുപ്പുമനനിലയക്കണന് ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
നനികവദനങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ലകേക്ടോല്ലനകകേക്ടോടെന്  മുതല  പരവൂര്  വലരയുള  തശരക്കടെലെനില  30  മശറ്റെര്
ആഴെത്തനിനു ലവളനിയനിലന  പരവൂര്  മുതല മകഞശസരന  വലരയുള തശരക്കടെലെനില  20
മശറ്റെര് ആഴെത്തനിനു ലവളനിയനിലന മക്ടോത്രകമ കബക്ടോട്ടുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കക്ടോവൂ എന്നന് നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുണന്.
ലചറുമതദ്യങ്ങലള പനിടെനിലചടുക്കുന്നതന്  മതദ്യ സമത്തനിലന പ്രതനികൂലെമക്ടോയനി  ബക്ടോധനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടതനിലനത്തുടെര്ന്നന്  14  ഇനന  മതദ്യങ്ങളുലടെ  ലചറുമതദ്യങ്ങലള
പനിടെനിക്കുന്നതുന നനികരക്ടോധനിച്ചുലകേക്ടോണന് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുണന്.

കകേരള കകേക്ടോസല ഏരനിയ ലഡവലെപ്ലമനന് ഏജന്സനി

250(2322) ശശ  .    എസന്  .    ശർമ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരള  കകേക്ടോസല  ഏരനിയ  ഡവലെപ്ലമനന്  ഏജന്സനി  മുഖക്ടോനരന
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ഭരണക്ടോനുമതനി  ലെഭനിച  ടവപ്പെനിന്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ
ഏലതല്ലക്ടോന പ്രവൃത്തനികേളക്ടോണന് ഇനനിയുന പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലള ഓകരക്ടോ  പ്രവൃത്തനികേളുന നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിലലെ കേക്ടോലെതക്ടോമസന
എന്തുലകേക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരള  സനസക്ടോന  തശരകദശ  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന
ടവപ്പെനിന് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയ
പദ്ധതനികേളനില  ഇനനിയുന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുളവയുലടെ  വനിവരന  അനുബനമക്ടോയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  ഓകരക്ടോ പദ്ധതനിയുന തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പ്രക്ടോരനഭ ചര്ചകേള നടെത്തനി
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയക്ടോലന  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  അതക്ടോതന്  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലന
ആരനഭത്തനിലെക്ടോകുന  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഭരണക്ടോനുമതനിക്കുന  ഫണനിനുമക്ടോയനി  ലെഭനിക്കുകേ.
നടെപടെനികമങ്ങള പൂര്ത്തശകേരനിചന് ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയകശഷന മക്ടോത്രകമ നനിര്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്  കേഴെനിയുകേയുള.  കൂടെക്ടോലത  ഓകരക്ടോ  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപന പരനിധനിയനിലള പ്രവൃത്തനികേള ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുമുമക്ടോയനി  പദ്ധതനികേളുലടെ
ഭക്ടോവനിനടെത്തനിപ്പുന പരനിപക്ടോലെനവന ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള ബനലപ്പെട്ട തകദശസസയന
ഭരണ സക്ടോപനത്തനിലന തശരുമക്ടോനങ്ങളുന CRZ ബക്ടോധകേമക്ടോയ  സലെങ്ങളനില  CRZ
കനിയറന്സന്  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്,  ബനലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനില
നനിനള  ബനിലഡനിനഗന്  ലപര്മനിറ്റെന്  മുതലെക്ടോയ  നനിയമപരമക്ടോയുള  അനുമതനികേളുന
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുന ലെഭദ്യമക്ടോകക്കണതുണന്.  എന്നനിരുന്നക്ടോലന ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയ
പദ്ധതനികേള  കേഴെനിയുന്നത്ര  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  കകേരള
സനസക്ടോന തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ശദ്ധനിക്കുനണന്.

തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്

251(2323) ശശ  .    വനി  .    എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന തനിരുവനനപുരന നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്ന  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലതല്ലക്ടോലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് ഏലതല്ലക്ടോന ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള
പരനിഗണനയനിലലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന തനിരുവനനപുരന നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെത്തനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്ന വനികേസനപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ വനിവരന അനുബനമക്ടോയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  വലെനിയതുറയനില  ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്
ഫ്ളക്ടോറ്റെന് നനിര്മനിച്ചുനലകുന്ന പദ്ധതനി പരനിഗണനയനിലണക്ടോയനിരുനലവങനിലന വലെനിയതുറ
ലസനന് ആനണശസന് സ്കൂള അധനികൃതരുലടെ എതനിര്പ്പുന പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയ തടെസങ്ങളുന
കേക്ടോരണന പദ്ധതനി ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനില്ല.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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മക്ടോതൃകേക്ടോ മതദ്യഗക്ടോമന പദ്ധതനി

252(2324) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കമഖലെയനിലലെ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
'മക്ടോതൃകേക്ടോ  മതദ്യഗക്ടോമന'  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനുകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  എങനില  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കമഖലെയനിലലെ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
മക്ടോതൃകേക്ടോ  മതദ്യഗക്ടോമന  എന്ന  കപരനില  പദ്ധതനി  2016-17  വര്ഷന  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നനില്ല.
എന്നക്ടോല  ഈ  കമഖലെയനിലലെ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളനിലണക്ടോയനിട്ടുള  കുറവന്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി കുടെനിലവള പദ്ധതനി,  ആകരക്ടോഗദ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ നവശകേരണ
പദ്ധതനി,  സ്കൂളുകേളുലടെ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ വനികേസന പദ്ധതനി,  അനഗനവക്ടോടെനികേളുലടെ
നനിര്മക്ടോണന,  ആശുപത്രനി  നനിര്മക്ടോണന,  തശരകദശ  കറക്ടോഡുകേള,  ടലെബ്രറനികേള
തുടെങ്ങനിയ പദ്ധതനികേള മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി കമഖലെയനില നടെപ്പെക്ടോക്കുനണന്.

ആധുനനികേ മതദ്യമക്ടോര്ക്കറ്റെന് സക്ടോപനിക്കുന്നതന് സനബനനിചന്

253(2325) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ചക്ടോലെക്കുടെനി  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി  വകേ സലെത്തന് ആധുനനികേ മതദ്യമക്ടോര്ക്കറ്റെന്
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ചക്ടോലെക്കുടെനി  തുമ്പൂര്മുഴെനിയനില  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര  കകേന്ദ്രത്തനില  ഒരു
ആധുനനികേ അകകേസറനിയന സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ചക്ടോലെക്കുടെനി  നഗരസഭയനില  ആധുനനികേ  മതദ്യമക്ടോര്ക്കറ്റെന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിലന
സക്ടോധദ്യത  പഠനിക്കക്ടോന്  തൃശ്ശൂര്  ഫനിഷറശസന്  ലഡപന്യൂട്ടനി  ഡയറകര്,  ഫനിഷറശസന്  എകന്റ്റെന്ഷന്
ഓഫശസര്,  തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് അസനിസനന് എഞനിനശയര് എന്നനിവര്
നനിലെവനിലള മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  6-9-2016-നന് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുന ബനലപ്പെട്ട അധനികൃതരുമക്ടോയനി ചര്ച
നടെത്തുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.  മതദ്യ/മക്ടോനസ/പചക്കറനി  വനിപണന സഫൗകേരദ്യങ്ങളടെങ്ങുന്ന
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മുഴുവന്  മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  സജശകേരണത്തനിനന്  Detailed  Project  Report  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
നലകുന്നതനിനക്ടോണന്  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുളതന്.  അതനില  മതദ്യമക്ടോര്ക്കറ്റെനിനന്
എത്ര  സലെന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോലമന്നന്  കേക്ടോണനിച്ചുലകേക്ടോണള  ചക്ടോലെക്കുടെനി  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി
കേഫൗണ്സനില തശരുമക്ടോനന ലെഭനിക്കുന്നമുറയന് തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  ഇറനികഗഷന് അസനിസനന് എഞനിനശയറുലടെ സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യത്തനില കമലപ്പെറഞ്ഞെ
സനഘന  6-9-2016-നന്  തുമ്പൂര്മുഴെനി  സന്ദര്ശനിക്കുകേയുന  ആധുനനികേ  അകകേസറനിയന
നനിര്മനിക്കക്ടോന് അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ സലെന ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്. എന്നക്ടോല
ടെനി  സലെന  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെനിലന  ഉടെമസതയനിലളതക്ടോണന്.  അകകേസറനിയന
നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  സലെന  ഇറനികഗഷന്  വകുപ്പെനിലനനിനന  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന
മുറയന് തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

പശലെനിനഗന് ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ കക്ഷമന

254(2326) ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പശലെനിനഗന്  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കക്ടോയനി  ഒരു  സമഗ  കക്ഷമപദ്ധതനി
നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് ആകലെക്ടോചനയുകണക്ടോ;

(ബനി)  മതദ്യലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡന്  വഴെനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന  എല്ലക്ടോ
സഹക്ടോയ പദ്ധതനികേളുന  മതദ്യ അനുബന ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  കൂടെനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിച്ചുന
മതദ്യലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുള ഭവന നനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനിയനില പശലെനിനഗന് ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേലള
കൂടെനി ഉളലകേക്ടോളളനിച്ചു ലകേക്ടോണന ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എല്ലക്ടോ പശലെനിനഗന്  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേകളയുന നനിര്ബനമക്ടോയുന മതദ്യലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി
കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡനില  രജനിസര്  ലചയ്യനിചനിരനിക്കണലമന്നന്  പശലെനിനഗന്  കേയറ്റുമതനി
സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ ലതക്ടോഴെനിലടെമകേളക്കന് കേര്ശന നനിര്കദശന നലകുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇതനില വശഴ്ച  വരുത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര നനിയമനടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  1999-ലലെ  കകേരള  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  കഭദഗതനി  ആകന്
പ്രകേക്ടോരന മതദ്യഅനുബനകമഖലെയനില കജക്ടോലെനിലചയ്യുന്ന എല്ലക്ടോ ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേലളയുന
ഉളലപ്പെടുത്തനി  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡനില  അനഗതസന  നലകേനി
കക്ഷമപദ്ധതനികേളുലടെ  ആനുകൂലെദ്യന  നലകേനിവരുനണന്.  കേമനനി  നനിയമത്തനിലന  പരനിധനിയനില
വരക്ടോത്ത എല്ലക്ടോ പശലെനിനഗന് ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡനില അനഗതസന
നലകേനിവരുനണന്.
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(ബനി)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡന്  മുകഖന മതദ്യഅനുബന
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കക്ടോയനി 11  ഇന കക്ഷമപദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനണന്.  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുള ഭവനനനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനിയനില മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി വനിധവകേളക്ടോയ
പശലെനിനഗന്  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുന  ഉളലപ്പെടുന്നതക്ടോണന്.  1980-ലലെ  കകേരള  ഫനിഷര്ലമന്
ലവലലഫയര് ലസക്ടോടസറ്റെശസന് ആകനിലലെ നനിര്വചനമനുസരനിചന് മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളല്ലക്ടോത്ത
പശലെനിനഗന്  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  നനിലെവനിലലെ  കകേന്ദ്ര  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ഭവന
പദ്ധതനി  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളപ്രകേക്ടോരന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  ഭവന  നനിര്മക്ടോണത്തനിലന
ആനുകൂലെദ്യന നലകുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയനില്ല.

(സനി&ഡനി)  കേമനനി  നനിയമത്തനിലന  പരനിധനിയനിലലപ്പെടെക്ടോത്ത  അസനഘടെനിത
കമഖലെയനില  കജക്ടോലെനി  ലചയ്തുവരുന്ന  എല്ലക്ടോ  മതദ്യഅനുബന  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുന
കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡനില അനഗതസന എടുക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്. ഇതനിനക്ടോയുള നടെപടെനികേള
കകേരള  സനസക്ടോന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബക്ടോര്ഡന്  മുകഖന
സസശകേരനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.   കക്ഷമനനിധനി  അനഗതസന  സസകമധയക്ടോ  എടുകക്കണതക്ടോണന്.
ആലരയുന അതനിനക്ടോയനി നനിര്ബനനിക്കക്ടോനക്ടോവനില്ല.

കടക്ടോളനിനഗന് നനികരക്ടോധന കേക്ടോലെയളവനില സഫൗജനദ്യകറഷന്

255(2327) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  മനനിസഭ  അധനികേക്ടോരകമറ്റെകശഷന  കടക്ടോളനിനഗന്  നനികരക്ടോധന  കേക്ടോലെയളവനില
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് സഫൗജനദ്യ കറഷന് അനുവദനിചനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏലതക്ടോലക്ക ജനില്ലകേളനില  സഫൗജനദ്യ  കറഷന് വനിതരണന ലചയ്ലതന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  ലകേക്ടോല്ലന,  ആലെപ്പുഴെ,  എറണക്ടോകുളന,  തൃശ്ശൂര്,  മലെപ്പുറന  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,
കേണ്ണൂര്, കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലകേളനില സഫൗജനദ്യ കറഷന് വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

ഉളനക്ടോടെന് ജലെക്ടോശയ മതദ്യ കൃഷനി

256(2328) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് ഉളനക്ടോടെന് ജലെക്ടോശയ മതദ്യകൃഷനി വനിപുലെമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;
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(ബനി) ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  പഞക്ടോയത്തുകേള  വഴെനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
പഞക്ടോയത്തുകേളനില അകേസക്ടോ കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോലര നനികയക്ടോഗനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  വനിശദക്ടോനശന അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പഞക്ടോയത്തന്  തലെത്തനില
സന്നദ്ധകസവനക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില അകേസക്ടോകേളചര് കകേക്ടോ -ഓര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോലര നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണന്.
സനസക്ടോനലത്തക്ടോട്ടക്ടോലകേ  ഇത്തരത്തനിലള  795  അകേസക്ടോകേളചര്  കകേക്ടോ-ഒക്ടോര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോര്
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

ഭവനരഹനിതരക്ടോയ മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് ഭവനന നനിര്മനിച്ചു
ലകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനി

257(2329) ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ഭവനരഹനിതരക്ടോയ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭവനന
നനിര്മനിച്ചുലകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനിക്കന് രൂപന നലകുനകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില ഇതു സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലവളനിലപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ഭവനരഹനിതരക്ടോയ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭവനന
നനിര്മനിച്ചു ലകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനിക്കന് രൂപന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് സമ്പൂര്ണ്ണ പക്ടോര്പ്പെനിടെന  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടന് 2016-17
വര്ഷന ഭവനരഹനിതരക്ടോയ മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  2600  വശടുകേളുന ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളനില  800  കപര്ക്കന്  വശടെന്  വയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  3  ലസനന്  വലര
സലെന വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന്   6  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ധനസഹക്ടോയവന  അനുവദനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
ഇതനിനക്ടോയനി  100  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  നശക്കനിവചനിട്ടുണന്.  കദശശയ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി
കക്ഷമനനിധനിയുലടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനിയുള ഭവന നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് വശലടെക്ടോന്നനിനന് 2
ലെക്ഷന രൂപ നനിരക്കനില സനസക്ടോനത്തന് 800 വശടുകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനന് പദ്ധതനി

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  അനുമതനിക്കു  കവണനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  സര്ക്കക്ടോരനിലന
ലലകേവശമുള  ഭൂമനിയനികലെക്ടോ  സസകേക്ടോരദ്യവദ്യക്തനികേളനിലനനിന്നന്  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന  ഭൂമനിയനികലെക്ടോ
കകേരള സനസക്ടോന തശരകദശവനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന പക്ടോര്പ്പെനിടെ സമുചയന
പണനിയുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  കേടെലകക്ഷക്ടോഭനമൂലെന  ഭൂമനിയുന
വശടുന  നഷ്ടലപ്പെട്ട  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  10  ലെക്ഷന  രൂപ  വലര  പരമക്ടോവധനി
ധനസഹക്ടോയന അനുവദനിച്ചുകേക്ടോണന് ഭൂമനി  വക്ടോങ്ങനി വശടെന്  വയ്ക്കുന്ന പദ്ധതനിയന്  25  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുന നടെപ്പെന് വര്ഷലത്ത ബഡ്റ്റെനില നശക്കനി വചനിട്ടുണന്. 

മതദ്യകൃഷനി, മതദ്യബനനന എന്നനിവയുലടെ സക്ടോധദ്യതകേള

258(2330) ശശ  .    ആനണനി  കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേക്ടോതമനഗലെന നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ ഇടെമലെയക്ടോര്,  ഭൂതത്തക്ടോന്ലകേട്ടന്
റനിസര്കവക്ടോയറുകേളനിലന  പദ്ധതനി  പ്രകദശത്തനിലന  കേദ്യക്ടോചന്ലമനന്  ഏരനിയകേളനിലമുള
മതദ്യകൃഷനി/മതദ്യബനന  സക്ടോധദ്യതകേലള  ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്
നനിലെവനില സസശകേരനിചനിട്ടുള നടെപടെനി വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലകേ.എസന്.ഇ.ബനി.-യുലടെ  അധശനതയനിലള  ഇടെമലെയക്ടോര്  റനിസര്കവക്ടോയറനില
മതദ്യന  വളര്ത്തുന്നതനിനുന  പനിടെനിക്കുന്നതനിനുന  അവ  മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  ലചയ്യുന്നതനിനുന  സനവനിധക്ടോനന
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) ഇലല്ലങനില അതനിനുള നടെപടെനി അനുഭക്ടോവപൂര്വന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേക്ടോതമനഗലെന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഭൂതത്തക്ടോന്ലകേട്ടനില  മളട്ടനി
സശഷനിസന് ഇകക്കക്ടോ ഹക്ടോചറനി സക്ടോപനിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതനി ഫനിര്മ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
ഇതനിലന പദ്ധതനി അടെങല തുകേ 605 ലെക്ഷമക്ടോണന്.  ഇഫൗ പദ്ധതനി ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.
(എന്.എന.പനി.എസന്.)  ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തന്,  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  എന്നനിവയുലടെ
ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  ഇതനിലന പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിക്കുകേയുന
മതദ്യക്കുഞലപ്പെക്ടോദനന  ആരനഭനിക്കുകേയുന  ലചയ്തു.  എന്.എഫന്.ഡനി.ബനി  റനിസര്കവക്ടോയര്
ഫനിഷറശസന്  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  2010-11  വര്ഷത്തനില  ഭൂതത്തക്ടോന്ലകേട്ടന്  ജലെസനഭരണനിയനില
അഡക്ടോക്കന് 456000 ഇന്ഡദ്യന് കമജര് കേക്ടോര്പ്പെന് മതദ്യക്കുഞങ്ങലള നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ലകേ.എസന്.ഇ.ബനി.  തുടെങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുലടെ  അധശനതയനിലള
റനിസര്കവക്ടോയറുകേളനിലന  പദ്ധതനി  പ്രകദശങ്ങളനിലന  മതദ്യ  കൃഷനി/മതദ്യബനനന  എന്നനിവയുലടെ
സക്ടോദ്ധദ്യതകേലള ഫലെപ്രദമക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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മതദ്യബനനകത്തക്ടോണനികേള മറനിഞള അപകേടെങ്ങള

259(2331) ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനിലലെ  കേശഴൂരനില  മതദ്യബനന  കതക്ടോണനികേള
മറനിഞ്ഞെന് അടുത്ത കേക്ടോലെത്തക്ടോയനി എത്ര അപകേടെങ്ങള സനഭവനിചനിട്ടുണന്;  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  അപകേടെങ്ങലള തുടെര്ന്നന് എത്ര ലെക്ഷന രൂപയുലടെ നഷ്ടന ഉണക്ടോയനിട്ടുണന്;
വനിശദക്ടോനശങ്ങള അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നഷ്ടന  സനഭവനിചവര്ക്കന്  സക്ടോമത്തനികേ  സഹക്ടോയന  നലകുന്ന  വനിഷയന
പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ഹക്ടോര്ബറനിലന  നനിര്മക്ടോണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്
അശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ രശതനിയനില പുലെനിമുട്ടന് സക്ടോപനിചതക്ടോണന് തുടെലരയുള അപകേടെത്തനിനന്
കേക്ടോരണലമന്ന ആകക്ഷപന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില ആയതന് പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനിലലെ  കേശഴൂരനില  മതദ്യബനനകത്തക്ടോണനികേള
മറനിഞ്ഞെന് അടുത്ത കേക്ടോലെത്തക്ടോയനി  5 അപകേടെങ്ങള സനഭവനിചനിട്ടുണന്.

(1) 2-8-2016-നന്  ഫനിഷനിനഗന് ഗ്രൂപ്പെന് "കകേക്ടോഴെനി കേമനനി" എന്നന് കപരുള
ശശ.ദക്ടോസന്,  അടുക്കത്തന്  ബയല  ബശചന്  എന്നയക്ടോളുലടെ  ഉടെമ
സതയനിലള ലലഫബര്  വളന  ശക്തമക്ടോയ  തനിരയനിലലപ്പെട്ടന്
മറനിയുകേയുണക്ടോയനി.

(2) 9-8-2016-നന് ശശ.സുകരഷന്, s/o.കൃഷ്ണന് എന്നയക്ടോളുലടെ കപരനിലള
ലലഫബര്  വളന  കേശഴൂര്  കേടെപ്പുറത്തന്  മതദ്യബനനത്തനിനനിലടെ
അപകേടെത്തനിലലപ്പെടുകേയുണക്ടോയനി.

(3) 25-8-2016-നന്  കേശഴൂര്  കേടെപ്പുറത്തുനനിനന  മതദ്യബനനത്തനിനു
കപക്ടോയ ശശ.   ശശനി,  s/o.കൃഷ്ണന്,  കേശഴൂര് കേടെപ്പുറന  എന്നയക്ടോളുലടെ
ഉടെമസതയനിലള  "ശശ  കുറുനബ"  എന്ന  ലലഫബര്  വളന
മണലത്തനിട്ടയനിലെനിടെനിചന് മറനിയുകേയുണക്ടോയനി.



792 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

(4) 25-8-2016-നന്  ശശ.യൂസഫന്.  സനി.,  s/o.മുഹമദന്  കുഞ്ഞെനി,  ചക്ടോപ്പെ
ഹഫൗസന്  പനി.ഒ.,  ചന്ദ്രഗനിരനി  എന്നയക്ടോളുലടെ  ഉടെമസതയനിലള  കതക്ടോണനി
കേശഴൂര് കേടെപ്പുറത്തന് മറനിയുകേയുണക്ടോയനി.

(5) 26-8-2016-നന്  ആരനിഫന്.  പനി.എന.,  s/o.ബക്ടോവ,  കേശഴൂര്  കേടെപ്പുറന
എന്നയക്ടോളുലടെ  ഉടെമസതയനിലള  "മക്ടോഷക്ടോ  അളക്ടോ"  എന്ന
മതദ്യബനനയക്ടോനന അപകേടെത്തനിലലപ്പെട്ടന്  5  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്
പരനിക്കന് പറ്റെനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) കമല വനിവരനിച അപകേടെങ്ങലള തുടെര്ന്നന് ഏകേകദശന 15 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ
നഷ്ടന ഉണക്ടോയനിട്ടുണന്.

(1) ശശ.  ദക്ടോസന്  എന്നയക്ടോളുലടെ  ലലഫബര്  വളത്തനിലന  keel,
starboard, stem മുതലെക്ടോയ  ഭക്ടോഗങ്ങള  ലപക്ടോട്ടനിലപ്പെക്ടോളനിഞ്ഞെന്  3
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ നഷ്ടന സനഭവനിചനിട്ടുണന്.

(2) ശശ.സുകരഷന്  എന്നയക്ടോളുലടെ  ലലഫബര്  വളന  മറനിഞ്ഞെന്  9.9
എചന്.പനി.യമഹ എഞനിന്,  ഓസക്ടോന് വലെ എന്നനിവ നഷ്ടലപ്പെട്ടന്
2.50 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ നഷ്ടന സനഭവനിചനിട്ടുണന്.

(3) ശശ.ശശനി  എന്നയക്ടോളുലടെ  ലലഫബര്  വളന  മറനിഞ്ഞെന്  രണന്  9.9
എചന്.പനി.സുസുക്കനി എഞനിന്,  തണന്  രലണണ്ണന,  ഉഫൗയനി  രണന്,
മശന് കുട്ട 24 എണ്ണന, ബയറനിനഗന് കേപ്പെനി രണന്, കറക്ടോപ്പെന് വലെ എന്നനിവ
നഷ്ടലപ്പെട്ടന് 3 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ നഷ്ടന സനഭവനിചനിട്ടുണന്.

(4) ശശ.യൂസഫന് എന്നയക്ടോളുലടെ കതക്ടോണനി മറനിഞ്ഞെന്  2  എഞനിന്,  വലെ
എന്നനിവയന്  കകേടുപക്ടോടുകേള  സനഭവനിചന്  3.50  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
നഷ്ടന സനഭവനിചനിട്ടുണന്.

(5) ശശ.ആരനിഫന്.  പനി.എന.  എന്നയക്ടോളുലടെ  മതദ്യബനനയക്ടോനന
അപകേടെത്തനിലലപ്പെട്ടന്  രണന്  9.9  എഞനിനുകേള,  ഒരു  വലെ
എന്നനിവയക്ടോയനി 3 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ നഷ്ടന സനഭവനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  കേടെലകക്ഷക്ടോഭന  മൂലെകമക്ടോ  മറ്റെന്  അപകേടെങ്ങള  മുകഖനകയക്ടോ  നക്ടോശനഷ്ടന
സനഭവനിക്കുന്ന മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് ധനസഹക്ടോയന നലകുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേലളക്ടോനന
ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെനില നനിലെവനിലെനില്ല. ടെനി അപകേടെങ്ങളക്കന് നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന നലകുന്നതന്
ബനലപ്പെട്ട  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്  മുകഖനയക്ടോണന്.  മതദ്യ  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷലന
പരനിധനിയനില പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന മതദ്യബനകനക്ടോപക്ടോധനികേളുന യക്ടോനങ്ങളുന നഷ്ടലപ്പെ
ടുന്നവര്ക്കുള ആശസക്ടോസന നലകുന്നതുന ഉളലപ്പെടുത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിച്ചു വരുന.
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(ഡനി)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല ഹക്ടോര്ബറനില മണ്ണന് വന്നടെനിയുന്നതുമൂലെന
ഉണക്ടോകുന്ന ചനിലെ പ്രശ്നങ്ങള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ഹക്ടോര്ബറനിലന
നനിര്മക്ടോണന  നടെത്തനിയനിരനിക്കുന്നതന്  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെന്  മുകഖന
നടെത്തുന്ന   അകനസഷണ  ഗകവഷണ  പഠനങ്ങളക്കന്  പുറകമ  പൂലന  CWPRS നടെത്തനിയ
ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ  മക്ടോതൃകേക്ടോപഠനത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന്.  പുലെനിമുട്ടുകേളക്കന്  ഉളനികലെക്കന്
കേടെക്കുകമക്ടോഴുണക്ടോകേക്ടോവന്ന  അപകേടെസക്ടോധദ്യത  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേള  അറനിയനിചതനിലന
തുടെര്ന്നന് പൂലന CWPRS ഉകദദ്യക്ടോഗസര് ലലസറ്റെന് സന്ദര്ശനിക്കുകേയുന ഹക്ടോര്ബറനികലെയ്ക്കുള
രണന്  ഓപ്പെണനിനഗുകേളനില  ഒലരണ്ണന  അടെചതനിനുകശഷന  പുലെനിമുട്ടുകേളക്കനിടെയനിലള
ആഴെന ഡ്രെഡ്ജനിനഗന് ലചയന് കൂട്ടുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോന് നനിര്കദശനിക്കുകേയുന ലചയ്തു.
ഇതനുസരനിചന് ഡ്രെഡ്ജനിനഗന് ലചയ്യുന്നതനിനുള ലടെണര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

കേക്ടോയലകേളനില മതദ്യബനനന ദുഷ്കരമക്ടോകുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന

260(2332) ശശ  .   എ  .   എന  .   ആരനിഫന് :
ശശ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി :
ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് :
ശശ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മക്ടോകനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോയലകേളനിലലെ  കപക്ടോള-പക്ടോയല  ശലെദ്യന  നനിമനിത്തന  മതദ്യബനനന
ദുഷ്ക്കരമക്ടോയനി തശരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില ഈ പ്രശ്നത്തനിനന് പരനിഹക്ടോരന കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി മതദ്യബനന
വകുപ്പെന് ഇതനികനക്ടോടെകേന എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള കപക്ടോള  വക്ടോരല നനിര്വഹനിക്കുന്നതന്
നനിമനിത്തന  ഉണക്ടോകുന്ന  അധനികേ  ലചലെവന്  മതദ്യബനന  വകുപ്പെന്  വഹനിക്കുന്നതന്
സനബനനിചന്  തകദശസസയനഭരണ  വകുപ്പെന്  എലനങനിലന  ഉത്തരവകേള  വകുപ്പെനിനന്
നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) പക്ടോയല വക്ടോരുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ ലമഷശനുകേള ഘടെനിപ്പെനിച വക്ടോഹനങ്ങള
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനുള ലചലെവന് വഹനിക്കുന്നതന് സനബനനിചന് മതദ്യബനന വകുപ്പെന്
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയ കമശകേരണങ്ങള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;

(ഇ)  വര്ഷത്തനില  എത്ര  തവണ  ഇപ്രകേക്ടോരന  പക്ടോയല  വക്ടോരുലമന്നതു
സനബനനിച്ചുന  വക്ടോരനിയ  പക്ടോയലകേള  നശനിപ്പെനിയ്ക്കുന്നതന്  സനബനനിച്ചുന  വദ്യക്തമക്ടോയ
നനിര്കദശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  കുട്ടനക്ടോടെന്  ജലെക്ടോശയങ്ങളനില  അനുഭവലപ്പെടുന്ന  കപക്ടോള/കുളവക്ടോഴെ  ശലെദ്യത്തനിനു
പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി  കുളവക്ടോഴെ  നനിര്മക്ടോര്ജനവന  ഉപകയക്ടോഗവന  എന്ന  പദ്ധതനി  ഫനിര്മ
2010-11  മുതല  നടെപ്പെക്ടോക്കനിയനിരുന.  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  21.29  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകുകേയുന  16.48  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുന  ലചയനിരുന.  നലകേനിയ  തുകേ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  വനിനനികയക്ടോഗനിചന്  20-6-2014-ല  പദ്ധതനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകേയുന  ലചയനിരുന.
പദ്ധതനിവഴെനി  174  മണ്ണനിര  കേകമക്ടോസന്  യൂണനിറ്റുകേളുന  ഒരു  ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന്  പക്ടോന്റുന
(കകേക്ടോട്ടയന  ജനില്ലയനിലലെ  കകേക്ടോടെനിമക്ടോതയനില)  സക്ടോപനിച്ചു.  കേക്ടോയലെനില  അടെനിഞകൂടുന്ന
മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളക്ടോണന് കപക്ടോള/കുളവക്ടോഴെ ശലെദ്യന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് പ്രധക്ടോന കഹതുലവന്നതനിനക്ടോല
ജലെക്ടോശയങ്ങലള  മക്ടോലെനിനദ്യവനിമുക്തമക്ടോക്കുകേയക്ടോണന്  ശക്ടോശസതപരനിഹക്ടോരന.  കുളവക്ടോഴെ
നനിര്മക്ടോര്ജനത്തനിലന കപരനില ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെന് മുന്പന് നടെപ്പെക്ടോക്കനിയ പദ്ധതനികേള
ഫലെപ്രദമലല്ലന്നന് കേണന് അത്തരന പദ്ധതനികേള ഏലറ്റെടുകക്കണതനിലല്ലന്നക്ടോണന് തശരുമക്ടോനന.

(സനി-ഇ)  തകദശസസയനഭരണവകുപ്പെന്  ഇതന്  സനബനനിച  ഉത്തരവകേലളക്ടോനന
നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

മതദ്യബനനലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കുള നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന

261(2333) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  മതദ്യബനനവന  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗുന  കേക്ടോഷന്യൂ
വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മതദ്യബനനത്തനിനനിലടെ കേടെലകക്ഷക്ടോഭത്തനിലലപ്പെട്ടന് മരണലപ്പെടുന്ന  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  കുടുനബങ്ങളക്കന്,  നഷ്ടലപ്പെടുന്ന  കബക്ടോട്ടന്,  കതക്ടോണനി  എന്നനിവയ്ക്കുളലപ്പെലടെ
നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന നലകുന്നതനിനുള സനവനിധക്ടോനന നനിലെവനിലകണക്ടോ;

(ബനി) ഇലല്ലങനില ഇത്തരന സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  കബപ്പൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  നനിനന  ഇത്തരത്തനിലള  എത്ര
അകപക്ഷകേള  പരനിഗണനയനിലണന്;  ഇവര്ക്കന്  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന  നലകേക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഫനിഷറശസന്  വകുപ്പെനില  നനിലെവനിലെനില്ല.   ബനലപ്പെട്ട  കേളകര്  മുഖക്ടോനരന
ദുരനിതക്ടോശസക്ടോസനനിധനിയനിലനനിനന ധനസഹക്ടോയന നലകേനിവരുനണന്.

(ബനി) കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷന് മുഖക്ടോനരന ഒരു പുതനിയ പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.

(സനി) 4 അകപക്ഷകേള ലെഭനിചനിരുന.  ഇത്തരന അകപക്ഷകേളനില ധനസഹക്ടോയന
നലകുന്നതന് ബനലപ്പെട്ട ജനില്ലക്ടോ കേളകര് മുകഖനയക്ടോണന്.
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262(2334) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് എത്ര മതദ്യ ഗക്ടോമങ്ങള ഉണന്; ഇതന് എവനിലടെലയല്ലക്ടോമക്ടോണന്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  തശരകദശവനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേള
വഴെനി  2011-2016  കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിലകേക്ടോണനിരനി
ക്കുന്നതുമക്ടോയ പദ്ധതനികേള  ഏലതല്ലക്ടോലമനന  ഇതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിചനിട്ടുള  തുകേ
എത്രലയനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) സനസക്ടോനത്തന് തശരകദശ കമഖലെയനില 222 -ഉന ഉളനക്ടോടെന് കമഖലെയനില
113-ഉന  അടെക്കന  335  അനഗശകൃത  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളക്ടോണന്  നനിലെവനിലളതന്.  ഇവയുലടെ
ജനില്ലതനിരനിച്ചുള കേണക്കന് അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  തശരകദശ  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
മുകഖന തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

(1) 2011-12,  2013-14  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി  തശരകദശ
സക്ടോമൂഹദ്യ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യവനികേസന പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി
8  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  4.10  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  വനിവനിധ
പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(2) 2011 -12  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  തനിരുവനനപുരന,
മലെപ്പുറന,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  എന്നശ  തശരകദശ  ജനില്ലകേളനിലലെ
മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  10.81  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  വനിവനിധ
പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(3) 2011-12,  2013-14,  2014-15  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി
നബക്ടോര്ഡനിലന  ഗക്ടോമശണ  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസന
ഫണന്  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  അടെനിസക്ടോന
സഫൗകേരദ്യ വനികേസന പദ്ധതനികേള സനസക്ടോനലമക്ടോട്ടക്ടോലകേയുള
മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില   നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  160  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ  പദ്ധതനിക്കന്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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(4) 2013 -14   സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  13   -ാം  ധനകേക്ടോരദ്യ
കേമശഷലന മക്ടോതൃകേക്ടോ മതദ്യഗക്ടോമ പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി 6
മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  14.10  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  അടെനിസക്ടോന
സഫൗകേരദ്യ  വനികേസന  പദ്ധതനികേള,  9  തശരകദശ  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോയനി
25.17  കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ  10  ഫനിഷറശസന് സ്കൂള പുനരുദ്ധക്ടോരണന, 5
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കകേക്ടോളനനി  പുനരുദ്ധക്ടോരണന
എന്നശ  പദ്ധതനികേളക്കന്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അനുമതനി
നലകേനി പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തശകേരണഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.

(5) 2014 -15 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില 'ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിത
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഭവന  പദ്ധതനി'യനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി
സനസക്ടോനലമക്ടോട്ടക്ടോലകേയുള  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനിലള  ഭൂരഹനിതരുന
ഭവനരഹനിതരുമക്ടോയ  450  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കുടുനബങ്ങളക്കന്
ഭൂമനിവക്ടോങ്ങനി  ഭവനന  നനിര്മനിചന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  48.75
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  പദ്ധതനിക്കന്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
അനുമതനി നലകേനിയനിരുന.  വലെനിയതുറ മതദ്യഗക്ടോമത്തനില 8
ഫ്ളക്ടോറ്റുകേള നനിര്മക്ടോണന  പൂര്ത്തശകേരനിചന്  ലലകേമക്ടോറ്റെന  ലചയ്തു
കേഴെനിഞ. കേണ്ണൂര് അഴെനിക്കരയനില 27 ഫ്ളക്ടോറ്റുകേള നനിര്മനിക്കു
ന്നതനിനുള പ്രക്ടോരനഭ നടെപടെനികേള ആരനഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(6) 2015-16, 2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി ലതലര
ലഞ്ഞെടുത്ത 27 മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില സനസക്ടോന ബഡ്ജറ്റെനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി  49.84  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

(7) ഫഷന് ഫനിഷന് ടു ആള പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി 3.90 കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ ഇന്സുകലെറ്റെഡന്  കബക്ടോകന്  ഘടെനിപ്പെനിച ഓകട്ടക്ടോറനിക്ഷ,
ഇരുചക  വക്ടോഹനങ്ങള,  ഇന്സുകലെറ്റെഡന്  ടക്കന്  എന്നനിവ
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനുള പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി.

(8) ആഴെക്കടെല  മതദ്യബനന  പദ്ധതനിലളലപ്പെടുത്തനി  2.68
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  ആഴെക്കടെല  മതദ്യബനന  ഉപകേരണങ്ങള
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് വനിതരണന ലചയ്തു.

(9) കേടെല  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  1.00  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ കേടെല സുരക്ഷക്ടോ ഉപകേരണങ്ങള ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്
വനിതരണന ലചയ്തു.

(10) കേട്ടമരന കമക്ടോകട്ടക്ടോലലറകസഷന് പദ്ധയനിലളലപ്പെടുത്തനി ഗുണകഭക്ടോ
ക്തക്ടോക്കളക്കന് എഞനിന് വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന് സബ്സനിഡനി അനുവ
ദനിക്കുന്നതനിനന്  1.23  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകുകേയുന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന ലചയ്തു.



അനുബനന 797

മതദ്യഗക്ടോമന പദ്ധതനി

263(2335) ശശ  .   റ്റെനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ആന്സലെന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ദക്ടോസന് :
ശശ  .    എന  .    നഫൗഷക്ടോദന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയ  മതദ്യഗക്ടോമന  പദ്ധതനിയുലടെ  നനിലെവനിലലെ
അവസ വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) സനസക്ടോനത്തന് എവനിലടെലയല്ലക്ടോമക്ടോണന് മതദ്യഗക്ടോമങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  തശരകദശവനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേള
വഴെനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേള ഏലതല്ലക്ടോമക്ടോലണനന ഇതനിനക്ടോയനി
അനുവദനിചനിട്ടുള തുകേ എത്രയക്ടോലണനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരള സനസക്ടോന തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന  13-ാം
ധനകേക്ടോരദ്യ  കേമശഷന്  ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  മക്ടോതൃകേക്ടോ  മതദ്യഗക്ടോമ  പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന:

(1) വലെനിയതുറ, ലചറനിയതുറ, ലകേക്ടോച്ചുകതക്ടോപ്പെന്, വലെനിയകതക്ടോപ്പെന് എന്നനിവനിടെങ്ങളനില
300 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ കുടെനിലവള പദ്ധതനി പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(2) വലെനിയതുറ, ലചറനിയതുറ, ലകേക്ടോച്ചുകതക്ടോപ്പെന്, വലെനിയകതക്ടോപ്പെന് എന്നനിവനിടെങ്ങളനില
350 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ  ലലവദദ്യുതശകേരണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(3) 74  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഫനിഷറശസന്  കറക്ടോഡന്  നനിര്മക്ടോണന  50%
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

(4) 63 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ 3 അനഗന്വക്ടോടെനി നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

(5) 150  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  വലെനിയതുറ  ഫനിഷറശസന്  ആശുപത്രനി
നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

(6) കബപ്പൂര്,  മക്ടോറക്ടോടെന്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  40  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
ലലവദദ്യുതശകേരണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

(7) കബപ്പൂര്,  മക്ടോറക്ടോടെന്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  70  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
കുടെനിലവള പദ്ധതനി പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.



798 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

(8) കബപ്പൂരനില  200  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഫനിഷറശസന്  കറക്ടോഡന്
നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

(9) 128  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  കബപ്പൂര്  ജനി.എചന്.എസന്.എസന്.  സ്കൂള
ലകേട്ടനിടെനനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

(10) ആനക്ടോപ്പുഴെയനില  8  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഒരു  ലലഹമക്ടോസന്  ലലലെറ്റെന്
സക്ടോപനിച്ചു.

(11) 10  ഫനിഷറശസന്  സ്കൂളുകേളുലടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണത്തനിനക്ടോയനി  2516.50
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ പദ്ധതനിക്കന് ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിചന് നനിര്വഹണ
നടെപടെനികേള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(12) 14  ഫനിഷറശസന് കകേക്ടോളനനികേള നവശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  5  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ പദ്ധതനിക്കന് ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിച്ചു.  പദ്ധതനിനനിര്വഹണന
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

ഇതുകൂടെക്ടോലത,  വനികേസനപരമക്ടോയനി  പനികന്നക്ടോക്കന  നനിലക്കുന്ന
ലതലരലഞ്ഞെടുത്ത  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  കുടെനിലവള  വനിതരണന,
ലലവദദ്യുതശകേരണന, സക്ടോനനികട്ടഷന്, ലലലെബ്രറനി സഹക്ടോയന, ജശവകനക്ടോപക്ടോധനി
സഹക്ടോയന തുടെങ്ങനിയ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യങ്ങള വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്ന
സനകയക്ടോജനിത മതദ്യഗക്ടോമ വനികേസന പദ്ധതനി കകേരള സനസക്ടോന
തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന് മുകഖന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.
2012-13, 2013-14, 2014-15 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി 57
മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  പദ്ധതനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു
വരുന:

51.39 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ 53 കുടെനിലവള പദ്ധതനികേളനില 31 എണ്ണന
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

23.03 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ 57 ലലവദദ്യുതശകേരണ പദ്ധതനികേളനില 37
എണ്ണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

40.46  കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ  35  പബനികേന്  കടെക്ടോയനിലലെ റ്റെന്   നനിര്മക്ടോണ
പദ്ധതനികേളനില 15 എണ്ണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

7.05 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ 3525 വദ്യക്തനിഗത കടെക്ടോയനിലെറ്റെന് നനിര്മക്ടോണന
ഇതനില 806 ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ധനസഹക്ടോയന നലകേനി.

8.99 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ 32 ലലലെബ്രറനി നനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനികേളനില
20 എണ്ണന പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു.

7.79  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  104  ലലഹമക്ടോസന്  ലലലെറ്റുകേള  സക്ടോപനിക്കല
ഇതനില 82 എണ്ണന സക്ടോപനിച്ചു.

7.65 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ ജശവകനക്ടോപക്ടോധനി സഹക്ടോയന,  ഇതനില 757
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് ധനസഹക്ടോയന നലകേനി.
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(ബനി) സനസക്ടോനത്തന് തശരകദശ കമഖലെയനില 222-ഉന ഉളനക്ടോടെന് കമഖലെയനില
113-ഉന അടെക്കന  335  അനഗശകൃത മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളക്ടോണന്  നനിലെവനിലളതന്.   ഇവയുലടെ
ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കന് അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  സനസക്ടോനലത്ത  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  തശരകദശ  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
മുകഖന തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

(1) 2011-12,  2013-14  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി  തശരകദശ
സക്ടോമൂഹദ്യ  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യവനികേസന  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി 8
മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  4.10  കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ വനിവനിധ പദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന

(2) 2011-12  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില തനിരുവനനപുരന,  മലെപ്പുറന,
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  എന്നശ  ജനില്ലകേളനിലലെ  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  10.81
കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ വനിവനിധ പദ്ധതനികേള പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(3) 2011-12,  2013-14,  2014-15  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി
നബക്ടോര്ഡനിലന ഗക്ടോമശണ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യവനികേസന ഫണന്
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ
വനികേസന  പദ്ധതനികേള  സനസക്ടോനലമക്ടോട്ടക്ടോലകേയുള  മതദ്യ
ഗക്ടോമങ്ങളനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  160  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ
പദ്ധതനിക്കന് സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് അനുമതനി നലകേനി പദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തശകേരനിച്ചുവരുന.

(4) 2013-14  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  13-ാം  ധനകേക്ടോരദ്യ  കേമശഷലന
മക്ടോതൃകേക്ടോ മതദ്യഗക്ടോമപദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി 6 മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില
14.10 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യവനികേസന പദ്ധതനികേള, 9
തശരകദശ  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോയനി  25.17  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  10
ഫനിഷറശസന്  സ്കൂള പുനരുദ്ധക്ടോരണന,  5  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കകേക്ടോളനനി  പുനരുദ്ധക്ടോരണന  എന്നശ  പദ്ധതനികേളക്കന്
സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അനുമതനി  നലകേനി.  പദ്ധതനികേള
പൂര്ത്തശകേരണഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.

(5) 2014-15  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  'ഭൂരഹനിത  ഭവനരഹനിത
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന് ഭവന  പദ്ധതനി'യനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി
സനസക്ടോനലമട്ടക്ടോലകേയുള  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനിലള  ഭൂരഹനിതരുന

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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ഭവനരഹനിതരുമക്ടോയ  450  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കുടുനബങ്ങളക്കന്
ഭൂമനിവക്ടോങ്ങനി ഭവനന നനിര്മനിചന് നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  48.75  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ പദ്ധതനിക്കന് സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് അനുമതനി നലകേനിയനിരുന.
വലെനിയതുറ മതദ്യഗക്ടോമത്തനില 8 ഫ്ളക്ടോറ്റുകേള നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തശകേരനിചന്
ലലകേമക്ടോറ്റെന ലചയ്തുകേഴെനിഞ. കേണ്ണൂര് അഴെനിക്കരയനില 27ഫ്ളക്ടോറ്റുകേള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള പ്രക്ടോരനഭ നടെപടെനികേള ആരനഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(6) 2015-16,  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനിലെക്ടോയനി  ലതലരലഞ്ഞെടുത്ത
27  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനില  സനസക്ടോന  ബഡ്ജറ്റെനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി
49.84 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

(7) ഫഷന്  ഫനിഷന്  ടു  ആള  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  3.90  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ  ഇന്സുകലെറ്റെഡന്  കബക്ടോകന്  ഘടെനിപ്പെനിച  ഓകട്ടക്ടോറനിക്ഷ,  ഇരുചക
വക്ടോഹനങ്ങള,  ഇന്സുകലെറ്റെഡന്  ടക്കന്  എന്നനിവ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്
വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനുള പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി.

(8) ആഴെക്കടെല മതദ്യബനന പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി 2.68 കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ ആഴെക്കടെല മതദ്യബനന ഉപകേരണങ്ങള ഗുണകഭക്ടോ
ക്തക്ടോക്കളക്കന് വനിതരണന ലചയ്തു.

(9) കേടെല സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി 1.00 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ
കേടെല  സുരക്ഷക്ടോ  ഉപകേരണങ്ങള  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  വനിതരണന
ലചയ്തു.

(10) കേട്ടമരന  കമക്ടോകട്ടക്ടോലലറകസഷന്  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  ഗുണ
കഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് എഞനിന്  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന്  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്  1.23  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകുകേയുന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന ലചയ്തു.

വക്ടോടെക്ടോനപ്പെളനി ബശചന് കറക്ടോഡന് നനിര്മക്ടോണന

264(2336) ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ബശചന്  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണന,  അറ്റെകുറ്റെ  പണനികേള  എന്നനിവയന്
ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെന് ഫണന് നലകേക്ടോറുകണക്ടോ;

(ബനി) മണലൂര് മണ്ഡലെത്തനിലലെ തകേര്നകേനിടെക്കുന്ന വക്ടോടെക്ടോനപ്പെളനി ബശചന് കറക്ടോഡന്
ഫനിഷറശസന്  വകുപ്പെനിലന  ഫണന്  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  പുനര്  നനിര്മനിക്കക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെനിലന  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  തശരകദശകറക്ടോഡുകേള
ഒഴെനിലകേയുള  ബശചന്  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണന,  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേള  എന്നനിവയന്
ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെന് ഫണന് നലകേക്ടോറുണന്.

(ബനി)  വക്ടോടെക്ടോനപ്പെളനി ജനഗ്ഷനനിലനനിനന ബശചനികലെയ്ക്കുള കറക്ടോഡന് ഫനിഷറശസന്
വകുപ്പെനിലന ഫണന് ഉപകയക്ടോഗനിചന് പുനര്നനിര്മനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കേകമക്ടോളങ്ങളുലടെ നവശകേരണന

265(2337) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മക്ടോകവലെനിക്കര  മണ്ഡലെത്തനില  നൂറനക്ടോടെന്,  ചുനക്കര,  തഴെക്കര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലലെ
മതദ്യകേകമക്ടോളങ്ങളുലടെ നവശകേരണത്തനിനന് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
പ്രസ്തുത കേകമക്ടോളങ്ങള നവശകേരനിക്കുന്നതനിനന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മതദ്യബനന  വകുപ്പെനിലന  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  മക്ടോകവലെനിക്കര
നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറ്റെ  കശഷന  അനുമതനി
നലകേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  മക്ടോകവലെനിക്കര  മണ്ഡലെത്തനില  നൂറനക്ടോടെന്,  ചുനക്കര,  തഴെക്കര  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലലെ
മതദ്യക്കകമക്ടോളങ്ങളുലടെ നവശകേരണത്തനിനക്ടോയുള പദ്ധതനികേള ഏലറ്റെടുത്തന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.
തകദശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  കകേരളത്തനിലടെനശളന  മതദ്യ
മക്ടോര്ക്കറ്റുകേള നവശകേരനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേള വരുന വര്ഷങ്ങളനില ഏലറ്റെടുത്തന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മതദ്യബനന  വകുപ്പെനിലന  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  മക്ടോകവലെനിക്കര
നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറ്റെകശഷന  പുതനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
നക്ടോളനിതുവലര ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടനിലല്ലങനിലന മതദ്യസമൃദ്ധനി പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി 256
ലഹകര് സലെത്തന് ശുദ്ധജലെ മതദ്യക്കൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുനണന്.

മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ കുട്ടനികേലള ദലത്തടുക്കുന്ന പദ്ധതനി

266(2338) ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .    അന്വര്  സക്ടോദത്തന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) മരണമടെഞ്ഞെ മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ കുട്ടനികേലള ദലത്തടുക്കുന്ന പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
851/2019
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള എലനല്ലക്ടോന, ഇതനിലന രൂപ കരഖ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന തയ്യക്ടോലറടുപ്പുകേള എടുത്തനിട്ടുണന്;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  മരണമടെഞ്ഞെ മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ കുട്ടനികേലള ദലത്തടുത്തന് ഉന്നത
വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസന നലകുന്ന പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഒരു  വനിദദ്യക്ടോര്തനിക്കന്  ഉന്നത  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസത്തനിനക്ടോയനി  പ്രതനിവര്ഷന
പരമക്ടോവധനി  75,000  രൂപ  വലര  ലചലെവന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്ന  ടെനി  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന
വനിദദ്യക്ടോര്തനിയുലടെ ആഹക്ടോരന, വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസലചലെവന്,  തക്ടോമസലചലെവന്  എന്നനിവയന്  തുകേ
നശക്കനിവചനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഇഫൗ  പദ്ധതനിലയക്കുറനിചന്  എല്ലക്ടോ  മതദ്യഗക്ടോമങ്ങളനിലന  ആവശദ്യമക്ടോയ
പ്രചക്ടോരന നലകുന്നതനിനുന അര്ഹരക്ടോയവലര കേലണത്തുന്നതനിനുമക്ടോയനി തശരകദശ ജനില്ലക്ടോ
ഫനിഷറശസന്  ഓഫശസര്മക്ടോലര ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ മക്കളക്കന് വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലെദ്യന

267(2339) ശശ  .    എസന്  .    ശർമ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  മക്കളക്കന്  ലെഭനികക്കണതക്ടോയ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
ആനുകൂലെദ്യന  ലെഭനിക്കുന്നതനില  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കനരനിടുന്ന  കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ലപ്രക്ടോഫഷണല  കകേക്ടോഴ്സുകേള  പഠനിച്ചുലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ഈ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്
യഥക്ടോസമയന ടസപ്പെനന് ലെഭനിക്കക്ടോത്തതു മൂലെമുള ബുദ്ധനിമുട്ടന് ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില രജനികസര്ഡന്   മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ
മക്കളക്കന്  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസക്ടോനുകൂലെദ്യന  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  10  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  2405-00-
800-92-12 (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)  എന്ന ശശര്ഷകേത്തനില വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നതനിനക്ടോല
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ആദദ്യഗഡുവക്ടോയനി  330  ലെക്ഷന  രൂപയുന  രണക്ടോന  ഗഡുവക്ടോയനി  253  ലെക്ഷന  രൂപയുന
അവസക്ടോന  ഗഡുവക്ടോയനി  417  ലെക്ഷന  രൂപയുന  ജനില്ലക്ടോ  ഓഫശസര്മക്ടോര്ക്കന്
അനുവദനിച്ചുനലകുകേയുണക്ടോയനി.   കൂടെക്ടോലത  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില  15
കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  SDG  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.
അര്ഹരക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  ലസപനന്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ ജശവനിത സക്ടോഹചരദ്യന

268(2340) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ :
ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് :
ശശ  .   എന  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :
ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേടെലെനിലന  അവകേക്ടോശന  കേടെലെനില  മശന്  പനിടെനിക്കുന്ന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്
ഉറപ്പെന്  വരുത്തുവക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  എങനില  ഇതനിനക്ടോയനി  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള എലനക്ടോലക്കലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  തശരകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലടെ  ജശവനിത  സക്ടോഹചരദ്യന  ലമചലപ്പെടുത്തക്ടോനുന
ജശവനിത നനിലെവക്ടോരന ഉയര്ത്തക്ടോനുമക്ടോയനി എലനക്ടോലക്ക പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്;

(സനി)  തശരകദശ  കമഖലെയനിലലെ  പക്ടോര്പ്പെനിടെ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന
ആകരക്ടോഗദ്യ-  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലെയനിലലെ  പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന
ലചയ്യക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേടെലെനിലന  അവകേക്ടോശന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
തരത്തനില നനിയമനനിര്മക്ടോണന നടെത്തുന്നതനിനുകവണനിയുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  മതദ്യലെഭദ്യത  കുറവള  പഞ്ഞെമക്ടോസങ്ങളനില  ജശവനിതലചലെവനിനന്  സക്ടോമത്തനികേ
സഹക്ടോയന  ലെഭനിക്കക്ടോവന്ന  തരത്തനില  സമക്ടോദദ്യ  സമക്ടോശസക്ടോസ  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
നനിലെവനില  ഇഫൗ  പ്രകേക്ടോരന  അനുവദനിചനിരുന്ന  2,700  രൂപ  4,500  രൂപയക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. ഭവനരഹനിതരക്ടോയ മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്
ഭവനനനിര്മക്ടോണന,  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  ഭവനങ്ങളുലടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണന,  തശരകദശലത്ത
ആകരക്ടോഗദ്യ  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  ലമചലപ്പെടുത്തുകേ,  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ  800
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  വക്ടോസകയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  വശടെന്  വയ്ക്കുന്നതനിനന്  3  ലസനന്  വലര



804 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

വസ്തു വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള പദ്ധതനി,  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി കകേക്ടോളനനികേളുലടെ നവശകേരണന,
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  യുവതനികേളക്കന്,  ലതക്ടോഴെനില  ലലനപുണദ്യന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
തശരലലനപുണദ്യ പദ്ധതനി,  ലതക്ടോഴെനില  സനരനഭങ്ങള ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനി,
തണല  പദ്ധതനി  എന്നനിവ  തശരകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലടെ  ജശവനിത  നനിലെവക്ടോരന
ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേളക്ടോണന്.

(സനി)  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കമഖലെയനില  സമ്പൂര്ണ്ണ  പക്ടോര്പ്പെനിടെന  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടന്
ഭവനരഹനിതരക്ടോയ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്  2600  വശടുകേളുന  ഭൂരഹനിതരക്ടോയ
മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളനില 800 കപര്ക്കന് വശടെന് വയ്ക്കുന്നതനിനന് ഭൂമനി വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള
പദ്ധതനിയുന  ഇഫൗ  വര്ഷന  നടെപ്പെക്ടോക്കനിവരുന.   ഇതനിനക്ടോയനി  10,000  ലെക്ഷന  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്. സര്ക്കക്ടോര്  ഭൂമനിയനികലെക്ടോ സസകേക്ടോരദ്യ വദ്യക്തനികേളനിലനനിന്നന് ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന
ഭൂമനിയനികലെക്ടോ കകേരള സനസക്ടോന തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന പക്ടോര്പ്പെനിടെ
സമുചയന  പണനിയുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കദശശയ  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി
കക്ഷമനനിധനിയുലടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി സനസക്ടോനത്തന്  800  വശടുകേള യൂണനിറ്റെനിനന്  2
ലെക്ഷന രൂപ നനിരക്കനില നലകുന്നതനിനന് പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന
അനുമതനിക്കക്ടോയനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  ആകരക്ടോഗദ്യ  പ്രശ്നങ്ങള
കേലണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  ആകരക്ടോഗദ്യ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെ  നവശകേരണവന  മതദ്യ
ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി  കുടുനബക്ടോനഗങ്ങളക്കന്  ആകരക്ടോഗദ്യ  പരനികശക്ടോധന,  കബക്ടോധവലക്കരണ
കേദ്യക്ടോമ്പുകേള എന്നനിവ നടെത്തുന്നതനിനുന പദ്ധതനിയുണന്.

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലെയനിലലെ  പനികന്നക്ടോക്കക്ടോവസ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  പട്ടനികേജക്ടോതനി/
പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  നലകുന്ന  അകത  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള  മതദ്യകമഖലെയനിലന
നലകേനിവരുന.  ഫനിഷറശസന്  വകുപ്പെനിലന കേശഴെനില കഹക്ടോസല സഫൗകേരദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനിയ
10  ലലഹസ്കൂളൂകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത  8-ാം  കക്ടോസനിലനനിനള
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  ലകേക്ടോഴെനിഞകപക്ടോക്കന്  തടെയുന്നതനിനന്  90%-ത്തനില  കൂടുതല
ഹക്ടോജരുള  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  രക്ഷകേര്ത്തക്ടോവനിനന്  പ്രതനിവര്ഷന  1,000  രൂപ
നലകുന്നതനിനുള പദ്ധതനിയുന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ  കമഖലെയനിലലെ
അടെനിസക്ടോനസഫൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനന്  പ്രകതദ്യകേ  പരനിഗണന  നലകേനിയുന  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  10,  12,  കക്ടോസ്സുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ
മക്കളക്കക്ടോയനി  കേരനിയര്  ലലഗഡന്സുന  12-ാം  തരന  പൂര്ത്തനിയക്ടോയ  കുട്ടനികേളക്കന്
ലമഡനിക്കല  എന്ടന്സന്  പരനിശശലെനവന  ബനിരുദന  എടുത്തവര്ക്കന്  പനി.എസന്.സനി,
ബക്ടോങന് കകേക്ടോചനിനഗന്, സനിവനില സര്വശസന്  കകേക്ടോചനിനഗന്  എന്നനിവയുന  ആദദ്യ  ഘട്ടലമന്ന
നനിലെയനില  മലെപ്പുറന,  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലകേളനിലലെ  ലലഹസ്കൂളുകേളനില  പഠനിക്കുന്ന
ലപണ്കുട്ടനികേളക്കന് ലലസക്കനിള അനുവദനിക്കുന്ന  പദ്ധതനിയുന നടെപ്പെക്ടോക്കനിവരുന.
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269(2341) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വക്കന,  അഞ്ചുലതങ്ങന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേലള  തമനില  ബനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
കേക്ടോയനിക്കര  പക്ടോലെന  നനിര്മനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  നടെപടെനികമങ്ങള  ഏതന്
ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി ഹക്ടോര്ബര്-എഞനിനശയറനിനഗന് വകുപ്പെന് എന്തു
തുകേയുലടെ എസനികമറ്റെക്ടോണന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പക്ടോലെന  നനിര്മക്ടോണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  ആവശദ്യമക്ടോയനി  വരുന്ന  ഭൂമനി
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന് ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗന് വകുപ്പെന് ഫണന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ എന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  വക്കന,  അഞ്ചുലതങ്ങന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേലള തമനില  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന
കേക്ടോയനിക്കര  പക്ടോലെന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന  പക്ടോലെത്തനിലന  അകപ്രക്ടോചന്  കറക്ടോഡന്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന അഞ്ചുലതങ്ങന് വനികല്ലജനിലനനിനന 13.355 ആര് സലെവന വക്കന
വനികല്ലജനിലനനിനന 20.396 ആര് സലെവന ആവശദ്യമക്ടോണന്.  ടെനി രണ വനികല്ലജുകേളനില
നനിനന  ആലകേ  33.751 ആര്  സലെത്തനിനക്ടോയനി  50,59,410  രൂപയുലടെ     ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല
ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗന്   വകുപ്പെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.

(ബനി) നബക്ടോര്ഡന് പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി ടെനി പക്ടോലെന നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
2012  നനിരക്കന്  പ്രകേക്ടോരന  1,925.00  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  എസനികമറ്റെന്  ഹക്ടോര്ബര്
എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിരുന.  സലെന  ലെഭദ്യമക്ടോയവമക്ടോത്രന  നബക്ടോര്ഡനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  ലകേക്ടോടുത്തക്ടോല  മതനിലയന്നക്ടോണന്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുളതന്.
സലെന ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന  മുറയന്  നനിലെവനിലള  ലഷഡന്യൂള  നനിരക്കനില  പുതുക്കനിയ
എസനികമറ്റെന് ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗന് വകുപ്പെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  വക്കന കേക്ടോയനിക്കര പക്ടോലെന നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി ആവശദ്യമക്ടോയ  33.751
ആര്  സലെന  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  50,59,410  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനിക്കുള
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെനിലന  പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.
റവനന്യൂ വകുപ്പെന്  മുകഖനയക്ടോണന് ലെക്ടോനന് അകേസനിസനിഷനുള തുകേ അനുവദനിക്കുന്നതന്.
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270(2342) ശശ  .    എസന്  .    ശർമ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെന്  മുഖക്ടോനരന  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
ഭരണക്ടോനുമതനി  ലെഭനിച  ടവപ്പെനിന്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഏലതല്ലക്ടോന  പ്രവൃത്തനികേളക്ടോണന്
ഇനനിയുന പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലള  ഓകരക്ടോ  പ്രവൃത്തനികേളുന  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിലലെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന
എന്തുലകേക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയ ലലവപ്പെനിന്  ഫനിഷന്  ലെക്ടോനനിനഗന്  ലസനറനിലനയുന
ഞെക്ടോറയല  അകേസക്ടോകേളചര്  ലടയനിനനിനഗന്  ലസനറനികനയുന  നനിര്മക്ടോണപ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവക്ടോനുണന്.  കൂടെക്ടോലത  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയ  49  തശരകദശകറക്ടോഡുകേളനില
15 കറക്ടോഡുകേളുലടെ പ്രവര്ത്തനികേളുന പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവക്ടോനുണന്.

(ബനി) 1. ലലവപ്പെനിന് മതദ്യന കേരയടുപ്പെനിക്കല കകേന്ദ്രന:-

45.70 ലെക്ഷന രൂപയന് ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയ ലലവപ്പെനിന് മതദ്യന
കേരയടുപ്പെനിക്കല കകേന്ദ്രത്തനിലന  ഡ്രെഡ്ജനിനഗന്  ഒഴെനിലകേയുള
പ്രവൃത്തനികേള 31-8-2012-നകേന  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിരുന.  ഫണന്
അനുവദനിച്ചു നലകേനിയതനിലലെ കേക്ടോലെതക്ടോമസവന തകദശവക്ടോസനികേളുലടെ
എതനിര്പ്പുന  ഉണക്ടോയനിരുന്നതനിനക്ടോല  ഡ്രെഡ്ജനിനഗന്  പ്രവൃത്തനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ല.

2. ഞെക്ടോറയല അകേസക്ടോകേളചര്  ലടയനിനനിനഗന്  ലസനറനിലന നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
ദര്ഘക്ടോസനിനന് അനഗശകേക്ടോരന നലകകേണതുണന്.  ഇക്കക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോരനിലന
പരനിഗണയനിലെക്ടോണന്.

3. ലലവപ്പെനിന്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  ഉളലപ്പെട്ട  ഭരണക്ടോനുമതനി
നലകേനിയ  49  തശരകദശ  കറക്ടോഡുകേളനില  15  കറക്ടോഡന്  പ്രവൃത്തനികേളക്ടോണന്
പൂര്ത്തനിയക്ടോകുവക്ടോനുളതന്. കേക്ടോലെതക്ടോമസന സനബനനിച വനിശദക്ടോനശന
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗന് വകുപ്പെന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതക്ടോയ
നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനികേള

271(2343) ശശ  .    കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

2011-2016  കേക്ടോലെഘട്ടത്തനില  ലകേക്ടോചനി,  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെങ്ങളനില
ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടന്ലമനന്  മുഖക്ടോനരന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയതുന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതുമക്ടോയ  കറക്ടോഡന്,  കേലങന്  ഉളലപ്പെലടെയുള  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവൃര്ത്തനികേലള സനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

2011-16  കേക്ടോലെയളവനില  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ലകേക്ടോചനി  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെങ്ങളനില
ഹക്ടോര്ബര്  എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെന്  മുകഖന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയതുന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതുമക്ടോയ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  വനിശദക്ടോനശന  യഥക്ടോകമന
അനുബനന (എ ) ആയുന(ബനി) ആയുന കചര്ക്കുന.*

പക്ടോലെങ്ങളുലടെ നനിര്മക്ടോണ പ്രവൃത്തനികേള

272(2344) ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പരുത്തനിയൂര്,  ലകേക്ടോല്ലനകകേക്ടോടെന്  പ്രകദശലത്ത  പുതനിയ  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത  അവസ  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  പ്രസ്തുത  പണനികേളുലടെ
നനിര്മക്ടോണപ്രവൃത്തനികേള ഉടെന് ആരനഭനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) വനിഴെനിഞ്ഞെന തുറമുഖന പ്രവൃത്തനികേള തുടെരുന്നതുലകേക്ടോണന് മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്
മശന്പനിടെനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യത്തനില ലപക്ടോഴെനിയൂര്,  പരുത്തനിയൂര് ഫനിഷനിനഗന്
ഹക്ടോര്ബര് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പരുത്തനിയൂര് ലകേക്ടോല്ലനകകേക്ടോടെന്  പ്രകദശത്തന് രണന്  പക്ടോലെങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണവമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ട വനിവരങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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1. NABARD  RIDF  XIX  സശമനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  കുളത്തൂര്
പഞക്ടോയത്തനിലലെ ലവളമണല പക്ടോലെത്തനിനക്ടോയനി 228.00 ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.  തുടെര്ന്നന് 0.94 ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ  ഇന്ലവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി.
പക്ടോലെത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  അകപ്രക്ടോചന്
കറക്ടോഡനിനുള  സലെന  പഞക്ടോയത്തന്  ഏലറ്റെടുത്തന്  നലകേനിയക്ടോല
ഉടെന്തലന്ന ദര്ഘക്ടോസന് ക്ഷണനിചന് നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

2. NABARD  RIDF  XIX  സശമനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  കുളത്തൂര്
പഞക്ടോയത്തനിലലെ  കക്ഷത്ര  നടെപ്പെക്ടോലെത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി
175.00 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.  0.84
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ ഇന്ലവസനികഗഷന് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി.
പക്ടോലെത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  സലെന  പഞക്ടോയത്തന്  ഏലറ്റെടുത്തന്  ഹക്ടോര്ബര്
എഞനിനശയറനിനഗന്  വകുപ്പെനിനന്  ടകേമക്ടോറനി  നലകേനിയക്ടോല  ഉടെന്
തലന്ന ദര്ഘക്ടോസന് ക്ഷണനിചന് നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  ലപക്ടോഴെനിയൂര്  പരുത്തനിയൂര്  ഫനിഷനിനഗന്  ഹക്ടോര്ബര്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്
മുകന്നക്ടോടെനിയക്ടോയനി  അകനസഷണ ഗകവഷണ പ്രവൃത്തനികേള  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  63.00
ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അകനസഷണ  ഗകവഷണ  പ്രവൃത്തനികേള
ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.

കേടെലകേയറ്റെലത്ത പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനന് റശലട്ടയ്നനിനഗന്  വക്ടോള

273(2345) ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയുലടെ  വടെകക്ക  അറ്റെന  ലചല്ലക്ടോനന  അതനിര്ത്തനി  മുതല
അനകേക്ടോരനഴെനി  വലരയുള  പ്രകദശത്തന്  അടെനിയടെനിയുണക്ടോകുന്ന  കേടെലകേയറ്റെലത്ത
പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കേടെലഭനിത്തനിക്കന്  പുറകേനില  റശലടെയ്നനിനഗന്  വക്ടോള  ലകേട്ടുന്നതനിനുന
ലഡ്രെയനികനജന്  സനവനിധക്ടോനന  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ഒരു  സമഗ  പദ്ധതനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന് തശരകദശ വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന് നനിര്കദശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആയതനിനന്  എത്രയുന  കവഗന  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനി,  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരളത്തനിലന  കേടെലത്തശരസനരക്ഷണവന  മതദ്യലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ
പുനരധനിവക്ടോസവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  സമഗമക്ടോയ  ഒരു  പദ്ധതനി  രൂപശകേരനിക്കുവക്ടോന്
സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുന.

(ബനി)  കമലപ്രസക്ടോവനിച  പദ്ധതനി  രൂപകരഖ  ലെഭദ്യമക്ടോയതനിനുകശഷന  തുടെര്നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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274(2346) ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര് ഉടെമസതയനില ഉള തരനിശു ഭൂമനികേളനില കേശുമക്ടോവനിന് ടത
വച്ചു പനിടെനിപ്പെനിക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന;

(ബനി)  കേശുവണനി  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  ഭവനങ്ങളനില  സലെലെഭദ്യതക്കന്  അനുസരനിചന്
കേശുമക്ടോവനിന് ടതകേള വച്ചു പനിടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കകേരളക്ടോകസറ്റെന് കേശുമക്ടോവന് കൃഷനി വനികേസന ഏജന്സനിയുലടെ കനതൃതസത്തനില
കേശുമക്ടോവന് കൃഷനി ലചയ്തുവരനികേയക്ടോണന്.  എന്നക്ടോല  കേശുവണനി  വദ്യവസക്ടോയക്ടോവശദ്യത്തനിനന്
കതക്ടോട്ടണനി തകദശശയമക്ടോയനി ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര്  ഉടെമസതയനിലള
തരനിശു ഭൂമനികേളനില വനിപുലെമക്ടോയ രശതനിയനില കേശുമക്ടോവന് കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിലനക്കറനിചന്
ആകലെക്ടോചനിക്കുന്നതനിനന്  വനന,  കൃഷനി,  തകദശസസയനഭരണ  വകുപ്പുമനനിമക്ടോരുമക്ടോയുന
വകുപ്പെന്  തലെവന്മക്ടോരുമക്ടോയുന  ചര്ച  നടെത്തനിയതനിനുകശഷന  സനയുക്തമക്ടോയനി  പദ്ധതനി
നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുനണന്.  കൂടെക്ടോലത ഡക്ടോന ലലസറ്റുകേളുലടെ കേരയനിലള
ഭൂമനി ഇതനിനക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുന്നതനിലനക്കറനിച്ചുന ആകലെക്ടോചനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.

(ബനി)  കേശുവണനിലത്തക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  ഭവനങ്ങളനില സലെലെഭദ്യതയനുസരനിചന്
കേശുമക്ടോവനിന് ലലതകേള വച്ചുപനിടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്

കേശുവണനി വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷകനയുന കേക്ടോലപ്പെകനികനയുന അധശനതയനിലള
ഫക്ടോകറനികേള

275(2347) ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .   എലകദക്ടോസന് കുന്നപ്പെനിളനി :
ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേശുവണനി വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷലനയുന കേക്ടോലപ്പെകനിലനയുന അധശനതയനിലള
പൂട്ടനിയനിട്ടനിരുന്ന ഫക്ടോകറനികേള എന്നക്ടോണന് തുറന്നന് പ്രവര്ത്തനിചതന്;

(ബനി)  കതക്ടോട്ടണനി  ഇറക്കുമതനി  സനബനനിചന്  ഏലതങനിലന  പുതനിയ  കേരക്ടോര്
ഒപ്പുവചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് ഒരു ലമടനികേന് ടെണ് കതക്ടോട്ടണനി ഇറക്കുമതനി
ലചയതന്  എന്തു  തുകേയക്ടോയനിരുന;  പുതനിയ  കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരന  ഒരു  ലമടനികേന്  ടെണ്
കതക്ടോട്ടണനി എന്തു തുകേയക്ടോണന് ഇറക്കുമതനി ലചയ്യുന്നതന്?
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ഉത്തരന

(എ)  കകേരള  സനസക്ടോന  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷലന  അധശനതയനിലള
ഫക്ടോകറനികേള  17-8-2016  മുതലന  കേക്ടോലപ്പെകനിലന  നനിയനണത്തനിലള ഫക്ടോകറനികേള
22-8-2016 മുതലന തുറന്നന് പ്രവര്ത്തനന പുനരക്ടോരനഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  കേരക്ടോര്  ഒപ്പെന്  വചനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല
ഗവണ്ലമനന്  അനുവക്ടോദകത്തക്ടോലടെ  ഇറക്കുമതനി  ലചയ  കതക്ടോട്ടണനി  ലടെന്ഡര്  വനിളനിചന്
കലെക്ടോക്കല പര്കചസക്ടോയനി വക്ടോങ്ങനിയക്ടോണന് ഉല്പക്ടോദനന പുനരക്ടോരനഭനിചതന്.

(സനി)  കേനികലെക്ടോഗക്ടോമനിനന്  111  രൂപയുന  Tax  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള വനിലെയന്  1000
MT  കേശുവണനി  ആണന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  അവസക്ടോനമക്ടോയനി
വക്ടോങ്ങനിയതന്.  ഇകപ്പെക്ടോള കേനികലെക്ടോഗക്ടോമനിനന്  142  രൂപ 25  ലലപസയുന ടെക്ടോകന  (9.36 %
ഇനകപക്ടോര്ട്ടന് ഡന്യൂട്ടനിയുന)  ഉളലപ്പെലടെയക്ടോണന് കലെക്ടോക്കല പര്കചസന് നടെത്തനിയതന്. കേക്ടോലപ്പെകനില മുന്
സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  ഇറക്കുമതനി  ലചയ  കതക്ടോട്ടണനി  വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടനില്ല.   എന്നക്ടോല
ഇറക്കുമതനി  ലചയതന്  ടെണ്ണനിനന്  USD.1435 നന്  ആണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള ഏകേകദശന  USD.
1567-നക്ടോണന് IVC ഒറനിജനിന് കതക്ടോട്ടണനി വക്ടോങ്ങനിയതന്.

ഫനിഷറശസന് സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ

276(2348) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
മതദ്യബനനവന ഹക്ടോര്ബര് എഞനിനശയറനിനഗുന കേക്ടോഷന്യൂ വദ്യവസക്ടോയവന വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഫനിഷറശസന്  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ  ഒരു  ഉപകകേന്ദ്രന  പയ്യന്നൂരനില
സക്ടോപനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ട നനികവദനന ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഫനിഷറശസന്  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ  ഉപകകേന്ദ്രന  പയ്യന്നൂരനില
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി) ഉത്തര കകേരളത്തനില ഫനിഷറശസന് സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ ഒരു ഉപകകേന്ദ്രന
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള സക്ടോധദ്യതകേള പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

 (നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത  2152,  2165,  2170,  2180,  2186,  2204,  2221,
2226,  2252,  2253  എന്നശ  നമര്  കചക്ടോദദ്യങ്ങളുലടെ  ഉത്തരങ്ങള  എഡനിറ്റെനിനഗന്
ബ്രക്ടോഞനില ലെഭദ്യമല്ല.)
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(iii) 7-10-2016-ലലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട്ട കചക്ടോദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള

വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ കവഗത നനിയനനിക്കക്ടോന് സസശകേരനിച്ചുവരുന്ന നടെപടെനികേള

1 (*271) ശശ  .   പനി  .   ഉടബദുള :
ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന കുഞ്ഞെന് :
ശശ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി :
ശശ  .    ലകേ  .    എന  .    ഷക്ടോജനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള കുറച്ചുലകേക്ടോണവരുന്നതനിനുകദശനിചന്  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന
നനിയമങ്ങളനില മക്ടോറ്റെന  വരുത്തുന്നതനിനന്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് രൂപലപ്പെടുത്തനിയ കഭദഗതനി
നനിര്കദശങ്ങള സനബനനിച വനിവരങ്ങള സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനന്  ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങളനിലലപ്പെടുന്നവലര  രക്ഷലപ്പെടുത്തക്ടോന്  ശമനിക്കുന്നവലര
നനിയമക്കുരുക്കനില  അകേലപ്പെടുത്തുന്ന  മുന്കേക്ടോലെ  വദ്യവസകേള  ലെഘൂകേരനിക്കക്ടോന്
വരുത്തുന്ന കഭദഗതനികേളുലടെ പൂര്ണ്ണ രൂപന ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ അപകേടെകേരമക്ടോയ വനിധത്തനിലള കവഗത നനിയനനിക്കക്ടോന്
സസശകേരനിച്ചുവരുന്ന നടെപടെനികേള എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ)  ഉണന്.  നനിലെവനിലലെ  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  നനിയമത്തനിലള  പനിഴെ  തുകലെക്ടോന
കുറവക്ടോയതനിനക്ടോല  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  നനിയമന  അനുസരനിക്കുന്നതനില  ലലഡ്രെവര്മക്ടോര്
വനിമുഖത  കേക്ടോണനിക്കുനലവനന  തദസക്ടോര  അപകേടെങ്ങള  കൂടുനലവനമുളതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പനിഴെ  സനഖദ്യകേളനില
വര്ദ്ധനവന്  ഏര്ലപ്പെടുത്തനിലക്കക്ടോണന്   കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.   തുടെര്ചയക്ടോയനി
അപകേടെങ്ങളുന   നനിയമലെനഘനങ്ങളുന  നടെത്തുന്ന ലലഡ്രെവര്മക്ടോരുലടെ  ലലലെസന്സനില
ആയതന്  കരഖലപ്പെടുത്തനി  ലലലെസന്സന്  റദക്ടോക്കക്ടോനുള  നനിര്കദശങ്ങളുന  പുതനിയ
കഭദഗതനിയനില അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  നനിര്ദനിഷ്ട കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന നനിയമ കഭദഗതനി ബനില്ലനിലലെ
43-ാം ഖണ്ഡമനുസരനിചന് 134 എ എനള ഒരു പുതനിയ വകുപ്പെന് അവതരനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.
ആയതുപ്രകേക്ടോരന  യക്ടോലതക്ടോരു   സക്ടോമത്തനികേ  തക്ടോത്പരദ്യങ്ങളുമനില്ലക്ടോലത  സസകമധയക്ടോ
അപകേടെസലെത്തന്,  അപകേടെത്തനിലലപ്പെട്ടവര്ക്കന്  ലലവദദ്യസഹക്ടോയകമക്ടോ,  അല്ലക്ടോത്ത
സഹക്ടോയകമക്ടോ ലചയ്യുകേ,  അപകേടെത്തനിലലപ്പെട്ടവലര അടെനിയനരമക്ടോയനി ആശുപത്രനിയനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള  ഗതക്ടോഗത  സഹക്ടോയന  നലകുകേ  തുടെങ്ങനിയ  കസവനങ്ങളനില
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ഏര്ലപ്പെടുന്നവലര  'Good Samaritan'  എന്നക്ടോണന് വനികശഷനിപ്പെനിചനിട്ടുളതന്.  നനിര്ദനിഷ്ട
കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  നനിയമ  കഭദഗതനി  ബനില്ലനിലലെ  134  എ  (1)  പ്രകേക്ടോരന  ലലവദദ്യ
സഹക്ടോയകമക്ടോ,  മറ്റെന് സഹക്ടോയകമക്ടോ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന സമയത്തന് ഗുഡന് സമരനിറ്റെലന അശദ്ധ
ലകേക്ടോണന്  അപകേടെത്തനിലലപ്പെട്ട  വദ്യക്തനിക്കന്  പരുകക്കക്ടോ  മരണകമക്ടോ  സനഭവനിക്കുകേയക്ടോലണങനില
ഗുഡന്  സമരനിറ്റെലനതനിരക്ടോയനി  സനിവനിലപരകമക്ടോ  കനിമനിനലപരകമക്ടോ   ആയ നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കക്ടോന് പക്ടോടുളതല്ല. നനിര്ദനിഷ്ട കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന നനിയമ കഭദഗതനി ബനില്ലനിലലെ
134 എ(2) പ്രകേക്ടോരന, ഗുഡന് സമരനിറ്റെലന കചക്ടോദദ്യന ലചയ്യുന്നതനികനക്ടോ പരനികശക്ടോധനയ്കക്കക്ടോ കവണ
നടെപടെനികമങ്ങള അകദഹലത്ത സനബനനിച വദ്യക്തനി വനിവരങ്ങള ലവളനിലപ്പെടുത്തുകേ
തുടെങ്ങനിയ കേക്ടോരദ്യങ്ങള സനബനനിചന് കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് ചട്ട നനിര്മക്ടോണന നടെകത്തണതക്ടോണന്.

(സനി) വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ അമനിത കവഗത നനിയനനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്:

1. എല്ലക്ടോ  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസുകേളനിലന  സശഡന്  ഗവര്ണര്
ഘടെനിപ്പെനിചന്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത,  കസജന്
കേക്ടോകരദ്യജുകേളനിലന ലഹവനി വക്ടോഹനങ്ങളനിലന സ്കൂള വക്ടോഹനങ്ങളനിലന
ടെനിപ്പെര്  വക്ടോഹനങ്ങളനിലന  സശഡന്  ഗവര്ണര്  നനിര്ബനമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
നവനബര്  ഒനമുതല  മറ്റു  ലചറുകേനിടെ  വക്ടോഹനങ്ങളനിലന  ആയതന്
ഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള നനിയമനനിര്മക്ടോണന നടെക്കുകേയക്ടോണന്.

2. സശഡന്  കടസറുകേള,  ലമക്ടോലലബല  എന്കഫക്ടോഴന്ലമനന്  സസക്ടോഡന്
എന്നനിവ ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള വക്ടോഹന പരനികശക്ടോധനകേളനിലന ഓഫശസന്
തലെങ്ങളനില  നടെത്തുന്ന  ലചക്കനിനഗുകേളനിലന  അമനിത  കവഗതയനികലെക്ടോടുന്ന
വക്ടോഹനങ്ങളലക്കതനിലര കേര്ശന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുനണന്.

3. കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെനിലന ആഭനിമുഖദ്യത്തനില ലലഡ്രെവര്മക്ടോര്ക്കന്
നലകേനിവരുന്ന  പരനിശശലെന  പരനിപക്ടോടെനികേളനില  അമനിതകവഗതലക്കതനിലര
അവകബക്ടോധന സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി പ്രകതദ്യകേ ശദ്ധ പതനിപ്പെനിക്കുനണന്.

4. മദദ്യപനിച്ചുന  അശദ്ധമക്ടോയുന  വക്ടോഹനന  ഒക്ടോടെനിക്കുന്നവരുലടെ   ലലലെസന്സന്
കേണലകേട്ടുകേ,  സലസന്ഷന്,  പനിഴെ  ഇഫൗടെക്ടോക്കല  തുടെങ്ങനിയ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ജനില്ലക്ടോതലെങ്ങളനില  സശഡന്  കടസറുകേള  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന  കമഖലെക്ടോ
തലെത്തനില അതദ്യക്ടോധുനനികേ റഡക്ടോര് സനവനിധക്ടോനമുള  ഇനര്ലസപ്റ്റെറുകേള
ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുന  വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ  അമനിതകവഗത  കേണപനിടെനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  വക്ടോഹനക്ടോപകേടെങ്ങളുലടെ
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സക്ടോന്ദ്രത കൂടെനിയ ബക്ടോക്കന് കസക്ടോട്ടുകേള  കേലണത്തനി ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്
വകുപ്പെന്  മുതലെക്ടോയ  മറ്റെന്  വകുപ്പുകേളുലടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി  തനിരുത്തല
നടെപടെനികേളുന സസശകേരനിച്ചുവരുന. കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള നനിയനനിക്കുന്നതനിനുന
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  പ്രവര്ത്തനന  കൂടുതല  ഫലെവത്തക്ടോയനി
നടെത്തുന്നതനികലെക്കുന  വകുപ്പെനിലന  എന്കഫക്ടോഴന്ലമനന്  വനിഭക്ടോഗന
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത  മഴെക്കക്ടോലെത്തനിനന്  മുകന്നക്ടോടെനിയക്ടോയനി
പ്രകതദ്യകേ  പ്രശ-മണ്സൂണ്  പരനികശക്ടോധനകേളുന  നടെത്തനിവരുനണന്.
'കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷയക്ടോയനി  ഒരു  ദശകേന'  എന്ന  കലെക്ടോകേക്ടോകരക്ടോഗദ്യ
സനഘടെന  ആഹസക്ടോനന  ലചയ പരനിപക്ടോടെനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കകേരള
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ  ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
കബക്ടോധവത്കേരണ പരനിപക്ടോടെനി നടെത്തനിവരുന.  കൂടെക്ടോലത ഗതക്ടോഗത
നനിയമലെനഘകേലര  കേലണത്തുന്നതനിനുന  അമനിത  കവഗതയനിലന
അലെക്ഷദ്യമക്ടോയുന വക്ടോഹനകമക്ടോടെനിക്കുന്നവലര  പനിടെനികൂടുന്നതനിനുന പനിഴെ
ചുമത്തുന്നതനിനുന കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെന്  വനിവനിധ സലെങ്ങളനില
നനിരശക്ഷണ കേദ്യക്ടോമറകേള സക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനത്തന് മുഴുവന്
പബനികേന് ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന് വക്ടോഹനങ്ങളനിലന ജനി.പനി.എസന്. അധനിഷനിത
നനിരശക്ഷണ സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിലന ആദദ്യഘട്ടമക്ടോയനി
എല്ലക്ടോ സസകേക്ടോരദ്യ ബസുകേളനിലന ടെനി സനവനിധക്ടോനന സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള
പദ്ധതനി അവസക്ടോന ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്. 

കേര്ഷകേ കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷലന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

2 (*272) ലപ്രക്ടോഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശശ  .   എന  .   എന  .   മണനി :
ശശ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :
ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  കേര്ഷകേ  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അവകലെക്ടോകേനന ലചയ്യക്ടോറുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേമശഷന്  ഇകപ്പെക്ടോള  എലനല്ലക്ടോന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണന്
നടെത്തുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേര്ഷകേ  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷന്  പുനരുജശവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  കേടെ
ലക്കണനിയനിലെക്ടോയ കേര്ഷകേര്ക്കന്  ആശസക്ടോസന  നലകുന്നതനിനുന  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലണക്ടോയ  സക്ടോമത്തനികേ  തകേര്ച  കേക്ടോരണന
കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ കേര്ഷകേര്ക്കന്  18-1-2007-നുമുമക്ടോയനി സഹകേരണ സനഘന/മറ്റെന്
ബക്ടോങ്കുകേളനിലനനിനന എടുത്തനിട്ടുള വക്ടോയ്പയന് കകേരള കേര്ഷകേ കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷന്
ചട്ടങ്ങളക്കുന  നനിയമങ്ങളക്കുന  വനികധയമക്ടോയനി  കേടെക്ടോശസക്ടോസന  നലകേനിവരുന.
കേക്ടോര്ഷനികേ പ്രതനിസനനി ബക്ടോധനിച വയനക്ടോടെന് ജനില്ലയനില 2011 ഒകകക്ടോബര് 31 വലരയുള
വക്ടോയ്പകേള കേടെക്ടോശസക്ടോസത്തനിനന് പരനിഗണനിച്ചുവരുന. കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ കേര്ഷകേരുലടെ
കേക്ടോരദ്യത്തനില  കേമശഷന്  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  നനിയമന  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനില
സക്ടോധദ്യമക്ടോയ ഇടെലപടെല നടെത്തുകേയുന  ജപ്തനി നടെപടെനികേളക്കന്  കസ അനുവദനിക്കുകേയുന
തുടെര്ന്നന് അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കന് കേടെക്ടോശസക്ടോസന അനുവദനിക്കുകേയുന ലചയ്യുന.

(സനി)  കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ആശസക്ടോസന  നലകുന്നതനികലെയക്ടോയനി
കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷലന കേക്ടോലെക്ടോവധനി 2015 കമയന്  21 മുതല മൂനവര്ഷകത്തക്കന് കൂടെനി
ദശര്ഘനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്. 

നക്ടോളനികകേര കൃഷനി സനരക്ഷണന

3(*273) ശശ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :
ശശ  .   എസന്  .   ശർമ :
ശശ  .   ബനി  .   സതദ്യന് :
ശശ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദശപന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നക്ടോളനികകേര കൃഷനി സനരക്ഷണത്തനിനക്ടോയനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പദ്ധതനികേള
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത ഉല്പന്നലമന്ന നനിലെയനില കകേര കേര്ഷകേര്ക്കന് പ്രതശക്ഷകയകേനിയ നശര
കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി  എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;  അതു  പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  എന്തു
പദ്ധതനിയക്ടോണന് ആസൂത്രണന ലചയനിട്ടുളതന്;

(സനി)  പചകത്തങ്ങ സനഭരണന ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  നടെത്തക്ടോന് കൃഷനിഭവനുകേളക്കന്
സക്ടോധദ്യമക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ചകേനിരനിയുന ചകേനിരനികചക്ടോറുന അനദ്യസനസക്ടോനങ്ങളനില നനിന്നന് ഇറക്കുമതനി
ലചയ്യുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ആലെപ്പുഴെയനിലന  സമശപ  ജനില്ലകേളനിലലമങനിലന  കൃഷനി
ഭവനുകേള  വഴെനി  ലതക്ടോകണക്ടോടു  കൂടെനിയ  പചകത്തങ്ങ  സനഭരനിചന്  സസയന  സഹക്ടോയ
സനഘങ്ങളുലടെ  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  കതങ്ങ  ലപക്ടോതനിചന്  ലതക്ടോണന്  സനഭരണന
നടെത്തുന്നതനിലനക്കുറനിചന് പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ) സമഗ നക്ടോളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി കസര് അടെനിസക്ടോനത്തനില
കകേരഗക്ടോമന  എന്ന  സനസക്ടോനക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനി  2016-17  വര്ഷന  സനസക്ടോനത്തന്
എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  500  ലഹകര്വശതന  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള  30  കകേരഗക്ടോമങ്ങള  54  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്   പ്രകദശങ്ങളനിലെക്ടോയക്ടോണന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  സനകയക്ടോജനിത വനിള പരനിപക്ടോലെന മുറകേള സസശകേരനിചന്  നക്ടോളനികകേര
കൃഷനി  സനരക്ഷണവന  അഭനിവൃദ്ധനിലപ്പെടുത്തലമക്ടോണന്  പദ്ധതനിയനിലൂലടെ  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.
4500  ലെക്ഷന  രൂപയക്ടോണന്  ബഡ്ജറ്റെനില  ഇലക്കക്ടോല്ലന  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  നശക്കനി
വചനിരനിക്കുന്നതന്.  തടെന  തുറക്കല,  കേളനനിയനണന,  പുതയനിടെല,  ലതക്ടോണടുക്കല,
കുമക്ടോയ  വസ്തുക്കള,  മഗശഷദ്യന  സളകഫറ്റെന്,  ലലജവരക്ടോസവളങ്ങള,  ജശവക്ടോണുവളന,
സസദ്യസനരക്ഷണ വസ്തുക്കള ഇവ നലകുകേ,  ഇടെവനിള  കൃഷനി,  കരക്ടോഗബക്ടോധനിതമക്ടോയനി
ഉത്പക്ടോദനക്ഷമത  കുറഞ്ഞെ  ലതങ്ങുകേള  ലവട്ടനിമക്ടോറ്റെനി   പുതനിയ  ലതങ്ങനിന്  ലലതകേള
നടുകേ  എന്നശ  ഘടെകേങ്ങളക്കന്  ലമക്ടോത്തമക്ടോയനി  ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്   25000  രൂപ
കമത്തനില   ഒരു  കകേരഗക്ടോമത്തനിനന്  125  ലെക്ഷന  രൂപ  ധനസഹക്ടോയന  നലകുന.
കേര്ഷകേര്ക്കന്  ലതങ്ങുകേയറ്റെ യനങ്ങള  2000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  ഒരു
കകേരഗക്ടോമത്തനിനന്  80  എണ്ണനവലര നലകുന്നതനിനന്  1.6  ലെക്ഷന  രൂപയുന ജലെകസചന
സഫൗകേരദ്യന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്   ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്   25000  രൂപ നനിരക്കനില ഒരു
കകേരഗക്ടോമത്തനിലലെ  42  ലഹകറനികലെയക്ടോയനി  10.5  ലെക്ഷന  രൂപയുന  ലലജവളത്തനിലന
ലെഭദ്യത ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  15  കേകമക്ടോസന് യൂണനിറ്റുകേളക്കന്  ഒരു യൂണനിറ്റെനിനന്  10,000
രൂപ  നനിരക്കനില  ഒരു ഗക്ടോമത്തനില   15  യൂണനിറ്റുകേളക്കന്  1.5  ലെക്ഷന  രൂപയുന  ഒരു
ഗക്ടോമത്തനില ഒരു ലതങ്ങനിന്ലലത നഴറനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് 50,000 രൂപയുന നലകേനി
വരുന.  കൂടെക്ടോലത പദ്ധതനി നനിര്വഹണ ഒരുക്കങ്ങളക്കുന കബക്ടോധവത്കേരണത്തനിനുന
സനഘക്ടോടെന  ലചലെവകേളക്കക്ടോയനി  ഒരു  കകേരഗക്ടോമത്തനിനന്  10,000  രൂപയുന  ലപക്ടോതു
ആവശദ്യങ്ങളക്കുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കപ്രക്ടോജകന്  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഏലറ്റെടുത്തന്
കൂട്ടക്ടോയ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനന്  പഞക്ടോയത്തുതലെ കകേരസമനിതനിക്കക്ടോയനി
10 ലെക്ഷന രൂപയുന വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

(ബനി)  കകേര  കേര്ഷകേര്ക്കന്  പ്രതശക്ഷകയകേനിയ  നശര  ഉത്പക്ടോദകേര്  കനരനിടുന്ന
പ്രധക്ടോന പ്രതനിസനനികേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന: 

1. ലതങ്ങന് ലചത്തന് ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ ക്ഷക്ടോമന

2. ശശതശകേരണ സനവനിധക്ടോനങ്ങളുലടെ അഭക്ടോവനലകേക്ടോണന് ഗുണനനിലെവക്ടോര
ത്തനിലണക്ടോകുന്ന കുറവന്

3. നശരയനിലനനിനന  ഉകപക്ടോത്പന്നങ്ങള  ഉണക്ടോക്കുവക്ടോനുള  സക്ടോകങതനികേ
വനിദദ്യകേള ഉത്പക്ടോദകേള കവണത്ര പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുന്നനില്ല.
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4. ശക്തമക്ടോയ  വനിപണന ശനഖലെയുലടെ അഭക്ടോവന. 

സനസക്ടോനത്തന് നശര ഉത്പക്ടോദനവന വനിപണനവന ശക്തനിലപ്പെടുത്തു
ന്നതനിനക്ടോയനി  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന.  കകേരള കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ കനതൃതസത്തനില
ലതങ്ങനിലനനിനന   നശരയുലടെയുന  ലതങ്ങനിന്  പൂങ്കുലെയനിലനനിന്നന്
കകേരചക്കരയുലടെയുന  ഉത്പക്ടോദനന  സനബനനിചന്  ലഡകമക്ടോണ്കസ്ട്രഷനുന
പരനിശശലെനത്തനിനുമക്ടോയനി  ഒരു  ലലപലെറ്റെന്  കപ്രക്ടോജകന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
ഇഫൗ  കപ്രക്ടോജകനിലന  ലചലെവകേളക്കക്ടോയനി  130  ലെക്ഷന  രൂപ
കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയന് നലകേനിയനിട്ടുണന്. നശരയുലടെ വനിപണന
ചുമതലെ നക്ടോളനികകേര  വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന്  നലകേനിലക്കക്ടോണന്
ലചലെവകേളക്കക്ടോയനി 180 ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  ലവന്ഡനിനഗന്
ലമഷനിനനിലൂലടെയുന വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനിയുന നശരയുലടെ  വനിപണനന
നടെത്തനിവരുന.  നക്ടോളനികകേര വനികേസന കബക്ടോര്ഡനിലന കേശഴെനിലള
നക്ടോളനികകേര  ഉത്പക്ടോദകേ  ലസക്ടോലലസറ്റെനികേള/കേമനനികേള  എന്നനിവയനിലൂലടെ
നശര  ഉത്പക്ടോദനന  നടെത്തുനണന്.  ലലപലെറ്റെന്  കപ്രക്ടോജക്ടുമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ടന് നശര ലടെകശഷദ്യന്മേക്ടോര്ക്കുള പരനിശശലെന പരനിപക്ടോടെനികേള
കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ സനഘടെനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്. 

(സനി) സനസക്ടോനത്തന് ഇടുക്കനി ജനില്ല ഒഴെനിലകേയുള ജനില്ലകേളനിലലെ ലതരലഞ്ഞെടുത്ത
കൃഷനി ഭവനുകേളനിലൂലടെ  കകേരലഫഡനിലന സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  പചകത്തങ്ങ സനഭരണന
ഫലെപ്രദമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

(ഡനി) നനിലെവനില ലതക്ടോണന് കേളഞ്ഞെ പചനക്ടോളനികകേരമക്ടോണന് കൃഷനി ഭവനുകേളനിലൂലടെ
കകേരലഫഡന്  സനഭരനിച്ചുവരുന്നതന്.  ലതക്ടോകണക്ടോടുകൂടെനി  പചകത്തങ്ങ  സനഭരനിചന്  സസയന
സഹക്ടോയ സനഘങ്ങളുലടെ  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  ലതക്ടോണന് സനഭരണന നടെത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്. 

ലനലകൃഷനിക്കന് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന നലകേക്ടോന് നടെപടെനി

4(*274) ശശ  .   ലകേ  .   സുകരഷന് കുറുപ്പെന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ബക്ടോബു :
ശശ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :
ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനലകൃഷനി വര്ഷക്ടോകഘക്ടോഷന ഏതു വനിധന കൃഷനിക്കന് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനമക്ടോയനി
മക്ടോറ്റെക്ടോനക്ടോണന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്;  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കൃഷനി  വദ്യക്ടോപ്തനിയുന  ഉല്പക്ടോദന
ക്ഷമതയുന എങ്ങലന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ലനലകൃഷനി  കനരനിടുന്ന  മുഖദ്യപ്രശ്നങ്ങള  ഉയര്ന്ന  ഉല്പക്ടോദനലചലെവന
അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോയ  വനിലെയുമക്ടോയതനിനക്ടോല  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി,  മുന്  സര്ക്കക്ടോര്
നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനിയ ഗ്രൂപ്പെന് ഫക്ടോമനിനഗന് സമ്പ്രദക്ടോയന പുനനഃസക്ടോപനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  യനവലക്കരണന  അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയനിടെത്തന്  അതനിനുകവണ  യനങ്ങള
കൃഷനിഭവനുകേള മുകഖനകയക്ടോ സഹകേരണ സനഘങ്ങള മുകഖനകയക്ടോ ഏര്പ്പെക്ടോടെക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  കൃഷനിഭവനുകേളുലടെ  പങന്
തൃപ്തനികേരമക്ടോകണക്ടോ;  അലല്ലങനില  കേക്ടോരണലമനക്ടോലണന്നന്  പരനികശക്ടോധനിചന്  തനിരുത്തല
നടെപടെനിലയടുക്കുകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്): 

(എ) 1192 ചനിങ്ങന 1 മുതല 1193 ചനിങ്ങന 1 വലരയുള ഒരുവര്ഷന ലനല്ലനിലന
വര്ഷമക്ടോയനി  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  “നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്
നമ്മുലടെ അന്നന ”എന്ന ആശയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില
100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള   ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  2017
ഓണക്കക്ടോലെത്തന് കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങളക്കന്  സനസക്ടോനത്തുതലന്ന ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിചന്
അരനി നലകുകേ എന്ന ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ ഓകരക്ടോ ജനില്ലയനിലന ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില
100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വശതന  തുടെങ്ങുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദശനിക്കുനണന്.  സ്കൂള
കബുകേള,  യുവജനകബുകേള,  സര്ക്കക്ടോരനിതര  സനഘടെനകേള,  പഞക്ടോയത്തുകേള,
അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  വനനിതക്ടോ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേള,  സസക്ടോശയ
സനഘങ്ങള മുതലെക്ടോയവ മുകഖന നനിലെവനിലലെ ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന  വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന  നഗരങ്ങളനിലന  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോ
ഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന അതുവഴെനി അധനികകേക്ടോത്പക്ടോദനന സക്ടോധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന സര്ക്കക്ടോര്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില പുതനിയ ഉണര്വന് സൃഷ്ടനിചന് ആഭദ്യനരമക്ടോയനി
ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്  ഉഫൗന്നല  നലകേനിലക്കക്ടോണന്  അനുബന
കമഖലെകേലള  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  2016  ഓണന  മുതല  2017  ഓണന
വലരയുള കേക്ടോലെയളവന് ലനലവര്ഷമക്ടോയനി ആചരനിക്കുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് നമര്
124/2016/കൃഷനി  തശയതനി  11-8-2016  പ്രകേക്ടോരന  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  ലനലകൃഷനി
വനിസശര്ണ്ണന,  ഉത്പക്ടോദനന,  ഉത്പക്ടോദനക്ഷമത  എന്നനിവ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  തക്ടോലഴെ  വനിവരനിചനിട്ടുള  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനികേള
ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്

851/2019
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3. ലലവവനിധദ്യമക്ടോര്ന്ന  പരമരക്ടോഗത  ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ  കൃഷനിക്കുള
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന

4. പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി

5. കേരലനലകൃഷനി വനികേസനന

6. ലനലകൃഷനി ഉത്പക്ടോദന കബക്ടോണസന് (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി പദ്ധതനി (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി (NFSM)

ആര്.ലകേ. വനി.ലലവ. പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന (ലഹകറനിനന് 7500 രൂപ) 2000 ലഹകര്
സലെത്തന് തരനിശുനനിലെ ലനലകൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു
വരുന.  ലനലകൃഷനിയുലടെ വനിസ്തൃതനി  3  ലെക്ഷന ലഹകറക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന്
സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  ലെഭദ്യമക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  കേരപ്രകദശങ്ങളനിലന  കേരലനലകൃഷനി
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  തരനിശുകേനിടെക്കുന്ന  എല്ലക്ടോ  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനിലന  ലനലകൃഷനി
പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ
തരനിശുഭൂമനികേള മക്ടോപ്പെനിനഗന് നടെത്തനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
വരുന. റക്ടോണനി കേക്ടോയല, ലമത്രക്ടോന് കേക്ടോയല, ആറന്മുള എന്നനിവനിടെങ്ങളനില ലനലകൃഷനി
പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേളുന പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ലനലകൃഷനിയുലടെ ഉത്പക്ടോദന ലചലെവന് കുറയ്ക്കുകേ എന്ന ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെയക്ടോണന് ഗ്രൂപ്പെന്
ഫക്ടോമനിനഗന്   സമ്പ്രദക്ടോയന  1988-1989  വര്ഷന ആരനഭനിചതന്.  ഇഫൗ പദ്ധതനി ഇകപ്പെക്ടോഴുന
തുടെര്നവരുനണന്.  10 ലഹകര് മുതല 50 ലഹകറുന അതനിനുമുകേളനിലള  നനിലെങ്ങള
ഒരുമനിച്ചുകചര്ത്തന്  ഒരു  പക്ടോടെകശഖരസമനിതനി  രജനിസര്  ലചയന്   ഇഫൗ  സമനിതനി  മുഖക്ടോനരമക്ടോണന്
ഓകരക്ടോ  പക്ടോടെകശഖരത്തനിലനയുന  കൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  ലനലകൃഷനിയുലടെ  എല്ലക്ടോ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിചന്  ഒകര  സമയന  കേക്ടോര്ഷനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,
യനവത്കേരണന  ഉളലപ്പെലടെ  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതുവഴെനി  ഉത്പക്ടോദനലചലെവന്  20-40
ശതമക്ടോനന വലര കുറയ്ക്കുവക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന.

(സനി)  നനിലെവനില  കേക്ടോര്ഷനികേ  യനങ്ങള  കൃഷനിഭവന്,  ഗ്രൂപ്പെന്ഫക്ടോമനിനഗന്  സമനിതനികേള,
അകഗക്ടോസര്വശസന്  ലസനറുകേള,  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേര്മകസനകേള  എന്നനിവ  മുഖക്ടോനനിരന
കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഏര്പ്പെക്ടോടെക്ടോക്കുനണന്.  കേക്ടോര്ഷനികേ  യനങ്ങള,  സബ്മനിഷന്  ഓണ്
അഗനികേളചറല ലമക്കലലനകസഷന് എന്ന പദ്ധതനിയനിലൂലടെ ഗ്രൂപ്പെന്ഫക്ടോമനിനഗന്  സമനിതനികേളക്കുന
വദ്യക്തനികേളക്കുന  ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  500  ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്. 2016-17 വര്ഷന കദശശയഭക്ഷദ്യ
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സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ ലനലകേര്ഷകേര്ക്കന് സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില  കകേക്ടോകണക്ടോവശഡര്,  കസ്പ്രേയറുകേള,  കറക്ടോകട്ടക്ടോവശറ്റെറുകേള,  ലലത  നടെശല
യനങ്ങള, പമന്ലസറ്റുകേള മുതലെക്ടോയവ നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  36.75 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ
കകേന്ദ്രക്ടോനുമതനി  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  കൃഷനിഭവന്  മുഖദ്യ  പങ്കു
വഹനിക്കുനണന്.  പുതനിയ  സക്ടോകങതനികേവനിദദ്യകേള  കേര്ഷകേരനിലലെത്തനിക്കുകേ,  കൃതദ്യസമയത്തന്
ലനലകൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  മുലന്നക്ടോരുക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഓകരക്ടോ
കേക്ടോലെക്ടോവസയനുസൃതമക്ടോയനി  ലനലകൃഷനിക്കന്  കനരനികടെണനിവന്ന  കേശടെകരക്ടോഗബക്ടോധകേലളക്കുറനിച്ചുന
അവയുലടെ നനിവക്ടോരണ മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിച്ചുന  കേര്ഷകേര്ക്കന് നനിര്കദശങ്ങള നലകുന.
അതക്ടോതന്  സമയങ്ങളനില  കേര്ഷകേലന  പക്ടോടെത്തുകപക്ടോയനി  കേര്ഷകേര്  പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോകക്കണ
പരനിചരണങ്ങലളക്കുറനിചന് അവലര കബക്ടോധവക്ടോന്മേക്ടോരക്ടോക്കുന. ഉല്പക്ടോദനകശഷനി കൂടുതലള
വനിത്തനിനങ്ങള  മറ്റുത്പക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേള  എന്നനിവ  സമയബനനിതമക്ടോയനി  കേര്ഷകേര്ക്കന്
എത്തനിച്ചുലകേക്ടോടുക്കുന.  ലനലവയലകേളുലടെ  അനധനികൃത പരനിവര്ത്തനങ്ങള തടെയുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള യഥക്ടോസമയന സസശകേരനിക്കുന.  ഇത്തരത്തനില ലനലകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനി
പ്പെനിക്കുന്നതനിനുള  എല്ലക്ടോ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന  കൃഷനിഭവന്  തലെത്തനില  സസശകേരനിച്ചു
വരുനണന്. 

ലലജവകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ജനകേശയ പദ്ധതനികേള

5(*275) ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷന് :
ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരശന്ദ്രന് :
ശശ  .    എന  .    മുകകേഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പചക്കറനികേളനിലലെ  അമനിതമക്ടോയ  കേശടെനക്ടോശനിനനി  പ്രകയക്ടോഗന  കേണക്കനിലലെടുത്തന്
ടജവകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള  സര്ക്കക്ടോര്  പദ്ധതനികേളക്കുപരനിയക്ടോയനി
ജനകേശയ ഇടെലപടെകലെക്ടോലടെയുള പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലെയനിലലെ  ജനകേശയ  സനരനഭങ്ങളക്കന്  ഗുണകമന്മേയുള
വനിത്തന്,  വളന  എന്നനിവ  മനിതമക്ടോയ  നനിരക്കനില  ആവശദ്യക്ടോനുസരണന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോന്
എലനങനിലന സനവനിധക്ടോനമുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന സനരനഭകേരുലടെ ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ വനിപണനത്തനിനന്  ഏലതങനിലന
തരത്തനിലള കപ്രക്ടോതക്ടോഹന പദ്ധതനികേള നനിലെവനിലകണക്ടോ; ടജവകൃഷനി തക്ടോരതകമദ്യന
ലചലെവ  കൂടെനിയതക്ടോയതനിനക്ടോല  ഉല്പക്ടോദന  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനമക്ടോയനി  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ)  പചക്കറനികേളനിലലെ  അമനിതമക്ടോയ  കേശടെനക്ടോശനിനനി  പ്രകയക്ടോഗന  കേണക്കനിലലെടുത്തന്
ലലജവകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള
വനിജയകേരമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന. ജനകേശയ ഇടെലപടെകലെക്ടോലടെയക്ടോണന് പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.  ഇതനിനക്ടോയനി  കസറുകേള  രൂപശകേരനിചന്  നല്ല  കൃഷനി  മുറകേള
പക്ടോലെനിച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണന്  ലലജവകൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  നല്ല  കൃഷനി  മുറകേള
പക്ടോലെനിക്കുനകണക്ടോലയന്നന് മറ്റെന് കേര്ഷകേര്ക്കുന ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കുന കേചവടെക്കക്ടോര്ക്കുന
പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  അവസരന  നലകുനണന്.  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  പദ്ധതനികേളക്കുപരനിയക്ടോയനി
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ ധനസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെയുന ജനകേശയ ഇടെലപടെകലെക്ടോലടെയുന
ലലജവകൃഷനി പദ്ധതനികേള  വനിവനിധ പഞക്ടോയത്തുകേള വഴെനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുനണന്.
സനസക്ടോനത്തന്  50000  ലഹകര്  പ്രകദശത്തന്  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  ലലജവകൃഷനി
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.  ലലജവകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനി
പ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന്, മനിഷന് കഫക്ടോര് ഇനകഗറ്റെഡന്
ലഡവലെപ്ലമനന്  ഓഫന്  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  ധനസഹക്ടോയന
നലകേനിവരുന.

(ബനി)  2016-17-ലലെ  ലലജവകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹന  പദ്ധതനിയനിന്  കേശഴെനില
ലലജവവളന  കൃഷനിയനിടെത്തനിലത്തലന്ന  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ധനസഹക്ടോയന
നലകേനി  വരുന.   ഒരു കബക്ടോക്കനില  20  കേകമക്ടോസന്  യൂണനിറ്റുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
ഇതനില 10 ററല കേകമക്ടോസ്റ്റുന 10 ലവര്മനി കേകമക്ടോസ്റ്റുമക്ടോണന്. ററല കേകമക്ടോസന് ഒന്നനിനന്
5000  രൂപയുന  ലവര്മനി  കേകമക്ടോസന്   ഒന്നനിനന്  7500  രൂപയുമക്ടോണന്  ധനസഹക്ടോയന
നലകുന്നതന്.  ഗുണകമന്മേയുള വനിത്തന്  കൃഷനിവകുപ്പെനിലന  വനിവനിധ  ഫക്ടോമുകേളനിലനനിനന
കൃഷനിഭവനുകേളനിലനനിനന  ലെഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  കൂടെക്ടോലത  സര്ക്കക്ടോര്  തുടെങ്ങുവക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന
അകഗക്ടോബസക്ടോറുകേള  വഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കക്ടോവശദ്യമുള നടെശല വസ്തുക്കള, വനിത്തന്, വളന,
മറ്റെന് എല്ലക്ടോ യനസക്ടോമഗനികേളുന ഒരു കുടെക്കശഴെനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  ലലജവ  ഉത്പന്നങ്ങളുലടെ  വനിപണനത്തനിനന്  സനസക്ടോനത്തന്  60
ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  ലലജവ ഉത്പന്നങ്ങള ഇതുവഴെനി സനഭരനിചന്
വനില്പന  നടെത്തനിവരുന.  കൂടെക്ടോലത  നല്ല  കൃഷനി  മുറകേള  പക്ടോലെനിചന്  കൃഷനി  ലചയ്യുന്ന
തനിരലഞ്ഞെടുത്ത കസറുകേളക്കന് പചക്കറനികേള പക്ടോക്കറ്റുകേളനിലെക്ടോക്കനി വനില്പന നടെത്തുന്നതനിനന്  ഒരു
കസറനിനന്  3.00  ലെക്ഷന  രൂപ  വശതന  ധനസഹക്ടോയന  നലകുന.  കസര്
അടെനിസക്ടോനത്തനില ലലജവകൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനന് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനമക്ടോയനി  ഒരു ലഹകറനിനന്
3000 രൂപ ആനുകൂലെദ്യവന നലകുനണന്. 
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6(*276) ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .  നക്ടോണു :
ശശ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :
ശശ  .   കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് :
ശശ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷന്  കുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  28-3-2015-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  (പനി)  59/15/കൃഷനി  പ്രകേക്ടോരമുള
സനസക്ടോന  കേക്ടോര്ഷനികേ  വനികേസന  നയത്തനിലലെ  ഏലതല്ലക്ടോന  കേക്ടോരദ്യങ്ങള  ഇതുവലര
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കേക്ടോര്ഷനികേ വനികേസന നയന സമയബനനിതമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ) സനസക്ടോന കേക്ടോര്ഷനികേ വനികേസന നയത്തനില ശനിപക്ടോര്ശ ലചയനിട്ടുള കൃഷനി
വകുപ്പെനിലന  പുനര്നക്ടോമകേരണവന   കേര്ഷകേ  കക്ഷമകബക്ടോര്ഡനിലന  തതസത്തനിലള
അനഗശകേക്ടോരവന  നടെപ്പെനില  വരുത്തനി.  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  കേര്ഷകേരുലടെ  കക്ഷമവന
കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോത്പന്ന  വര്ദ്ധനവന  ലെക്ഷദ്യമക്ടോക്കനിയുള  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരനികേയക്ടോണന്.

(ബനി)  കേര്ഷകേ  കക്ഷമകത്തക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  ലപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗദ്യന,  പരനിസനിതനി
സനരക്ഷണന,  കേര്ഷകേര്ക്കന് മനികേച വരുമക്ടോനന എന്നനിവ ലെക്ഷദ്യമക്ടോക്കനിയുള  സമഗ
ലലജവകേക്ടോര്ഷനികേ നയന രൂപശകേരനിക്കുന്നതന് സനബനനിചന് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.

ഇ-കവസന്, ഖരമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള എന്നനിവയുലടെ സനസരണന

7 (*277) ലപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദന് ഹുടസന് തങ്ങള :
ശശ  .   ടെനി  .   എ  .   അഹമദന് കേബശര് :
ശശ  .   പക്ടോറക്കല അബ്ദുല്ല :
ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പരനിസനിതനിക്കന്  ഭശഷണനി  ഉയര്ത്തുന്ന  ഇ-കവസന്,  ഖരമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളുലടെ
കശഖരണത്തനിനുന  സനസരണത്തനിനുന  തകദശസസയനഭരണ  വകുപ്പെനിലന  കനതൃതസത്തനില
എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഇ-കവസന്  പരനിസനിതനിക്കന്  കദക്ടോഷകേരമക്ടോവക്ടോത്ത  വനിധന  റശ-ടസക്കനിള
ലചയ്യുന്നതനിനന്  സനസക്ടോനത്തനിനകേത്തന്  ഏലതങനിലന  കേമനനികേളക്കന്  ടലെസന്സന്
നല്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  എങനില  അവ  പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന്  പരനികശക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ;
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .    ജലെശല) :

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളുന ഇലെകകക്ടോണനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളുന
പരനിസനിക്കന്  കകേക്ടോട്ടന  വരക്ടോത്ത  നനിലെയനില  സനസരനിക്കുകേ  എന്ന  ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ
സര്ക്കക്ടോര് കശന് കകേരള കേമനനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനലത്ത ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള ഒരു
നനിശ്ചനിത തുകേയന് കശന് കകേരള കേമനനി സസശകേരനിക്കുകേയുന തുടെര്നള പുനര്ചനകമണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി രക്ടോജദ്യത്തനിലന ഇതരഭക്ടോഗങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അനഗശകൃത
സനഭരണ ശക്ടോലെകേളനികലെക്കന് അയയ്ക്കുകേയുന ലചയ്യുന.  പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യന കശഖരനിക്കുന്നതനിനുന
സനസരനിക്കുന്നതനിനുന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  തലെത്തനില  പക്ടോസനികേന്  ലഷ്രെഡനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  ശുചനിതസമനിഷന്  മുകഖന  സസശകേരനിച്ചുവരുന.
മക്ടോലെനിനദ്യപ്രശ്നന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേക്ടോണന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള
ഉറവനിടെ മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണ പദ്ധതനികേളക്ടോണന് പ്രധക്ടോനമക്ടോയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന്നതന്.
കകേന്ദ്രശകൃത പക്ടോന്റുകേളനില  എത്തലപ്പെടുന്ന  മക്ടോലെനിനദ്യത്തനിലന അളവന് കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
വശടുകേളകതക്ടോറുന  ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന്  പക്ടോന്റുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുമുള  നടെപടെനികേള
ശുചനിതസമനിഷലന സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.
കശന്  കകേരള  കേമനനി  മുകഖന  268  ടെണ്  ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  ഇകതവലര  സനസക്ടോനലത്ത
വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനിലനനിനന  കശഖരനിക്കുകേയുന ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ സനസരണത്തനിനുന
പുനര്ചനകമണത്തനിനുന വനികധയമക്ടോക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.  ഇകപ്പെക്ടോള പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തുടെര്നവരുന.  1994-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി  ആകനികലെയുന  2000-ലലെ  മുനനിസനിപ്പെല
കസക്ടോളനിഡന് കവസന്  (മക്ടോകനജന് ലമനന്  ആനന് ഹക്ടോന്ഡനിലെനിനഗന്)  റളസനിലലെയുന 2016-ലലെ
പക്ടോസനികേന്  കവസന് മക്ടോകനജന് ലമനന്  റളസനിലലെയുന വദ്യവസകേള പ്രകേക്ടോരന ഖരമക്ടോലെനിനദ്യ
സനസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സനസക്ടോനലത്ത  നഗരസഭകേളനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുനണന്. 1994-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി ആകനിലന ലസക്ഷന് 334(എ)-യനില
വദ്യവസ ലചയനിരനിക്കുന്നതു പ്രകേക്ടോരന ഉറവനിടെ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണത്തനിനക്ടോണന്  നഗരസഭകേള
പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന  നലകേനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  വരുന്നതന്.  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  അവ  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കലപ്പെടുന്ന
സലെത്തുതലന്ന  തരന  തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുന  ലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  സനസരനിക്കുന്നതനിനുന
ലപക്ടോതുമക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  പക്ടോന്റുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന  ലപക്ടോതുമക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ
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പക്ടോന്റുകേള ആധുനനികേവല്കരനിക്കുന്നതനിനുന അലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള പുനര്ചനകമണത്തനിനന് ലലകേ
മക്ടോറുന്നതനിനുന  ആയതനികലെക്കന്  തരനതനിരനിചന്  സനഭരനിക്കുന്നതനിനുമുള   ലമറ്റെശരനിയല
റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി   സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന  ദവമക്ടോലെനിനദ്യന  സനസരനിക്കുന്നതനിനന്
ലസപ്കറ്റെജന്  ടശറ്റെന്ലമനന്   സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുമുള  നനിര്കദശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുമുണന്.
ആയതനുസരനിച്ചുള  നടെപടെനികേള  അതക്ടോതന്  നഗരസഭകേള  ശുചനിതസമനിഷന്  മുകഖന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനമുണന്.

(ബനി)  ഇ-കവസന്  റശ-ലലസക്കനിള  ലചയ്യുന്നതനിനന്  സനസക്ടോനത്തനിനകേത്തന്
കേമനനികേളക്കന് ലലലെസന്സന്  നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

ലകേ.എസന്. ആര്.ടെനി.സനി. വരുമക്ടോനന

8 (*278) കഡക്ടോ  .   എന  .   ലകേ  .   മുനശര് :
ശശ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസക്ടോക്കന് :
ശശ  .    ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന :
ശശ  .    എന  .    ഉമര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്  അതനിലന  മൂലെധന  നനികക്ഷപത്തനിനന്
ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയ  വരുമക്ടോനന  ലെഭനിക്കുനകണക്ടോ  എന്ന  കേക്ടോരദ്യന  പരനികശക്ടോധനക്ടോ
വനികധയമക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദവനിവരന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  വരുമക്ടോനവന  ലചലെവന  തമനിലള  അനുപക്ടോതത്തനില  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
രൂപശകേരണന  മുതല  ഇകതവലര  ഉണക്ടോയനിട്ടുള  വദ്യതദ്യക്ടോസവന  അതനിനുള  കേക്ടോരണങ്ങളുന
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ&ബനി)  വരുമക്ടോന  കശക്ടോഷണന  സനബനനിച  കേക്ടോരദ്യങ്ങള  പലെകപ്പെക്ടോഴെക്ടോയനി
പഠന  വനികധയമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  2003-ല  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഒരു  ഉന്നതക്ടോധനികേക്ടോര  സമനിതനിലയ
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ നഷ്ടലത്തപ്പെറ്റെനി  അകനസഷനിക്കക്ടോന് ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുന
അതനുസരനിചന്  പ്രസ്തുത സമനിതനി  വനിശദമക്ടോയ പഠനന നടെത്തുകേയുന  32  നനിര്കദശങ്ങളടെങ്ങനിയ
ഒരു  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുന  അതനിന്പ്രകേക്ടോരമുള   മനിക്ക  നനിര്കദശങ്ങളുന
അനഗശകേരനിക്കുകേയുന  ലചയ്തു.  ടെനി  സമനിതനിയുലടെ  28  നനിര്കദശങ്ങള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
കൂടുതല  വനിശദമക്ടോയ  പഠനത്തനിനക്ടോയനി  CRISIL എന്ന ഏജന്സനിലയ നനികയക്ടോഗനിച്ചു.
2006-ല  ശശ.  സുശശല  ഖന്ന  എന്ന  സക്ടോമത്തനികേ  വനിദഗ്ദ്ധലനലക്കക്ടോണന്
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ നഷ്ടത്തനിലനനിന്നന് കേരകേയറ്റെക്ടോനുള പഠനന നടെത്തനിയനിരുന.
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2008-ല  അന്നലത്ത  ലചയര്മക്ടോന്  &  മക്ടോകനജനിനഗന്  ഡയറകര്  ശശ.  റ്റെനി.പനി.

ലസന്കുമക്ടോര്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുള  നനിര്കദശങ്ങള

സമര്പ്പെനിക്കുകേയുന പ്രസ്തുത നനിര്കദശങ്ങളക്കന് കസറ്റെന് പക്ടോനനിനഗന് കബക്ടോര്ഡന് അനഗശകേക്ടോരന

നലകുകേയുന  കേദ്യക്ടോബനിനറ്റെന്  സബ്കേമനിറ്റെനിലയ  നനികയക്ടോഗനിചന്  ഒരു  പുനരുദ്ധക്ടോരണ

പക്ടോകക്കജുണക്ടോക്കുവക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിക്കുകേയുന  ലചയ്തു.  11  നനിര്കദശങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയ

പുനരുദ്ധക്ടോരണ പക്ടോകക്കജനിനന്  സര്ക്കക്ടോര് അനഗശകേക്ടോരന നലകുകേയുന  അതനിലലെ മനിക്ക

നനിര്കദശങ്ങളുന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന ലചയ്തു. M/s. Varma & Varma

എന്ന സക്ടോപനലത്ത നനികയക്ടോഗനിചന്  കൂടുതല ആഴെത്തനിലള പഠനങ്ങള നടെത്തുകേയുന

അതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 2014-ല ഒരു പുനരുദ്ധക്ടോരണ പക്ടോകക്കജുണക്ടോക്കുകേയുന ആയതനില

പ്രധക്ടോന  നനിര്കദശങ്ങളനിലലെക്ടോന്നക്ടോയ  കൂടുതല  പലെനിശനനിരക്കനിലന  കുറഞ്ഞെ  കേക്ടോലെയള

വനിലളതുമക്ടോയ ലകേ.റ്റെനി.ഡനി.എഫന്.സനി.-യനിലനനിനള  1300 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ  വക്ടോയ്പ

9 വക്ടോണനിജദ്യ ബക്ടോങ്കുകേളുലടെ കേണ്കസക്ടോര്ഷദ്യന രൂപശകേരനിചന് കുറഞ്ഞെ പലെനിശ നനിരക്കനിലന

കൂടെനിയ  കേക്ടോലെയളവനിലമുള വക്ടോയ്പയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയുന  ലചയ്തു.  കൂടെക്ടോലത ലപന്ഷന്   വനിതരണന

സുഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് യക്ടോത്രക്ടോ ടെനിക്കറ്റെനികന്മേല ലസസന് ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുന

20  കകേക്ടോടെനി രൂപ  സര്ക്കക്ടോര് വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  പ്രതനിമക്ടോസന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്

നലകേനിവരനികേയുന ലചയനിരുന. (നനിലെവനില ഇഫൗ തുകേ 27.5 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്. )

പരനിസനിതനി സഫൗഹൃദ ലപക്ടോതുഗതക്ടോഗത സനവനിധക്ടോനന

9 (*279) ശശമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :

ശശമതനി ഇ  .   എസന്  .   ബനിജനികമക്ടോള :

ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് :

ശശ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ടടെസണ്  മക്ടോസര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) പരനിസനിതനി സഫൗഹൃദ ലപക്ടോതുഗതക്ടോഗത സനവനിധക്ടോനന ഒരുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി

എലനല്ലക്ടോന പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന്  സനി.എന്.ജനി.  അധനിഷനിത  ബസുകേള  ഓടെനിക്കുന്നതനിനന്

ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; പ്രസ്തുത പദ്ധതനിക്കുള ലചലെവന് ഏതന്

വനിധത്തനിലെക്ടോണന് കേലണത്തുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഏതന്  കമഖലെയനിലെക്ടോണന്  സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള ആദദ്യമക്ടോയനി  ഓടെനിക്കുന്നലതന്നന്

വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ)  പരനിസനിതനി  സഫൗഹൃദ ലപക്ടോതുഗതക്ടോഗത  സനവനിധക്ടോനന  ഒരുക്കുന്നതനിലന
ആദദ്യപടെനിലയകന്നക്ടോണന കകേരളപ്പെനിറവനി ദനിനമക്ടോയ നവനബര് 1 മുതല തനിരുവനനപുരന,
ലകേക്ടോല്ലന,  ലകേക്ടോചനി,  തൃശ്ശൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  കേണ്ണൂര്  എന്നശ  നഗരങ്ങളനില  ഇ-
റനിക്ഷകേളുലടെ  രജനികസ്ട്രഷന്  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  ലകേ.എസന്.
ആര്.ടെനി.സനി.-യനില  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനന്  300
കകേക്ടോടെനി രൂപ പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനിലനനിനന വക്ടോയ്പയക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്
2016-17-ലലെ  ബഡ്ജറ്റെനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനന  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നകതക്ടോലടെ
ലകേക്ടോചനി നഗരത്തനില പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയനി  പ്രസ്തുത ഇനനന ഉപകയക്ടോഗനിചന് ഓടെനിക്കക്ടോവന്ന
100  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസുകേള  നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന  കൂടെക്ടോലത  മറ്റെന്
സലെങ്ങളനില  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോലടെ  തനിരുവനനപുരന,
ലകേക്ടോല്ലന,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  എന്നശ നഗരങ്ങളനില  50  ബസുകേള വശതന
നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.   കൂടെക്ടോലത  ലതക്ടോട്ടനിലപ്പെക്ടോലെന
ഡനികപ്പെക്ടോയനില  9-9-2016  മുതല  ബകയക്ടോ  ഡശസല  ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണന്   ബസുകേള
ഒക്ടോടുന്നതന്.   കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  തലെകശ്ശേരനി,  കേണ്ണൂര്,  പയ്യന്നൂര് എന്നശ  ഡനികപ്പെക്ടോകേളനില
ബകയക്ടോ  ഡശസല  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ബസുകേള  ഓടെനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണന്.  കകേരള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില  ലകേ.എസന്.
ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനന്  300
കകേക്ടോടെനി രൂപ പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനിലനനിനന വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്. നടെപ്പുവര്ഷന 50 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് ലചലെവന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.

(സനി) എറണക്ടോകുളന കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനിയക്ടോണന്  തുടെക്കത്തനില സനി.എന്.ജനി. ബസുകേള
സര്വശസന് ആരനഭനിക്കുകേ.

ഹരനിത നഗരന പദ്ധതനി

10 (*280) ശശ  .   രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോന :
ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമക്ടോര് :
ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷനസശര് :
ശശ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഹരനിത  നഗരന  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  കവണ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യ
വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഇതനിന് പ്രകേക്ടോരന എത്ര സനി.എന്.ജനി. ബസുകേള നനിരത്തനിലെനിറക്കക്ടോനക്ടോണന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(ഡനി)  സനി.എന്.ജനി.  വക്ടോഹനങ്ങളനില നനിറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ ഡനിലസന്സനിനഗന്
യൂണനിറ്റുകേള സനസക്ടോനത്തന് എവനിലടെലയങനിലന സക്ടോപനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില ഇവ
എവനിലടെലയല്ലക്ടോന സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ)  ഹരനിതനഗരന  എന്ന  കപരനില  ഒരു  പദ്ധതനി  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
വനിഭക്ടോവനന ലചയനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല 2016-17 ബഡ്ജറ്റെനില ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ
1000  പുതനിയ സനി.എന്.ജനി.  ബസുകേള നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനന്  300  കകേക്ടോടെനി രൂപ
പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനിലനനിനന വക്ടോയ്പയക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന് പ്രസക്ടോവനിചനിട്ടുണന്.
നടെപ്പുവര്ഷന 50 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് ലചലെവന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.

(ബനി)  നനിലെവനില ലകേക്ടോചനിയനില ഇനനന ലെഭദ്യമക്ടോണന്.  എന്നക്ടോല സനി.എന്.ജനി.
ഡനിലസന്സനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള  സനസക്ടോനത്തന്  എവനിലടെയുന  സക്ടോപനിതമക്ടോയനിട്ടനില്ല.
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്  95  ശതമക്ടോനന  ഇനനന  നലകുന്നതുന   ലകേക്ടോചനിയനില
സനി.എന്.ജനി.-യുലടെ  വനിതരണക്ടോവകേക്ടോശന ലെഭനിചനിട്ടുളതുമക്ടോയ  M/s.  ഇനദ്യന് ഓയനില
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ആലവ  റശജനിയണല  വര്ക്കന്കഷക്ടോപ്പെനിലന
ലകേ.യു.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ആസക്ടോനമക്ടോയ കതവരയനിലന തനിരുവനനപുരന ആനയറയനിലന
ലകേക്ടോല്ലന, തൃശ്ശൂര്, കേണ്ണൂര്, തലെകശ്ശേരനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലന ഡനിലസന്സനിനഗന് യൂണനിറ്റുകേള
സക്ടോപനിചന്  ഇനന  വനിതരണന  നടെത്തുന്നതനിനുള  പ്രക്ടോരനഭ  നടെപടെനികേള  തുടെങ്ങനി
കേഴെനിഞ.

(സനി) കകേരള സര്ക്കക്ടോരനിലന 2016-17 ബഡ്ജറ്റെനില ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ
1000 പുതനിയ സനി.എന്.ജനി. ബസുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനന് 300 കകേക്ടോടെനി രൂപ  പ്രകതദ്യകേ
നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനിലനനിനന വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതക്ടോലണന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.
സനി.എന്.ജനി.  ഇനനന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോലടെ  ലകേക്ടോചനി നഗരത്തനില പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയനി
പ്രസ്തുത  ഇനനന  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ഓടെനിക്കക്ടോവന്ന 100  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസുകേള
നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന കൂടെക്ടോലത മറ്റെന് സലെങ്ങളനില സനി.എന്.ജനി.  ഇനനന ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നകതക്ടോലടെ
തനിരുവനനപുരന,  ലകേക്ടോല്ലന,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് എന്നശ നഗരങ്ങളനില  50
ബസുകേള വശതന നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
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(ഡനി)  സനി.എന്.ജനി.  വക്ടോഹനങ്ങളനില  നനിറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  ഡനിലസന്സനിനഗന്
യൂണനിറ്റുകേള  നനിലെവനില  കകേരളത്തനില  സക്ടോപനിതമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  2017  ജനുവരനികയക്ടോലടെ
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ആലവ റശജനിയണല വര്ക്കന്കഷക്ടോപ്പെനിലന   കതവരയനിലന
2017 ജൂണനില തനിരുവനനപുരന ആനയറയനിലന 2018 ലഫബ്രുവരനിയനില ലകേക്ടോല്ലത്തുന
2017  ഓഗസനില  കേണ്ണൂരനിലന  2018  മക്ടോര്ചനില  തൃശ്ശൂരുന  സനി.എന്.ജനി.   ഡനിലസന്സനിനഗന്
യൂണനിറ്റുകേള സക്ടോപനിചന് ഇനന വനിതരണന നടെത്തുന്നതനിനുള പ്രക്ടോരനഭ നടെപടെനികേള
M/s. ഇനദ്യന് ഓയനില കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് തുടെങ്ങനിക്കഴെനിഞ. 

അമന്യൂലസനന് പക്ടോര്ക്കുകേളനിലലെ സുരക്ഷ

11 (*281) ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .   എലകദക്ടോസന് കുന്നപ്പെനിളനി :
ശശ  .    കറക്ടോജനി  എന  .    കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിവനിധ  ആകഘക്ടോഷങ്ങകളക്ടോടെനുബനനിചന്  സസകേക്ടോരദ്യ  വദ്യക്തനികേളക്കന്
അമന്യൂസ് ലമനന്  പക്ടോര്ക്കുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  എലനങനിലന  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശന
നനിലെവനിലകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന അമന്യൂസ് ലമനന്  പക്ടോര്ക്കുകേളനിലലെ യനസക്ടോമഗനികേളുലടെ സുരക്ഷ
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള ഉത്തരവക്ടോദനിത്തന ആരനിലെക്ടോണന് നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയനിട്ടുളതന്;

(സനി) സുരക്ഷക്ടോപരനികശക്ടോധന സനബനനിചന് കേര്ശന നനിര്കദശന നലകുന്നതനിനുന
അപകേടെങ്ങള ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല) :

(എ)  ഉണന്.  അമന്യൂലസനന്  പക്ടോര്ക്കുകേള  സനിരമക്ടോയനി  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്
ലലലെസന്സന്  അനുവദനിക്കുന്നതന്  1961-ലലെ  കകേരള  കലെക്ടോക്കല  അകതക്ടോറനിറ്റെശസന്
എനര്ലടെയനിന്ലമനന് ടെക്ടോകന് ആകനിലലെ  3B  വകുപ്പെനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള വദ്യവസകേള
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്.  എന്നക്ടോല  തക്ടോത്കേക്ടോലെനികേക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില  അമന്യൂലസനന്  പക്ടോര്ക്കുകേള
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് ലെഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെന് പരനികശക്ടോധനിചന്
ഇപ്രകേക്ടോരമുള പക്ടോര്ക്കുകേലള വനികനക്ടോദത്തനിനുളതക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കനി അവയന്  1963-ലലെ
കകേരള ലപയനിസസന് ഓഫന്  പബനികേന്  റനികസക്ടോര്ട്ടന്  ആകന്,  കകേരള ലപയനിസസന് ഓഫന്
പബനികേന്  റനികസക്ടോര്ട്ടന്  റളസന്  1965  എന്നനിവയനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന
വദ്യവസകേള പ്രകേക്ടോരന അനുമതനി നലകേക്ടോവന്നതക്ടോണന്:
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Conditions under which licence may be granted-

No  license  shall  be  granted  under  the  Act  for  the  use  of  any
permanent building for public  resort or entertainment  unless-

(a) the building is provided on at least three of its sides with an open
space of not less than 6 meters in width or such greater width as
may be required by the Licensing Authority

(b) the caves of the building have a height of not less than 3 meters

(c) every door-way in the building  is not less than 2.4 meters in
height and 1.5 meters in width and

(d) the windows of the building  are of such dimension and number
and  in  such  situations  as  may  be  required  by  the  Licensing
Authority and the aggregate area of all the windows in each of
the places to which the public are admitted is not less than one-
tenth of the floor area thereof:

Provided that the Licensing Authority in consultation with the Health
officer, may

(i) Permit  the  use  of  extractors  or  other  artificial  means  of
ventilation  to provide for a sufficient supply of fresh air in the
building  in lieu of all or any of the windows required under
Clause(d); or

(ii) require such extractors or other artificial means of ventilation to
be provided in addition to the windows required under the said
clause.

ചട്ടന   34:-

Additional conditions for grant of license,-

Every license granted under the Act shall be subject to the following
additional conditions:

(i) No  fire  or  naked  light  shall,  under  any  circumstance,   be
allowed  inside the licensed premises.
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(ii) All swinging lights shall be suspended by metal wired or rods

(iii) No  inflammable   or  explosive  substance  such  as  petroleum,
kerosene  oil,  fire  works,  or  gun  powder  in  excess  of  the
quantity,  required  for  one  day's  use  shall  be  stored  upon  or
within the licensed premises.

(iv) The main doors, enumerated in column (4) of the license shall
always be left unfastened and unobstructed whilst the public are
using the licensed premises.

(v) No structural or material alteration shall be made in the licensed
premises  except  with  the  written  permission of  the  licensing
authority.

(vi) No leper  and no person suffering  from an open sore  or  any
loathsome, infectious or contagious disease shall be permitted
inside the licensed premises; If such a person is found in any
such premises, the licensee shall  immediately report the fact to
the nearest Health Officer, Health Inspector or other Officer not
below  the  rank  of  Health  Assistant  of  the  Health  Services
Department or to the licensing authority and the licensee shall at
his own cost take such steps as may be required by such officer
or authority to disinfect  the  place and to  prevent  the  further
spread of the infection.

(vii) The  licensed  premises  shall  not  be  kept  open  after  2  a.m.
Without special permission from the licensing authority.

(viii) The  licensing  authority  or  any  subordinate  officer  duly
authorised  by  the  licensing  Authority  officers  of  the  State
Government  exercising  control  or  supervision  over  the  local
authority, the Health Officer, the Health Inspector, the Health
Assistant having jurisdiction over the area, any Police Officer
specially deputed to keep order during any entertainment in the
licensed premises shall at all times have free access to the said
premises  to  see  whether  the  conditions  of  the  license  are
fulfilled.
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(ix) The  licensing  authority  may  add  such  other  conditions  not
inconsistent  with  these  rules  to  the  license  as  he  may deem
desirable in the interest of health and safety of the public.

(ബനി)  ബനലപ്പെട്ട തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനത്തനിലന ലസകട്ടറനിയനിലെക്ടോണന്
അമന്യൂലസനന് പക്ടോര്ക്കുകേളുലടെ യനസക്ടോമഗനികേളുലടെ സുരക്ഷ പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള
ഉത്തരവക്ടോദനിതസന നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോയനിട്ടുളതന്.

(സനി) ലലലെസന്സനിനഗന് അകതക്ടോറനിറ്റെനികേള അവരുലടെ അധനികേക്ടോര പരനിധനിയനിലള
പ്രകദശത്തന് സനിരമക്ടോകയക്ടോ  തക്ടോത്കേക്ടോലെനികേമക്ടോകയക്ടോ   നടെത്തലപ്പെടുന്ന വനികനക്ടോദങ്ങളക്കന്
നനിര്ബനമക്ടോയുന  ഇതുസനബനനിച ആകനിലന  ചട്ടങ്ങളനിലന വദ്യവസ ലചയനിട്ടുള
നനിബനനകേള  പക്ടോലെനിചന്  ലലലെസന്സന്  ഉറപ്പെക്ടോക്കണലമന്നന്  ബനലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ ലസകട്ടറനിമക്ടോര്ക്കന് കേര്ശന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയുലടെ പുനരുദ്ധക്ടോരണന

12 (*282) ശശ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശശ  .   എന  .   എന  .   മണനി :
ശശ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുന്ന  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലടെ  സമഗ  പുനരുദ്ധക്ടോ
രണത്തനിനക്ടോയനി ലചയ്യക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പക്ടോദനവന  ഉല്പക്ടോദനക്ഷമതയുന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  എലനക്ടോലക്ക
പദ്ധതനികേളുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പന്നങ്ങളക്കന്  നദ്യക്ടോയവനിലെ  ഉറപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  എലനക്ടോലക്ക
പദ്ധതനികേളുലണന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ)  സനകയക്ടോജനിത  കൃഷനിരശതനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുകേ  എന്നതക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന
നയന.  ഇതനിനക്ടോയനി  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  ഗുണകമന്മേയുള  നടെശല
വസ്തുക്കളുലടെ ഉത്പക്ടോദനവന വനിതരണവന  ഊര്ജനിതലപ്പെടുത്തുകേ, പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയ
സമശപനത്തനിലൂന്നനിയ യനവത്കേരണന സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോക്കുകേ,  കേര്ഷകേരുലടെകൂലടെ പങക്ടോളനിത്തമുള
കനരനിട്ടുള വനിപണന സനവനിധക്ടോനന ശക്തനിലപ്പെടുത്തുകേ,  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത ഉത്പന്നങ്ങള
നനിര്മനിചന് വനിതരണന നടെത്തനി ലമചലപ്പെട്ട വനിലെ ഉറപ്പെക്ടോക്കുകേ,  ഗുണകമന്മേയുന  സുരക്ഷയുന
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ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഗുണനനിലെവക്ടോര  പരനികശക്ടോധന  ശക്തനിലപ്പെടുത്തുകേ,  സനസക്ടോനലത്ത
സവനികശഷമക്ടോയ കേക്ടോര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങളക്കന്   വനിപണനന സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോക്കുകേ  എന്നശ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണന് നടെനവരുന്നതന്. ഇതനിനുപുറകമ പ്രകൃതനിയുലടെ സനതുലെനിതക്ടോവസ
നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുള നല്ല കൃഷനിമുറകേളക്കന് ഊന്നല നലകുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന
നടെനവരുന.  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനിക്ഷക്ടോമന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേര്മകസനകേള
രൂപശകേരനിചന്  കേര്ഷകേരുലടെ  കൃഷനിയനിടെത്തനില  കസവനന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉല്പക്ടോദനക്ഷമതയുന  ഉല്പക്ടോദനവന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  വനിളകേലള
അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനി തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെക്ടോക്കനിവരുന: 

1. ലനലകൃഷനി വനികേസനന

2. പചക്കറനി കൃഷനി വനികേസനന

3. നക്ടോളനികകേര വനികേസന പദ്ധതനി

4. വനിള ആകരക്ടോഗദ്യ പരനിപക്ടോലെനന

5. സുഗനവദ്യജനങ്ങളുലടെ  വനികേസനന

6. ലലഹലടെകേന് അഗനികേളചര്

7. മണ്ണനിലന ആകരക്ടോഗദ്യപരനിപക്ടോലെനവന ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കലന

8. കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മകസനയുലടെ കസവനന ഉറപ്പെക്ടോക്കല

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കന് നദ്യക്ടോയവനിലെ ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഉത്പന്നങ്ങള കനരനിട്ടന്
കശഖരനിക്കുന്നതനിനുന വനിപണനന നടെത്തുന്നതനിനുന കേര്ഷകേര്ക്കുകൂടെനി  പങക്ടോളനിത്തമുള
വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള  സക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത വനിപണനി വനിലെ കുറയുന്ന പക്ഷന
വനിലെസനിരത ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയുള വനിപണനി ഇടെലപടെല പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
കതങ്ങ, ലനലെന് ല്ല്, റബ്ബര് എന്നനിവയന് തക്ടോങ്ങുവനിലെ നനിശ്ചയനിചന് സനഭരനിച്ചുവരുന. 

പചകത്തങ്ങ സനഭരണ വനിലെയുലടെ കുടെനിശ്ശേനികേ

13  (*283) ശശ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   നക്ടോണു :
ശശ  .   കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് :
ശശ  .   കതക്ടോമസന് ചക്ടോണനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരലഫ ഡന്  മുകഖന  പചകത്തങ്ങ  സനഭരനിച  വകേയനില  ഇതുവലര
കേര്ഷകേര്ക്കന് നലകേക്ടോന് ബക്ടോക്കനിയുള തുകേ എത്രയക്ടോണന്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സനഭരണ  വനിലെ  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനന്  എലനങനിലന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈയനിനത്തനിലള  മുഴുവന്  കുടെനിശ്ശേനികേ  തുകേയുന  ഏതന്  തശയതനിയകേന
ലകേക്ടോടുത്തു തശര്ക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ) 7781.00 ലെക്ഷന രൂപ.

(ബനി&സനി)  സനഭരനിച പചകത്തങ്ങ കകേരലഫഡന് മുകഖന  സനസരണത്തനിനുന
മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത ഉത്പന്നങ്ങള നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോണന്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതന്.   എന്നക്ടോല
കേകമക്ടോള  വനിലെകയക്കക്ടോള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില  കശഖരനിചതനിനക്ടോല  ഇതനിനക്ടോയനി
കകേരലഫഡനിനുണക്ടോയനിട്ടുള  നഷ്ടന  നനികേത്തുന്നതനിനുന  കുടെനിശ്ശേനികേ  അടെനിയനരമക്ടോയനി
ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കകേരലഫഡനിലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള സനബനനിച പരക്ടോതനി  ഉണക്ടോയതനിലനത്തുടെര്ന്നന് കൃഷനിവകുപ്പെനിലലെ
വനിജനിലെന്സന്  ലസല  നടെത്തനിയ  അകനസഷണത്തനില  നനിരവധനിയക്ടോയ  കമകക്കടുകേളുലണന്നന്
കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടെര്ന്നന്  വനിജനിലെന്സന്  ആനന്  ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂകറക്ടോലയലക്കക്ടോണന്
അകനസഷണന നടെത്തുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്. പ്രസ്തുത നടെപടെനി കുടെനിശ്ശേനികേ
വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനില  കേക്ടോലെതക്ടോമസമുണക്ടോയനി.  കുടെനിശ്ശേനികേ  തശര്ത്തുലകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനി സര്ക്കക്ടോര് തലെത്തനില സസശകേരനിച്ചുവരുന. കൂടെക്ടോലത, ധനകേക്ടോരദ്യ സക്ടോപനങ്ങള മുകഖന
വക്ടോയ്പ ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി കുടെനിശ്ശേനികേ തശര്ക്കുന്നതനിലന പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേത പരനിഗണനിച്ചു വരുന. 

ടജവകേക്ടോര്ഷനികേ കകേരളന പദ്ധതനി

14 (*284) ശശ  .   എ  .   എന  .   ആരനിഫന് :
ശശ  .   എന  .   സസരക്ടോജന് :
ശശ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് 'ടജവ കേക്ടോര്ഷനികേ കകേരളന' പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില ടജവകൃഷനിയുലടെ കപ്രക്ടോതക്ടോഹനത്തനിനക്ടോയനി പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില
എലനല്ലക്ടോന കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണന് ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ടജവവളന,  ടജവ  കേശടെനക്ടോശനിനനി,  കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധ  കശഷനിയുള
വനിത്തനിനങ്ങള എന്നനിവയുലടെ  ഉത്പക്ടോദനന  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന
നടെപടെനികേള പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) ടജവകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി വശടുകേളനില കഗക്ടോബക്ടോഗുകേള
സജശകേരനിയ്ക്കുന്നതനിനന്  സഹക്ടോയന  നലകുന്നതനിനുള  പദ്ധതനി  ഉകണക്ടോ  എന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ)  ടജവ കേക്ടോര്ഷനികേ കകേരളന  എന്ന പദ്ധതനി കൃഷനി  വകുപ്പെന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.
കേഴെനിഞ്ഞെ ഇടെതുപക്ഷ മുന്നണനി സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് സനസക്ടോനത്തന് ടജവകൃഷനി
നയന  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുകേയുന  ആയതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  ടജവകൃഷനി
വദ്യക്ടോപനന  നടെത്തനി  വരുന.  നല്ല  കൃഷനിമുറകേള  പക്ടോലെനിച്ചുലകേക്ടോണന്  സുരക്ഷനിതമക്ടോയ
ഭക്ഷദ്യവസ്തുക്കള ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 277 കസറുകേള രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  എല്ലക്ടോ
ജനില്ലകേളനിലന  ടജവകൃഷനി  വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി  ടജവസകന്ദശ  കൃഷനിയക്ടോത്ര
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  ടജവകൃഷനിയനില  മനികേച  പ്രവര്ത്തനന  നടെത്തനിയ  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെന,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി,  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള  എന്നനിവയന്
അവക്ടോര്ഡന്  നലകേനി  വരുന.  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  ടജവകൃഷനി
കപ്രതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ബഡ്ജറ്റെനില  1000  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.
അതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന.  നല്ല കൃഷനി  മുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പക്ടോലെനിചന്  കസറുകേളനില  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന
പചക്കറനികേളക്കന്  ജനി.എ.പനി.  സര്ട്ടനിഫനികക്കഷന്  സഹനിതന  പ്രകതദ്യകേ  പക്ടോയനിനഗന്
കലെബലെനിനകഗക്ടോടുകൂടെനി റസനിഡനന്സന് അകസക്ടോസനികയഷനുകേളനില വനില്പന നടെത്തുന്നതനിനന്
ഒരു കസറനിനന് 3 ലെക്ഷന രൂപ വശതന ആലകേ 18 കസറുകേളക്കന് ധനസഹക്ടോയന നലകേനി
വരുന.

(ബനി&സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

(ഡനി)  ഉണന്.  സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  മട്ടുപ്പെക്ടോവനിലലെ
കൃഷനിയനിലൂലടെ  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  വനിവനിധയനിനന
പചക്കറനി ടതകേള നട്ടുപനിടെനിപ്പെനിച  25  കഗക്ടോബക്ടോഗുകേള വശതമുള യൂണനിറ്റുകേള  75%
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നലകേനി  വരുന.  2000  രൂപ  വനിലെവരുന്ന
കഗക്ടോബക്ടോഗന് യൂണനിറ്റെനിനന് 500 രൂപ കേര്ഷകേര് ഗുണകഭക്ടോക്തൃ വനിഹനിതമക്ടോയനി നലകേണന.
ഇഫൗ വര്ഷന (2016-17-ല) 40000 കഗക്ടോബക്ടോഗന് യൂണനിറ്റുകേളക്കക്ടോയനി 600 ലെക്ഷന രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇതുവലര  9038  കഗക്ടോബക്ടോഗന്  യൂണനിറ്റുകേള വനിതരണന ലചയ്തു
കേഴെനിഞ.  കൂടെക്ടോലത  മുന്  വര്ഷങ്ങളനില  കൃഷനിക്കക്ടോയനി  നലകേനിയ  കഗക്ടോബക്ടോഗുകേള
പുനരുജശവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  വനിത്തന്,  വളന,  ടതകേള  എന്നനിവയുന  കേര്ഷകേര്ക്കന്
നലകേനി വരുന. ഇതനിനക്ടോയനി 150 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

കക്ഷമലപന്ഷന്

15 (*285) ശശ  .   ജനി  .   എസന്  .   ജയലെക്ടോല :
ശശമതനി ഇ  .   എസന്  .   ബനിജനികമക്ടോള :
ശശ  .   ഇ  .   ടെനി  .   ടടെസണ് മക്ടോസര് :
ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  കക്ഷമലപന്ഷന്  വനിതരണന  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി
നടെക്കുനകണക്ടോലയന്നന് വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകേ;
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(ബനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേള  വശടുകേളനില  എത്തനിച്ചു  നലകുന്നതനിനന്
എലനക്ടോലക്ക കമശകേരണങ്ങളക്ടോണന് ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) കക്ഷമലപന്ഷന് ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെലയല്ലക്ടോന ആധക്ടോര് വനിവരങ്ങള ലെനിങന്
ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;  അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കന്  തലന്നയക്ടോണന്  കക്ഷമലപന്ഷന്  ലെഭനിക്കുന്നലതന്നന് ഉറപ്പു
വരുത്തക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിച്ചു വരുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ)  വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനത്തന്  2015  ഏപ്രനില  മക്ടോസന  മുതല
ഡനിബനിടെനി  സനവനിധക്ടോനത്തനിലൂലടെയക്ടോണന്  തകദശ സസയനഭരണ വകുപ്പെനിലന കേശഴെനിലള
കക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേള  വനിതരണന  ലചയന്  വരുന്നതന്.  ഈ  സനവനിധക്ടോനത്തനില
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ ബക്ടോങന്,  കപക്ടോകസക്ടോഫശസന്  കസവനിനഗ്സന് ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണകേളനിലൂലടെയുന,
ഇലെകകക്ടോണനികേന് മണനി ഓര്ഡര് മുകഖനയുമക്ടോണന് ലപന്ഷന് വനിതരണന ലചയനിരുന്നതന്.
എന്നക്ടോല  കപക്ടോകസക്ടോഫശസന്  കസവനിനഗ്സന്  ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണന്  വഴെനി  നലകേനിയ
ലപന്ഷനുകേളുലടെ  വനിതരണത്തനില  വളലരയധനികേന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കനരനിടുകേയുന
തുടെര്ന്നന്  തപക്ടോല  വകുപ്പെന്  ഇഫൗ  മക്ടോര്ഗ്ഗത്തനിലൂലടെ  വനിതരണത്തനിനക്ടോയ  പണന
സസശകേരനിക്കക്ടോന്  വനിസമതനിക്കുകേയുന  ലചയതനിനക്ടോല  പ്രസ്തുത  വനിതരണ  രശതനി
സസശകേരനിചനിരുന്ന  18.63  ലെക്ഷന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  മക്ടോസങ്ങകളക്ടോളന  ലപന്ഷന്
മുടെങ്ങുകേയുന  ലചയ്തു.  ഇവര്ക്കന്  2015  ലസപ്റ്റെനബര്  മുതല  ഡനിസനബര്  വലരയുള
ലപന്ഷന്  ലചക്കക്ടോയനി  വനിതരണന  ലചയ്യുകേയുന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  ബക്ടോങന്
അക്കഫൗണന്  വനിതരണ  മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയനി  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  അവസരന  നലകുകേയുന
ലചയനിരുന.  അതനിനുകശഷവന  കപക്ടോകസക്ടോഫശസന്  ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണനിലത്തലന്ന
തുടെര്നകപക്ടോന്ന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  2016  ജനുവരനി  മുതല  ലപന്ഷന്
ലെഭനിചനിരുന്നനില്ല.  ഇലെകകക്ടോണനികേന്  മണനി  ഓര്ഡര്  മുകഖനയുള  ലപന്ഷന്
വനിതരണത്തനിലന ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് അയച്ചുലകേക്ടോടുത്ത ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്
മക്ടോസങ്ങകളക്ടോളന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  വന.  കൂടെക്ടോലത,  വനിതരണന  ലചയതുന  മടെങ്ങനി
വന്നതുമക്ടോയ  തുകേയുലടെ  വനിവരവന  ലെഭനിചനിരുന്നനില്ല.  ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണന്  മുകഖനയുള
വനിതരണത്തനിലന  തുകേ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  വളലരയധനികേന
ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി  പരക്ടോതനികേളുണക്ടോയനി.  ഇതനിനുപുറകമ  ലപന്ഷന്  വനിതരണന
നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  തകദശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള  ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസനില
ധക്ടോരക്ടോളന  ലതറ്റുകേള  കേടെനകൂടെനിയനിട്ടുളതനിനക്ടോല  നനിരവധനി  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്
ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കക്ടോത്ത അവസയുമുണക്ടോയനി.  ഇഫൗ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഇഫൗ
സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസനിലലെ  ലതറ്റുകേള  കേലണത്തുന്നതനിനുന
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ആവശദ്യമുള  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  ലപന്ഷന്  കനരനിട്ടന്  വശടുകേളനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഗുണകഭക്ടോക്തക്കളുലടെ  ഓപ്ഷന്  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  കുടുനബശശ  മനിഷലന
കനതൃതസത്തനില,  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  കുടുനബശശ  പ്രവര്ത്തകേര്  മുകഖന  സര്കവ
നടെത്തുകേയുന സര്കവയനിലലെ വനിവരങ്ങളുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില ബക്ടോങന് അക്കഫൗണവഴെനി
ലപന്ഷന്  ലെഭനിക്കണലമന്നന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടവര്ക്കന്  ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണന്  മുകഖനയുന
മറ്റുളവര്ക്കന് പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ സനഘങ്ങള മുകഖനയുന കുടെനിശ്ശേനികേ ഉളലപ്പെലടെ
ലപന്ഷന് വനിതരണന നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  കക്ഷമ  ലപന്ഷന്  വശടുകേളനില  എത്തനിചന്  നലകുന്നതനിനന്  പ്രക്ടോഥമനികേ
സഹകേരണ  സനഘങ്ങലളയക്ടോണന്  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതന്.  കുടുനബശശ  സര്കവയനില
ലപന്ഷന് വശടുകേളനില ലെഭനിക്കണലമന്നന് ആവശദ്യലപ്പെട്ട ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന് നലകകേണ
തുകേ  ജനില്ലക്ടോ  സഹകേരണ  ബക്ടോങ്കുകേള  മുകഖനയുന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ  വനിവരങ്ങളുന
നലകകേണ തുകേയുന അടെങ്ങുന്ന ലെനിസന് പ്രകതദ്യകേ ലവബ്ടസറ്റെന് മുകഖനയുന പ്രക്ടോഥമനികേ
സഹകേരണ  സനഘങ്ങളക്കന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേയുന  തുകേ  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഹകേരണ
ബക്ടോങന്/സനഘത്തനിലലെ  ജശവനക്കക്ടോര്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  കനരനിട്ടന്  വശടുകേളനില
എത്തനിചന്  നലകുകേയുന  ലചയ്യുന്നതനിനുള  സനവനിധക്ടോനമക്ടോണന്  ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയതന്.
വനിതരണത്തനിനക്ടോയനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്ന  മുറയന്,  അനുവദനിച  തുകേ,  പ്രക്ടോഥമനികേ
സഹകേരണ സനഘത്തനിലന കപരന്,  വനിതരണത്തനിനന് ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയ ജശവനക്കക്ടോരലന
കപരന്,  ലമക്ടോടബല  കഫക്ടോണ്  നമര്  തുടെങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള  ലവബ്ടസറ്റെനില
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേയുന  ലടെലെനികഫക്ടോണ്  മുകഖന  വനിവരങ്ങള  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  സനിറ്റെനിസണ്
കേക്ടോള  ലസനര്,  പഞക്ടോയത്തന്  ഡയറകകററ്റെന്,  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്
എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  സനവനിധക്ടോനന  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുന  ലചയനിരുന.  ലപന്ഷന്
വനിതരണന കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി നടെക്കുനലവന്നന് ഉറപ്പെന് വരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി സനസക്ടോന,
ജനില്ലക്ടോ, തക്ടോലൂക്കന് തലെങ്ങളനിലന തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനതലെത്തനിലന കമക്ടോണനിറ്റെറനിനഗന്
സമനിതനികേള  രൂപശകേരനിക്കുകേയുന  പ്രവര്ത്തനന  അവകലെക്ടോകേനന  നടെത്തുകേയുന
ലചയനിരുന.

(സനി)  തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലനനിന്നന് കക്ഷമ ലപന്ഷന് അനുവദനിചനിട്ടുള
കക്ഷമലപന്ഷന് ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില  85%  കപരുലടെ  ആധക്ടോര്  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചന്
ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസനില ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  വനിവനിധ കക്ഷമലപന്ഷനുകേളക്കുള അര്ഹത
സബനനിച  വനിശദമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുന  പ്രസ്തുത  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
അനുസരനിചന് അകപക്ഷകേര് അര്ഹരക്ടോകണക്ടോലയന്നന് പരനികശക്ടോധനിചന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയ്യുന്നതനിനന്
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപന തലെത്തനില ഉകദദ്യക്ടോഗസലര ചുമതലെപ്പെടുത്തനി ഉത്തരവന്
നലകുകേയുന  ലപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുകേകയക്ടോ  നനിരസനിക്കുകേകയക്ടോ  ലചയ്യുന്നതനിനന്
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങലള അധനികേക്ടോരലപ്പെടുത്തുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.  ലതറ്റെക്ടോയ
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  അനര്ഹരക്ടോയ  വദ്യക്തനികേളക്കന്  ലപന്ഷന്
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അനുവദനിക്കക്ടോനനിടെയക്ടോകുന്നപക്ഷന  കേക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  വദ്യക്തനിപരമക്ടോയനി
ഉത്തരവക്ടോദനികേളക്ടോയനിരനിക്കുലമനന  വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത,  വനിവനിധ  കക്ഷമ
ലപന്ഷനുകേളുലടെയുന,  കക്ഷമനനിധനി  ലപന്ഷനുകേളുലടെയുന  സമഗമക്ടോയ ഒരു ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുന  അതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഗുണകഭക്ടോക്തക്കളുലടെ  അര്ഹത
പരനികശക്ടോധനിചന് ഉറപ്പെന് വരുത്തുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന്

16 (*286) ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .    ലകേ  .    എസന്  .    ശബരശനക്ടോഥന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ ഓണക്കക്ടോലെത്തന് ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ഓണ്ടലെന്
റനിസര്കവഷന്  സനവനിധക്ടോനന  തകേരക്ടോറനിലെക്ടോയതനിലനക്കുറനിചന്  അകനസഷണന  നടെത്തനികയക്ടോ;
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ വരുമക്ടോനത്തനില ഇതുമൂലെന എനന് നഷ്ടമക്ടോണന്
സനഭവനിചലതന്നന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  സസകേക്ടോരദ്യബസന് കലെക്ടോബനിലയ സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന്
സനവനിധക്ടോനന തകേരക്ടോറനിലെക്ടോക്കനിലയന്ന ആകരക്ടോപണന വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോകണക്ടോ;  ആലണങനില
കുറ്റെക്കക്ടോര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ? 

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ) ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് സനവനിധക്ടോനന
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  പരനിപക്ടോലെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനസക്ടോന  ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ
സക്ടോപനമക്ടോയ M/s.  ലകേലകടക്ടോണനിലനയക്ടോണന് ചുമതലെപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതന്.  പ്രസ്തുത
വനിഷയന  സനബനനിചന്  ലകേലകടക്ടോണനികനക്ടോടെന്  വനിശദശകേരണന  ആവശദ്യലപ്പെടുകേയുന
ലകേലകടക്ടോണ് വനിശദശകേരണന ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുമുണന്. 17-9-2016-ല ടെനി സനവനിധക്ടോനന
ഉകദശന  15.45  മണനിക്കന്  തകേരക്ടോറനിലെക്ടോവകേയുന  21.45  മണനികയക്ടോടുകൂടെനി  തകേരക്ടോര്
പരനിഹരനിക്കുകേയുമുണക്ടോയനി.  ഓണകത്തക്ടോടെനുബനനിചന് നനിയനണക്ടോതശതമക്ടോയ  search/
booking  ഉണക്ടോയനിരുന്നതനിനക്ടോല  ഒകര  സമയന  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നവരുലടെ  എണ്ണന
കമക്ടോതശതമക്ടോയനി കൂടെനിലയനന അതന് ലകേ.എസന്.ആര്.  ടെനി.സനി.-യുലടെ കസക്ടോഫന്  ലവയര്
കഹക്ടോസന്  ലചയനിരുന്ന  ലസര്വര്  കേപ്പെക്ടോസനിറ്റെനിലയക്കക്ടോള  കൂടുതലെക്ടോയനിരുന  എനന
ലകേര്കടക്ടോണ് അറനിയനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത വനിഷയന അടെനിയനരമക്ടോയനി പരനിഹരനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കൂടുതല കേപ്പെക്ടോസനിറ്റെനിയുള ലസര്വറനികലെയന്  ഡക്ടോറ്റെ,  കസക്ടോഫന്  ലവയര്
എന്നനിവ മക്ടോറ്റുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  ഓണ്ടലെന്  റനിസര്കവഷന്  സനവനിധക്ടോനന  തകേരക്ടോറനിലെക്ടോയതുമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ടുള  വരുമക്ടോനനഷ്ടന  കൃതദ്യമക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കുന്നതന്  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ല.
എന്നനിരുന്നക്ടോലന  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്  പ്രസ്തുത ദനിവസന  ഉകദശന  12,64,296
രൂപ  നഷ്ടന  സനഭവനിചനിട്ടുളതക്ടോയുന  പ്രസ്തുത  നഷ്ടന  അടുത്ത  മക്ടോസലത്ത  ബനില്ലനില
നനിനന ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുന്ന കേത്തന് 20-9-2016-ല ലകേലകടക്ടോണ്
മക്ടോകനജനിനഗന് ഡയറകര്ക്കന് നലകുകേയുണക്ടോയനി.

(സനി)  ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് സനവനിധക്ടോനന സനബനനിചന് പരനികശക്ടോധന
നടെനവരനികേയക്ടോണന്.

മലെകയക്ടോര കമഖലെയനിലലെ കൃഷനി നക്ടോശന

17(*287) ശശ  .   സനി  .   മമ്മൂട്ടനി :
ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന കുഞ്ഞെന് :
ശശ  .   പനി  .   ഉടബദുള :
ശശ  .    ലകേ  .    എന  .    ഷക്ടോജനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഫലെഭൂയനിഷ്ടമക്ടോയനിരുന്ന മലെകയക്ടോര കമഖലെയനില കൃഷനി നക്ടോശന ആവര്ത്തനി
ച്ചുണക്ടോകുന്നതനിലന കേക്ടോരണങ്ങലളക്കുറനിചന് കൃഷനി വകുപ്പെന് പഠനലമലനങനിലന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില വനിശദവനിവരന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇഫൗ  കമഖലെയനില  മണ്ണനിലന  മൂലെദ്യകശക്ടോഷണന  കൃഷനി  നക്ടോശത്തനിനു
കേക്ടോരണമക്ടോകുനലണന്ന  കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  പരനിഹക്ടോര  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങലള
കുറനിചന് ആകലെക്ടോചനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇഫൗ കമഖലെയനിലലെ പ്രധക്ടോന വനിളയക്ടോയ നക്ടോളനികകേര കൃഷനി പുനരുജശവനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ&ബനി)  ഉണന്.  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനിലലെ  മലെകയക്ടോരകമഖലെയനിലലെ  കൃഷനി
നക്ടോശന സനബനനിചന് അഗനിക്കളചറല യൂണനികവഴനിറ്റെനിയനികലെയുന കൃഷനി വകുപ്പെനികലെയുന
വനിദഗ്ദ്ധലര  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ഒരു  പഠനന  നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇഫൗ  പഠനമനുസരനിച്ചുള
ആക്ഷന്  പക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരുന.  മണ്ണനിലന  ആകരക്ടോഗദ്യവന  ഫലെഭൂയനിഷതയുന
നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  കസക്ടോയനില  ലഹലത്തന്  മക്ടോകനജുലമനന്  &  ലപ്രക്ടോഡകനിവനിറ്റെനി
ഇനപ്രൂവ്ലമനന്  എന്ന  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  വരുന.  മണ്ണനിലന  ഫലെഭൂയനിഷത
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനന്  മണ്ണുപരനികപക്ടോഷണ  കേക്ടോര്ഡുകേള  നലകേനിവരുന.  സൂക്ഷ്മ
മൂലെകേങ്ങളുലടെ  അഭക്ടോവമുള  പ്രകദശങ്ങളനില  ആവശദ്യമക്ടോയ  സഹക്ടോയങ്ങള  നലകേനി
വരുന.  കൂടെക്ടോലത ഫലെഭൂയനിഷനിയുള കമല മണ്ണന് സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള മണ്ണന്,  ജലെ
സനരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുനണന്.

(സനി)  ഇത്തരന കമഖലെകേളനിലലെ സമഗ നക്ടോളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
കകേരഗക്ടോമന  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  4500  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയുന  സനകയക്ടോജനിത
വനിളപരനിപക്ടോലെന  മുറകേള  സസശകേരനിചന്  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  ഗക്ടോമങ്ങളനില  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുളതന്.
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ലനലകൃഷനി വനികേസനന

18(*288) ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദക്ടോസന് :
ശശ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി :
ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനലകേര്ഷകേരുലടെ പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടുന്നതനിനക്ടോയനി ലചയ്യക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യങ്ങള എലനക്ടോലക്കലയന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനിയുന  ഉല്പക്ടോദനക്ഷമതയുന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി
ലചയ്യക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ)  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  ലനലകൃഷനിക്കന്  വളലര
വലെനിയ പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന നലകേക്ടോനുകദശനിചന്  1192  ചനിങ്ങന  1  മുതല  1193  ചനിങ്ങന  1  വലര
ഒരു  വര്ഷന  ലനല്ലനിലന  വര്ഷമക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  സനസക്ടോനലത്ത ലനലകൃഷനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുന,  ഉലപ്പെക്ടോദനന
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുന,  ലനലകൃഷനിയനില  ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ  ടവവനിധദ്യവലക്കരണത്തനിനുന,
ലനല്ലനില  നനിനള  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത  ഉലപ്പെന്നങ്ങളുണക്ടോക്കനി  സുസനിര  വനിപണനി
കേലണത്തനി  ലനലകൃഷനി  കമഖലെലയ  സനരക്ഷനിക്കുവക്ടോനുന  ഉകദശനിക്കുന.  ഇതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സനസക്ടോനത്തന്  ലനലകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള  സര്ക്കക്ടോര്
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനലത്ത  ലനലകേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രധക്ടോന
പ്രശ്നങ്ങള ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ ലെഭദ്യതക്കുറവന കൂടെനിയ കൂലെനിയുന,  മഴെലയ ആശയനിചന്
കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോല ശരനിയക്ടോയ സമയത്തുള മലെയുലടെ  ലെഭദ്യതകുറവന്,  വര്ദ്ധനിച
കൃഷനിലചലെവന്,  ഉലപ്പെന്നങ്ങളക്കന്  ശരനിയക്ടോയ  വനിലെ  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നനില്ല  എന്നനിവയക്ടോണന്.
കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനിലലെ ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ അഭക്ടോവന പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 200
പഞക്ടോയത്തുകേളനില  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേര്മ കസനകേള  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  64
അകഗക്ടോ  സര്വശസന്  ലസനറുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.  ഇവയനിലൂലടെ  വനിദഗ്ദ്ധരക്ടോയ
പരനിശശലെനന  ലെഭനിച  കേര്ഷകേ  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെയുന  ആധുനനികേ  യനങ്ങളുലടെയുന
കസവനങ്ങള ലനലകേര്ഷകേര്ക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന. ലനല്ലനിനന് നദ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ നലകേനി
സനസക്ടോന  സനിവനില  സടപസന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  മുഖക്ടോനരന  ലനലെന് ല്ല്  സനഭരനിചന്
വരുനണന്.   ഇതനിനുപുറകമ  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് വനിവനിധ  ലനലകൃഷനി  വനികേസന
പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.
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(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത  ലനലകൃഷനി  വനിസ്തൃതനി  2011-12-ല  208161
ലഹകറക്ടോയനിരുന്നതന് 2014-15-ല 198159 ലഹകറക്ടോയനി കുറയുകേയുണക്ടോയനി. 2015-16-ലലെ
സക്ടോമത്തനികേ സനിതനിവനിവരകേണക്കന് വകുപ്പെനിലന എസനികമറ്റെന്  പ്രകേക്ടോരന  1.94  ലെക്ഷന
ലഹകര്  ലനലകൃഷനിയക്ടോണന്  നനിലെവനിലളതന്.  ലനല്ലനിലന  വനിസശര്ണന  ഇകപ്പെക്ടോള
നനിലെവനിലളതനില നനിനന ഇനനിയുന കുറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുന പരമക്ടോവധനി പ്രകദശങ്ങളനില
ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുന  അതനിലൂലടെ  ലനലകൃഷനി  വനിസശര്ണന,
ഉലപ്പെക്ടോദനന,  ഉലപ്പെക്ടോദന  ക്ഷമത  എന്നനിവ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര്  തക്ടോലഴെ  വനിവരനിചനിട്ടുള  ലനലകൃഷനിവനികേസന  പദ്ധതനികേള  ആസൂത്രണന
ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്

3. ടവവനിധദ്യമക്ടോര്ന്ന  പരമരക്ടോഗത  ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ  കൃഷനിയ്ക്കുള
കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനന 

4. പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേളുലടെ  പ്രവര്ത്തന  ലചലെവനിനക്ടോയുള
പദ്ധതനികേള

5. കേരലനലകൃഷനി വനികേസനന

6. ലനലകൃഷനി ഉലപ്പെക്ടോദന കബക്ടോണസന് (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ടവദദ്യുതനി പദ്ധതനി (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

8. കദശശയഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതനി (NFSM)

കൂടെക്ടോലത  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  മുഖക്ടോനനിരവന
ലനലകൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനികേളുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനി  3  ലെക്ഷന  ലഹകറക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന്
സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  കൂടെക്ടോലത കേരലനലകൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന തരനിശന്
കേനിടെക്കുന്ന  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കേരലനലകൃഷനി ഇഫൗ വര്ഷന ആദദ്യഘട്ടന എന്ന നനിലെയനില  2560
ലഹകര് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരുന.  എന്നക്ടോല ഇകപ്പെക്ടോള  2663  ലഹകര് കൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.  5  വര്ഷന  ലകേക്ടോണന്  ഒരു  ലെക്ഷന  ലഹകറക്ടോയുന  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്
സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന. ഇതനിനുപുറലമ കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ തരനിശു ഭൂമനികേള മക്ടോപ്പെനിനഗന്
നടെത്തനി  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  കേഴെനിഞ്ഞെ  25
വര്ഷത്തനിനുകശഷന ഇഫൗ വര്ഷന ആലെപ്പുഴെയനിലലെ റക്ടോണനി കേക്ടോയലെനില  200  ലഹകര്
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സലെത്തന് പുഞകൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള ഏകേകദശന പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത 160 ലഹകര് വനിസ്തൃതനിയുള ലമത്രക്ടോന് കേക്ടോയലെനിലന 56 ലഹകര് വനിസ്തൃതനിയുള
ആറന്മുളയനിലന ലനലകൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേളുന പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന. കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്
ജനില്ലയനിലലെ ആവളപക്ടോണനി ഉളലപ്പെലടെയുള പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനിലന  760 ഏക്കര് സലെത്തന് ഇഫൗ
വര്ഷന ലനലകൃഷനി പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന. 1192 ചനിങ്ങന 1  മുതല 1193  ചനിങ്ങന 1  വലരയുള
ഇഫൗ  വര്ഷന  ലനല്ലനിലന  വര്ഷമക്ടോയനി  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
“നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്  നമ്മുലടെ  അന്നന”എന്ന  ആശയത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില
ലനലകൃഷനി  കമഖലെയനില  100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  2017  ഓണക്കക്ടോലെത്തന്  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങളക്കന്,  സനസക്ടോനത്തു
തലന്ന  ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി  നലകുകേ  എന്ന  ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ  ഓകരക്ടോ  ജനില്ലയനിലന
ലനലകൃഷനി  കമഖലെയനില  100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചന്  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്
സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദശനിക്കുനണന്.  സ്കൂള  കബ്ബുകേള,  യുവജന  കബ്ബുകേള,  സര്ക്കക്ടോരനിതര
സനഘടെനകേള,  പഞക്ടോയത്തുകേള,  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  വനനിതക്ടോ  ഗ്രൂപ്പുകേള,
പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേള,  സസക്ടോശയ  സനഘങ്ങള  മുതലെക്ടോയവ  മുകഖന  നനിലെവനിലലെ
ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന,  വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന  വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന
നഗരത്തനിലന  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  അതുവഴെനി  അധനികകേക്ടോല്പക്ടോദനന
സക്ടോധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന  സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  ലനലകൃഷനി  കമഖലെയനില  പുതനിയ
ഉണര്വന്  സൃഷ്ടനിചന്  ആഭദ്യനരമക്ടോയനി  ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്
ഉഫൗന്നല  നലകേനിലക്കക്ടോണന്  അനുബന  കമഖലെകേലള  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
2016 ഓണന മുതല 2017 ഓണന വലരയുള കേക്ടോലെയളവന് ലനലവര്ഷമക്ടോയനി ആചരനിക്കുവക്ടോന്
സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  നമര്  124/2016/കൃഷനി  തശയതനി  11-8-2016  പ്രകേക്ടോരന
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  ഇത്തരത്തനില  ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനി  കൂട്ടനിയുന  ലമചലപ്പെട്ട
സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യ  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ലനല്ലനിലന ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുനണന്.

വനിത്തന് ബക്ടോങന്

19(*289) ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :
ശശ  .   വനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന് :
ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   ശനിവകുമക്ടോര് :
ശശ  .    എലകദക്ടോസന്  കുന്നപ്പെനിളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് വനിത്തന് സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന് വനിത്തന് ബക്ടോങന് സക്ടോപനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന
പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;

(ബനി) ഉലണങനില ഏലതല്ലക്ടോന തരന വനിത്തുകേളക്ടോണന് ഇതനിനക്ടോയനി ലതലരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതന്;

(സനി)  വനിത്തന്  ബക്ടോങന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  എടുത്തനിട്ടുണന്;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ)  പരമരക്ടോഗത വനിള  ഇനങ്ങളുലടെ സനരക്ഷണന,  വനിത്തുകേളുലടെയുന നടെശല
വസ്തുക്കളുലടെയുന  ഉല്പക്ടോദനന,  കകയക്ടോ  പ്രനിസര്കവഷന്  ഉളലപ്പെലടെയുള  ആധുനനികേ
സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യകേള ഉളലപ്പെടുത്തനിയുള വനിത്തന് ബക്ടോങന് രൂപശകേരണന എന്നനിവയ്ക്കുള
പദ്ധതനി  സജശവ  പരനിഗണനയനിലണന്.  2016-17-ലലെ  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറ്റെന്  പ്രസനഗത്തനില
പക്ടോരമരദ്യ വനിത്തനിനങ്ങള സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന് 3 കകേക്ടോടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  കകേരളത്തനില  പ്രചക്ടോരണത്തനിലണക്ടോയനിരുന്ന  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുള  നക്ടോടെന്
ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെയുന ലചറുധക്ടോനദ്യങ്ങളുലടെയുന വനിത്തുകേളക്ടോണന് പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയനി ലതരലഞ്ഞെടുക്കുവക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്.  വയനക്ടോടെന്  ജനില്ലയനിലലെ  ജശരകേശക്ടോലെ,  ഗനകേശക്ടോലെ ഉളലപ്പെടുന്ന  35
വനിവനിധ  പരമരക്ടോഗത  വനിത്തനിനങ്ങള,  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനിലലെ  ലപക്ടോക്കക്ടോളനി
ലനല്ലനിനങ്ങള,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിലലെ രക്തശക്ടോലെനി,  ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിലലെ പക്ടോലകത്തക്ടോണനി
തുടെങ്ങനി കകേരളത്തനിലന വനിവനിധ പ്രകദശങ്ങളനില ലെഭദ്യമക്ടോയ എല്ലക്ടോ നക്ടോടെന് ജനുസ്സുകേളുന
കേലണത്തനി അവ സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന കേര്ഷകേര്ക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുമക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
പ്രവര്ത്തനമക്ടോണന് വനിത്തന് ബക്ടോങനിലൂലടെ ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.

(സനി)  വനിത്തന്  ബക്ടോങന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  3  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  ഒരു പദ്ധതനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന. പ്രക്ടോരനഭമക്ടോയനി നക്ടോടെന് ലനല്ലനിനങ്ങള കേലണത്തനി തനിരനിചറനിയക്ടോനുന
അവ  കൃഷനി  ലചയ്യുകേയുന  സനരക്ഷനിക്കുകേയുന  ലചയ്യുന്ന  കേര്ഷകേലര  കേലണത്തക്ടോനുന
കൃഷനി ഭവനുകേളുലടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ കേര്ഷകേര്ക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോനുന ഉകദശനിക്കുന.
തുടെര്ന്നന്  കകേരളത്തനിലന  തനതന്  വനിളയനിനങ്ങള  കേലണത്തുവക്ടോനുന  സനരക്ഷനിക്കുവക്ടോനുമുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്.

നഗരസഭക്ടോ കസവനങ്ങള കേമന്യൂട്ടടറസന് ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനി

20 (*290) ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷനസശര് :
ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖക്ടോദര് :
ശശ  .   ആനണനി കജക്ടോണ് :
ശശ  .    വനി  .    കജക്ടോയനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) നഗരസഭകേളനിലലെയുന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളനിലലെയുന കസവനങ്ങള പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
കേമന്യൂട്ടടറസന് ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കസവനങ്ങള നലകുന്നതനിലലെ കേക്ടോലെതക്ടോമസന ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന് എല്ലക്ടോ
കസവനങ്ങളുന ഓണ്ടലെന് മുകഖന സമയബനനിതമക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെ സഫൗകേരദ്യക്ടോര്തന കൂടുതല ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന ഓണ്ടലെന് കസവനങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് നഗരസഭകേളുലടെ
കനതൃതസത്തനില കൂടുതല കേഫൗണറുകേള തുടെങ്ങുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ)  നഗരസഭയനില  നനിലെവനില  ജനന  മരണ  രജനികസ്ട്രഷന്,  വനിവനിധതരന
കക്ഷമലപന്ഷനുകേള, വസ്തു നനികുതനി, ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണ ലപര്മനിറ്റെന്, മറ്റെന് നനികുതനികേളുന
ടലെസന്സുകേളുന തുടെങ്ങനിയ കസവനങ്ങള കേമന്യൂട്ടടറസന് ലചയനിട്ടുണന്.  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന
കേമന്യൂട്ടടറസന് ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  എല്ലക്ടോ  കസവനങ്ങളുന  ഓണ്ടലെന്  മുകഖന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കൂടെക്ടോലത
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന് മുകഖന പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന
ലചയനിട്ടുണന്.  ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന് വനികേസനിപ്പെനിച വനിവനിധ കസക്ടോഫന് ലവയര്
മുകഖന കസവനങ്ങള സമയബനനിതമക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  കവണ നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

മക്ടോലെനിനദ്യ പ്രശ്നന

21 (*291) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലെക്ടോലകേ  മക്ടോലെനിനദ്യ  പ്രശ്നന  രൂക്ഷമക്ടോകുന്നതന്  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉറവനിടെ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണന കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ആദദ്യന
ആവനിഷ്കരനിചനിരുന്ന ടപപ്പെന് കേകമക്ടോസന് പദ്ധതനി ഫലെപ്രദമക്ടോയനിലല്ലനള ആകക്ഷപന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  എങനില  കകേരളത്തനിലലെ  വനിവനിധ  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി,
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള  എന്നനിവ  മുഖക്ടോനരന  വശടുകേളനില  3  വനിധത്തനിലള  വലെനിയ
കേനിചന് ബനിന് സക്ടോപനിചന് ആഴ്ചയനില 2 തവണ വശതന തകദശ സസയനഭരണ വകുപ്പെനില
നനിനന  കലെക്ടോറനികേള  എത്തനി  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  കശഖരനിചന്  സനസരണന  നടെത്തക്ടോന്
അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  ലപക്ടോതുസലെങ്ങള,  ഓടെകേള,
ജലെക്ടോശയങ്ങള തുടെങ്ങനിയ ഇടെങ്ങളനില വലെനിലചറനിയുന്നതുന കൂട്ടനിയനിട്ടന്  കേത്തനിക്കുന്നതുന
പ്രശ്നങ്ങളുണക്ടോക്കുന.
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(ബനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഉറവനിടെ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  പദ്ധതനിയക്ടോണന്  മക്ടോലെനിനദ്യ  പ്രശ്നത്തനിനുള
പരനിഹക്ടോരമക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയനി  കേക്ടോണുന്നതന്.  വശടുകേളനില  തലന്ന  കേകമക്ടോസനിനഗന്  നടെത്തനി
ടജവമക്ടോലെനിനദ്യന  പരനിപക്ടോലെനിക്കക്ടോവന്ന  വനിവനിധ  തരത്തനിലള  കേനിചന്  ബനിനകേള
പരശക്ഷണക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില തനിരുവനനപുരന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് പരനിധനിയനില വനിവനിധ
വക്ടോര്ഡുകേളനില  സക്ടോപനിച്ചുവരുന്നതന്  വനിജയകേരമക്ടോലണന്നന്  കേണതനിലനത്തുടെര്ന്നന്
പ്രസസ്തുത സനവനിധക്ടോനന അനഗശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല ശുചനിതസമനിഷലന
സക്ടോകങതനികേ  സമനിതനിയുലടെ  സജശവ  പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.  കകേന്ദ്രശകൃത  ലപക്ടോതു
മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  പക്ടോന്റുകേള,  ലപക്ടോതു  ജനങ്ങളുലടെയുന  മറ്റുന  എതനിര്പ്പുമൂലെന
സക്ടോപനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യത്തനില വശടുകേളനില കേനിചന് ബനിന് സക്ടോപനിചന്
മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  കശഖരനിചന്  സനസരണന  നടെത്തുകേ  എനളതന്  ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമല്ല.

മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി കദശശയ ഗക്ടോമശണ ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് പദ്ധതനി

22 (*292) ശശ  .   ലകേ  .   ദക്ടോസന് :
ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന് :
ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിവനിധ  നനിബനനകേള  ഏര്ലപ്പെടുത്തനി  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ
ഗക്ടോമശണ  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനിലയ  ദുര്ബലെലപ്പെടുത്തുവക്ടോന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നന് ശമമുണക്ടോകുന്നതന് സനസക്ടോനത്തന് ഈ  പദ്ധതനിയുലടെ കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയ
നടെത്തനിപ്പെനിലന എങ്ങലന ബക്ടോധനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന്  സൃഷ്ടനിക്കുന്ന  ലതക്ടോഴെനില  ദനിനങ്ങലള  അടെനിസക്ടോന
ലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന്  ഫണന്  അനുവദനിക്കുന്നലതന്നതനിനക്ടോല  ലതക്ടോഴെനില  ദനിനങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതന്
വനിപുലെലപ്പെടുത്തക്ടോന് ഉകദശനിച്ചു രൂപലപ്പെടുത്തുന്ന പരനിപക്ടോടെനികേള അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  സനസക്ടോനത്തനിലന  സമദ്ഘടെനയ്ക്കു  നലകേനിയനിട്ടുള
സനഭക്ടോവനകേള വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ)  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ  ഗക്ടോമശണ  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനിയുലടെ  പ്രവര്ത്തനന
കൂടുതല  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുവക്ടോനുള  നനിര്കദശങ്ങളുന  നനിബനനകേളുമക്ടോണന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഭക്ടോഗത്തുനനിനന  ഉണക്ടോയനിട്ടുളതന്.  പദ്ധതനി  ദുര്ബലെലപ്പെടുത്തക്ടോനുള
ശമങ്ങള കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന ഭക്ടോഗത്തുനനിനണക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.
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(ബനി)  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ  ഗക്ടോമശണ  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനി  ഒരു
ആവശദ്യക്ടോധനിഷനിത  പദ്ധതനിയക്ടോണന്.  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  കലെബര്  ബഡ്ജറ്റെന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിനന്  സമര്പ്പെനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിലന  കലെബര്  ബഡ്ജറ്റെന്  പരനികശക്ടോധനിചന്  അനഗശകേരനിക്കുന.  ഇപ്രകേക്ടോരന
സനസക്ടോനത്തനിനന്  അനുവദനിക്കുന്ന ലതക്ടോഴെനില  ദനിനങ്ങളക്കധനിഷനിതമക്ടോയക്ടോണന്  ഫണന്
അനുവദനിക്കുന്നതന്.  പദ്ധതനി  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  മക്ടോസക്ടോമക്ടോസന  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുള
ലതക്ടോഴെനില ദനിനങ്ങള 100 ശതമക്ടോനത്തനില അധനികേരനിക്കുന്നമുറയന് സനസക്ടോനങ്ങളക്കന്
അനഗശകേരനിചന്  നലകേനിയ  കലെബര്  ബഡ്ജറ്റെന്  പുതുക്കനി  നലകുന്നതനിനന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന  സമശപനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  നടെപ്പെന്  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  പദ്ധതനി
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിപുലെശകേരനിചന്  കൂടുതല  ലതക്ടോഴെനില  ദനിനങ്ങള  സനസക്ടോനത്തന്
സൃഷ്ടനിചന്  അതുവഴെനി  കൂടുതല  ഫണന്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  സനസക്ടോന  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്
കേഫൗണ്സനില കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയ തശരുമക്ടോനങ്ങള ടകേലക്കക്ടോണനിട്ടുണന്.

(സനി)  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ ഗക്ടോമശണ ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനി  സനസക്ടോനത്തനിലന
സമദ്ഘടെനയന്  നലകേനിയനിട്ടുള  സനഭക്ടോവനകേള  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോയുള  പഠനങ്ങള
എല്ലക്ടോ ജനില്ലകേളനിലന ഏലറ്റെടുത്തന് പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്. പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്, വയനക്ടോടെന്, ഇടുക്കനി,
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  എന്നശ  ജനില്ലകേളനിലലെ  പദ്ധതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ടെക്ടോറ്റെക്ടോ  ഇന്സനിറ്റെന്യൂട്ടന്
ഓഫന് കസക്ടോഷദ്യല സയന്സസന് വനിലെയനിരുത്തുകേയുന പഠന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന
ലചയനിട്ടുണന്.  മറ്റെന്  ജനില്ലകേളനിലലെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സനസക്ടോന
ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് മനിഷനന് ലെഭനിചനിട്ടുണന്. 

ശുചനിതസമനിഷന് നടെത്തനിയ സര്കവ

23 (*293) ശശ  .   വനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന് :
ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :
ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമനില :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ശുചനിതസമനിഷന് നടെത്തനിയ സര്കവ അനുസരനിചന് സനസക്ടോനത്തന് കേകസന്
ഇല്ലക്ടോത്ത  എത്ര  കുടുനബങ്ങള  ഉണന്;  നഗരവന  ഗക്ടോമവന  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കന്
നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നവനബര്  ഒന്നനിനന്  കകേരളലത്ത  ഓപ്പെണ്  ഡനിഫനികക്കഷന്  ഫശ
സനസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുവക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഈ  ലെക്ഷദ്യപ്രക്ടോപ്തനി
ടകേവരനിക്കുവക്ടോന് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;

(സനി)  ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനിലലെ  കടെക്ടോയ് ലലെറ്റെന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  ശുചനിതസമനിഷന്
അധനികേഫണന് അനുവദനിചനിട്ടുകണക്ടോ; കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന ഈ പദ്ധതനിക്കന് എന്തു
സഹക്ടോയന ഇതനിനകേന ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?
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തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ)  ശുചനിതസ  മനിഷന്  നടെത്തനിയ  സര്കവ  അനുസരനിചന്  സനസക്ടോനത്തന്
ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില  കേകസനില്ലക്ടോത്ത  175399  കുടുനബങ്ങളുന  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില
കേകസനില്ലക്ടോത്ത 34578 കുടുനബങ്ങളുമുണന്.

(ബനി)  നവനബര്  ഒന്നന്  സനസക്ടോനലത്ത  ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങള  ഓപ്പെണ്
ഡനിഫനികക്കഷന് ഫശയക്ടോയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുവക്ടോനക്ടോണന് തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതന്.  ലെക്ഷദ്യ
പ്രക്ടോപ്തനി ടകേവരനിക്കുവക്ടോന് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള ചുവലടെ ലകേക്ടോടുക്കുന:

• വദ്യക്തനിഗത  ഗക്ടോര്ഹനികേ  ശഫൗചക്ടോലെയ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര്  വനിഹനിതമടെക്കന  (സസചന്  ഭക്ടോരതന്  മനിഷന്)  ആലകേ
15400  രൂപയക്ടോണന്  യൂണനിറ്റെന്  കകേക്ടോസന്.  ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില
കടെക്ടോയന് ലെറ്റെന്  പണനിയുന്നതനിനുള  കകേന്ദ്രസഹക്ടോയന  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്നതനിനന്
കേക്ടോലെതക്ടോമസന വന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  എല്ലക്ടോ കുടുനബങ്ങളക്കുന
ശഫൗചക്ടോലെയ  സഫൗകേരദ്യന  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  ധനന  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുകേള  തങ്ങളുലടെ  പക്ടോന്  ഫണനില  നനികന്നക്ടോ  തനതന്
ഫണനിലനനികന്നക്ടോ  വകേയനിരുത്തനി  വദ്യക്തനിഗത  ഗക്ടോര്ഹനികേ  ശഫൗചക്ടോലെയന
പണനിയുന്നതനിനുള  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവകേള  നലകേനിയതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  എല്ലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തുകേളുന  കപ്രക്ടോജകന്  വചന്
പദ്ധതനി ഏലറ്റെടുത്തു.

• ദുര്ഘടെ  ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില  പണനികയണന്ന  39120
കടെക്ടോയന് ലെറ്റുകേളക്കന്  അധനികേന  ആവശദ്യമക്ടോയനിവരുന്ന  99  കകേക്ടോടെനി
രൂപ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കന്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രകതദ്യകേ
സഹക്ടോയമക്ടോയനി അനുവദനിച്ചുലകേക്ടോണന അതനിന്പ്രകേക്ടോരന കപ്രക്ടോജകന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുവക്ടോന് അനുമതനി നലകേനിയുന സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

• ജലെനനിധനി  കപ്രക്ടോജകന്  പ്രകദശമക്ടോയ  115  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില
ജലെനനിധനി മുകഖന ഗക്ടോര്ഹനികേ ശഫൗചക്ടോലെയ നനിര്മക്ടോണ കപ്രക്ടോജകന്
ഏലറ്റെടുത്തു.

• ഉകപക്ഷനിക്കലപ്പെട്ട  സസകേക്ടോരദ്യ  എകസറ്റെന്  ലെയങ്ങളനില  ഗക്ടോര്ഹനികേ
ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങളുന  സക്ടോനനിട്ടറനി  കകേക്ടോനപകന  പണനിയുന്നതനിനുള
സര്ക്കക്ടോര് അനുമതനി നലകേനി.

• സര്ക്കക്ടോര്-സസകേക്ടോരദ്യ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ സനി.എസന്.ആര്.എഫന്.-ല
നനിന്നന്  ബുദ്ധനിമുകട്ടറനിയ  പ്രകദശങ്ങളനില  കടെക്ടോയന് ലെറ്റെന്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്
അധനികേ തുകേ കേലണത്തുന്നതനിനുള ശമങ്ങള നടെത്തനി.
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• കുടുനബശശ,  ലകേക്ടോകമഴദ്യല  ബക്ടോങ്കുകേള,  സര്വശസന്  സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേള  മുകഖന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  വക്ടോയ്പ  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി സഫൗകേരദ്യങ്ങള ഉറപ്പെക്ടോക്കനി.

• കുടുനബശശ  സനഘടെനക്ടോ  സനവനിധക്ടോനത്തനിലന  കസവനവന  റനികസക്ടോഴന്
കപഴണ്മക്ടോരുലടെ  കസവനവന  കേമന്യൂണനിറ്റെനി  ലമക്ടോടബടലെകസഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

• World Bank, UNICEF എന്നശ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പനിന്തുണകയക്ടോടു കൂടെനി
റനികസക്ടോഴന്  കപഴണ്മക്ടോര്ക്കുള  പരനിശശലെനന  നലകേനി.  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി
അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യകേള  കേലണത്തനി  ജനില്ലകേളക്കന്
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ലചലെവന് പരനിമനിതലപ്പെടുത്തനിയ നനിര്മക്ടോണ സക്ടോകങതനികേ
രശതനികേളനില  COSTFORD-ലന  കനതൃതസത്തനില  കമസണ്
പരനിശശലെനങ്ങള നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  ജലെദഫൗര്ലെഭദ്യ പ്രകദശങ്ങളനില
എകക്കക്ടോസക്ടോന്  കടെക്ടോയന് ലെറ്റുകേള  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  പരനിചയലപ്പെടുത്തനി
വരുന.

• മക്ടോധദ്യമങ്ങളനില പരമക്ടോവധനി പ്രചക്ടോരണന കേനിട്ടുന്നതനിനുന കേകസന്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  ജനങ്ങലള  പ്രകചക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ശമങ്ങള
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.

• MSW  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള,  എഞനിനശയറനിനഗന്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ
നക്ടോഷണല  സര്വശസന്  സശന  കവക്ടോളനനികയഴന്  എന്നനിവരുലടെ
കസവനന കബക്ടോധവലക്കരണന, കേകസന് നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തന
ങ്ങളക്കക്ടോയനി പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനിവരുന.

• തശരപ്രകദശത്തുന  മലെകയക്ടോര  പ്രകദശങ്ങളനിലന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സന്നദ്ധ സനഘനകേളുലടെ കയക്ടോഗന വനിളനിച്ചുകചര്ത്തന് ആ പ്രകദശങ്ങളനിലലെ
കേകസന് നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അവരുലടെ സഹകേരണന ഉറപ്പെക്ടോക്കനി.

• മുഖദ്യമനനി,  വകുപ്പുമനനി  തലെങ്ങളനില  സനസക്ടോനലത്ത  പുകരക്ടോഗതനി
നനിരനരന  അവകലെക്ടോകേനന  നടെത്തനി  വരുന.  ഓകരക്ടോ  ജനില്ലയനിലലെയുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള കമലകനക്ടോട്ടന വഹനിക്കുന്നതനിനന്  14  മനനിമക്ടോലര
ചുമതലെലപ്പെടുത്തനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ചനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  മനനിമക്ടോര്
ജനില്ലക്ടോതലെ  റനിവന്യൂ  നടെത്തനിവരുന.  മനനിമക്ടോലര  സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനന്
അതക്ടോതന്  വകുപ്പെനിലലെ  അഡശഷണല  ചശഫന്  ലസകട്ടറനി/
പ്രനിന്സനിപ്പെല ലസകട്ടറനി/ലസകട്ടറനിമക്ടോലര ചുമതലെപ്പെടുത്തനി.
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• ചശഫന് ലസകട്ടറനിയുന,  തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെന് പ്രനിന്സനിപ്പെല
ലസകട്ടറനിയുന ജനില്ലക്ടോ കേളകര്മക്ടോരുമക്ടോയുള പ്രതനിവക്ടോര വശഡനികയക്ടോ
കകേക്ടോണ്ഫറന്സന്  സനഘടെനിപ്പെനിചന്  പുകരക്ടോഗതനി  അവകലെക്ടോകേനന
ലചയ്തു വരുന.

• ശുചനിതസ  മനിഷന്  തലെത്തനിലന  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനിലന  ടദനന
ദനിനമുള പുകരക്ടോഗതനി  വനിലെയനിരുത്തലന പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനുള നടെപടെനികേളുന സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.

(സനി)  ശുചനിതസ മനിഷന് അധനികേ ഫണനുവദനിചനിട്ടനില്ല.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് സസചന്
ഭക്ടോരതന് മനിഷന് (ഗക്ടോമശണ്) പദ്ധതനിയുലടെ 2016-17-ലലെ ഒന്നക്ടോന ഗഡുവക്ടോയനി 22-9-2016-നന്
57,01,15,000  രൂപ  (അമത്തനികയഴെന് കകേക്ടോടെനി ഒരു ലെക്ഷത്തനി പതനിനയ്യക്ടോയനിരന രൂപ
മക്ടോത്രന) അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

കേടെലത്തശര കേപ്പെലഗതക്ടോഗത വനികേസനന

24 (*294) ശശ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .   മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് :
ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി :
ശശ  .   മുഹമദന് മുഹസനിന് പനി  . : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  കേടെലത്തശര  കേപ്പെലഗതക്ടോഗത  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
എലനക്ടോലക്ക പദ്ധതനികേളക്ടോണന് നനിലെവനിലളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ചരക്കന് ഗതക്ടോഗതത്തനിനക്ടോയനി വനിഴെനിഞ്ഞെന, ലകേക്ടോല്ലന, ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്, കബപ്പൂര്,
അഴെശക്കല എന്നശ തുറമുഖങ്ങകളയുന യക്ടോത്രക്കക്ടോയനി വലെനിയതുറ,  ആലെപ്പുഴെ,  തലെകശ്ശേരനി,
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്,  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി എന്നശ തുറമുഖങ്ങകളയുന ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന പദ്ധതനിയുലടെ
പുകരക്ടോഗതനി വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ചരക്കന്  ഗതക്ടോഗതത്തനിനന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗന  എന്ന  നനിലെയനില
കേടെലമക്ടോര്ഗ്ഗന ചരക്കുഗതക്ടോഗതന കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുലവന്നന് വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .
രക്ടോമചന്ദ്രന് കേടെന്നപ്പെളനി):

(എ)  കകേരള സനസക്ടോനലത്ത തശരകദശവനികേസനന ലെക്ഷദ്യന വച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണന്
സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗത പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.
നനിലെവനില  കറക്ടോഡന്/ലറയനില  മക്ടോര്ഗ്ഗന  നശങ്ങുന്ന  ചരക്കുകേകളയുന  യക്ടോത്രക്കക്ടോകരയുന
തക്ടോരതകമദ്യന  ലചലെവകുറഞ്ഞെ  പക്ടോരനിസനിതനികേ  സഫൗഹക്ടോര്ദപരമക്ടോയ  ജലെഗതക്ടോഗത
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കമഖലെയനികലെയന്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്നതക്ടോണന്  പദ്ധതനിയുലടെ  ലെക്ഷദ്യന.  സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിനുകവണനി  പദ്ധതനിലയക്കുറനിചന്  പഠനിച  ലമകസഴന്  ഡനികലെക്ടോയനിറ്റെന്  സമര്പ്പെനിച
രൂപകരഖ പ്രകേക്ടോരന ചരക്കന്  ഗതക്ടോഗതത്തനിലന  40%  2020  ഓലടെയുന  50%  2030
ഓലടെയുന  ഇഫൗ കമഖലെയനികലെയന്  ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന.
നനിലെവനില  വനിഴെനിഞ്ഞെന,  ലകേക്ടോല്ലന,  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെശക്കല,  കബപ്പൂര്  എന്നശ
തുറമുഖങ്ങളക്ടോണന്  ഇഫൗ  പദ്ധതനിക്കുകവണനി  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  കനരനിട്ടന്
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതന്.  ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖത്തന് ഒന്നക്ടോന  ഘട്ട വനികേസനന എല്ലക്ടോന  തലന്ന
ഏകേകദശന  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിക്കഴെനിഞ.  രണക്ടോന  ഘട്ടത്തനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ഒരു
മളട്ടനിപര്പ്പെസന്  ബര്ത്തനിലന  പണനിയുന  ആഴെന  10  മശറ്റെറക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന  നടെനവരുന.  കൂടെക്ടോലത  ഇവനിലടെ  കേസനസന്  കനിയറന്സന്  സനവനിധക്ടോനവന
നനിലെവനിലണന്.  കബപ്പൂര്/അഴെശക്കല തുറമുഖങ്ങളനില ചരക്കന് ടകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യക്ടോനുള
എല്ലക്ടോ  യന  സക്ടോമഗനികേളുന  സജമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ആഴെന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന,
കേസനസന്  കനിയറന്സന്  സനവനിധക്ടോനന  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന  കവണനടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂരനില പുതനിയതക്ടോയനി ഒരു വക്ടോര്ഫന് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുന
ആഴെന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയുള പ്രവര്ത്തനന നടെനവരുന.

ലപക്ടോതുസസകേക്ടോരദ്യ  പങക്ടോളനിത്തത്തനില  763  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  മുതല  മുടെക്കന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്ന ഓള ലവതര് കപക്ടോര്ട്ടക്ടോണന് ലമകസഴന് മലെബക്ടോര് കപക്ടോര്ട്ടന്സന് ടപ്രവറ്റെന്
ലെനിമനിറ്റെഡന്  ലപക്ടോന്നക്ടോനനിയനില  സക്ടോപനിക്കുന്നതന്.  കകേക്ടോവളന-കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനി,  ലകേക്ടോചനി-
തനിരുവനനപുരന,  ലകേക്ടോചനി-കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  കേണ്ണൂര് എന്നശ കമഖലെകേലള ബനനിപ്പെനിചന്
അതനികവഗ  യക്ടോത്രക്ടോക്കപ്പെല  സര്വശസന്  നടെത്തക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനില
ലകേക്ടോചനി,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  കമഖലെയനില  സര്വശസന്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള
വനികദശനനിര്മനിത  ജലെയക്ടോനങ്ങളുലടെ  പരനികശക്ടോധനകേള  അനനിമഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.
കകേരളത്തനിലന  ബശച്ചുകേലള  തശരകദശ  വനികനക്ടോദസഞക്ടോര  കകേന്ദ്രങ്ങളക്ടോയനി  വളര്ത്തുന്നതനിനന്
ആലെപ്പുഴെയനില  ഒരു  മറശന  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന  മറ്റെനിടെങ്ങളനില  വക്ടോട്ടര്  കസക്ടോര്ട്സന്
സനവനിധക്ടോനന സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗതപദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വനിഴെനിഞ്ഞെന, ലകേക്ടോല്ലന,
ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്, കബപ്പൂര്, അഴെശക്കല എന്നശ 5 തുറമുഖങ്ങളക്ടോണന് സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്
മുന്ഗണനക്ടോകമത്തനില  വനികേസനിപ്പെനിച്ചുവരുന്നതന്.  ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖത്തന്  നനിലെവനില
ഒന്നക്ടോനഘട്ട  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുകേയുന  കേസനസന്  ഇ.ഡനി.ലഎ.
സനവനിധക്ടോനന  സക്ടോപനിക്കുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.  ചരക്കന്  ടകേകേക്ടോരദ്യന  ലചയ്യക്ടോവന്ന
വനിധത്തനിലള  സഫൗകേരദ്യങ്ങലളല്ലക്ടോന  തലന്ന  കബപ്പൂര്,  അഴെശക്കല  തുറമുഖങ്ങളനില
സജമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  വലെനിയ  ചരക്കന്  കേപ്പെലകേളക്കന്  സഫൗകേരദ്യന  ഒരുക്കുന്നതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ആഴെന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. വനികദശത്തുനനിനന
വരുന്ന  ചരക്കുകേളക്കന്  കനരനിട്ടന്  കനിയറന്സന്  നലകുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  കേസനസന്
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ഇ.ഡനി.ലഎ.  ലടെര്മനിനല  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ലകേക്ടോചനി-
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  ലകേക്ടോചനി-തനിരുവനനപുരന  കമഖലെയനില  അതനികവഗ  യക്ടോത്രക്ടോക്കപ്പെല
സര്വശസന് നടെത്തുന്നതനിനുള ഭരണക്ടോനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടുണന്. ആദദ്യഘട്ടലമന്ന നനിലെയനില
ലകേക്ടോചനി-കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  കമഖലെയനില  ഉടെന്തലന്ന  സര്വശസന്  നടെത്തക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുലമന്നന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്,  ആലെപ്പുഴെ,  വലെനിയതുറ,  ലവളയനില എന്നശ തുറമുഖങ്ങളനില
കഫക്ടോട്ടനിനഗന് ലജട്ടനികേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിലന സക്ടോദ്ധദ്യതകേളുന പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗതത്തനിലന വനികേസനത്തനിനുകവണനി നനിലെവനില
ലചറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളുലടെ  ഭഫൗതനികേ  സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെനവരുന.  നനിലെവനില  തശരകദശ  കേപ്പെല  ഗതക്ടോഗതന  വര്ദ്ധനി
പ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  രൂപ  1/ടെണ്/കേനി.മശറ്റെര്  എന്ന  നനിരക്കനില  സര്ക്കക്ടോര്  ഇന്ലസനശവന്
നലകേനിവരുനണന്.  അതുകൂടെക്ടോലത  സര്ക്കക്ടോര്  നനിയനണത്തനിലള  ലചറുകേനിടെ
തുറമുഖങ്ങളനില  തശരകദശചരക്കുകേള  ടകേകേക്ടോരദ്യന  ലചയ്യുന്നതനിനന്  ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്ന
ഹക്ടോന്ഡന് ലെനിനഗന് ലഫയര് 50% ഇളവന് അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

ശുഭയക്ടോത്ര പദ്ധതനി

25 (*295) ശശ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് :
ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമതന് കകേക്ടോയ :
ശശ  .   ലകേ  .   ആന്സലെന് :
ശശ  .    എന  .    നഫൗഷക്ടോദന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ടക്ടോഫനികേന്  നനിയമ  കബക്ടോധവത്ക്കരണന  ലെക്ഷദ്യമക്ടോക്കനി
'ശുഭയക്ടോത്ര' പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനിയുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  ഏലതല്ലക്ടോന വകുപ്പുകേള കചര്ന്നക്ടോണന് പ്രസ്തുത പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്
എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ-സനി) ഉണന്. അപകേടെ മരണങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സനസക്ടോന ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പെന്,  ലപക്ടോതു വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെന്,  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന്,  നക്ടോഷണല ടഹകവ
അകതക്ടോറനിറ്റെനി തുടെങ്ങനിയ വനിവനിധ സര്ക്കക്ടോര് വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി കചര്ന്നന് സനസക്ടോനത്തന്
കപക്ടോലെശസന്  'ശുഭയക്ടോത്ര  2015'  എലന്നക്ടോരു  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  കകേരളത്തനിലലെ
കറക്ടോഡുകേലള  സമൂഹത്തനിലള  എല്ലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്കുന  സുരക്ഷനിതമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുവക്ടോന്
സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോക്കുകേ,  ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന്  സുരക്ഷനിതയക്ടോത്ര  സനബനനിചന്  ടക്ടോഫനികേന്
അവകബക്ടോധന  നലകുകേ,  അവ  ശരനിയക്ടോയനി  പക്ടോലെനികക്കണതനിലന  ആവശദ്യകേത
കബക്ടോദ്ധദ്യലപ്പെടുത്തുകേ എന്നശ ലെക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണന്  'ശുഭയക്ടോത്ര' പദ്ധതനിക്കുളതന്.
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ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. പുനനഃസനഘടെന

26(*296) ശശ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  പുനനഃസനഘടെന  സനബനനിചന്  എലനങനിലന
തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആലരയക്ടോണന്  കേണ്സളട്ടനക്ടോയനി  നനിയമനിചനിട്ടുളതന്;  കേണ്സളട്ടന്സനി
ഫശസന് ആയനി എനന് തുകേ നലകേണലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശശന്ദ്രന്):

(എ) പുനനഃസനഘടെന സനബനനിച വനിഷയന പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇന്ഡദ്യന് ഇന്സനിറ്റെന്യൂട്ടന് ഓഫന് മക്ടോകനജന് ലമനന്, കേലക്കട്ടയുലടെ ലപ്രക്ടോഫസര്
ശശ. സുശശല ഖന്നലയയക്ടോണന് കേണ്സളട്ടനക്ടോയനി നനിയമനിചനിട്ടുളതന്. കേണ്സളട്ടനനിലന ഫശസന്
സനബനനിച വനിഷയന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.

വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള

27 (*297) ശശ  .   മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് :
ശശമതനി ഗശതക്ടോ കഗക്ടോപനി :
ശശ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .    എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ കേര്ഷകേര് ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന പചക്കറനികേള നദ്യക്ടോയമക്ടോയ
വനിലെ നലകേനി കേര്ഷകേരനില നനിനന സനഭരനിചന്  വനിപണനന നടെത്തുന്നതനിനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇടെനനിലെക്കക്ടോരുലടെ  ചൂഷണന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കകേരളത്തനിലലെ
കേര്ഷകേരനില നനിനന കനരനിട്ടന്  പചക്കറനി  സനഭരനിചന്  വനിപണനന നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലലെ കേര്ഷകേര് ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന വനിഷരഹനിത പചക്കറനികേള
കൃഷനി വകുപ്പെനിലന കേശഴെനില ഒരു പ്രകതദ്യകേ ബ്രക്ടോനന് ആയനി വനിലപ്പെന നടെത്തുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ&ബനി) കൃഷനി വകുപ്പെനിലന കേശഴെനിലള 6 ലമക്ടോത്ത വദ്യക്ടോപക്ടോര വനിപണനികേളനിലന
5 ജനില്ലക്ടോ സനഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലന കേര്ഷകേരനില നനിനമുള ഉത്പന്നങ്ങള
കനരനിട്ടന് വനിപണനിയനില ലകേക്ടോണവന്നന് കലെലെന ലചയന് വനിലക്കക്ടോനുള സനവനിധക്ടോനങ്ങള
നനിലെവനിലണന്.  ഇതനിലൂലടെ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നദ്യക്ടോയവനിലെ  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  സക്ടോധനിക്കുന.
കേഴെനിഞ്ഞെ  ഓണക്കക്ടോലെത്തന്  ഓണസമൃദ്ധനി  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന
കനതൃതസത്തനില കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെന്,  വനി.എഫന്.പനി.സനി.ലകേ.  എന്നനിവയുലടെ സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ
കേര്ഷകേരനില നനിനന കനരനിട്ടന് പഴെന, പചക്കറനി ഉല്പന്നങ്ങള നദ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ നലകേനി
സനഭരനിച്ചുലകേക്ടോണന്  1350  വനിപണനികേളനിലൂലടെ  വനിലപന  നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനലത്ത
കേര്ഷകേര്  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  പചക്കറനികേള  നദ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലെ  നലകേനി  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെന്
മുകഖന സനഭരനിചന്  വനിലപന നടെത്തനിവരുന.  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പന്നങ്ങള വനി.എഫന്.പനി.
സനി.ലകേ.-യുലടെ  കനതൃതസത്തനില സനസക്ടോനത്തുടെനശളമുള  274  സസക്ടോശയ കേര്ഷകേ
സമനിതനികേള  മുകഖന  കലെലെന  ലചയ്യുന്നതനിലൂലടെ  നദ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലെ  കേര്ഷകേനന്
ലെഭനിക്കുനണന്.  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  സമഗ  പചക്കറനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
രൂപശകേരനിചനിട്ടുള  കബക്ടോക്കന്  തലെ  സമനിതനികേളുലടെ  കേശഴെനില  പചക്കറനികേള  സനഭരനിചന്
വനിപണനന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  30  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ
178  'എ'  കഗഡന്  കസര്  മക്ടോര്ക്കറ്റുകേളുന  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.  ജനി.എ.പനി.  സക്ടോന്കഡര്ഡന്
പക്ടോലെനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേരനിലനനിനന  ജനി.എ.പനി.  സക്ടോക്ഷദ്യപത്രകത്തക്ടോടുകൂടെനിയ  പചക്കറനികേള
കശഖരനിചന്  വനിപണനന  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നനിലെവനില  34  ഇകക്കക്ടോ  കഷക്ടോപ്പുകേള
സക്ടോപനിചന് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനിനക്ടോയനി  ഒരു  കലെക്ടോകഗക്ടോ  രൂപകേല്പന
ലചയ്യുന്നതനിനന് അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ മക്ടോതൃകേകേളക്കക്ടോയനി പരസദ്യന നലകുന്ന നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.

തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ നടെപടെനികമങ്ങള

28 (*298) ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബന് :
ശശ  .   അബ്ദുല ഹമശദന്  .   പനി. :
ശശ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നന് : 
ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെക്ടോലെനിക്കുട്ടനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പ്രവര്ത്തനത്തനില നനിലെനനില്ക്കുന്ന
സങശര്ണ്ണമക്ടോയ നടെപടെനികമങ്ങള ലപക്ടോതുജനങ്ങളക്കന് അനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ കകശത്തനിനുന
സമയനഷ്ടത്തനിനുന ഇടെവരുത്തുന്ന സനിതനി വനികശഷന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  ലെളനിതമക്ടോയ  കസവനങ്ങളക്കു  പനിന്നനിലലെ  സങശര്ണ്ണമക്ടോയ  നടെപടെനികമങ്ങള
അഴെനിമതനി  നടെത്തക്ടോന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന്  സഫൗകേരദ്യലമക്ടോരുക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ലകേട്ടനിടെ  നമര് നല്കല,  കേചവടെ ലലലെസന്സന് അനുവദനിക്കല,  അമതു
സസയര് മശറ്റെറനിനു തക്ടോലഴെയുള ലറസനിഡന്ഷദ്യല ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കന് ലകേക്ടോകമഴദ്യല നമര്
അനുവദനിക്കല  എന്നശ  കസവനങ്ങള  ഓണ്ലലലെനക്ടോക്കുന്നതനിനുന  നടെപടെനികമങ്ങള
ലെഘൂകേരനിചന് ജനങ്ങളുലടെ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേലളക്ടോഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  തകദശ  സക്ടോപനങ്ങളനില  സമര്പ്പെനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേള  തശര്പ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
സമയപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചന്  അതനിനുളളനില തശരുമക്ടോനന  അകപക്ഷകേലന അറനിയനിചനിട്ടനിലല്ലങനില
അകപക്ഷ  അനഗശകേരനിചതക്ടോയനി  കേരുതത്തക്ക  വനിധന  ബനലപ്പെട്ട  നനിയമങ്ങളനില
കഭദഗതനി വരുത്തുകമക്ടോ? 

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ) ചനിലെ സനഗതനികേളനില കേക്ടോലെതക്ടോമസന ഉണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) നഗരസഭകേളനില ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണത്തനിനുള അകപക്ഷകേള നനിലെവനില
ഓണ്ടലെന് മുഖക്ടോനനിരവന സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.  കസവനങ്ങളുലടെ നടെപടെനികമങ്ങള
ലെഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുന  ഓണ്ടലെന്  സനവനിധക്ടോനന  കൂടുതല  കമഖലെകേളനികലെയന്
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി)  കകേരള പഞക്ടോയത്തന് രക്ടോജന് ആകനിലന കകേരള മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി ആകനിലന
കൂടെക്ടോലത  കസവനക്ടോവകേക്ടോശ  നനിയമത്തനിലന  പരനിധനിയനിലന  ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുള  കസവനങ്ങളക്കന്
നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനി  നനിശ്ചയനിചന്  വനിജക്ടോപനങ്ങള പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  കകേരള
പഞക്ടോയത്തന്  രക്ടോജന്  ആകന്,  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി  ആകന്  എന്നനിവ  പ്രകേക്ടോരന
ടലെസന്സനികനക്ടോ,  അനുവക്ടോദത്തനികനക്ടോ,  രജനികസ്ട്രഷകനക്ടോ  ഉള  അകപക്ഷകേള  സനബനനിച
തശരുമക്ടോനന നനിശ്ചനിത സമയപരനിധനിക്കുളനില അകപക്ഷകേലന അറനിയനിചനിട്ടനിലല്ലങനില,
ആ അകപക്ഷ സക്ടോധക്ടോരണയക്ടോയനി  അനുവദനിക്കുമക്ടോയനിരുന്ന കേക്ടോലെന  വല്ലതുമുലണങനില
അക്കക്ടോലെകത്തയന് സക്ടോധക്ടോരണയക്ടോയനി വനികധയമക്ടോക്കലപ്പെടുമക്ടോയനിരുന്ന നനിയമത്തനിനുന ചട്ടങ്ങളക്കുന
ടബലെക്ടോയ്ക്കുന എല്ലക്ടോ നനിബനനകേളക്കുന വനികധയമക്ടോയുന അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടനിരുന്നതക്ടോയനി
കേരുകതണതക്ടോലണന്നന്  വദ്യവസ  ലചയ്യുന.  ആയതനിനക്ടോല  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  നനിയമ
കഭദഗതനി ആവശദ്യമനില്ല.
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തരനിശുഭൂമനിയനില കൃഷനി

29 (*299) ശശ  .   എന  .   സസരക്ടോജന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് നക്ടോയര് :
ശശമതനി പനി  .   അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി :
ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  തരനിശുഭൂമനികേളനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനന്  വനിപുലെമക്ടോയ
പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെയുന  തകദശസക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
ഈ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  സക്ടോകങതനികേവന  സക്ടോമത്തനികേവമക്ടോയ  എലനല്ലക്ടോന
സഹക്ടോയങ്ങള ലചയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേക്ടോരമുള  കൃഷനിയന്  പലെനിശരഹനിത  വക്ടോയ്പ  നലകുന്നതനിനുന
ഇന്ഷസറന്സന് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോത്പന്നങ്ങളക്കന്  നദ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലെ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ലെഭനിയ്ക്കുന്നതനിനന്
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിയക്ടോന് സക്ടോധനിയ്ക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   സുനനില കുമക്ടോര്):

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  തരനിശുഭൂമനികേള  മക്ടോപ്പെനിനഗന്  നടെത്തനി
ലനലകൃഷനിയുന പചക്കറനി കൃഷനിയുന ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.
ആയതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില  ചമക്കുളന-ടകേനകേരനി  റക്ടോണനി
കേക്ടോയലെനില  210  ലഹകര്,  പുല്ലചനിറ  പക്ടോടെന  2.2  ലഹകര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില
ആവളപ്പെക്ടോണനി  120  ലഹകര്,  ലവളനിയക്ടോനചക്ടോല  30  ലഹകര്,  കേണനകപട്ടുചനിറ  160
ലഹകര്  മറ്റുളവ  120  ലഹകര്  കകേക്ടോട്ടയന  ജനില്ലയനിലലെ  ലമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയലെനില  160
ലഹകര്,  പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനിലലെ ആറന്മുള പക്ടോടെകശഖരന  56  ലഹകര്,  വയനക്ടോടെന്
109  ലഹകര്,  മലെപ്പുറന  250  ലഹകര്,  തൃശ്ശൂര്  444.67  ലഹകര്  എന്നനിവയനില
ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത
2016-17-ലലെ  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില  തരനിശുഭൂമനികേളനില
പചക്കറനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള പദ്ധതനിയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

(ബനി)  തരനിശു  നനിലെങ്ങളനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്ന  എല്ലക്ടോ  പദ്ധതനികേളുന
ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെയുന  തകദശസക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന  സഹക്ടോയ  സഹകേരണകത്തലടെയക്ടോണന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.
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(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കന്  തരനിശുഭൂമനിയനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള  സക്ടോകങതനികേ
സഹക്ടോയന കൃഷനിഭവന് മുകഖന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന. 700 ലഹകര് തരനിശുനനിലെന ലനലകൃഷനി
ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒറ്റെത്തവണ  സഹക്ടോയധനമക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്  30000  രൂപ
നലകുന്നതനിനുള  പദ്ധതനിയുന,  700  ലഹകര്  തരനിശുനനിലെത്തനില  പചക്കറനി  കൃഷനി
ലചയ്യുന്നതനിനന് ലഹകര് ഒന്നനിനന് ഭൂ ഉടെമയന്  5000  രൂപയുന കൃഷനി ലചയ്യുന്ന ആളനിനന്
25000 രൂപയുന കചര്ത്തന് ആലകേ 30000 രൂപ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി നലകുന.

(ഡനി) തരനിശുഭൂമനിയനില ലനലകൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുന പഴെന പചക്കറനി കൃഷനിയുന 3
ലെക്ഷന  രൂപ  വലരയുള  തുകേ  പലെനിശരഹനിത  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  നലകുന്ന  വനിഷയന
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.  സനസക്ടോന  വനിള  ഇന്ഷറന്സന്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനലത്ത
പ്രധക്ടോനലപ്പെട്ട  25  കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളകേലള  (ലതങ്ങന്,  വക്ടോഴെ,  റബ്ബര്,  കുരുമുളകേന്,  കേവങ്ങന്,
ഏലെന, കേശുമക്ടോവന്,  ടകേതചക്ക, ഇഞനി, മഞ്ഞെള, മരചശനനി,  ലകേക്ടോകക്കക്ടോ, നനിലെക്കടെലെ,
കേക്ടോപ്പെനി,  കതയനിലെ,  എളന്,  പചക്കറനി,  ജക്ടോതനി,  ഗക്ടോമ്പു,  ലവറ്റെനിലെ,  പയര്  വര്ഗ്ഗങ്ങള,
കേനിഴെങ്ങന്  വര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേരനിമന്,  പുകേയനിലെ,  ലനലെന് ല്ല്  എന്നശ  വനിളകേള)  പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  വരളച  ലവളലപ്പെക്ടോക്കന,  ഉരുളലപക്ടോട്ടല,  മണ്ണനിടെനിചനില,
ഭൂമനികുലക്കന,  ഭൂകേമന,  കേടെലെക്ടോകമണന,  ചുഴെലെനിക്കക്ടോറ്റെന്,  ലകേക്ടോടുങക്ടോറ്റെന്,  ഇടെനിമനിന്നല,  കേക്ടോട്ടു
തശ,  എന്നശ  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭങ്ങളലകേക്ടോണണക്ടോകുന്ന  നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കന്  പരനിരക്ഷ
നനിലെവനിലണന്.

(ഇ) കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോല്പന്നങ്ങളക്കന് നദ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ കേര്ഷകേര്ക്കന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്
കൃഷനി  വകുപ്പെന്  മുകഖന  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  വരുന.  ലനല്ലനിനന്
നദ്യക്ടോയവനിലെ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനന് സനിവനില സടപസന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുകഖന ലനലെന് ല്ല്
സനഭരണവന,  നക്ടോളനികകേരത്തനിനന്  നദ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  കകേരലഫഡനിലന
സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലൂലടെ  പചനക്ടോളനികകേര  സനഭരണ  പദ്ധതനിയുന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  റബ്ബര് വനിലെയനിടെനിവനിനന്  പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി  റബ്ബര്
ലപ്രക്ടോഡക്ഷന് ഇന്ലസനശവന് പദ്ധതനിയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുനണന്. സനസക്ടോനലത്ത കൃഷനി
വകുപ്പെനിലന കേശഴെനിലള  6  ലമക്ടോത്ത വദ്യക്ടോപക്ടോര  വനിപണനികേളനിലന,  5  ജനില്ലക്ടോ  സനഭരണ
വനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലന,  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉല്പന്നങ്ങള  ഇടെനനിലെക്കക്ടോലര
ഒഴെനിവക്ടോക്കനി  കനരനിട്ടന്  കലെലെന  ലചയന്  വനിപണനന  ലചയ്യുന്നതനിനുള  സനവനിധക്ടോനങ്ങള
നനിലെവനിലണന്.  ഇടെനനിലെക്കക്ടോരുലടെ ചൂഷണത്തനില നനിനന പഴെന,  പചക്കറനി കേര്ഷകേലര
രക്ഷലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന  അവരുലടെ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കന്  ലമചലപ്പെട്ട  വനിലെ  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
ലവജനിറ്റെബനിള ആനന് ഫ്രൂട്ടന്  ലപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് കേഫൗണ്സനിലെനിനന് കേശഴെനില സനസക്ടോനലത്ത
14 ജനില്ലകേളനിലമക്ടോയനി 274 സസക്ടോശയ കേര്ഷകേ സമനിതനികേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന. ഇഫൗ
സമനിതനികേളനില  ഉല്പന്നങ്ങള  കലെലെന  ലചയക്ടോണന്  വനിപണനന  നടെത്തുന്നതന്.  കൂടെക്ടോലത
കേര്ഷകേര്ക്കന് ഉല്പന്നങ്ങളക്കന് നദ്യക്ടോയവനിലെ ഉറപ്പെക്ടോക്കനി കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പുന കേര്ഷകേരനില
നനിന്നന് ഉല്പന്നങ്ങള സനഭരനിക്കുന.
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തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പദ്ധതനി ആസൂത്രണവന നടെത്തനിപ്പുന

30 (*300) ശശ  .   വനി  .   കജക്ടോയനി :
ശശ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമതന് കകേക്ടോയ :
ശശ  .   ലജയനിനസന് മക്ടോതദ്യു :
ശശ  .    എന  .    നഫൗഷക്ടോദന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശ  സസയന  ഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണവന
നടെത്തനിപ്പുന സമയബനനിതമക്ടോയനി നടെത്തക്ടോത്തതനിലന കേക്ടോരണങ്ങള അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പദ്ധതനി വനിഹനിതത്തനില ഭൂരനിഭക്ടോഗവന വര്ഷക്ടോവസക്ടോനന ലചലെവഴെനിക്കുന്ന
രശതനി അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പദ്ധതനി നടെത്തനിപ്പെന് യഥക്ടോസമയന നടെക്കക്ടോലത കപക്ടോകുന്നതന്,  പദ്ധതനിയുലടെ
സക്ടോമൂഹനികേ  കനട്ടന  പരനിമനിതലപ്പെടുത്തുന്ന  സക്ടോഹചരദ്യന  ഒഴെനിവക്ടോക്കക്ടോന്  കേര്ശന
നനിര്കദശന നലകുകമക്ടോ;

(ഡനി)  വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനി,  സക്ടോപനത്തനിലന  അധനികേക്ടോര  പരനിധനിലയ  ഒറ്റെ
ഭൂപ്രകദശമക്ടോയനി  കേണന്  ആസൂത്രണന  ലചയ്യക്ടോലത  വക്ടോര്ഡന്  അടെനിസക്ടോനത്തനില  തുകേ
വശതന വയ്ക്കുന്ന രശതനി മനിക്ക തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലന പനിന്തുടെരുന്നതന്,
ആസൂത്രണ  പ്രകനിയയുലടെ  ഗുണഫലെന  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുലമന്നതനിനക്ടോല  ഇഫൗ  പ്രവണത
തനിരുത്തക്ടോന് കവണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ലകേ  .   ടെനി  .   ജലെശല):

(എ) തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പദ്ധതനി ആസൂത്രണന സമയബനനിതമക്ടോയനി
നടെത്തുവക്ടോന്  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖയനില  സമയകമന  നനിശ്ചയനിചന്  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  2016-ല
14-ാം  നനിയമസഭക്ടോ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെന്  നടെന്നതനിനക്ടോല  പലെ  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളനിലന വക്ടോര്ഡന് സഭകേള യഥക്ടോസമയന കൂടുന്നതനിനന് സക്ടോധനിചനിട്ടനില്ലക്ടോലയനന
തന്മൂലെന  പദ്ധതനി  കരഖയന്  അനഗശകേക്ടോരന  കനടെനിലയടുക്കുന്നതനിനുന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന
വന്നനിട്ടുളതക്ടോണന്.  കൂടെക്ടോലത  പുതുതക്ടോയനി  രൂപശകേരനിക്കലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളനില  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെ  അഭക്ടോവന  നനിമനിത്തവന  പദ്ധതനി  രൂപശകേരണത്തനില
കേക്ടോലെതക്ടോമസന  വന്നനിട്ടുളതക്ടോണന്.  ബഡ്ജറ്റെനില  വകേയനിരുത്തുന്ന  പദ്ധതനി  തുകേ
ഗഡുക്കളക്ടോയനി  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്കന്  അനുവദനിക്കുകേയുന  ടെനി  തുകേ
ലചലെവഴെനിക്കുകേയുന ലചയ്യുന്ന രശതനിയനില മക്ടോറ്റെന  വരുത്തനിയതുന,  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷ
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അവസക്ടോനത്തനില  ബഡ്ജറ്റെന്  തുകേയനില  കുറവന്  വരുത്തനി  നലകേനിയതുന  2015-16
വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനി  അനനിമമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  കേഴെനിയക്ടോലത  വരുന്നതനിനന്  കേക്ടോരണമക്ടോയനി.
ഇതുമൂലെന  പദ്ധതനി  രൂപശകേരണത്തനിനക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  കസക്ടോഫന്  ലവയറനില
2016-17  വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനി  രൂപശകേരണന  സമയബനനിതമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
സക്ടോധനിക്കക്ടോലത വന്നനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  2015-ലലെ തകദശ സസയനഭരണ ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെന്
നടെപടെനികേള,  2016-ലലെ  സനസക്ടോന ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെന്  നടെപടെനികേള എന്നനിവ തകദശ
സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  പദ്ധതനി  രൂപശകേരണകത്തയുന  നടെത്തനിപ്പെനികനയുന
ബക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണത്തനിലലെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ഒരു
സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  മുമ്പുതലന്ന  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി
അനഗശകേക്ടോരന  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന്  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്കന്  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  പദ്ധതനി  നനിര്വഹണന  സനബനനിചന്  വകുപ്പുതലെത്തനിലന
സനസക്ടോനതലെ കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷന് കയക്ടോഗത്തനിലന അവകലെക്ടോകേനന നടെത്തക്ടോറുണന്.
നനിലെവനില  പശ്ചക്ടോത്തലെ  കമഖലെയനില  ഉളലപ്പെടുന്ന  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോണന്
കൂടുതലെക്ടോയുന വര്ഷക്ടോവസക്ടോനന തുകേ ലചലെവഴെനിക്കലപ്പെടുന്നതന്. ഒരു തകദശ സസയനഭരണ
സക്ടോപനത്തനിനന്  ലെഭനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  വനിഹനിതത്തനില  നനിനന  കൂടുതല  തുകേ
പശ്ചക്ടോത്തലെ കമഖലെയനില വകേയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോല വക്ടോര്ഷക്ടോവസക്ടോനന കൂടുതല തുകേ
ലചലെവഴെനിക്കലപ്പെടുന. പശ്ചക്ടോത്തലെ കമഖലെയനിലലെ നനിര്മക്ടോണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള
കേരക്ടോറനിലന  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  അവസക്ടോനന  വലരയക്ടോയനി  നലകുന്നതനിനക്ടോല
കേരക്ടോറുകേക്ടോര്  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷക്ടോവസക്ടോനന  മക്ടോത്രകമ  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുനള്ളു.
പതനിമൂന്നക്ടോന  പഞവലസര  പദ്ധതനിയനില  ഇത്തരന  കപക്ടോരക്ടോയ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പദ്ധതനികേള യഥക്ടോസമയന  നനിര്വഹണന നടെകത്തണതന്  തകദശസസയന
ഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  ബക്ടോധദ്യതയക്ടോണന്.  പദ്ധതനികേള യഥക്ടോസമയന  നനിര്വഹണന
നടെത്തക്ടോലത  കപക്ടോകുന്നതന്  പദ്ധതനിയുലടെ  സക്ടോമൂഹനികേ  കനട്ടന  അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കന്
ലെഭനിക്കുന്നതന്  കേക്ടോലെതക്ടോമസത്തനിനനിടെയക്ടോക്കുന.  വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനികേലളല്ലക്ടോന  അതക്ടോതന്
സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുവക്ടോന്  തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കന്
നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കബക്ടോക്കന്  പഞക്ടോയത്തുകേള  യഥക്ടോസമയന  പദ്ധതനി
നടെത്തനിപ്പെന് സക്ടോമൂഹദ്യ കനട്ടന ഉറപ്പുവരുത്തുനവനിധന ഏലറ്റെടുത്തനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  ആസൂത്രണ  പ്രകനിയയുലടെ  ഗുണഫലെന  സമൂഹത്തനിനന്  ലെഭനിയ്ക്കുനവനിധന
വക്ടോര്ഡന്/ഡനിവനിഷന്  അടെനിസക്ടോനത്തനിലെല്ലക്ടോലത  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനലത്ത
ലമക്ടോത്തത്തനില  ഒരു  യൂണനിറ്റെക്ടോയനി  കേണലകേക്ടോണളതുന  സമസ  കമഖലെകേളനിലലെയുന
ജനങ്ങളുലടെ ആവശദ്യങ്ങള കേണക്കനിലലെടുത്തുലകേക്ടോണളതുമക്ടോയ സമഗ പദ്ധതനിയക്ടോണന്
ആസൂത്രണന ലചയ്തുവരുന്നതന്.
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(iv)  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത കചക്ടോദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള

ടജവ ടവവനിദ്ധദ്യ രജനിസര്, ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന് രൂപശകേരണന

1 (2349) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേര്ഷകേരുലടെ  ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയുള  ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്  രൂപശകേരണവന,

തകദശസസയന  ഭരണവകുപ്പുന  മറ്റു  അനുബന  വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്  ടജവ

ടവവനിദ്ധദ്യ രജനിസര് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനവന ഇകപ്പെക്ടോള ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോര്  ഇതനിനക്ടോയനി  നടെത്തനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലനല്ലക്ടോന;

വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്  രൂപശകേരണവന  ടജവ  ടവവനിദ്ധദ്യ  രജനിസര്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കലന

എകപ്പെക്ടോള പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോകുന; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിക്കലപ്പെട്ട  ഉന്നതതലെ ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  ആലരല്ലക്ടോന;

വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പുന മറ്റെന്  അനുബന വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്

ടജവ  ടവവനിദ്ധദ്യ  രജനിസര്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനി  83%  പൂര്ത്തനിയക്ടോയനിട്ടുണന്.

ആലകേ 1034 തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനില 854 എണ്ണന ടജവ ടവവനിദ്ധദ്യ

രജനിസര് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ടജവ  ടവവനിദ്ധദ്യ  രജനിസര്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളക്കന്

1,25,000  രൂപയുന  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനികേളക്കന്  2,50,000  രൂപയുന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളക്കന്

5,00,000 രൂപ വലരയുന വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന് അനുമതനി നലകേനിയനിരുന.

(സനി)  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനിയനില

ഉളലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന്  ടജവ  ടവവനിദ്ധദ്യ  രജനിസര്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതന്.  പദ്ധതനി   ടെനി

കേക്ടോലെയളവനില പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.

(ഡനി) കപരന് വനിവരന അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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ടജവ വളത്തനിലന ഗുണനനിലെവക്ടോരന

2 (2350) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  വനിറ്റെഴെനിക്കുന്ന  ടജവ  വളത്തനിലന  ഗുണനനിലെവക്ടോരന
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനന് സര്ക്കക്ടോര് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോറുകണക്ടോ;

(ബനി)  കേര്ശനമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധന  ഇല്ലക്ടോത്തതുകേക്ടോരണമക്ടോണന്  ടജവവളലമന്ന
കപരനില  വദ്യക്ടോജവളങ്ങളുന  ഗുണനനിലെവക്ടോരന  കുറഞ്ഞെവയുന  സനസക്ടോനത്തന്  വനിറ്റെഴെനിക്കലപ്പെടെക്ടോന്
ഇടെയക്ടോക്കുന്നലതന്ന  വസ്തുത  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഇവയുലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോര
പരനികശക്ടോധന കേര്ശനമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടജവ വളങ്ങളക്കന് എലനങനിലന മുദ  (മക്ടോര്ക്കന്)  നനിശ്ചയനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇലല്ലങനില ഗുണനനിലെവക്ടോരന ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്തനില എലനങനിലന പ്രകതദ്യകേ മുദ
നനിശ്ചയനിചന് നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  1985-ലലെ  ലഫര്ട്ടനിടലെസര്  (കേണ്കടക്ടോള)  ഉത്തരവനിലലെ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കന്
വനികധയമക്ടോയനി  ഗുണനനിലെവക്ടോരന  ഉറപ്പെക്ടോക്കുനണന്.  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേയനിലലെ  ബക്ടോനഗ്ലൂര്
ആസക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  റശജനിയണല  ലസനര്  കഫക്ടോര്  ഓര്ഗക്ടോനനികേന്
ഫക്ടോമനിനഗന് എന്ന സക്ടോപനത്തനിലെക്ടോണന് ഇകപ്പെക്ടോള സനസക്ടോനത്തന് വനിറ്റെഴെനിക്കുന്ന 1985-ലലെ
ലഫര്ട്ടനിടലെസര്  (കേണ്കടക്ടോള)  ഉത്തരവനില  ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുള  ടജവവളങ്ങളുലടെ
ഗുണനനിലെവക്ടോരന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതന്.

(ബനി)  ഉണന്.  ഇതുസനബനനിചന്  രൂപശകേരനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള  ഉന്നതതലെ  സമനിതനി
ഇക്കക്ടോരദ്യങ്ങള  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  പട്ടക്ടോമനിയനില  സനസക്ടോന  കൃഷനി
വകുപ്പെനിലന രക്ടോസവള ഗുണനനിലെവക്ടോര പരനികശക്ടോധനശക്ടോലെകയക്ടോടെന്  കചര്ന്നന് ഒരു ടജവ
ജശവക്ടോണുവള  ഗുണപരനികശക്ടോധനക്ടോ  ലെക്ടോകബക്ടോറട്ടറനിയുലടെ  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
അനനിമ ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.  ഈ  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന തലന്ന ടെനി ലെക്ടോബന് പ്രവര്ത്തന
സജമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  1985-ലലെ  ലഫര്ട്ടനിടലെസര്  (കേണ്കടക്ടോള)  ഉത്തരവനിലലെ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളക്കന്
വനികധയമക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  ലഫര്ട്ടനിടലെസര്  കബക്ടോര്ഡന്  വഴെനി  ഗുണനനിലെവക്ടോരന  ഉറപ്പെക്ടോക്കുനണന്.
എന്നക്ടോല ഇതനിനക്ടോയനി പ്രകതദ്യകേ മുദ നനിശ്ചയനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

കേര്ഷകേ സമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

3 (2351) ശശ  .    എന  .    ഉമര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനിഭവനുകേളനില  കേര്ഷകേലര  ഉളലപ്പെടുത്തനി  രൂപശകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
സമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനില പ്രസ്തുത സമനിതനിക്കന് ഗുണപരമക്ടോയ എലനല്ലക്ടോന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണന് നടെത്തക്ടോന് കേഴെനിയുന്നലതന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന  സമനിതനികേളനില  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  പ്രതനിനനിധനികേള
സമനിതനിയുലടെ കയക്ടോഗത്തനില പലങടുക്കക്ടോത്തതന് സനബനനിചന് പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി) ഉലണങനില സമനിതനിയുലടെ ഘടെനയനില കേക്ടോതലെക്ടോയ മക്ടോറ്റെന വരുത്തുന്നതനിനന്
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. കൃഷനിഭവനുകേളനില കേര്ഷകേലര ഉളലപ്പെടുത്തനി രൂപശകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
പഞക്ടോയത്തന് തലെ (കൃഷനിഭവന് തലെന) കേക്ടോര്ഷനികേ വനികേസന സമനിതനികേള മക്ടോസത്തനില
ഒരു പ്രക്ടോവശദ്യന കയക്ടോഗന കചരുന. പഞക്ടോയത്തന് തലെത്തനിലലെ കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയുലടെ
സമഗ  വനികേസനത്തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നനിര്കദശങ്ങളുന  ചര്ചകേളുന  നടെത്തുന.  പക്ടോന്,
കപ്രക്ടോജകന്  എന്നനിവ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുന  അതക്ടോതന്  പ്രകദശത്തനിലന  വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  മുന്ഗണന  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതനിനുന  സഹക്ടോയനിക്കുന.  കൃഷനിഭവന്
മുകഖന നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന വനിവനിധ പദ്ധതനികേള, ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള കേലണത്തല, പദ്ധതനി
നടെത്തനിപ്പെന് എന്നനിവയനില കൃഷനിഭവലന സഹക്ടോയനിക്കുന.

(ബനി)  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയുലടെ സമഗ വനികേസനത്തനിനുതകുന്ന നനിര്കദശങ്ങള
കേലണത്തുന്നതനിനുന  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയ  പ്രശ്നപരനിഹക്ടോരങ്ങളനിലന  ഇത്തരന  സമനിതനിക്കന്
ഗുണപരമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തുവക്ടോന്  കേഴെനിയുന.  ഒരു  പ്രകദശത്തനിലന
കൃഷനിയുലടെ  പ്രശ്നങ്ങള,  കേര്ഷകേരുലടെ  പ്രശ്നങ്ങള  ഇവലയല്ലക്ടോന  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന
ശദ്ധയനില ലകേക്ടോണവരക്ടോന് ഈ സമനിതനിക്കന് കേഴെനിയുനണന്.

(സനി)  ഇത്തരന സമനിതനികേളനിലലെ പ്രതനിനനിധനികേള സമനിതനിയുലടെ  കയക്ടോഗത്തനില
പലങടുക്കക്ടോത്തതന്  സനബനനിചന്  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.  തുടെര്ചയക്ടോയനി  മൂന്നന്  കയക്ടോഗത്തനില
കൂടുതല പലങടുക്കക്ടോത്ത അനഗങ്ങലള സമനിതനിയനില നനിനന നശക്കന ലചയ്യുന്നതനിനുള
വദ്യവസയുണന്.

(ഡനി)  സമനിതനിയുലടെ  ഘടെനയനില  മക്ടോറ്റെന  വരുത്തുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല
ഇകപ്പെക്ടോള സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.

മലെപ്പുറന ജനില്ലയനിലലെ കേര്ഷകേരുലടെ ഇ-രജനികസ്ട്രഷന്

4 (2352) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേര്ഷകേരുലടെ സമഗ വനിവരങ്ങള ഇ-സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യയനികലെക്കന് മക്ടോറ്റുന്ന
കേര്ഷകേ  രജനികസ്ട്രഷന്  മലെപ്പുറന  ജനില്ലയനില  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിചനിട്ടനിലല്ലന്ന
കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഇതനിനകേന എത്രകപരുലടെ രജനികസ്ട്രഷന് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി;
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(ബനി)  രജനികസ്ട്രഷന്  നടെപടെനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോത്തതുമൂലെന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള
കേലണത്തുന്നതനിനുന,  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുന  സക്ടോധനിക്കക്ടോത്ത
കേക്ടോരദ്യന  പരനികശക്ടോധനക്കു  വനികധയമക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  അതനിനുള  കേക്ടോരണങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) എങനില അവ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുന രജനികസ്ട്രഷന് പൂര്ത്തശകേരനിചന് തനിരനിചറനിയല
കേക്ടോര്ഡുന  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുന  അടെനിയനരമക്ടോയനി  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുന  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. ഇതനിനകേന 1,58,759 കപരുലടെ രജനികസ്ട്രഷന് പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  രജനികസ്ട്രഷന്  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്ത  കേര്ഷകേരുലടെ  അര്ഹമക്ടോയ
ആനുകൂലെദ്യന  നനികഷധനിക്കക്ടോത്ത  തരത്തനില  നനിലെവനില  കകേരളക്ടോ  ഗവണ്ലമനനിലന
ഇലെകകക്ടോണനികേന്  ലബനനിഫനിറ്റെന്  ടക്ടോന്സര്  സനവനിധക്ടോനന  വഴെനി  എല്ലക്ടോ  കേര്ഷകേര്ക്കുന
പദ്ധതനി നനിബനനകേളക്കനുസൃതമക്ടോയനി നലകേനി വരനികേയുന കകേരളക്ടോ ഗക്ടോമശണ് ബക്ടോങന്
മുകഖന അഗനികേക്ടോര്ഡന് വനിതരണന നടെനവരനികേയുന ലചയ്യുന.  രജനികസ്ടേഷന് പ്രകനിയ
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സമയബനനിതമക്ടോയനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ഒല്ലൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന  വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള

5(2353) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന  എത്ര  വനില്പന
കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്;

(ബനി) ഇവ എവനിലടെലയല്ലക്ടോമക്ടോണന് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെന  ഉളലപ്പെടുന്ന  പ്രകദശങ്ങളനില  വനില്പന
കകേന്ദ്രങ്ങള തശലര കുറവക്ടോലണന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ഒല്ലൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ എല്ലക്ടോ പഞക്ടോയത്തുകേളനിലന കഹക്ടോര്ട്ടനി
കകേക്ടോര്പ്പെനിലന വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള തുടെങ്ങുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഒല്ലൂര് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനില കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന വനിലപ്പെന
കകേന്ദ്രങ്ങള നനിലെവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല.

(സനി) ഉണന്.

(ഡനി) ഇക്കക്ടോരദ്യന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. സനസക്ടോനലത്ത എല്ലക്ടോ നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെങ്ങളനിലന  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന  വനിപണനകകേന്ദ്രങ്ങള  തുടെങ്ങുന്നതനിനക്ടോണന്
സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.
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ലനലകൃഷനി നടെത്തുന്ന ഭൂമനിയുലടെ വനിസ്തൃതനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള

6 (2354) ശശ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 2016  ജൂണ്  24-ാം തശയതനി നനിയമസഭയനില നടെത്തനിയ നയപ്രഖദ്യക്ടോപനത്തനില
ലനലകൃഷനി നടെത്തുന്ന ഭൂമനിയുലടെ വനിസ്തൃതനി 3 ലെക്ഷന ലഹകറക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
തശവ്രപ്രയതന നടെത്തുലമന്നന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതന് നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള
നക്ടോളനിതുവലര സസശകേരനിച്ചുലവന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിലടെനശളന ടജവകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേയുന ഒരു ടജവ
കൃഷനി  നയന  പ്രഖദ്യക്ടോപനിയ്ക്കുകേയുന  ലചയ്യുലമന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതന്  ടകേവരനിക്കക്ടോന്
എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലനലകൃഷനി  നടെത്തുന്ന  ഭൂമനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനി  3  ലെക്ഷന  ലഹകറക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  കേരലനല  പ്രകദശങ്ങളനിലന
കേരലനലകൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന തരനിശുകേനിടെക്കുന്ന എല്ലക്ടോ പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനിലന
ലനലകൃഷനി പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുപുറകമ
കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  തരനിശു  ഭൂമനികേള  മക്ടോപ്പെനിനഗന്  നടെത്തനി  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന
ആരനഭനിച കേരലനലകൃഷനി പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന 2663 ലഹകര് സലെത്തന് പുതനിയതക്ടോയനി
ലനലകൃഷനി  ആരനഭനിച്ചു.  ഇതനിനുപുറകമ  തരനിശുകേനിടെന്ന  2105  ലഹകര്  സലെത്തന്
ലനലകൃഷനി പുനരക്ടോരനഭനിച്ചു. 1192  ചനിങ്ങന  1  മുതല  1193  ചനിങ്ങന  1  വലരയുള ഈ
വര്ഷന  ലനല്ലനിലന  വര്ഷമക്ടോയനി  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
“നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്  നമ്മുലടെ  അന്നന"  എന്ന  ആശയത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില
ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില  100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
2017  ഓണക്കക്ടോലെത്തന് കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങളക്കന്,  സനസക്ടോനത്തുതലന്ന ഉത്പ്പെക്ടോദനിച അരനി
നലകുന്നതനിനുന സ്കൂള കബ്ബുകേള,  യുവജന കബ്ബുകേള സര്ക്കക്ടോരനിതര സനഘടെനകേള,
പഞക്ടോയത്തുകേള,  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  വനനിതക്ടോ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേള,
സസക്ടോശയ  സനഘങ്ങള  മുതലെക്ടോയവ  മുകഖന  നനിലെവനിലലെ  ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള
പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന  വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന  നഗരങ്ങളനിലന
ലനലകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന അതുവഴെനി  അധനികകേക്ടോല്പക്ടോദനന  സക്ടോധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  കൂടെക്ടോലത കേഴെനിഞ്ഞെ  25  വര്ഷത്തനിനുകശഷന ഈ  വര്ഷന
ആലെപ്പുഴെയനിലലെ  റക്ടോണനി  കേക്ടോയലെനില  200  ലഹകര്  സലെത്തന്  പുഞ  കൃഷനി
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നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള ഏകേകദശന പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത 160
ലഹകര്  വനിസ്തൃതനിയുള  ലമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയലെനിലന  56  ലഹകര്  വനിസ്തൃതനിയുള  ആറന്മുളയനിലന
ലനലകൃഷനിയനിറക്കുന്നനിനുള  നടെപടെനികേളുന  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനിലലെ
ആവളപക്ടോണനി  ഉളലപ്പെലടെയുള  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനിലന  760  ഏക്കര് സലെത്തന്  ഈ
വര്ഷന  ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന.  കൂടെക്ടോലത  ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസശര്ണന,
ഉത്പക്ടോദനക്ഷമത എന്നനിവ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് തക്ടോലഴെ
വനിവരനിചനിട്ടുള ലനലകൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന:

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന

4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി

5. കേരലനല കൃഷനി വനികേസനന.

6. ലനലകൃഷനി ഉത്പ്പെക്ടോദന കബക്ടോണസന്  (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ടവദദ്യുതനി പദ്ധതനി (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതനി (എന്.എഫന്.എസന്.എന.)

9. ആര്.ലകേ.വനി.ടവ.  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ
നനിരക്കനില  ധനസഹക്ടോയന  നലകേനി  2000  ലഹകര്   തരനിശു
നനിലെങ്ങളനില ലനലകൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോ
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 150 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ അനഗശകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

10. ഇതനിനുപുറകമ തരനിശുനനിലെങ്ങളനില ലനലകൃഷനി ലചയ്യുന്നതനികലെക്കന് ഒരു
ലഹകറനിനന്  30,000  രൂപ  നനിരക്കനില  സഹക്ടോയധനന
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനിയുന ആസൂത്രണന ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി) 2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില ടജവ കൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനി
നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 10 കകേക്ടോടെനി രൂപ നശക്കനിവചനിട്ടുണന്. കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ഒഴെനിലകേയുള
13  ജനില്ലകേളനില  നല്ല  കൃഷനിമുറകേള  പക്ടോലെനിച്ചുലകേക്ടോണന്  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനന്   292
കസറുകേള  രൂപശകേരനിച്ചു.  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കൃഷനിയനിടെത്തനിലത്തലന്ന  ടജവവളന
ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  146  കബക്ടോക്കുകേളനില  2920  കേകമക്ടോസന്  നനിര്മക്ടോണ
യൂണനിറ്റുകേള പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ആരനഭനിച്ചു.  നല്ല കൃഷനിമുറകേള പക്ടോലെനിചന് കൃഷനി



അനുബനന 863

ലചയ്യുന്ന  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  കസറുകേളക്കന്  ടജവ  പചക്കറനികേള  സനഭരനിചന്  പക്ടോയന്
ലചയന്  വനിലപ്പെന  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  3  ലെക്ഷന  രൂപ  വശതന  18  കസറുകേളക്കന്
ധനസഹക്ടോയന  നലകുന.  ടജവ  കൃഷനിയനില  മനികേച  പ്രവര്ത്തനന  നടെത്തുന്ന
നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെന, മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി, കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് എന്നനിവകേളക്കന് സനസക്ടോന
തലെത്തനില  അവക്ടോര്ഡുകേള  നലകുന.  കൂടെക്ടോലത  ജനില്ലക്ടോതലെത്തനില  മനികേച  3
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളക്കുന  അവക്ടോര്ഡന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  111  ലെക്ഷന  രൂപ
നശക്കനിവചനിരനിക്കുന.  ടജവ  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉലപ്പെന്നങ്ങള  വനിപണനന  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
നനിലെവനില  45  ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പുകേള  സക്ടോപനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്
ജനില്ലയനില 5 ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പുകേള പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

കമല  പദ്ധതനികേളക്കുപുറകമ  പുതനിയ  152  കസറുകേള  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുന
നല്ല  കൃഷനിമുറകേള  (ജനി.എ.പനി.)  പക്ടോലെനിചന്  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതന്  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ടെനി  രശതനിയനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്ന  ഉലപ്പെന്നങ്ങള  കലെബലന
സര്ട്ടനിഫനികക്കഷകനക്ടോടുനകൂടെനി  ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പെന്  മുഖക്ടോനനിരന  വനിലപ്പെന  നടെത്തുന്നതനിനന്
കേനികലെക്ടോയന്  5  രൂപ നനിരക്കനില കപ്രക്ടോതക്ടോഹന തുകേ (ഇന്ലസനശവന്)  നലകുന്നതനിനുന,
നനിലെവനിലള 50  ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പുകേളക്കന് പുറകമ പുതനിയ 15  ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പുകേള കൂടെനി
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന,  ടജവകൃഷനിയനില മനികേച പ്രവര്ത്തനന നടെത്തുന്ന നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെന,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി,  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  എന്നനിവയന്  നനിലെവനില  നലകേനിവരുന്ന
അവക്ടോര്ഡന്  തുകേലയക്കക്ടോള  കൂടുതല  തുകേ  നലകുന്നതനിനുമക്ടോയനി  261.31  ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ  പദ്ധതനിക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനത്തന്  ടജവകൃഷനി
നയന  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2015-16-ലലെ  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലലെയുന  പഞക്ടോയത്തന്
തലെത്തനില  കബക്ടോധവത്ക്കരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള  സനഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയുന  ടജവകൃഷനി
പരനിശശലെനന  നലകുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.  ടെനി  പദ്ധതനികേളക്കുപരനി  സനസക്ടോനത്തന്
ടജവകൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 50,000 ലഹകര് പ്രകദശത്തന് ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി
ടജവകൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.

ലറസനിഡന്യൂല ലെക്ടോബന് ജനില്ലക്ടോ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനികേള

7(2355) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഇകപ്പെക്ടോള  ലവളളക്ടോയണനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  കകേക്ടോകളജനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പചക്കറനിയനിലലെ  വനിഷക്ടോനശങ്ങള  കേലണത്തുന്ന  ലറസനിഡന്യൂല  ലെക്ടോബന്  ജനില്ലക്ടോ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പചക്കറനിയനിലലെ വനിഷക്ടോനശങ്ങള കേലണത്തുന്ന ലെക്ടോബന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ഉടെന്
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തലന്ന മക്ടോധദ്യമങ്ങള വഴെനി ജനങ്ങലള അറനിയനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതര  സനസക്ടോനങ്ങളനില  നനിന്നന്  ടെക്ടോകന്  നലകേനി  ലകേക്ടോണവരുന്ന
വനിഷക്ടോനശങ്ങള അടെങ്ങനിയ പചക്കറനിയനിലലെ  വനിഷക്ടോനശത്തനിലന്റ  അളവന്  ജനങ്ങലള
അറനിയനിക്കുവക്ടോനുന  അതുവഴെനി  നക്ടോടെന്  കൃഷനിലയ  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുന  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ജനില്ലക്ടോ കകേന്ദ്രങ്ങളനില ലെക്ടോബന് തുടെങ്ങുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള പരനികശക്ടോധനിച്ചു
വരുന.  തൃശ്ശൂര്,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്,  പടെന്നക്കക്ടോടെന്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  ലെകബക്ടോറട്ടറനി
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനിലെവനില  ലെക്ടോബന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സര്ക്കക്ടോര്  ലവബ്ടസറ്റെന്  വഴെനി
പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തുനണന്.  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  മക്ടോധദ്യമങ്ങള  വഴെനി  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന്
നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി) പഴെന, പചക്കറനികേളുലടെ സക്ടോമനിളുകേള കേശടെനക്ടോശനിനനി അവശനിഷ്ട വനിഷക്ടോനശ
പരനികശക്ടോധനക്ടോ  ലെക്ടോബനില  പരനികശക്ടോധനിചന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ഔകദദ്യക്ടോഗനികേ
ലവബന്  കപക്ടോര്ട്ടലെനിലന  കേക്ടോര്ഷനികേ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെയുന  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലനയുന
ലവബന് ടസറ്റെനിലന  മൂന്നന്  മക്ടോസത്തനിലലെക്ടോരനിക്കല  പ്രസനിദ്ധശകേരനിച്ചുവരുന.  ഭക്ഷദ്യ
സുരക്ഷക്ടോവകുപ്പുന  ഇപ്രകേക്ടോരന  സക്ടോമനിളുകേള  പരനികശക്ടോധനിചന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയ്യുനണന്.
സനസക്ടോനത്തന്  ടജവ  കൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  വനിഷവനിമുക്തമക്ടോയ
പചക്കറനികേള സനഭരനിചന് പക്ടോക്കന് ലചയന് വനിലപ്പെന നടെത്തുന്നതനികലെയ്ക്കുന ധനസഹക്ടോയന
നലകുന്നതുളലപ്പെലടെയുള നടെപടെനികേള സര്ക്കക്ടോര് സസശകേരനിച്ചുവരുന.

തരനിശുപക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില ലനലകൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനന് ധനസഹക്ടോയന

8 (2356) ശശ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി തരനിശക്ടോയനി കേനിടെക്കുന്ന പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില ലനലകൃഷനിയനിറക്കുന്ന
കേര്ഷകേര്ക്കുന,  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേളക്കുന  സര്ക്കക്ടോര്  എലനങനിലന  ധനസഹക്ടോയങ്ങള
അനുവദനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  ചക്ടോലെക്കുടെനി കബക്ടോക്കന് പഞക്ടോയത്തന്-മുരനിങ്ങൂര് ഡനിവനിഷലന തരനിശുരഹനിത
കൃഷനിഭൂമനി ഡനിവനിഷനക്ടോയനി മക്ടോറ്റുന്നതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 30 വര്ഷത്തനിലെധനികേമക്ടോയനി കൃഷനി
ലചയ്യക്ടോലത  കേനിടെന്ന  കമലൂര്  ടകേകതക്ടോലെപ്പെക്ടോടെത്തന്  ലനലകൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനക്ടോയുള
സമൃദ്ധനി  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനിയന്  ധനസഹക്ടോയമടെക്കമുള  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  നലകുന്നതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  വര്ഷങ്ങളക്ടോയനി തരനിശക്ടോയനി കേനിടെന്നനിരുന്ന കകേക്ടോട്ടയന ജനില്ലയനിലലെ ലമത്രക്ടോന്
കേക്ടോയല  പുനരുജശവനിപ്പെനിചന്  160  ലഹകറനില  ലനലകൃഷനി  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  80
ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനിലലെ
ആറന്മുളയനില 56 ലഹകര് തരനിശുനനിലെ ലനലകൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 153.76
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇതനിനുപുറകമ ആര്.ലകേ.വനി.ടവ.
പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ  പ്രകേക്ടോരന  2000  ലഹകര്  തരനിശുനനിലെ
ലനലകൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  ഭരണക്ടോനുമതനിയുന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ലഹകറനിനന്  30,000  രൂപ ധനസഹക്ടോയന നലകേനി  2000  ലഹകര്
തരനിശുനനിലെ ലനലകൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുന ഉകദശനിക്കുനണന്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷന മുണകേന് കൃഷനി ആരനഭനിചനിട്ടുള  30  ഏക്കര് കമലൂര്
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിലലെ  സമൃദ്ധനി  പക്ടോടെകശഖരത്തനികലെയന്  ലനലവനിത്തന്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന
സഫൗജനദ്യത്തനിലന  കുമക്ടോയന  കേനികലെക്ടോയന്  5  രൂപ  നനിരക്കനിലന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്
വനിഹനിതമക്ടോയനി  ഇകപ്പെക്ടോള  നലകുനണന്.  ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തന്  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
ടജവവളത്തനിനുന മറ്റെന്  അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്കുന ആനുകൂലെദ്യന നലകുനണന്.
ഇതുകൂടെക്ടോലത  കൃഷനിവകുപ്പെനിലന,  സുസനിര  ലനലകൃഷനി  വനികേസനന,  ഉത്പക്ടോദന
കബക്ടോണസന്, പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളക്കുള പ്രവര്ത്തന ലചലെവന് എന്നശ പദ്ധതനികേള
പ്രകേക്ടോരവന ധനസഹക്ടോയന നലകുനണന്.

ഒരു ലനലന ഒരു മശനുന പദ്ധതനി

9 (2357) ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   എലകദക്ടോസന് കുന്നപ്പെനിളനി :
ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :
ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  'ഒരു  ലനലന  ഒരു  മശനുന'  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ  ;
വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏലതല്ലക്ടോന  കൃഷനി  നനിലെങ്ങളനിലെക്ടോണന്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) എത്ര ലഹകറനിലെക്ടോണന് ഇപ്രകേക്ടോരന കൃഷനി ലചയ്യക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(ഡനി) ഇതന് നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോന് എന്തു തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. ഫനിഷറശസന് വകുപ്പെന് മുകഖനയക്ടോണന് 'ഒരു ലനലന ഒരു മശനുന' പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  കകേന്ദ്ര  വനന  പരനിസനിതനി  മനക്ടോലെയത്തനിലന  നക്ടോഷണല
അഡക്ടോപ്കറ്റെഷന്  ഫണന്  കഫക്ടോര്  ടകമറ്റെന്  ലചയ്ഞനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  'ടകേപ്പെക്ടോടെന്,
ലപക്ടോക്കക്ടോളനി  നനിലെങ്ങളനില സനകയക്ടോജനിത മതദ്യ ലനലകൃഷനി പദ്ധതനിക്കന്  '25  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ടെനി  പദ്ധതനിയുലടെ  നനിര്വഹണ  ഏജന്സനി
നബക്ടോര്ഡുന  എകനികേന്യൂട്ടശവന്  ഏജന്സനി  അഡക്ടോക്കുമക്ടോണന്.  കകേരളത്തനില  പലെ
കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല  നക്ടോകശക്ടോന്മുഖമക്ടോയനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്ന  ലപക്ടോക്കക്ടോളനി,  ടകേപ്പെക്ടോടെന്
നശര്ത്തടെ  പ്രകദശങ്ങലള  കേക്ടോലെക്ടോവസ  വദ്യതനിയക്ടോനത്തനിലന  വനിപത്തുകേളനിലനനിനന
സനരക്ഷനിചന്  ഇവനിടെങ്ങളനില  പരമരക്ടോഗതമക്ടോയനി  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന  ലനലകൃഷനിയുന
മതദ്യ/ലചമശന്  കൃഷനിയുന  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  ഈ  പദ്ധതനി  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.
സനസക്ടോനലത്ത  600  ലഹകര്  ലപക്ടോക്കക്ടോളനി,  ടകേപ്പെക്ടോടെന്  നശര്ത്തടെ  പ്രകദശങ്ങളനില
ലനലകൃഷനിയുന  മതദ്യകൃഷനിയുന  നടെത്തക്ടോനക്ടോണന്  പദ്ധതനി  വനിഭക്ടോവനന  ലചയനിട്ടുളതന്.
2015 ഡനിസനബര് മക്ടോസത്തനില അനുവദനിച ഈ പദ്ധതനി 2015 മുതല 2019 വലര 4
വര്ഷകത്തയ്ക്കുളതക്ടോണന്.  കേണ്ണൂരനില  ടകേപ്പെക്ടോടെന്  നനിലെങ്ങളനില  300  ലഹകറനിലന
ലപക്ടോക്കക്ടോളനി  നനിലെങ്ങളനില  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനില  100  ലഹകറനിലന,  തൃശ്ശൂര്
ജനില്ലയനില  100  ലഹകറനിലന  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില  100  ലഹകറനിലന  കൃഷനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്.

(ബനി)  ആലെപ്പുഴെ,  എറണക്ടോകുളന,  തൃശ്ശൂര് ജനില്ലകേളനിലലെ ലപക്ടോക്കക്ടോളനി പക്ടോടെങ്ങളനിലന
കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെ ടകേപ്പെക്ടോടെന് നനിലെങ്ങളനിലമക്ടോണന് ടെനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന്നതന്.

(സനി)  കേണ്ണൂരനില  ടകേപ്പെക്ടോടെന്  നനിലെങ്ങളനില  300  ലഹകറനിലന,  ലപക്ടോക്കക്ടോളനി
നനിലെങ്ങളനില  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനില  100  ലഹകറനിലന,  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില  100
ലഹകറനിലന,  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില  100  ലഹകറനിലന  കൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്.

(ഡനി)  'ടകേപ്പെക്ടോടെന്-ലപക്ടോക്കക്ടോളനി  നനിലെങ്ങളനില  സനകയക്ടോജനിത  മതദ്യലനലകൃഷനി
പദ്ധതനിക്കന്'  25  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കുകേയുന  ആദദ്യ  ഗഡുവക്ടോയനി
5.9988 കകേക്ടോടെനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുമുണന്.

നമ്മുലടെ ലനലെന് ല്ല് നമ്മുലടെ അന്നന

10 (2358) ശശ  .   സനി  .   ദനിവക്ടോകേരന് :
ശശ  .   ജനി  .   എസന്  .   ജയലെക്ടോല :
ശശ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന് :
ശശമതനി സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  'നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്  നമ്മുലടെ  അന്നന'  എന്ന  കപരനില  ഒരു  പദ്ധതനി
നനിലെവനിലകണക്ടോ; എങനില പ്രസസ്തുത പദ്ധതനിയുലടെ ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ലനലല്പക്ടോദനത്തനില  സസയനപരദ്യക്ടോപ്തത  ടകേവരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഏലതക്ടോലക്ക
രശതനിയനിലള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടെത്തുന്നതനിനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  ലനലകൃഷനിയുലടെ
വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   ഉണന്.  “നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്  നമ്മുലടെ  അന്നന"  എന്ന  ആശയത്തനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  ലനലകൃഷനി  കമഖലെയനില  100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്. 1192  ചനിങ്ങന  1  മുതല
1193 ചനിങ്ങന 1 വലരയുള ഈ വര്ഷന ലനല്ലനിലന വര്ഷമക്ടോയനി സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്
പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  2017  ഓണക്കക്ടോലെത്തന്  കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങളക്കന്,
സനസക്ടോനത്തുതലന്ന ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിച അരനി നലകുന്നതനിനുന സ്കൂള കബ്ബുകേള, യുവജന
കബ്ബുകേള, സര്ക്കക്ടോരനിതര സനഘടെനകേള, പഞക്ടോയത്തുകേള, അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,
വനനിതക്ടോ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേള,  സസക്ടോശയ  സനഘങ്ങള  മുതലെക്ടോയവ
മുകഖന നനിലെവനിലലെ ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന
വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന  നഗരങ്ങളനിലന  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
അതുവഴെനി അധനികകേക്ടോല്പക്ടോദനന സക്ടോധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന.

ലനലകൃഷനികമഖലെയനില  പുതനിയ  ഉണര്വന്  സൃഷ്ടനിചന്  ടജവരശതനിയനിലള
ശക്ടോസ്ത്രശയ  കൃഷനിമുറകേളനിലൂലടെയുന,  ഗ്രൂപ്പെന്  ഫക്ടോമനിനഗന്,  യനവലക്കരണന,  തരനിശു
നനിലെങ്ങളുന,  കേരപ്പെക്ടോടെങ്ങളുന  ലനലകൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കല,  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനവന  വനിപണനി
സനവനിധക്ടോനവന  ലമചലപ്പെടുത്തല,  പരമരക്ടോഗത  ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ  സനരക്ഷണവന
വനിത്തന്  ബക്ടോങന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കലന,  കൃഷനി  വദ്യക്ടോപനന  തുടെങ്ങനിയ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലടെ
ലനലകൃഷനി കൂടുതല ലെക്ടോഭകേരമക്ടോക്കനി ആഭദ്യനരമക്ടോയനി ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിച അരനി ഉപകയക്ടോഗനി
ക്കുന്നതനിനന്  ഊന്നല  നലകേനിലക്കക്ടോണന്  അനുബനകമഖലെകേലള  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനന്  2016  ഓണന  മുതല  2017  ഓണന  വലരയുള  കേക്ടോലെയളവന്  ലനല
വര്ഷമക്ടോയനി ആചരനിക്കുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് നമര്  124/2016/കൃഷനി തശയതനി
11-8-2016 പ്രകേക്ടോരന ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന്  1970-കേളനില  8.5  ലെക്ഷന ലഹകര് ലനലകൃഷനിയുണക്ടോയനിരുന്നതന്
വര്ഷനകതക്ടോറുന  കുറഞ്ഞെന്  കുറഞ്ഞെന്  ഇകപ്പെക്ടോള രണന്  ലെക്ഷന ലഹകറനില തക്ടോലഴെയക്ടോയനിരനിക്കുന.
കകേരളത്തനിലന  പ്രകതദ്യകേ  സക്ടോമൂഹനികേ  പശ്ചക്ടോത്തലെത്തനില  കൃഷനി  ലചയ്തുവന്നനിരുന്ന
അത്രയുന  സലെങ്ങള  തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണവന്നന്  സസയനപരദ്യക്ടോപ്തതയനില  എത്തനികചരുകേ
എന്നതന്  വളലര  ബുദ്ധനിമുകട്ടറനിയ  കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  ആയതനിനക്ടോല  ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനി
പരമക്ടോവധനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുന ലനല്ലനിലന ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുന അരനിയുലടെ ആലകേ
ഉല്പക്ടോദനന  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  അരനിയുലടെ  ഉല്പക്ടോദനത്തനില
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കകേരളലത്ത  സസയനപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോക്കുകേ  എന്ന  ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനി  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്
ലനലകൃഷനിയുലടെ വനിസ്തൃതനി,  ഉത്പ്പെക്ടോദനന,  ഉത്പ്പെക്ടോദനക്ഷമത എന്നനിവ വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനുതകുന്ന
വനിവനിധ പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനണന്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  ലനലകൃഷനിയുലടെ
വനിസ്തൃതനി 3 ലെക്ഷന ലഹകറക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.
കൂടെക്ടോലത  കേരലനലകൃഷനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  തരനിശന്  കേനിടെക്കുന്ന  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില
ലനലകൃഷനി പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കേരലനല കൃഷനി
ഈ  വര്ഷന  ആദദ്യഘട്ടന  എന്നനനിലെയനില  2560  ലഹകര് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരുന.  2663
ലഹകര്  കൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.  5  വര്ഷനലകേക്ടോണന്  ഒരു  ലെക്ഷന
ലഹകറക്ടോയുന  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  ഇതനിനുപുറകമ
കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  തരനിശു  ഭൂമനികേള  മക്ടോപ്പെനിനഗന്  നടെത്തനി  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  കേഴെനിഞ്ഞെ  25  വര്ഷത്തനിനുകശഷന  ഈ  വര്ഷന
ആലെപ്പുഴെയനിലലെ  റക്ടോണനി  കേക്ടോയലെനില  200  ലഹകര്  സലെത്തന്  പുഞ  കൃഷനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  ഏകേകദശന  പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.  2016
ഒകകക്ടോബര്  20-നുമുമക്ടോയനി  വനിത  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  കൂടെക്ടോലത  160  ലഹകര്
വനിസ്തൃതനിയുള  ലമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയലെനിലന  56  ലഹകര്  വനിസ്തൃതനിയുള  ആറന്മുളയനിലന
ലനലകൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേളുന  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്
ജനില്ലയനിലലെ  ആവളപക്ടോണനി  ഉളലപ്പെലടെയുള  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനിലന  760  ഏക്കര്
സലെത്തന്  ഈ  വര്ഷന  ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന.  ഒരുപൂ  കൃഷനി  ഇരുപൂ
കൃഷനിയക്ടോക്കനിയുന ഇരുപ്പൂ കൃഷനി മൂന്നന് പൂ കൃഷനിയക്ടോക്കനിയുന മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ആര്.ലകേ.വനി.ടവ.  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ
നനിരക്കനില  ധനസഹക്ടോയന  നലകേനി  2000  ലഹകര്  സലെത്തന്  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത ചുവലടെ കചര്ക്കുന്ന വനികേസന പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുനണന്.

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന

4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി

5. കേരലനല കൃഷനി വനികേസനന.

6. ലനലകൃഷനി ഉത്പ്പെക്ടോദന കബക്ടോണസന്  (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ടവദദ്യുതനി പദ്ധതനി (കനക്ടോണ് പക്ടോന്)

8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതനി (എന്.എഫന്.എസന്.എന.)
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11 (2359) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഏലതല്ലക്ടോന  രശതനിയനിലെക്ടോണന്  കകേരലഫഡന്  കതങ്ങ  സനഭരനിക്കുന്നലതന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ; ഇതരസനസക്ടോനങ്ങളനിൽ നനിനന കതങ്ങ വക്ടോങ്ങുനകണക്ടോ;

(ബനി)  കകേരലഫഡന്  വനിപണനന  ലചയ്യുന്ന  'കകേര  ലവളനിലചണ്ണ'  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന
കകേരലഫഡന് ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോകണക്ടോലയന ലവളനിലപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  കകേര  ലവളനിലചണ്ണയനില  മക്ടോയന  കചര്ത്തതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  എലനങനിലന
കകേസുകേള ഉകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കൃഷനി ഭവനുകേളനില രജനിസര് ലചയ കകേര കേര്ഷകേരനില നനിനന കൃഷനി
ഓഫശസര് നലകുന്ന തനിരനിചറനിയല കരഖകേളുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന് തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട
387 കൃഷനി ഭവനുകേള വഴെനി കൃഷനി വകുപ്പുന, കകേരലഫഡുന സനയുക്തമക്ടോയനി പചകത്തങ്ങ
സനഭരനിക്കുന്നതന്. ഇതര സനസക്ടോനങ്ങളനില നനിനന കതങ്ങ വക്ടോങ്ങുന്നനില്ല.

(ബനി) കകേരലവളനിലചണ്ണ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന കകേരലഫഡന് ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  കകേര  ലവളനിലചണ്ണയനില  യക്ടോലതക്ടോരു മക്ടോയവന  കചര്ക്കുന്നനില്ല.  ഇതുസനബനനിചന്
ഒരു കകേസുന നനിലെവനിലെനില്ല.

വനിള ഇന്ഷസറന്സന്

12 (2360) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന  കൃഷനി  നക്ടോശന  വന്നക്ടോല  സര്ക്കക്ടോര്  നലകുന്ന
നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന  വളലര  തുചമക്ടോയതനിനക്ടോല  വനിള  ഇന്ഷറന്സനിനക്ടോയുള  പ്രശമനിയത്തനിലന
മുഴുവന് തുകേയുന സര്ക്കക്ടോര് വഹനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ ;

(ബനി) എങനില ഇതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന മൂലെമുണക്ടോകുന്ന കൃഷനി നക്ടോശത്തനിനന് നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന
നലകുന്നതന്  കസറ്റെന്  ഡനിസക്ടോസര്  ലറകസക്ടോണ്സന്  ഫണനില  (SDRF)  നനിന്നക്ടോണന്.
ഇതനിനക്ടോയുള നഷ്ടപരനിഹക്ടോര നനിരക്കുകേള നനിശ്ചയനിക്കുന്നതന് കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് ആണന്.
സനസക്ടോനത്തന്  നനിലെവനിലള  വനിള  ഇന്ഷസറന്സന്  പദ്ധതനിക്കന്  12.5  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തുകേയുന ആയതന് കേക്ടോകലെക്ടോചനിതമക്ടോയനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുന തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുമുണന്.
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കൃഷനിനക്ടോശന തനിട്ടലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനി

13(2361) ശശ  .    ചനിറ്റെയന  കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭത്തനിലന മറ്റുന ഉണക്ടോകുന്ന വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയ
കൃഷനി നക്ടോശങ്ങള സമയബനനിതമക്ടോയനി തനിട്ടലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്  കേഴെനിയക്ടോത്ത സക്ടോഹചരദ്യന
നനിലെവനിലളതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന തനിട്ടലപ്പെടുത്തലെനിനക്ടോയനി റവനദ്യു/തകദശ സസയനഭരണന എന്നനിവ
ഉളലപ്പെലടെയുള ഇതര വകുപ്പുകേളുലടെ കൂടെനി കസവനന ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി പഞക്ടോയത്തന്/
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി/കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഒരു  കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനന്
കവണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) നനിലെവനില കൃഷനിനക്ടോശന സമയബനനിതമക്ടോയനി തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിവരുനണന്.

(ബനി) ഈ വനിഷയന ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

കൃഷനി ഭവനനിലലെ ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന തസനികേകേള

14 (2362) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെ എത്ര കൃഷനിഭവനുകേളനിൽ  കൃഷനി ഓഫശസര് തസനികേ
ഒഴെനിഞ  കേനിടെക്കുനലണനന ഇവ ഏലതല്ലക്ടോലമനന ഇവയനില എകപ്പെക്ടോള നനിയമനന
നടെത്തുലമനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കൃഷനി  അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ  തസനികേ  ഒഴെനിഞ്ഞെന്  കേനിടെക്കുന്ന  എത്ര  കൃഷനി
ഭവനുകേള കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലണനന ഇവയനില എകപ്പെക്ടോള നനിയമനന നടെത്തുലമനന
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെ  23   കൃഷനിഭവനുകേളനില കൃഷനി ഓഫശസര് തസനികേ
ഒഴെനിഞ്ഞെന് കേനിടെക്കുനണന്. അവ ചുവലടെ കചര്ക്കുന. ലകേക്ടോട്ടനിയൂര്, ആലെകക്കക്ടോടെന്, ആറളന,
പക്ടോയന,  കകേക്ടോളയക്ടോടെന്,  ലചമകലെക്ടോടെന്,  കേശഴെല്ലൂര്,  മട്ടന്നൂര്,  ചപ്പെക്ടോരപ്പെടെവന്,  ഉളനിക്കല,
കുറ്റെദ്യക്ടോട്ടര്, നടുവനില, എരമന-കുറ്റൂര്, മലെപ്പെട്ടന, മയ്യനില, കൂടെക്ടോളനി, കവങ്ങക്ടോടെന്, കൂത്തുപറമന്,
കേതനിരൂര്,  ലചക്ടോകനി,  ലപരളകശ്ശേരനി,  പളളനിക്കുന്നന്,  പക്ടോപ്പെനിനനികശ്ശേരനി.  പനി.എസന്.സനി.
റക്ടോങന് ലെനിസന് നനിലെവനിലെനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല എനകപക്ടോയ്ലമനന് എകന്കചഞനിലനനിനന കൃഷനി
ഓഫശസര്മക്ടോലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  പനി.എസന്.സനി.
റക്ടോങന് ലെനിസന് അടെനിയനരമക്ടോയനി പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കണലമന്നന്
ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലപരനിങ്ങളന,  മട്ടന്നൂര്,  എരകഞ്ഞെക്ടോളനി,  ലകേക്ടോട്ടനിയൂര്  എന്നശ  കൃഷനി
ഭവനുകേളനിലെക്ടോയനി കൃഷനി അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ  4  ഒഴെനിവകേള നനിലെവനിലണന്.  പനി.എസന്.സനി.-യനില
നനിനന അടഡസസന് ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന് നനിയമനന നലകുന്നതക്ടോണന്.
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കൃഷനിഭവനുകേളനിലലെ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തക്ടോന് നടെപടെനി

15 (2363) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോട്ടയല  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  മക്ടോറക്കര,  ലപക്ടോനുമള,  ഇരനിമനിളനിയന,
വളക്ടോകഞരനി കൃഷനി ഭവനുകേളനില അടെനിയനരമക്ടോയനി കൃഷനി ഓഫശസലറയുന അനുബന
സക്ടോഫനിലനയുന നനിയമനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മലെപ്പുറന  ജനില്ലയനിലലെ  കൃഷനിഭവനുകേളനിലലെ  ഒഴെനിവകേളുലടെ  എണ്ണന
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലപക്ടോനുമള,  ഇരനിമനിളനിയന എന്നശ കൃഷനി ഭവനുകേളനില കൃഷനി ഓഫശസര്
നനിലെവനിലണന്.  മലെപ്പുറന  ജനില്ലയനിലലെ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില  കൃഷനി  അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ
ഒഴെനിവകേള  നനിലെവനിലെനില്ല.  കൃഷനി  ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെ  പനി.എസന്.സനി.  റക്ടോങന്  ലെനിസന്
നനിലെവനിലെനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല എനകപക്ടോയ്ലമനന്  എകന്കചഞ്ചുവഴെനി കൃഷനി ഓഫശസര്മക്ടോലര
തക്ടോത്ക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ജനില്ലയനിലലെ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില  കൃഷനി  ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെ  ആലകേ  30
ഒഴെനിവകേളുണന്. അതനില 7 ഒഴെനിവകേളനില കേരക്ടോറടെനിസക്ടോനത്തനില കൃഷനി ഓഫശസര്മക്ടോലര
നനിയമനിചനിട്ടുണന്. കൃഷനി അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ ഒഴെനിവകേള നനിലെവനിലെനില്ല.

തരനിശുരഹനിത കകേരളന

16 (2364) ശശ  .   മുല്ലക്കര രതക്ടോകേരന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

തരനിശു രഹനിത കകേരളന എന്ന ലെക്ഷദ്യസക്ടോക്ഷക്ടോത്കേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി കൃഷനിവകുപ്പെന്
ഏലതങനിലന പുതനിയ പദ്ധതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന ലവളനിലപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

സനസക്ടോനലത്ത  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  തരനിശു  ഭൂമനികേള  മക്ടോപ്പെനിനഗന്  നടെത്തനി
ലനലകൃഷനിയുന പചക്കറനി കൃഷനിയുന ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.
തരനിശുനനിലെങ്ങള  ലനലകൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  സഹക്ടോയധനമക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്
30,000  രൂപ  നലകുന്നതനിനുള  പദ്ധതനിയുന  ആസൂത്രണന ലചയനിട്ടുണന്.  ആര്.ലകേ.വനി.ടവ.
പ്രകേക്ടോരന ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ നനിരക്കനില ധനസഹക്ടോയന നലകേനി  2000  ലഹകര്
സലെത്തന് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന രൂപയുലടെ ഭരണക്ടോനുമതനി
ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.  ഒരുപ്പൂ  കൃഷനി ഇരുപ്പൂ  ആക്കുന്നതനിനുന ഇരുപ്പൂ  കൃഷനി മൂന പൂ കൃഷനി
ആക്കുന്നതനിനുമുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  2016-17-ലലെ  പചക്കറനി  കൃഷനി
വനികേസന പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില തരനിശുഭൂമനികേളനില പചക്കറനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
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തരനിശുഭൂമനികേളനില കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനന് പദ്ധതനി

17 (2365) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തരനിശന്  ഭൂമനികേളനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനന്  വനിശദമക്ടോയ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  തകദശ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെയുന  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
ഈ പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഇവയന് ആവശദ്യമക്ടോയ സക്ടോകങതനികേവന സക്ടോമത്തനികേവമക്ടോയ സഹക്ടോയങ്ങള
നലകുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനന്  പലെനിശ രഹനിത വക്ടോയ്പ  നലകുന്നതനിനുന,  കൃഷനിക്കന്
ഇന്ഷസറന്സന് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  ഇങ്ങലന ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന ഉല്പന്നങ്ങളക്കന് നദ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ കേര്ഷകേനന്
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  എങനില  ഇവയുലടെ  വനിശദക്ടോനശന
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ തരനിശു ഭൂമനികേള മക്ടോപ്പെനിനഗന് നടെത്തനി
ലനലകൃഷനിയുന പചക്കറനി കൃഷനിയുന ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.
ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില  212.2  ലഹകര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  430  ലഹകര്,
കകേക്ടോട്ടയന ജനില്ലയനില 160 ലഹകര്, പത്തനനതനിട്ട ജനില്ലയനിലലെ 500 ലഹകര്, വയനക്ടോടെന്
109  ലഹകര്,  മലെപ്പുറന  250  ലഹകര്,  തൃശ്ശൂര്  444.67  ലഹകര്  എന്നനിവയനില
ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത
2016-17-ലലെ  പചക്കറനി  കൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില  തരനിശുഭൂമനികേളനില
പചക്കറനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള പദ്ധതനിയുന ആവനിഷ്കരനിചന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

(ബനി)  തരനിശന്  നനിലെങ്ങളനില  കൃഷനി  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെയുന  തകദശസക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന
സഹക്ടോയ സഹകേരണകത്തക്ടോലടെയക്ടോണന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കന്  തരനിശുഭൂമനിയനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള  സക്ടോകങതനികേ
സഹക്ടോയന  കൃഷനിഭവന്  മുകഖന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന.  തരനിശുനനിലെങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി
ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒറ്റെത്തവണ  സഹക്ടോയധനമക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്  30,000  രൂപ
നലകുന്നതനിനുള  പദ്ധതനി  പുതുതക്ടോയനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  പചക്കറനി
കൃഷനിക്കന് ഒരു ലഹകറനില ഭൂ ഉടെമയന് 5,000 രൂപയുന കൃഷനി ലചയ്യുന്ന ആളനിനന് 25,000
രൂപയുന കചര്ത്തന് ആലകേ 30,000 രൂപ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി നലകുന.
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(ഡനി)  തരനിശുഭൂമനിയനില  ലനലകൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനന്  പലെനിശ  രഹനിത  വക്ടോയ്പ
നലകേനിവരുന.  പഴെന,  പചക്കറനി കൃഷനിക്കുന  3  ലെക്ഷന രൂപവലരയുള തുകേ പലെനിശ
രഹനിത  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  നലകേക്ടോന്  കേഴെനിയുകമക്ടോലയന്ന  കേക്ടോരദ്യന  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.
സനസക്ടോന വനിള ഇന്ഷസറന്സന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന സനസക്ടോനലത്ത പ്രധക്ടോനലപ്പെട്ട 25
കേക്ടോര്ഷനികേ വനിളകേലള  (ലതങ്ങന്,  വക്ടോഴെ,  റബ്ബര്,  കുരുമുളകേന്,  കേവങ്ങന്,  ഏലെന,  കേശുമക്ടോവന്,
ടകേതചക്ക,  ഇഞനി,  മഞ്ഞെള,  മരചശനനി,  ലകേക്ടോകക്കക്ടോ,  നനിലെക്കടെലെ,  കേക്ടോപ്പെനി,  കതയനിലെ,
എളന്,  പചക്കറനി,  ജക്ടോതനി,  ഗക്ടോമ്പൂ,  ലവറ്റെനിലെ,  പയര് വര്ഗ്ഗങ്ങള,  കേനിഴെങ്ങന് വര്ഗ്ഗങ്ങള,
കേരനിമന്,  പുകേയനിലെ,  ലനലെന് ല്ല്  എന്നശ  വനിളകേള)  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.
പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭങ്ങള  ലകേക്ടോണണക്ടോകുന്ന  നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കക്ടോണന്  പദ്ധതനിയുലടെ
സനരക്ഷണന ലെഭനിക്കുകേ.

(ഇ)  ലനല്ലനിനന്  നദ്യക്ടോയവനിലെ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനന്  സനിവനില  സടപസന്
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  മുകഖന  ലനലെന് ല്ല്  സനഭരണവന  നക്ടോളനികകേരത്തനിനന്  നദ്യക്ടോയമക്ടോയ  വനിലെ
ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  കകേരലഫഡനിലന  സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനിലൂലടെ
പചകത്തങ്ങ  സനഭരണ  പദ്ധതനിയുന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  റബ്ബര്  വനിലെയനിടെനിവനിനന്
പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി റബ്ബര് ലപ്രക്ടോഡക്ഷന് ഇന്ലസനശവന് പദ്ധതനിയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുനണന്.
സനസക്ടോനലത്ത കൃഷനി വകുപ്പെനിലന കേശഴെനിലള 6 ലമക്ടോത്ത വദ്യക്ടോപക്ടോര വനിപണനികേളനിലന 5
ജനില്ലക്ടോ സനഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലന കേര്ഷകേര്ക്കന് കേക്ടോര്ഷനികേ ഉലപ്പെന്നങ്ങള
ഇടെനനിലെക്കക്ടോലര  ഒഴെനിവക്ടോക്കനി  കനരനിട്ടന്  കലെലെന  ലചയന്  വനിപണനന  ലചയ്യുന്നതനിനുള
സനവനിധക്ടോനങ്ങള  നനിലെവനിലണന്.  പഴെന,  പചക്കറനി  കേര്ഷകേരുലടെ  ഉല്പന്നങ്ങളക്കന്
ലമചലപ്പെട്ട  വനിലെ  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ലവജനിറ്റെബനിള  ആനന്  ഫ്രൂട്ടന്  ലപ്രക്ടോകമക്ടോഷന്
കേഫൗണ്സനിലെനിനന് കേശഴെനില  14  ജനില്ലകേളനിലമക്ടോയനി  274  സസക്ടോശയകേര്ഷകേ സമനിതനികേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഉലപ്പെന്നങ്ങളക്കന്  നദ്യക്ടോയവനിലെ  ഉറപ്പെക്ടോക്കനി  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പുന
കേര്ഷകേരനില നനിന്നന് ഉലപ്പെന്നങ്ങള സനഭരനിക്കുന.

തരനിശു പക്ടോടെങ്ങളനില കൃഷനി

18(2366) ശശ  .   മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി അലെനി :
ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷശര് :
ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെക്ടോലെനിക്കുട്ടനി :
ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു റബ്ബന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) തരനിശു പക്ടോടെങ്ങളനില കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേള പലെതുണക്ടോയനിട്ടുന, അവ
പ്രകയക്ടോഗത്തനിലെക്ടോവക്ടോത്തതനിലന കേക്ടോരണങ്ങള പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  തലന്ന  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന  നലകുന്നതനിനു
പകേരന കേര്ഷകേലര കദക്ടോഹനിചന് നനിരുതക്ടോഹലപ്പെടുത്തുന്നതക്ടോയ ആകക്ഷപന ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  അക്കക്ടോരദ്യത്തനില  എന്തു  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചു  എന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സനസക്ടോനത്തന്  തരനിശനിട്ടനിട്ടുള  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളുലടെയുന  ലനലവയലകേളുലടെയുന
സനിതനിവനിവര കേണക്കന്  കശഖരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില ഓകരക്ടോ ജനില്ലയനിലന  അവയുലടെ
വനിസ ന്തൃതനി എത്രയക്ടോലണന്നതനിലന വനിവരന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.  തരനിശുപക്ടോടെങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി  തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണ
വന്നന്  കൃഷനി  കയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  വര്ദ്ധനിച പ്രക്ടോഥമനികേ  ലചലെവന്  വരുനണന്.  ഇതന്
കേര്ഷകേര്ക്കന് തക്ടോങ്ങക്ടോവന്നതല്ല.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഉണന്.  സനസക്ടോനത്തന് ആലകേ  36686.772  ലഹകര് പക്ടോടെകശഖരങ്ങളുന
ലനലവയലകേളുന  തരനിശക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോയക്ടോണന്  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.
ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിവരന അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണന്.*

സമഗ ടജവ പചക്കറനി വദ്യക്ടോപന പദ്ധതനി

19 (2367) ശശ  .    ചനിറ്റെയന  കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തനിലന ആവശദ്യത്തനിനനുസൃതമക്ടോയനി  ടജവപചക്കറനികേളുലടെ
ലെഭദ്യത ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന് സക്ടോധദ്യമല്ലക്ടോത്ത നനിലെവനിലലെ സക്ടോഹചരദ്യന വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെന്, റവനന്യൂ വകുപ്പെന് എന്നനിവലയ സനയുക്തമക്ടോയനി
സഹകേരനിപ്പെനിചന്  സനസക്ടോനത്തന് ഇതരവകുപ്പുകേളുലടെ ടകേവശമുള കൃഷനിയ്ക്കുപയുക്തമക്ടോക്കക്ടോവന്ന
തരനിശക്ടോയനി കേനിടെക്കുന്നതുന ബനലപ്പെട്ട വകുപ്പുകേളക്കന് ഉപകയക്ടോഗമനില്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ ഭൂമനി
തനിട്ടലപ്പെടുത്തനി  ഒരു  സമഗ  ടജവപചക്കറനി  വദ്യക്ടോപനപദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്
കവണ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  ഒരു  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  സക്ടോകങതനികേ
തടെസങ്ങലളലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ഇലല്ലങനില  അത്തരലമക്ടോരു  വനിലെയനിരുത്തല  നടെത്തനി  ഇത്തരന  പദ്ധതനികേള
പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുന്നതനിനന് കവണ സതസര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലനയുന  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന
സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  ഗുണനനിലെവക്ടോരമുള  പചക്കറനികേള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
വനിഷരഹനിത  പചക്കറനികേള  വനിതരണന  ലചയ്യുന്നതനിനുന  കേര്ഷകേലര  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോക്കുന്നതനിനു
കവണനി  സമഗ  പചക്കറനി  മനിഷലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കകേരളത്തനിലലെ  50,000  ലഹകര്
പ്രകദശത്തന്  നല്ല  കൃഷനിമുറകേള  പക്ടോലെനിച്ചുലകേക്ടോണള  ടജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്  വനിശദമക്ടോയ  ഒരു  രൂപകരഖ  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
രൂപകരഖയനില തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന കേക്ടോരദ്യങ്ങള ഉളലക്കക്ടോളളനിചനിരനിക്കുന:

1. കസറുകേള  മുകഖന  41520  ലഹകര്  പ്രകദശത്തന്  ടജവ
പചക്കറനി വദ്യക്ടോപനന.

2. കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  ഫക്ടോമുകേളനില  ലമക്ടോത്തന  250  ലഹകര്
പ്രകദശത്തന് കേര്ശനമക്ടോയുന നല്ല കൃഷനി രശതനികേള അവലെനബനിച്ചു
ലകേക്ടോണള പചക്കറനി കൃഷനി.

3. കൃഷനി  ഓഫശസര്  തലന  പരനിധനിയനില  വരുന്ന,  കേക്ടോര്ഷനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന് അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയതുന ഉപകയക്ടോഗശൂനദ്യമക്ടോയനി
കേനിടെക്കുന്നതുമക്ടോയ പ്രകദശങ്ങള കേലണത്തനി നല്ല കൃഷനിരശതനികേള
അവലെനബനിച്ചുലകേക്ടോണള  ടജവപചക്കറനി  ഉലപ്പെക്ടോദനത്തനിനന്
കനതൃതസന  ലകേക്ടോടുക്കക്ടോന്  നനിര്കദശന  നലകുകേ.  (406  ലഹകര്
പ്രകദശന ഈ വനിധത്തനില പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന).

4. 7824 ലഹകര് പ്രകദശത്തന് അടുക്കളകത്തക്ടോട്ടന സക്ടോപനിക്കല.

സനസക്ടോനത്തന് പചക്കറനികേളുലടെ ഉല്പക്ടോദനരനഗത്തന് സസയനപരദ്യക്ടോപ്തത ടകേവരനിക്കുന്നതനിനന്
പചക്കറനി  വനികേസന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  ഘടെകേങ്ങള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന:

1. വശട്ടുവളപ്പെനില പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേ.

2. മട്ടുപ്പെക്ടോവന് കൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന.

3. വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങള വഴെനി പചക്കറനി കൃഷനി.

4. പചക്കറനി  കൃഷനിക്കക്ടോയനി  പരനിശശലെനന,  കബക്ടോധവത്ക്കരണന,
പ്രചരണന.
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5. ജനില്ലക്ടോ കസര് വനികേസനന.

6. അവക്ടോര്ഡന് നലകേനി മനികേച കേര്ഷകേലര കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കല.

7. സൂക്ഷ്മ മൂലെകേങ്ങളുലടെ പ്രദര്ശനകത്തക്ടോട്ടന.

8. എ കഗഡന് കസര് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന

9. കേനിഴെങ്ങുവര്ഗ്ഗവനിളകേളുലടെ കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന.

10. കബക്ടോക്കന്തലെ ലഫഡകററ്റെഡന് സമനിതനികേള.

11. കബക്ടോക്കന്തലെ നഴറനികേളുലടെ വനികേസനന.

12. മഴെമറകേള സക്ടോപനിക്കല

13. സങര വനിത്തനിനങ്ങളുലടെ പ്രദര്ശന കതക്ടോട്ടന

14. സൂക്ഷ്മ ജലെകസചനവന ജലെകസചനന വഴെനിയുള വളപ്രകയക്ടോഗവന.

15. തരനിശു നനിലെ കൃഷനി, മക്ടോധദ്യമങ്ങള വഴെനിയുള വനിത്തു വനിതരണന.

16. എന്.ജനി.ഒ.-കേള മുകഖന വശട്ടുവളപ്പെനില കൃഷനി.

17. കകേരളകേക്ടോര്ഷനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ കസഫന്-ടു-ഈറ്റെന് കപ്രക്ടോജകന്.

(സനി)  വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ജലെകസചനന,  ഗതക്ടോഗതന,  വനിപണനന ഉളലപ്പെലടെയുള
അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളുലടെ  അപരദ്യക്ടോപ്തത,  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളുലടെ  അപരദ്യക്ടോപ്തത,
കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില  തലന്നയുള  ടജവവളങ്ങളുലടെ  ലെഭദ്യതക്കുറവന്,  വനദ്യമൃഗങ്ങളുലടെ
ആകമണന മൂലെമുള കൃഷനിനക്ടോശന മുതലെക്ടോയവയക്ടോണന് ചനിലെ സക്ടോകങതനികേ തടെസങ്ങള.

(ഡനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

ലനലെന് ല്ല്, പചക്കറനി ഉലപ്പെക്ടോദനത്തനില സസയനപരദ്യക്ടോപ്തത

20 (2368) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനലെന് ല്ല്,  പചക്കറനി  എന്നനിവയുലടെ  ഉലപ്പെക്ടോദനത്തനില  കകേരളന  നനിലെവനില
സസയനപരദ്യക്ടോപ്ത സനസക്ടോനമക്ടോകണക്ടോ ; എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  സസയന  പരദ്യക്ടോപ്തത  ടകേവരനിക്കുന്നതനിനന്
സമയബനനിതമക്ടോയ  കേര്മ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഇതനികലെയക്ടോയനി  എലനങനിലന
മക്ടോസര് പക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  നടെപടെനികേളുലടെ  സക്ടോകങതനികേ  കേക്ടോലെതക്ടോമസങ്ങലളക്ടോഴെനിവക്ടോക്കനി  സമയബനനിതമക്ടോയ
കേര്മപദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി അതനിലന ഫലെന സമൂഹത്തനിനന് നലകേക്ടോന് കേഴെനിയുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  അല്ല.

ലനലെന് ല്ല്

ലനലല്പക്ടോദനത്തനില കകേരളന സസയനപരദ്യക്ടോപ്തമല്ല.  സനസക്ടോനത്തന്  1970
കേളനില 8.5 ലെക്ഷന ലഹകര് ലനലകൃഷനിയുണക്ടോയനിരുന്നതന് വര്ഷനകതക്ടോറുന
കുറഞകുറഞ്ഞെന് ഇകപ്പെക്ടോള  2  ലെക്ഷന ലഹകറനില തക്ടോലഴെയക്ടോയനിരനിക്കുന.
കകേരളത്തനിലലെ  ജനസനഖദ്യക്ടോ  കേണക്കുപ്രകേക്ടോരന  ഏകേകദശന  40  ലെക്ഷന
ലമടനികേന്  ടെണ്  അരനി  സനസക്ടോനത്തന്  ആവശദ്യമക്ടോയുണന്.  എന്നക്ടോല
ആഭദ്യനര  ഉലപ്പെക്ടോദനന  20  ശതമക്ടോനത്തനില  തക്ടോലഴെയക്ടോണന്.   കകേരളത്തനിലന
പ്രകതദ്യകേ  സക്ടോമൂഹനികേ  പശ്ചക്ടോത്തലെത്തനില  കൃഷനി  ലചയ്തുവന്നനിരുന്ന  അത്രയുന
സലെങ്ങള തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണവന്നന് സസയനപരദ്യക്ടോപ്തതയനില എത്തനികചരുകേ
എന്നതന് വളലര ബുദ്ധനിമുകട്ടറനിയ കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  ആയതനിനക്ടോല പരമക്ടോവധനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്ന  വനിസശര്ണ്ണന  കൂട്ടനിയുന  നനിലെവനിലളതന്
സനരക്ഷനിച്ചുന ലനല്ലനിലന ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുന അരനിയുലടെ ആലകേ
ഉല്പക്ടോദനന ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

പചക്കറനി

ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ ഓണക്കക്ടോലെത്തന് സനസക്ടോനത്തന് ആവശദ്യമക്ടോയനിവന്ന  4873
ടെണ് പചക്കറനിയനില 3042 ടെണ് പചക്കറനിയുന കകേരളത്തനിലലെ കേര്ഷകേര്
ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിചതക്ടോണന്.  പചക്കറനി  ഉല്പക്ടോദനത്തനില  സസയനപരദ്യക്ടോപ്തത
ടകേവരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി നനിലെവനില സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

(ബനി)    I.  ലനലെന് ല്ല്

1192  ചനിങ്ങന  1  മുതല  1193  ചനിങ്ങന  1  വലരയുള ഒരു വര്ഷന
ലനല്ലനിലന വര്ഷമക്ടോയനി സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.
'നമ്മുലടെ ലനലെന് ല്ല് നമ്മുലടെ അന്നന' എന്ന ആശയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
ലനലകൃഷനി  കമഖലെയനില  100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  2017  ഓണക്കക്ടോലെത്തന്
കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങളക്കന്  സനസക്ടോനത്തുതലന്ന  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിച
അരനി  നലകുകേലയന്ന  ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ  ഓകരക്ടോ  ജനില്ലയനിലന  ലനലകൃഷനി
കമഖലെയനില 100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള വശതന തുടെങ്ങുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര്
ഉകദശനിക്കുനണന്.  സ്കൂള,  കബ്ബുകേള,  യുവജന  കബ്ബുകേള  സര്ക്കക്ടോരനിതര
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സനഘടെനകേള,  പഞക്ടോയത്തുകേള,  അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,  വനനിതക്ടോ
ഗ്രൂപ്പുകേള,  പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേള,  സസക്ടോശയ സനഘങ്ങള മുതലെക്ടോയവ
മുകഖന  നനിലെവനിലലെ  ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള  പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന
വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന  വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന  നഗരങ്ങളനിലന  ലനലകൃഷനി
കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന അതുവഴെനി അധനികകേക്ടോല്പക്ടോദനന സക്ടോദ്ധദ്യ
മക്ടോക്കുന്നതനിനുന സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  ലനലകൃഷനി  നടെത്തുന്ന
ഭൂമനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനി  3 ലെക്ഷന  ലഹകറക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോയ എല്ലക്ടോ കേരലനല പ്രകദശങ്ങളനിലന  കേരലനല
കൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന തരനിശന് കേനിടെക്കുന്ന എല്ലക്ടോ പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനിലന
ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന. ഇതനിനുപുറകമ കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ തരനിശുഭൂമനികേള മക്ടോപ്പെനിനഗന്
നടെത്തനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.
2017 ഓണക്കക്ടോലെത്തന് കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങളക്കന് സനസക്ടോനത്തു
തലന്ന  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി  നലകുന്നതനിനുന  സ്കൂള  കബ്ബുകേള,
യുവജന  കബ്ബുകേള,  സര്ക്കക്ടോരനിതര  സനഘടെനകേള,  വനനിതക്ടോ
ഗ്രൂപ്പുകേള,  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേള,  സസക്ടോശയ  സനഘങ്ങള
മുതലെക്ടോയവ മുകഖന നനിലെവനിലലെ ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള പരനിരക്ഷനിക്കു
ന്നതനിനുന  വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന  വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന  നഗരങ്ങളനിലന
ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  അതുവഴെനി  അധനികകേക്ടോല്പക്ടോദനന
സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന.

ലനലകൃഷനി  കമഖലെയനില  പുതനിയ  ഉണര്വന്  സൃഷ്ടനിചന്  ആഭദ്യനരമക്ടോയനി
ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്  ഊന്നല  നലകേനിലക്കക്ടോണന്
അനുബനകമഖലെകേലള കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  2016  ഓണന
മുതല  2017  ഓണന  വലരയുള  കേക്ടോലെയളവന്  ലനലവര്ഷമക്ടോയനി
ആചരനിക്കുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്  നമര്  124/2016/കൃഷനി
തശയതനി 11-8-2016 പ്രകേക്ടോരന ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

ലനലകൃഷനിയുലടെ വനിസശര്ണ്ണന,  ഉല്പക്ടോദനക്ഷമത എന്നനിവ വര്ദ്ധനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  തക്ടോലഴെ  വനിവരനിചനിട്ടുള
ലനലകൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  ആസൂത്രണന  ലചയന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന:

1.  സുസനിര  ലനലകൃഷനി  വനികേസനന  :-  ഈ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  ഉല്പക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേളുലടെ  ലചലെവനിനക്ടോയനി  1500
രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  180000  ലഹകര്  സലെകത്തയന്
2700 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
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2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്  :  ലനലകൃഷനി അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളക്കന്  പരനിഹക്ടോരന  കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  11  ലനലകൃഷനി
വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന  :-  പ്രകതദ്യകേ
ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ (ലപക്ടോക്കക്ടോളനി, ഞെവര, ജശരകേശക്ടോലെ & ഗനകേശക്ടോലെ
രക്തശക്ടോലെനി,  ബസതനി)  എന്നനിവയുലടെ  കൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനി
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ലഹകറനിനന് 10000  രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില
1500  ലഹകറനിനന്   (ആലെപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണക്ടോകുളന,  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്,
വയനക്ടോടെന്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി  :-
പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയനി ലഹകറനിനന്
360  രൂപ  കമത്തനില  450  ലെക്ഷന  രൂപ  1,25,000  ലഹകര്
പ്രകദശകത്തയന് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

5. കേരലനലകൃഷനി  വനികേസനന  :-  സനസക്ടോനത്തന്  കേരലനലകൃഷനി
കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  2560  ലഹകര് സലെത്തന്  (ലഹകറനിനന്
13600  രൂപ സബ്സനിഡനി)  ആലകേ  348.16  ലെക്ഷന രൂപ നലകേനി
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

6. ലനലകൃഷനി  ഉലപ്പെക്ടോദന  കബക്ടോണസന്    (  കനക്ടോണ്  പക്ടോന്):- ലനല
കേര്ഷകേര്ക്കന് ഉലപ്പെക്ടോദന കബക്ടോണസക്ടോയനി ലഹകറനിനന്  1000  രൂപ
ഒരു സശസണനില എന്ന കേണക്കനിനന് നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  1243.44
ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

7. കേക്ടോര്ഷനികേ  സഫൗജനദ്യ  ടവദദ്യുതനി  പദ്ധതനി    (  കനക്ടോണ്  പക്ടോന്  ):-
ലനലകൃഷനിക്കന് ഭൂപരനിധനിയനില്ലക്ടോലതയുന മറ്റെന് വനിളകേളക്കന്  2  ലഹകര്
വലരയുന ജലെകസചനത്തനിനക്ടോയനി സഫൗജനദ്യ ടവദദ്യുതനി അനുവദനിച്ചു
വരുന.   2016-17  വര്ഷന  3443  ലെക്ഷന  രൂപ  ഇതനികലെയക്ടോയനി
അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

8. കദശശയ  ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി    (  എന്  .  എഫന്  .  എസന്  .  എന  ):-
കദശശയ ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില നടെപ്പെനിലെക്ടോ
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 243  ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.
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9. ആര്  .    ലകേ  .    വനി  .    ടവ  .    പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ
നനിരക്കനില  ധനസഹക്ടോയന  നലകേനി  2000  ലഹകര്  സലെത്തന്
പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  അനഗശകേക്ടോരന
ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

10.തരനിശു  നനിലെങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി ലചയ്യുന്നതനികലെയന്  ഒരു  ലഹകറനിനന്
30000  രൂപ  നനിരക്കനില  സഹക്ടോയധനന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള
പദ്ധതനിയുന ആസൂത്രണന ലചയനിട്ടുണന്.

II. പചക്കറനി  :- സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദ്ധതനിയനില ഈ വര്ഷന
തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  പദ്ധതനി  ഘടെകേങ്ങളക്ടോണന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതന്.

പദ്ധതനി ഘടെകേങ്ങള

1. വശട്ടുവളപ്പെനില പചക്കറനികൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുകേ.

2. മട്ടുപ്പെക്ടോവന് കൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന

3. വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സക്ടോപനങ്ങള വഴെനി പചക്കറനി കൃഷനി.

4. പചക്കറനി കൃഷനിക്കക്ടോയനി പരനിശശലെനന, കബക്ടോധവലക്കരണന,
പ്രചരണന.

5. ജനില്ലക്ടോ കസര് വനികേസനന.

6. അവക്ടോര്ഡന് നലകേനി മനികേച കേര്ഷകേലര കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കല.

7. സൂക്ഷ്മ മൂലെകേങ്ങളുലടെ പ്രദര്ശനന.

8. എ-കഗഡന് കസര് കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന.

9. കബക്ടോക്കുതലെ ലഫഡകററ്റെഡന് സമനിതനികേള.

10.  കബക്ടോക്കുതലെ നഴറനികേളുലടെ വനികേസനന.

11. മഴെമറകേള സക്ടോപനിക്കല.

12. സങരവനിത്തനിനങ്ങളുലടെ പ്രദര്ശനകത്തക്ടോട്ടന.

13. സൂക്ഷ്മ ജലെകസചനവന, ജലെകസചനന വഴെനിയുള വളപ്രകയക്ടോഗവന

14. തരനിശുനനിലെ  കൃഷനി,  മക്ടോധദ്യമങ്ങള  വഴെനിയുള  വനിത്തു
വനിതരണന.
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15. എന്.ജനി.ഒ.കേള മുകഖന വശട്ടുവളപ്പെനില കൃഷനി.

16. കകേരള  കേക്ടോര്ഷനികേ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ  കസഫന്-ടു-ഈറ്റെന്
കപ്രക്ടോജകന്.

17. സക്ടോകഗഡന് കസര് വനികേസനന.

മുകേളനില പ്രതനിപക്ടോദനിച പദ്ധതനികേള നടെപ്പെക്ടോക്കുകേവഴെനി അധനികേമക്ടോയനി
28404  ലഹകര് കൃഷനിസലെത്തന് പചക്കറനികൃഷനി ലകേക്ടോണ
വരുവക്ടോനുന തദസക്ടോരക്ടോ 4.1073 ലെക്ഷന ലമടനികേന് ടെണ് അധനികേ
ഉലപ്പെക്ടോദനന ടകേവരനിക്കക്ടോനുന കേഴെനിയുന.  50000  ലഹകര്
സലെത്തന്  ടജവപചക്കറനി  കൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനുന  52
ആഴ്ചയ്ക്കുള   പചക്കറനി  കൃഷനിയുലടെ  പ്രകതദ്യകേ  കകക്ടോപ്പെന്  കേലെണര്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോനുന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  കേഴെനിയുന്നതക്ടോണന്.

ടഹലടെകേന് കൂണ് കൃഷനി യൂണനിറ്റുകേള

21 (2369) ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില :
ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .    ലകേ  .    എസന്  .    ശബരശനക്ടോഥന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ടഹലടെകേന്  കൂണ് കൃഷനി  യൂണനിറ്റുകേള  ആരനഭനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  എവനിലടെലയക്ടോലക്കയക്ടോണന്  ഇത്തരന  കൃഷനി  യൂണനിറ്റുകേള
ആരനഭനിക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  കൃഷനി  യൂണനിറ്റുകേളക്കന്  ആരുലടെലയക്ടോലക്ക  സക്ടോകങതനികേ  സഹക്ടോയമക്ടോണന്
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷലന വക്ടോര്ഷനികേ കേര്മ പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി  47  ടഹലടെകേന്  കൂണ്  കൃഷനി  യൂണനിറ്റുകേള  ആരനഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.   43
യൂണനിറ്റെനിലന കൂടെനി നനിര്മക്ടോണന നടെനവരുന.
851/2019
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(ബനി)   മനിഷന്  കഫക്ടോര്  ഇനകഗറ്റെഡന്  ഡവലെപ്ലമനന്  ഓഫന്  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്
പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോന  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്  വഴെനി  തനിരുവനനപുരന,
ലകേക്ടോല്ലന,  പത്തനനതനിട്ട,  കകേക്ടോട്ടയന,  ആലെപ്പുഴെ,  ഇടുക്കനി,  എറണക്ടോകുളന,  തൃശ്ശൂര്,
വയനക്ടോടെന്,  മലെപ്പുറന,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  എന്നശ  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോണന്  ഈ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന്നതന്.

(സനി)  കൃഷനിഭവന് വഴെനിയക്ടോണന് ഈ  പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.  സനസക്ടോന
കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന്,  കൃഷനി വകുപ്പെന്,  കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ,  ലകേ.വനി.ലകേ.
തുടെങ്ങനിയവയുലടെ  സക്ടോകങതനികേ  സഹക്ടോയന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന.  കൂണ്  കൃഷനിയനില
തക്ടോലപ്പെരദ്യമുളവര്ക്കന്  കൂണനിലന  ഉലപ്പെക്ടോദനന,  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത  ഉലപ്പെന്നങ്ങളുലടെ
വനികേസനന,  കൂണ്  വനിത്തുല്പക്ടോദനന  തുടെങ്ങനിയ  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില  പരനിശശലെനന
നലകേനിവരുന.

ലകേക്ടോപ്ര സനഭരണന

22 (2370) ശശ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  മുകഖന  ലകേക്ടോപ്ര  സനഭരനിക്കുന്നതനിനുള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നക്ടോളനികകേരന  പ്രധക്ടോന  കൃഷനിയക്ടോയ സലെങ്ങളനില  കൃഷനി  ഭവന്  മുകഖന
ലകേക്ടോപ്രയുലടെ മുഴുവന് സനഭരണത്തനിനന് നടെപടെനി എടുക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  മണലൂര്  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില  ലകേക്ടോപ്ര  സനഭരനിച
ഇനത്തനില നലകേക്ടോനുള കുടെനിശ്ശേനികേ തുകേ എത്രയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) കുടെനിശ്ശേനികേ തുകേ അടെനിയനരമക്ടോയനി നലകേക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില രജനിസര് ലചയ കകേര കേര്ഷകേരനിലനനിനന കൃഷനി
ഓഫശസര് നലകുന്ന തനിരനിചറനിയല കരഖകേളുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട 387
കൃഷനി  ഭവനുകേളവഴെനി  കൃഷനി  വകുപ്പുന  കകേര  ലഫഡുന  സനയുക്തമക്ടോയനി  ആഴ്ചയനില
രണദനിവസന എന്ന രശതനിയനിലെക്ടോണന് പചകത്തങ്ങ സനഭരനിക്കുന്നതന്.  നനിലെവനില ലകേക്ടോപ്ര
സനഭരനിക്കുന്നനില്ല.

(ബനി)  ലകേക്ടോപ്ര നനിലെവനില കനരനിട്ടന്  സനഭരനിക്കുന്നനില്ല.  എന്നക്ടോല പചകത്തങ്ങ
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട കൃഷനിഭവനുകേളവഴെനി സനഭരനിക്കുനണന്.

(സനി)   പചകത്തങ്ങ  സനഭരനിച  വകേയനില  360.43  ലെക്ഷന  രൂപ  കുടെനിശ്ശേനികേ
ആയനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.



അനുബനന 883

വനിത്തന് ബക്ടോങന്

23 (2371) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

പരമരക്ടോഗത വനിത്തന് സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്  വനിത്തന് ബക്ടോങന്  സക്ടോപനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉലണങനില എവനിലടെലയല്ലക്ടോന എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇല്ല.   എന്നക്ടോല സനസക്ടോന കൃഷനി വകുപ്പെനിലന കനതൃതസത്തനില അനക്ടോരക്ടോഷ്ട്ര
നനിലെവക്ടോരത്തനിലള  വനിത്തന്  ബക്ടോങന്  സക്ടോപനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന  സര്ക്കക്ടോരനിലന
പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.  അനദ്യനനനിനലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്ന ലനല്ലനിനങ്ങള,  മറ്റെന് കേക്ടോര്ഷനികേ
വനിളകേളുലടെ  ഇനങ്ങള  എന്നനിവ  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  അവയുലടെ  വനിത്തുകേള
കേര്ഷകേരനില  എത്തനിക്കുന്നതനിനുന  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  കവണനിയക്ടോണന്  വനിത്തന്
ബക്ടോങന് സക്ടോപനിക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്. 

ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന്

24 (2372) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനലവയല  തണ്ണശര്ത്തടെ  സനരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേക്ടോരന  ഡക്ടോറ്റെക്ടോ  ബക്ടോങന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ഏതുവലരയക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന് എന്നന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  941  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  21  എണ്ണത്തനില
ലനലവയലകേകളക്ടോ തണ്ണശര്ത്തടെങ്ങകളക്ടോ ഇല്ല.  കശഷനിക്കുന്ന 920 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില 341
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന് ഗസറ്റെനില ഇതനിനകേന പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണന്.  22
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന പ്രവൃത്തനികേള നടെനവരുന.
557  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന് ഗസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  സക്ടോകങതനികേ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല 22 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന്
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.   ആയതന്  എത്രയുനകവഗന
പൂര്ത്തശകേരനിചന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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കേര്ഷകേ കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങള

25 (2373) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേര്ഷകേ  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷന്  ഇകപ്പെക്ടോള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കേര്ഷകേ  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷന്  പുനരുജശവനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന,  കേടെ
ലക്കണനിയനിലെക്ടോയ കേര്ഷകേര്ക്കന് ആശസക്ടോസന നലകുന്നതനിനുന അടെനിയനര നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനിലണക്ടോയ  സക്ടോമത്തനികേ  തകേര്ച  കേക്ടോരണന
കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  18-1-2007-നു  മുമക്ടോയനി  സഹകേരണ  സനഘന/
ബക്ടോങ്കുകേളനില  നനിനന  എടുക്കുന്ന വക്ടോയ്പയന്  കകേരള  കേര്ഷകേ കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷന്
ചട്ടങ്ങളക്കുന  നനിയമങ്ങളക്കുന  വനികധയമക്ടോയനി  കേടെക്ടോശസക്ടോസ ന  നലകേനി  വരുന.
കേക്ടോര്ഷനികേ പ്രതനിസനനി ബക്ടോധനിച വയനക്ടോടെന് ജനില്ലയനില 2011 ഒകകക്ടോബര് 31 വലരയുള
വക്ടോയ്പകേള കേടെക്ടോശസക്ടോസത്തനിനന് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.  കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ കേര്ഷകേരുലടെ
കേക്ടോരദ്യത്തനില  കേമശഷന്  കേടെക്ടോശസക്ടോസ  നനിയമന  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന  പരനിധനിയനില
സക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോയ ഇടെലപടെല നടെത്തുകേയുന ജപ്തനി നടെപടെനികേളക്കന് കസ അനുവദനിക്കുകേയുന
തുടെര്ന്നന് അര്ഹരക്ടോയവര്ക്കന് കേടെക്ടോശസക്ടോസന അനുവദനിക്കുകേയുന ലചയ്യുന.

(ബനി)  കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ആശസക്ടോസന  നലകുന്നതനികലെയക്ടോയനി
കേടെക്ടോശസക്ടോസ  കേമശഷലന  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  കമയന്  21  മുതല  3  വര്ഷകത്തയ്ക്കുകൂടെനി
ദശര്ഘനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്. 

അകഗക്ടോ പക്ടോര്ക്കുകേള

26 (2374) ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   ലകേ  .   എസന്  .   ശബരശനക്ടോഥന് :
ശശ  .    അന്വര്  സക്ടോദത്തന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പ്രവക്ടോസനികേളുലടെ  സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  അകഗക്ടോ  പക്ടോര്ക്കുകേള  തുടെങ്ങുവക്ടോനുള
പദ്ധതനി ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  തനതക്ടോയ  കകേരളശയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉത്പന്നങ്ങലള  കലെക്ടോകേവനിപണനിയനില
എത്തനിക്കുന്നതനിനന് ഏലതങനിലന  പദ്ധതനിയുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  വനിശദക്ടോനശന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിലന പദ്ധതനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില പകേര്പ്പെന്
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  വനിവനിധ കേക്ടോര്ഷനികേ ഉല്പന്നങ്ങലള അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനി സനസക്ടോനത്തന്
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  അകഗക്ടോ  പക്ടോര്ക്കുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിലന
പ്രക്ടോരനഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷനതലന്ന  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്. എന്നക്ടോല ഇതുസനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങളനില തശരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടനില്ല.

(ബനി&സനി)   തനതന്  ഉലപ്പെന്നങ്ങളക്കന്  കദശശയവന  അനര്കദശശയവമക്ടോയ
വനിപണനികേള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ഇത്തരന ഉലപ്പെന്നങ്ങള കടഡന് ലഫയറുകേളനിലന
മറ്റുന  പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുകേയുന  വനിപണന  സക്ടോധദ്യത  ആരക്ടോയുകേയുന  ലചയ്തുവരുന.
ഇതനികലെയക്ടോയനി ഒരു കകേന്ദ്രശകൃത സനവനിധക്ടോനലമന്ന നനിലെയനില അകഗക്ടോ പക്ടോര്ക്കുകേള
സക്ടോപനിക്കുവക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  എന്നക്ടോല ഇതുസനബനനിച വനിശദക്ടോനശങ്ങളനില
ഇകപ്പെക്ടോള തശരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് തയ്യക്ടോറക്ടോയനി വരുന്നകതയുള

കേരലനല കൃഷനി

27 (2375) ശശ  .    ചനിറ്റെയന  കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  കേരലനല  കൃഷനിക്കക്ടോയനി  ഉപയുക്തമക്ടോക്കുന്ന  ഭൂമനിയുലടെ
വനിവരന ജനില്ല തനിരനിചന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കേരലനലകൃഷനിലയ  കപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഏലതല്ലക്ടോന  പുതനിയ
പദ്ധതനികേള പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുന്നതനിനന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  2016-17  വര്ഷന ആലകേ  2663.196  ലഹകര് സലെന
കേരലനല  കൃഷനിക്കക്ടോയനി  ഉപയുക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ജനില്ല  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കന്
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണന്.*

(ബനി)  കേരലനല കൃഷനി കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ലഹകറനിനന്  13600
രൂപ ധനസഹക്ടോയന നലകേനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  ഇതനികലെയക്ടോയനി  2560
ലഹകറനിനന് 348.16 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

നക്ടോളനികകേര കൃഷനി

28 (2376) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നക്ടോളനികകേര  കൃഷനി  കമഖലെയനില  പുതുസനരനഭന  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്
എലനങനിലന പുതനിയ പദ്ധതനികേള തുടെങ്ങക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്
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(ബനി)  നക്ടോളനികകേരന,  നക്ടോളനികകേര  ഉല്പന്നങ്ങള  എന്നനിവയുലടെ  കേയറ്റുമതനി
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണന് ലചയനിട്ടുളതന് എന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നക്ടോളനികകേര  ഉല്പന്നങ്ങളുലടെ  ടവവനിധദ്യവലക്കരണന  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടന്  കകേരലഫഡന്,
നക്ടോളനികകേര വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് മുതലെക്ടോയ ഏജന്സനികേള മുകഖന കൃഷനി വകുപ്പെന്
എലനല്ലക്ടോന കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്ടോണന് ലചയനിട്ടുളതന് എന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) സമഗ നക്ടോളനികകേര കൃഷനി വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി കസര് അടെനിസക്ടോനത്തനില
കകേരഗക്ടോമന  എന്ന  സനസക്ടോനക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനി  2016-17  വര്ഷന  സനസക്ടോനത്തന്
എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  500 ലഹകര്  വശതന  കകേരകൃഷനി
വനിസ്തൃതനിയുള 30 കകേരഗക്ടോമങ്ങള പുതുതക്ടോയനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത 54 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്
പ്രകദശങ്ങളനിലെക്ടോയക്ടോണന്  പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.   സനകയക്ടോജനിത വനിളപരനിപക്ടോലെന
മുറകേള  സസശകേരനിചന്  നക്ടോളനികകേര  കൃഷനി  സനരക്ഷണവന  അഭനിവൃദ്ധനിലപ്പെടുത്തലമക്ടോണന്
പദ്ധതനിയനിലൂലടെ  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.   4500 ലെക്ഷന  രൂപയക്ടോണന്  ബഡ്ജറ്റെനില  നശക്കനി
വചനിരനിക്കുന്നതന്. സമഗ നക്ടോളനികകേര വനികേസനത്തനിനക്ടോയനിട്ടുള ഘടെകേങ്ങലളല്ലക്ടോന തലന്ന
ഈ  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ  നനിധനിയനിലലെ  തുകേ
ഉപകയക്ടോഗനിചന് തൃശ്ശൂര്, മലെപ്പുറന, പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്, കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്, തനിരുവനനപുരന എന്നശ 5
ജനില്ലകേളനില  നക്ടോളനികകേര  അകഗക്ടോപക്ടോര്ക്കുകേളക്കന്  നടെപ്പുവര്ഷന  തുടെക്കന  കുറനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   വനികദശ വദ്യക്ടോപക്ടോരന  ഉകദശനിചന്  കകേര  (ലവളനിലചണ്ണ),  ലഡസനികക്കറ്റെഡ ന്
കകേക്ടോക്കനട്ടന്  (കതങ്ങ  ചനിരവനിയതന്),  കകേക്ടോക്കനട്ടന്  മനിലക്കന്  പഫൗഡര്  (കതങ്ങപ്പെക്ടോല
ലപക്ടോടെനി),  കകേരജന കകേശക്ടോമൃതന  (ലഹര്ബല ലഹയകറക്ടോയനില),  കകേക്ടോക്കനട്ടന് വനിര്ജനിന്
ഓയനില  (ഉരുലക്കണ്ണ)  എന്നനിവയുലടെ  പരസദ്യന  ഇനര്ലനറ്റെനില  എല്ലക്ടോ  പ്രമുഖ
ടസറ്റുകേളനിലന  എഫന്.എന.  കറഡനികയക്ടോയനിലന  നലകുനണന്.  പലെ വനികദശ കേമനനികേളുമക്ടോയുന
പ്രക്ടോരനഭ ചര്ചകേള നടെനകേഴെനിഞ.  യു.എ.ഇ-യനില നനിന്നന് M/s EMKE Stores-ലന
കകേര  ലവളനിലചണ്ണക്കുകവണനി  ലെഭനിച  ഓര്ഡര്  പ്രകേക്ടോരന  ഒരു  മക്ടോസത്തനിനകേന
ലവളനിലചണ്ണ  കേയറ്റെനി  അയയ്ക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.   മകലെഷദ്യയനിലള
ലഡസനികക്കറ്റെഡന്  കകേക്ടോക്കനട്ടനിലന  കേയറ്റുമതനിക്കന്  ലടെസന്  സക്ടോമനിള  അയച്ചുലകേക്ടോടുത്തതനിനന്
പ്രക്ടോരനഭ അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)   നനിലെവനില  കകേരലഫ ഡനിലന  കകേര  (ലവളനിലചണ്ണ),  ലഡസനികക്കറ്റെഡ ന്
കകേക്ടോക്കനട്ടന്  (കതങ്ങ  ചനിരവനിയതന്)  കകേക്ടോക്കനട്ടന്  മനിലക്കന്  പഫൗ ഡര്  (കതങ്ങപ്പെക്ടോല  ലപക്ടോടെനി),
കകേരജന  കകേശക്ടോമൃതന  (ലഹര്ബല  ലഹയകറക്ടോയനില)  മുതലെക്ടോയവ  വനിപണനിയനിലണന്.
കകേക്ടോക്കനട്ടന്  വനിര്ജനിന്  ഓയനില  (ഉരുലക്കണ്ണ)  വനിപണനിയനിലലെത്തനിക്കുന്നതനിനുള
പ്രക്ടോരനഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.  ആര്.ലകേ.വനി.ടവ.  പദ്ധതനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തനി  ലവര്ജനിന്  കകേക്ടോക്കനട്ടന്  ഓയനില,  നശര  എന്നശ  ഉല്പന്നങ്ങള
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി നക്ടോളനികകേര വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.
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റബ്ബര് സനഭരണ പദ്ധതനി

29 (2377) ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷശര് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിലെത്തകേര്ചലയ തുടെര്ന്നന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിച റബ്ബര് സനഭരണ പദ്ധതനികേളുലടെ
വനിശദക്ടോനശങ്ങള  നലകുകമക്ടോ;  ആയതനിന്പ്രകേക്ടോരന  നക്ടോളനിതുവലര  എത്ര  കപര്ക്കന്
സബ്സനിഡനി തുകേ നലകേനിയനിട്ടുണന്; ലമക്ടോത്തന എത്ര തുകേ ഈയനിനത്തനില വനിതരണന
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേളുലടെ  നടെത്തനിപ്പെനിലനത്തുടെര്ന്നന്  റബ്ബര്  വനിലെ
പ്രതശക്ഷലക്കക്ടോത്തന് ഉയര്ന്നനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നടെപ്പെന്  വര്ഷന  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച
തുകേയുലടെയുന നക്ടോളനിതുവലര ലചലെവഴെനിക്കലപ്പെട്ട തുകേയുലടെയുന വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകേക്ടോകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  റബ്ബറനിലന  വനിലെത്തകേര്ച  കേക്ടോരണന  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന  റബ്ബര്  കേര്ഷകേലര
സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി കേനികലെക്ടോയന്  150 രൂപ തക്ടോങ്ങുവനിലെ നനിശ്ചയനിചന് കേര്ഷകേര്ക്കന്
സക്ടോമത്തനികേ  സഹക്ടോയന  കനരനിട്ടന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ  എന്ന  ഉകദശദ്യകത്തക്ടോടുകൂടെനി  'റബ്ബര്
ലപ്രക്ടോഡക്ഷന് ഇന്ലസനശവന് സശന'  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന. 1-10-2016-വലര പ്രസ്തുത
പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില  2,98,295  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്ക്കക്ടോയനി  583.19  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി വനിതരണന ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  വനിലെയനില കനരനിയ വര്ദ്ധനവണക്ടോയനിട്ടുണന്.

(സനി)   പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  500  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തുകേയുന  ആയതനില
1-10-2016 വലര 285.78 കകേക്ടോടെനി രൂപ ലചലെവഴെനിചനിട്ടുമുണന്. 

നക്ടോളനികകേര സനഭരണന

30  (2378) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  മുകഖന  നക്ടോളനികകേരന  സനഭരനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്
കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) സനഭരനിച കതങ്ങയുലടെ വനിലെ നലകുന്നതനില കേക്ടോലെതക്ടോമസന വരുത്തുന്നതന്
ഒഴെനിവക്ടോക്കക്ടോനുന,  കുറ്റെമറ്റെ  രശതനിയനില  കേര്ഷകേലര  സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനുന,  ഓകരക്ടോ
പഞക്ടോയത്തനിലന  എല്ലക്ടോ  ദനിവസങ്ങളനിലന  കതങ്ങക്ടോ  സനഭരണന  ഏര്ലപ്പെടുത്തക്ടോനുന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി)  സനഭരനിച  കതങ്ങയുലടെ  വനിലെ  നലകുന്നതനിലലെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന
ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന  സഫൗകേരദ്യപ്രദവന  കുറ്റെമറ്റെതുമക്ടോയ രശതനിയനില സനഭരണന  നടെത്തുന്നതനിലന
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേതയുന  പരനികശക്ടോധനിചന് യുക്തനിസഹമക്ടോയ നനിര്കദശങ്ങള സമര്പ്പെനിക്കുവക്ടോന്
കൃഷനിവകുപ്പെന്  ഡയറകര്,  കകേരലഫഡന്  മക്ടോകനജനിനഗന്  ഡയറകര്,  മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  ലഫഡന്
മക്ടോകനജനിനഗന് ഡയറകര്,  നക്ടോലഫഡന് ബ്രക്ടോഞന് മക്ടോകനജര് എന്നനിവരടെങ്ങനിയ ഒരു സബന്
കേമനിറ്റെനിലയ ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. 

ലനന്മേക്ടോറ നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ കൃഷനി ആഫശസുകേളുലടെ പ്രവര്ത്തനന

31(2379) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനന്മേക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  കൃഷനി  ആഫശസുകേളുലടെ  പ്രവര്ത്തനന
സര്ക്കക്ടോര് വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  മണ്ഡലെത്തനിലലെ കൃഷനി ഭവനുകേളനില ഏലതങനിലന തസനികേകേള ഒഴെനിഞ്ഞെന്
കേനിടെക്കുനകണക്ടോ;  എങനില  ഏതന്  വര്ഷന  മുതലെക്ടോണന്  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ്ഞെന്
കേനിടെക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)   എല്ലക്ടോ  കൃഷനിഭവനുകേളുലടെയുന  പ്രവര്ത്തനന  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനില
വനിലെയനിരുത്തക്ടോറുണന്.

(ബനി)  ലനന്മേക്ടോറ  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനില  അയനിലൂര്,  കമലെക്ടോര്ക്കക്ടോടെന്,  എലെവകഞരനി,
ലനല്ലനിയക്ടോമതനി കൃഷനി ഭവനുകേളനില കൃഷനി ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെ ഒഴെനിവകേള 2016 ജൂണ്
മക്ടോസന  മുതല  ഒഴെനിഞ്ഞെന്  കേനിടെക്കുനണന്.  കൃഷനി  ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെ  റക്ടോങന്  ലെനിസന്
നനിലെവനിലെനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോലെക്ടോണന്  നനിയമനന  നടെത്തുവക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്തതന്.  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന
തസനികേകേളനില  എനകപക്ടോയ്ലമനന്  എകന്കചഞ്ചുവഴെനി  നനിയമനന  നടെത്തുന്നതനിനുള
നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

റബ്ബര് കേര്ഷകേലര സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേള

32 (2380) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  റബ്ബര്  കേര്ഷകേലര  സഹക്ടോയനിക്കുന്നതനിനന്  എലനക്ടോലക്ക
പദ്ധതനികേളക്ടോണന് നനിലെവനിലളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) അടെനിസക്ടോന വനിലെ 150 രൂപ നനിശ്ചയനിചന് മക്ടോര്ക്കറ്റെന് വനിലെ കേഴെനിച്ചുള തുകേ
ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണന്  വഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നലകുന്ന  സനവനിധക്ടോനന  നനിലെവനിലകണക്ടോ;
എങനില ഏതന് മക്ടോസന വലരയുള തുകേ നലകേനിയനിട്ടുലണനന ഇതനിനക്ടോയനി എത്ര തുകേ
നശക്കനി വചനിട്ടുലണനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ?
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ഉത്തരന

(എ)   റബ്ബറനിനന്  വനിലെസനിരത  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  'റബ്ബര്  ലപ്രക്ടോഡക്ഷന്
ഇന്ലസനശവന് പദ്ധതനി'  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.  പദ്ധതനിമൂലെന കേനികലെക്ടോ യന്  150  രൂപ
തക്ടോങ്ങുവനിലെയക്ടോയനി നനിജലപ്പെടുത്തുകേയുന മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  വനിലെയുന തക്ടോങ്ങുവനിലെയുന തമനിലള
വദ്യതദ്യക്ടോസന സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി കേര്ഷകേര്ക്കന് അക്കഫൗണവഴെനി കനരനിട്ടന് ടകേമക്ടോറുകേയുന
ലചയ്തുവരുന.  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  500  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഉണന്.  രണക്ടോഴ്ചയനിലലെക്ടോരനിക്കലെക്ടോണന് സബ്സനിഡനി കേര്ഷകേര്ക്കന് കനരനിട്ടന്
ടകേമക്ടോറുന്നതന്.  1-10-2016  വലര  പദ്ധതനിയനിനത്തനില  285.78  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി റബ്ബര് കേര്ഷകേര്ക്കന് നലകേനി ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി
നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന 500 കകേക്ടോടെനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

വനിഷരഹനിത പചക്കറനി

33 (2381) ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .   അനനില അക്കര :
ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില :
ശശ  .    അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന
സനവനിധക്ടോനങ്ങള ആസൂത്രണന ലചയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ആഭദ്യനരമക്ടോയനി  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന  പചക്കറനിയനിലന  ഇതരസനസക്ടോനങ്ങളനില
നനിനന  വരുന്ന പചക്കറനിയനിലമുള രക്ടോസവസ്തുക്കള പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന
സനവനിധക്ടോനങ്ങള നനിലെവനിലണന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) പചക്കറനി പരനികശക്ടോധനയക്ടോയനി കൃഷനി വകുപ്പെനില ലമക്ടോടബല ലെകബക്ടോറട്ടറനി
ആരനഭനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത വനിവനിധ കബക്ടോക്കുകേളനില നല്ല കൃഷനിമുറകേള പക്ടോലെനിചന്
പഴെന,  പചക്കറനികേള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  292-ഓളന  കസറുകേള  രൂപശകേരനിക്കുകേയുന
ടജവ  ഉല്പന്നങ്ങള  സനഭരനിചന്  പക്ടോക്കന്  ലചയന്  വനിലപ്പെന  നടെത്തുന്നതനികലെയന്
ധനസഹക്ടോയവന നലകുനണന്.  ഇത്തരന  152  കസറുകേള കൂടെനി  ഈ  സക്ടോമത്തനികേ
വര്ഷന  പുതുതക്ടോയനി  രൂപശകേരനിക്കുവക്ടോനുന  ഉലപ്പെന്നങ്ങള  ഇകക്കക്ടോ  കഷക്ടോപ്പെന്  മുകഖന
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വനിപണനന  നടെത്തുന്നതനിനന്  ഇന്ലസനശവന്  നലകുന്നതനിനുന  നനിലെവനിലള  45  ഇകക്കക്ടോ
കഷക്ടോപ്പുകേളക്കുപുറകമ പുതുതക്ടോയനി  15 എണ്ണന കൂടെനി  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ടജവകൃഷനിയനില  മനികേച  പ്രവര്ത്തനന  നടെത്തുന്ന  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെന,  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി  എന്നനിവയന്  നനിലെവനില  നലകേനിവരുന്ന
അവക്ടോര്ഡന് തുകേ വര് ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)   ലവളക്ടോയണനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  കകേക്ടോകളജനിലലെ  കേശടെനക്ടോശനിനനി  അവശനിഷ്ട
പരനികശക്ടോധനക്ടോ  ലെക്ടോബനില  പചക്കറനിയനിലലെ  രക്ടോസവസ്തുക്കള  പരനികശക്ടോധനിക്കുനണന്.
ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  വകുപ്പെനിനുകേശഴെനില  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  എറണക്ടോകുളന,  തനിരുവനനപുരന
ജനില്ലകേളനിലന പരനികശക്ടോധനക്ടോ സനവനിധക്ടോനന നനിലെവനിലണന്.

(സനി) ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷക്ടോ വകുപ്പെനിനുകേശഴെനില ഒരു ലമക്ടോടബല യൂണനിറ്റെന് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.
ഒരു യൂണനിറ്റെന് കൂടെനി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുള പ്രവൃത്തനികേള അനനിമഘട്ടത്തനിലമക്ടോണന്.

റബ്ബര് കേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്

34 (2382) ശശ  .    ചനിറ്റെയന  കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  റബ്ബര്  കേര്ഷകേര്  കനരനിടുന്ന  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്
കകേന്ദ്ര  ഇടെലപടെലെനിനക്ടോയനി  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  നടെത്തനിയനിട്ടുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടെ  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആയതനികന്മേല  നക്ടോളനിതുവലരയക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിനന  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുള
നടെപടെനികേളുലടെ വനിവരങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) റബ്ബറനിനന് വനിലെസനിരത ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി വനിവനിധ നനിര്കദശങ്ങളടെങ്ങനിയ
പദ്ധതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിനന് സമര്പ്പെനിക്കലപ്പെടുകേയുന സസക്ടോഭക്ടോവനികേ ഉണക്ക റബ്ബറനിലന
ഇറക്കുമതനി ചുങന 25 ശതമക്ടോനകമക്ടോ അലല്ലങനില കേനികലെക്ടോയന്  30 രൂപകയക്ടോ ഏതക്ടോകണക്ടോ
കുറവന് എന്ന നനിലെയന് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത, രണന് തുറമുഖങ്ങളവഴെനി മക്ടോത്രമക്ടോയനി
ഇറക്കുമതനി നനിജലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് ചര്ചയനില ഏര്ലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്ന
RCEP കേരക്ടോര് നനിലെവനില വന്നക്ടോല റബ്ബര് ഉളലപ്പെലടെയുള ഉല്പന്നങ്ങളക്കന് ഇറക്കുമതനി
മൂലെന  വനിലെത്തകേര്ച  ഉണക്ടോകുവക്ടോനുള  സക്ടോധദ്യത  മുന്നനില  കേണലകേക്ടോണന്  കേരക്ടോറനില
റബ്ബര് ഉളലപ്പെലടെയുളവയുലടെ സനരക്ഷണന ആവശദ്യലപ്പെട്ടന് കകേരള സര്ക്കക്ടോര് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിനന് നനികവദനന നലകേനിയനിട്ടുമുണന്. 
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സസര്ണ്ണപ്പെണയത്തനികന്മേലള കേക്ടോര്ഷനികേ വക്ടോയ്പ

35 (2383) കഡക്ടോ  .    എന്  .    ജയരക്ടോജന്  :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ബക്ടോങ്കുകേള സസര്ണ പണയത്തനികന്മേല കുറഞ്ഞെ പലെനിശയനില കേക്ടോര്ഷനികേ
വക്ടോയ്പ നലകുന്നതനിനന് സബ്സനിഡനി ഇനത്തനില സര്ക്കക്ടോര് ഖജനക്ടോവനില നനിന്നന് പണന
ലചലെവക്ടോകുനകണക്ടോ;

(ബനി) ഇത്തരന വക്ടോയ്പകേള അനര്ഹര് ടകേക്കലെക്ടോക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  കേര്ഷകേര്ക്കന്  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുന്ന  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനി  ദുരുപകയക്ടോഗന
ലചയ്യുന്നതുമൂലെന സര്ക്കക്ടോര് ലചലെവഴെനിക്കുന്ന സബ്സനിഡനി തുകേ പക്ടോഴെക്ടോകുന്നതന് തടെയക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  യഥക്ടോര്ത  കേര്ഷകേരനില  തലന്ന  ഇത്തരന  വക്ടോയ്പകേള  എത്തുന
എനറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  എലനങനിലന  നനിരശക്ഷണ  സനവനിധക്ടോനന  നനിലെവനിലകണക്ടോ;
ഇലല്ലങനില ആയതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഇ) കൃഷനി സനബനമക്ടോയ കരഖകേള ഹക്ടോജരക്ടോക്കുന്നവര്ക്കന് മക്ടോത്രമക്ടോയനി ഇത്തരന
വക്ടോയ്പകേള നനിജലപ്പെടുത്തനി കേര്ഷകേര്ക്കന് ആശസക്ടോസകമകുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനി ദുരുപകയക്ടോഗന ലചയ്യുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടക്ടോല
അതനിലനതനിലര നടെപടെനി സസശകേരനികക്കണതന് റനിസര്വന് ബക്ടോങക്ടോണന്.

(ഡനി)   ഉണന്.   നനിലെവനിലള നനിയമപ്രകേക്ടോരന  ഓകരക്ടോ  ബക്ടോങ്കുകേളുന  യഥക്ടോര്ത
ഉപകഭക്ടോക്തക്ടോവക്ടോലണന്നന്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശഷന  മക്ടോത്രകമ  വക്ടോയ്പ  നലകേക്ടോറുള.   സഹകേരണ
ബക്ടോങന്  മുകഖനയുള  കേക്ടോര്ഷനികേ  വക്ടോയ്പ  യഥക്ടോര്ത  ആവശദ്യത്തനിനന്  തലന്നയക്ടോണന്
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നലതന്നന്  കേക്ടോര്ഷനികേ  വക്ടോയ്പ  വനിതരണന  ലചയ്യുന്ന  സഹകേരണ
സനഘന/ബക്ടോങന്  ഭരണസമനിതനിതലന്ന  നനിരശക്ഷനിചന്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനന്  അതക്ടോതന്
തലെത്തനില  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  സഹകേരണ  സനഘന  രജനിസ്ട്രക്ടോര്  മക്ടോര്ഗ്ഗ
നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ഇ)  കൃഷനി സനബനമക്ടോയ കരഖകേള ഹക്ടോജരക്ടോക്കുന്നവര്ക്കക്ടോണന് വക്ടോയ്പ നലകേനി
വരുന്നതന്.  എന്നക്ടോല  ഇതുസനബനനിചന്  യഥക്ടോര്ത  കേര്ഷകേര്ക്കല്ല  ഇതനിലന  ആനുകൂലെദ്യന
ലെഭനിക്കുന്നലതന്ന പരക്ടോതനി വദ്യക്ടോപകേമക്ടോണന്.   ഇതുസനബനനിചന്  നനിയമസഭക്ടോ സമനിതനി
നടെത്തനിയ  (അഷസറന്സന്  കേമനിറ്റെനി)  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില
സര്ക്കക്ടോര് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 
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   സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന്

36 (2384) ശശ  .    രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് എന്നക്ടോണന് ആരനഭനിചതന്;  ഇതനിലന
ഉകദശദ്യ ലെക്ഷദ്യങ്ങള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;

(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കന് എലനക്ടോലക്ക കക്ഷമ പദ്ധതനികേളക്ടോണന് കകേരള സനസക്ടോന
കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് വഴെനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്  ഏലതക്ടോലക്ക  സനസക്ടോനങ്ങളനിലെക്ടോണന്
കബക്ടോര്ഡന്/വകുപ്പെന് ആയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കകേരള കസറ്റെന് കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് കബക്ടോര്ഡന് ആക്കനി കേര്ഷകേര്ക്കന്
കൂടുതല  കക്ഷമ പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   കദശശയ  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്  എന്ന  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനി
സനസക്ടോന  തലെത്തനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി  2005  ഒകകക്ടോബര്  13-നന്
രജനിസര് ലചയന് പ്രവര്ത്തനമക്ടോരനഭനിച സക്ടോപനമക്ടോണന് സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്
മനിഷന് കകേരള.  സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷലന ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള ചുവലടെ
കചര്ക്കുന:

1. ഗകവഷണന,  സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യ,  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന,  വനിജക്ടോന
വദ്യക്ടോപനന,  സനസരണന,  വനിപണനന  എന്നനിവ  ഉപകയക്ടോഗ
ലപ്പെടുത്തനി  ലകേക്ടോണന്  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  കമഖലെയുലടെ  സമഗവന
സനകയക്ടോജനിതവമക്ടോയ വനിജക്ടോന വദ്യക്ടോപനന.

2. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് കമഖലെയനിലലെ ഉലപ്പെക്ടോദനവന മൂലെദ്യവന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ
വഴെനി കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോര സുരക്ഷയുന വരുമക്ടോനവന ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

3. ഗുണനനിലെവക്ടോരമുള നടെശല വസ്തുക്കള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ.

4. വനിളകേലള കരക്ടോഗങ്ങളനില നനിന്നന് സനരക്ഷനിക്കുകേ.

5. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് ഉലപ്പെന്നങ്ങളുലടെ സനസരണന.

6. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  ഈ  കമഖലെയനില  നനിലെവനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതുന  ആസൂത്രണന  ലചയ്യലപ്പെട്ടതുമക്ടോയ  പദ്ധതനികേളുലടെ
ഏകകേക്ടോപനന.
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7. പരമരക്ടോഗത  ആശയങ്ങളുന  നൂതന  അറനിവകേളുന  സനകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചു
ലകേക്ടോണള  വനികേസനവന  വനിജക്ടോന  വദ്യക്ടോപനവന  കപ്രക്ടോലസക്ടോ
ഹനിപ്പെനിക്കുകേ.

8. കകേരളത്തനിലലെ  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  കമഖലെയുലടെ  വനിജക്ടോന
വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി പുതനിയ പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയ്യുന്ന
തനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ സക്ടോകങതനികേ സഹക്ടോയന നലകുകേ.

9. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് കമഖലെയുലടെ പ്രചക്ടോരണത്തനിനുന അവകബക്ടോധന
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുന സക്ടോകങതനികേ സഹക്ടോയന നലകുകേ.

10. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  കമഖലെയനിലലെ  പരനിശശലെന  പരനിപക്ടോടെനികേള,
ലസമനിനക്ടോറുകേള,  വര്ക്കന്  കഷക്ടോപ്പുകേള  എന്നനിവ  സനഘടെനിപ്പെനിക്കുകേകയക്ടോ
കസക്ടോണ്സര് ലചയ്യുകേകയക്ടോ ലചയ്യുകേ.

11. സനസക്ടോനത്തനിനകേത്തുന  പുറത്തുമുള  സര്ക്കക്ടോര്,  അര്ദ്ധ  സര്ക്കക്ടോര്
ഏജന്സനികേള, സഹകേരണ സനഘങ്ങള, കേര്ഷകേര്, സസകേക്ടോരദ്യ
സനരനഭകേര് എന്നനിവര്ക്കന് കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് കമഖലെയനില വനിജക്ടോനവന
പരനിചയവന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ.

12. മുകേളനില  പറഞ്ഞെ  ലെക്ഷദ്യങ്ങള  സക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുതകുന്ന
സക്ടോഹചരദ്യങ്ങള ഒരുക്കുകേ.

13. ടനപുണദ്യമുളതുന  ഇല്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ  വദ്യക്തനികേളക്കന്,  പ്രകതദ്യകേനിചന്
ലതക്ടോഴെനില  രഹനിതരക്ടോയ  യുവജനങ്ങളക്കന്  ലതക്ടോഴെനില  അവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

(ബനി)  സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്-കകേരള  മുഖക്ടോനനിരന  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്
വനിളകേളുലടെ  ഉല്പക്ടോദനവന  ഉല്പക്ടോദനക്ഷമതയുന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള  പദ്ധതനികേളക്ടോയ
കദശശയ കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് പദ്ധതനി,  കദശശയ ഔഷധസസദ്യമനിഷന് പദ്ധതനി,
ടഹലടെകേന്  ഫക്ടോമനിനഗന്  പദ്ധതനി,  ടമകകക്ടോ  ഇറനികഗഷന്  പദ്ധതനി,  രക്ടോഷ്ട്രശയ  കൃഷനി
വനികേക്ടോസന്  കയക്ടോജനയുലടെ  സക്ടോമത്തനികേ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള എന്നനിവ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

(സനി) ആനക്ടോപ്രകദശന്, കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ എന്നശ സനസക്ടോനങ്ങളനില കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് വകുപ്പെന്
നനിലെവനിലണന്.  മറ്റെന് സനസക്ടോനങ്ങളനിലലെ വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി)   സനസക്ടോന  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്  കബക്ടോര്ഡന്  ആക്കുന്ന  വനിഷയന
ഇകപ്പെക്ടോള സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല.
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സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന്

37 (2385) ശശ  .   രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോന :
ശശ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതശഷന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മക്ടോകനി :
ശശ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമക്ടോന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് എന്നക്ടോണന് പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിചലതനന
ഇതനിലന ഉകദശദ്യങ്ങള എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മനിഷന്  വഴെനി  കേര്ഷകേര്ക്കക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  കക്ഷമ
പദ്ധതനികേളക്ടോണന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് ഏലതക്ടോലക്ക സനസക്ടോനങ്ങളനിലെക്ടോണന് കബക്ടോര്ഡന്/
വകുപ്പെന് ആയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നന് അറനിയനിയക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  മനിഷന്,  കബക്ടോര്ഡന്  ആക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കൂടുതല  കക്ഷമ
പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകേക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കദശശയ  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്  എന്ന  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനി  സനസക്ടോന
തലെത്തനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണനി  2005  ഒകകക്ടോബര്  13-നന്  രജനിസര്  ലചയന്
പ്രവര്ത്തനമക്ടോരനഭനിച സക്ടോപനമക്ടോണന്  സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് കകേരള.
സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷലന ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

1. ഗകവഷണന,  സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യ,  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന,  വനിജക്ടോന
വദ്യക്ടോപനന,  സനസരണന,  വനിപണനന  എന്നനിവ  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി
ലകേക്ടോണന് കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് കമഖലെയുലടെ സമഗവന സനകയക്ടോജനിതവമക്ടോയ
വനിജക്ടോന വദ്യക്ടോപനന.

2. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് കമഖലെയനിലലെ ഉലപ്പെക്ടോദനവന മൂലെദ്യവന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ
വഴെനി കപക്ടോഷകേക്ടോഹക്ടോര സുരക്ഷയുന വരുമക്ടോനവന ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

3. ഗുണനനിലെവക്ടോരമുള നടെശല വസ്തുക്കള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ.

4. വനിളകേലള കരക്ടോഗങ്ങളനില നനിന്നന് സനരക്ഷനിക്കുകേ.

5. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് ഉലപ്പെന്നങ്ങളുലടെ സനസരണന.
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6. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  ഈ  കമഖലെയനില
നനിലെവനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതുന  ആസൂത്രണന  ലചയ്യലപ്പെട്ടതുമക്ടോയ
പദ്ധതനികേളുലടെ ഏകകേക്ടോപനന.

7. പരമരക്ടോഗത  ആശയങ്ങളുന  നൂതന  അറനിവകേളുന  സനകയക്ടോജനിപ്പെനിച്ചു
ലകേക്ടോണള  വനികേസനവന  വനിജക്ടോന  വദ്യക്ടോപനവന  കപ്രക്ടോലസക്ടോ
ഹനിപ്പെനിക്കുകേ.

8. കകേരളത്തനിലലെ  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  കമഖലെയുലടെ  വനിജക്ടോന
വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി  പുതനിയ പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയ്യുന്നതനിനന്
ആവശദ്യമക്ടോയ സക്ടോകങതനികേ സഹക്ടോയന നലകുകേ.

9. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് കമഖലെയുലടെ പ്രചക്ടോരണത്തനിനുന അവകബക്ടോധന
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനുന സക്ടോകങതനികേ സഹക്ടോയന നലകുകേ.

10. കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  കമഖലെയനിലലെ  പരനിശശലെന  പരനിപക്ടോടെനികേള,
ലസമനിനക്ടോറുകേള,  വര്ക്കന്  കഷക്ടോപ്പുകേള  എന്നനിവ  സനഘടെനിപ്പെനിക്കുകേകയക്ടോ
കസക്ടോണ്സര് ലചയ്യുകേകയക്ടോ ലചയ്യുകേ.

11. സനസക്ടോനത്തനിനകേത്തുന  പുറത്തുമുള  സര്ക്കക്ടോര്,  അര്ദ്ധ  സര്ക്കക്ടോര്
ഏജന്സനികേള, സഹകേരണ സനഘങ്ങള, കേര്ഷകേര്, സസകേക്ടോരദ്യ
സനരനഭകേര്  എന്നനിവര്ക്കന്  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  കമഖലെയനില
വനിജക്ടോനവന പരനിചയവന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകേ.

12. മുകേളനില  പറഞ്ഞെ  ലെക്ഷദ്യങ്ങള  സക്ടോധനിക്കുന്നതനിനന്  ഉതകുന്ന
സക്ടോഹചരദ്യങ്ങലളക്ടോരുക്കുകേ.

13. ടനപുണദ്യമുളതുന  ഇല്ലക്ടോത്തതുമക്ടോയ  വദ്യക്തനികേളക്കന്,  പ്രകതദ്യകേനിചന്
ലതക്ടോഴെനില  രഹനിതരക്ടോയ  യുവജനങ്ങളക്കന്  ലതക്ടോഴെനിലെവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

(ബനി) സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന്-കകേരള മുഖക്ടോനരന കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്
വനിളകേളുലടെ  ഉലപ്പെക്ടോദനവന  ഉലപ്പെക്ടോദക്ഷമതയുന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയുള  പദ്ധതനികേളക്ടോയ
കദശശയ കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് പദ്ധതനി,  കദശശയ ഔഷധ സസദ്യമനിഷന് പദ്ധതനി,
ടഹലടെകേന്  ഫക്ടോമനിനഗന്  പദ്ധതനി,  ടമകകക്ടോ  ഇറനികഗഷന്  പദ്ധതനി,  രക്ടോഷ്ട്രശയ  കൃഷനി
വനികേക്ടോസന്  കയക്ടോജനയുലടെ  സക്ടോമത്തനികേ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള എന്നനിവ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

(സനി) ആനക്ടോപ്രകദശന്, കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ എന്നശ സനസക്ടോനങ്ങളനില കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് വകുപ്പെന്
നനിലെവനിലണന്.  മറ്റെന് സനസക്ടോനങ്ങളനിലലെ വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുനലകുന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി)   സനസക്ടോന  കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര്  മനിഷന്  കബക്ടോര്ഡന്  ആക്കുന്ന  വനിഷയന
ഇകപ്പെക്ടോള സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല.
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അടെയക്ടോ കേര്ഷകേ പക്ടോകക്കജന്

38 (2386) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനില  അടെയക്ടോ  കേര്ഷകേ  പക്ടോകക്കജന്  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള
ഭരണക്ടോനുമതനി  നലകേനി  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  എകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണന്  ഉത്തരവന്
പുറലപ്പെടുവനിചലതനന  അതുപ്രകേക്ടോരന  എനന്  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  സസശകേരനിചലതനന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  വനിലെത്തകേര്ചയനില  ഉഴെലന്ന  അടെയക്ടോ  കേര്ഷകേലര  അതനില  നനിനന
രക്ഷനിക്കുന്നതനിനു പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോയ  രശതനിയനില  2010-11-ലലെ  ധനമനനിയുലടെ  ബഡ്ജറ്റെന്
പ്രസനഗത്തനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  10  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ  അടെയക്ടോ  കേര്ഷകേ  പക്ടോകക്കജന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്  സനബനനിച  വനിശദമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗ  നനിര്കദശങ്ങള  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  2010-11-ലലെ  ബജറ്റെന്  പ്രസനഗത്തനില  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  അടെയ  കേര്ഷകേ
പക്ടോകക്കജന് ഇതുവലര നടെപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടനിലല്ലങനില ആ കേക്ടോരദ്യത്തനില ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോരനിലന
നനിലെപക്ടോടെന് എനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)   ഉണന്.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനില  അടെയക്ടോ  കേര്ഷകേ  പക്ടോകക്കജന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള ഭരണക്ടോനുമതനി 12-1-2011-ലലെ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന്  (എനഎസന്.)
നമര്  16/2011/കൃഷനി  പ്രകേക്ടോരന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അടെയക്ടോ  കേര്ഷകേ  പക്ടോകക്കജന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്  1-2-2011-ലലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്   (എനഎസന്.)
നമര്  32/2011/കൃഷനി  പ്രകേക്ടോരന  വനിശദമക്ടോയ  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  മതനിയക്ടോയ ബഡ്ജറ്റെന് വനിഹനിതത്തനിലന അഭക്ടോവത്തക്ടോല പ്രസ്തുത പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ഈ  സര്ക്കക്ടോര് അടെയക്ടോ കേര്ഷകേലര സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള
മുന്പന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിച പക്ടോകക്കജന് പരനികശക്ടോധനിചന് ഉചനിതമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മകസന

39 (2387) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹശന : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനി ഭവനുകേളക്കന് കേശഴെനില കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മ കസന രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള
നനിര്കദശന നനിലെവനിലകണക്ടോ; എങനില ഇതു പ്രകേക്ടോരന രൂപശകേരനിച കേര്മകസനകേളക്കന്
സര്ക്കക്ടോര് നലകേനിവരുന്ന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കുന്ദമനഗലെന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  കൃഷനിഭവനന്  കേശഴെനില  രൂപശകേരനിച  കേക്ടോര്ഷനികേ
കേര്മകസനക്കന്  വനിവനിധതരന  യനങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  ആയതനിനന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?



അനുബനന 897

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് രൂപശകേരനിച 200 കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മ കസനകേളനില 100
കേര്മ കസനകേലള RKVY പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി ഒരു കേര്മ കസനയന് 9 ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ യകനക്ടോപകേരണങ്ങള വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുന ഒരു ലെക്ഷന രൂപയുലടെ യൂണനികഫക്ടോന
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ആലകേ  10  ലെക്ഷന രൂപ വശതന  ആനുകൂലെദ്യന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
ബക്ടോക്കനിയുള  100  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേര്മകസനകേളക്കന്  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള  നലകേക്ടോനുള
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  200  കേര്മകസനകേളനിലലെ  അനഗന  ഒന്നനിനന്  ആധുനനികേ
യകനക്ടോപകേരണങ്ങള ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശശലെനന നലകേനിയനിട്ടുണന്.
കേര്മകസനകേളുലടെ കസവനന എല്ലക്ടോ കൃഷനിഭവനുകേളനികലെയ്ക്കുന വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് കൃഷനി
വകുപ്പെന് ഉകദശനിക്കുന.  സനസക്ടോന അടെനിസക്ടോനത്തനില ഇതനിനക്ടോയനി ഒരു കനക്ടോഡല
ഓഫശസറുലടെ കേശഴെനില ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സനഘലത്ത നനികയക്ടോഗനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര്
പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.

(ബനി)  ഇല്ല.  ഫണന്  ലെഭദ്യത  അനുസരനിചന്  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള  നലകുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

കേക്ടോര്ഷനികേ കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷന്

40 (2388) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനിലലെ  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവലര  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി
2006-2011-ലലെ  എല.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോര്  നടെപ്പെക്ടോക്കനിയ  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേടെക്ടോശസക്ടോസ
കേമശഷലന  2011-12  മുതല  2015-16  വലരയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലനല്ലക്ടോന
ആയനിരുന; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേക്ടോലെയളവനില  കേമശഷലന  (ഓകരക്ടോ  വര്ഷവന)  സമശപനിച
അകപക്ഷകേര്  എത്ര;  എത്ര  കപര്ക്കന്  സഹക്ടോയന  നലകേനി;  പ്രസ്തുത  കേക്ടോലെയളവനില
പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  ആശസക്ടോസ  നടെപടെനികേളനില  ആശസക്ടോസന  ലെഭനിക്കക്ടോത്തവര്  എത്ര;  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേര്ഷകേലര സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോയനി തുടെങ്ങനിയ കുട്ടനക്ടോടെന്,  ഇടുക്കനി,  വയനക്ടോടെന്
പദ്ധതനികേള പ്രകേക്ടോരന ഇവര്ക്കക്ടോയനി നശക്കനി വച തുകേ എത്ര; എത്ര തുകേ നക്ടോളനിതുവലര
ലചലെവഴെനിച്ചു. ഇത്തരന പദ്ധതനികേളനിലലെ നനിര്വഹണന, പ്രശ്നപരനിഹക്ടോരന എന്നനിവയനില
കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില വന്ന കമകക്കടുകേളുന വശഴ്ചകേളുന എലനല്ലക്ടോന;

(ഡനി)  ഇവ പരനിഹരനിക്കക്ടോനുന,  കേക്ടോര്ഷനികേ കേടെക്ടോശസക്ടോസ കേമശഷന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിച
സഹക്ടോയ തുകേയനില വന്ന കുടെനിശ്ശേനികേ  നല്കക്ടോനുന  കേമശഷന് പ്രവര്ത്തനന കേക്ടോര്ഷനികേ
കമഖലെയന് ഗുണന നലകേക്ടോനുന എന്തു നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?
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ഉത്തരന

(എ) കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനിലലെ ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേര്ക്കന് കേടെക്ടോശസക്ടോസന
ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  അകപക്ഷ നലകേക്ടോനുള സമയപരനിധനി  31-5-2009  ആയനിരുന്നതന്
2015 ഒകകക്ടോബര് 31 ആയനി പുനര്നനിശ്ചയനിക്കുകേയുന വയനക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ കേക്ടോര്ഷനികേ
പ്രതനിസനനി കേണക്കനിലലെടുത്തന് ഇഫൗ ജനില്ലയനിലലെ  31-10-2011  വലരയുള വക്ടോയ്പകേള
കേടെക്ടോശസക്ടോസത്തനിനന് പരനിഗണനിക്കുകേയുന ലചയ്തു.

(ബനി)  2011-12  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില  240375  അകപക്ഷകേള തശര്പ്പു
കേല്പ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  ബക്ടോക്കനിയുണക്ടോയനിരുന.  അതനിനുകശഷന  വയനക്ടോടെന്  ജനില്ലയന്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി
31-10-2011  വലരയുള  കേടെങ്ങളുന  കേടെക്ടോശസക്ടോസത്തനിനക്ടോയനി  പരനിഗണനിക്കുവക്ടോന്  ഉത്തരവക്ടോയതു
പ്രകേക്ടോരന  21750  അകപക്ഷകേളുന  ലെഭനിചനിരുന.  അകപക്ഷ സസശകേരനിക്കുന്ന തശയതനി
31-10-2015  ആയനി  പുനനഃകമശകേരനിചതുപ്രകേക്ടോരന  43666  അകപക്ഷകേള  ലെഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
പ്രസ്തുത  കേക്ടോലെയളവനില  49694  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കക്ടോയനി  107.94  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
കേടെക്ടോശസക്ടോസത്തനിനന് കേമശഷന് ശനിപക്ടോര്ശ ലചയ്യുകേയുന  98.91  കകേക്ടോടെനി രൂപ സര്ക്കക്ടോര്
അനുവദനിക്കുകേയുന  ലചയ്തു.  ഇതു  സനബനനിച  വനിശദക്ടോനശങ്ങള  അനുബനമക്ടോയനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി)  കുട്ടനക്ടോടെന്,  ഇടുക്കനി,  വയനക്ടോടെന് പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി  2011-12  മുതല  2015-16
വലരയുള  കേക്ടോലെയളവനില  ബഡ്ജറ്റെനില  ആലകേ  നശക്കനിവചതുന  ലചലെവഴെനിചതുമക്ടോയ
തുകേയുലടെ വനിവരങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന :

കമ
നമര്

പദ്ധതനി

ബഡ്ജറ്റെനില
വകേയനിരുത്തനിയ
തുകേ  (ലെക്ഷന
രൂപയനില)

ലചലെവഴെനിച
തുകേ  (ലെക്ഷന
രൂപയനില)

1 കുട്ടനക്ടോടെന്  പക്ടോകക്കജന്  (പതനിമൂന്നക്ടോന
ധനകേക്ടോരദ്യ  കേമശഷന്  ഗക്ടോനന്
പദ്ധതനിയുളലപ്പെലടെ)

8967.247 8669.069

2 ഇടുക്കനി പക്ടോകക്കജന് 1378.10 1328

3 വയനക്ടോടെന് പക്ടോകക്കജന് പദ്ധതനി 7593.46 6053.66

കമല പദ്ധതനികേളനിലലെ നനിര്വഹണന, പ്രശ്ന പരനിഹക്ടോരന എന്നനിവയനില കേഴെനിഞ്ഞെ
സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില കമകക്കടുകേകളക്ടോ വശഴ്ചകേകളക്ടോ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടനില്ല.

(ഡനി)  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില കേടെക്ടോശസക്ടോസ വനിതരണത്തനിനക്ടോയനി
20 കകേക്ടോടെനി രൂപ ബഡ്ജറ്റെനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയുലടെ ഉന്നമനത്തനിനക്ടോയനി ആവനിഷ്കരനിച  പദ്ധതനികേള

41 (2389) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലടെ  ഉന്നമനത്തനിനുന,  ഭക്ഷദ്യ  സസയനപരദ്യക്ടോപ്തതയ്ക്കുന,
വനിഷരഹനിത  ഉത്പന്നങ്ങള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  സനസക്ടോനത്തു  നടെപ്പെക്ടോക്കനിയ
ലനല കൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനി,  നക്ടോളനികകേര വനികേസന പദ്ധതനി,  ലലഹലടെകേന് കൃഷനി,
കുട്ടനക്ടോടെന്,  ഇടുക്കനി,  വയനക്ടോടെന് പക്ടോകക്കജുകേള,  വനിള ഇന്ഷറന്സന് പദ്ധതനി,  സഫൗജനദ്യ
ലലവദദ്യുതനി  പദ്ധതനി,  കേര്ഷകേ  ലപന്ഷന്  പദ്ധതനി,  നനിറവന്,  വനിള,  ആകരക്ടോഗദ്യ
പരനിപക്ടോലെന  പദ്ധതനി  എന്നശ  പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി  മുന്സര്ക്കക്ടോര്  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവന
ബജറ്റു  വഴെനിയുന  കകേന്ദ്ര  സഹക്ടോയങ്ങളുന  മറ്റു  സഹക്ടോയങ്ങളുന  വഴെനി  സമക്ടോഹരനിച
തുകേലയത്ര; ആയതനിനന് നശക്കനി വച തുകേ എത്ര; ഓകരക്ടോ വര്ഷവന ലചലെവക്ടോക്കനിയ തുകേ
എത്ര; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോര്  കേക്ടോലെയളവനില  ഇത്തരന  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനില  കേലണത്തനിയ
വശഴ്ചകേളുന  അഴെനിമതനികേളുന  എലനനന  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവന  ലെക്ടോപന്  ആയ  തുകേ  എത്ര
എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന  പദ്ധതനികേളുലടെ  പ്രവര്ത്തനന  കേക്ടോകലെക്ടോചനിതമക്ടോയനി  പരനിഷ്കരനിചന്
സനസക്ടോനത്തനിനന്  ഗുണകേരമക്ടോക്കക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) അനുബനന-1 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) വനിവനിധ പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി നശക്കനിവച തുകേ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന വനിനനികയക്ടോഗനി
ക്കലപ്പെട്ടനിരുന്നനില്ല.  ഇതുസനബനനിച  വശഴ്ചകേള  പരനികശക്ടോധനിചന്  പദ്ധതനി  വനിഹനിതന
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  ലചലെവഴെനിക്കുന്നതനിനുന  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുമുള  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവന  ലെക്ടോപക്ടോയ  തുകേ  സനബനനിച  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
അനുബന ന-2 ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളനില  കൂടുതല  ലപക്ടോതുജന  പങക്ടോളനിത്തവന  കേര്ഷകേ
പങക്ടോളനിത്തവന  സസക്ടോശയ  ഗ്രൂപ്പുകേളുലടെ  പങക്ടോളനിത്തവന  ഉറപ്പെക്ടോക്കനി  കൂടുതല
കനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനി  കമല  വനിവരനിച  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണന്  ഉകദശനിക്കുന്നതന്.
ഇതനിനക്ടോയനി സനകയക്ടോജനിതമക്ടോയ ഒരു കൃഷനി രശതനി അവലെനബനിക്കുവക്ടോനുന വനിളകേളക്കന്
പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  വനിള  ഇന്ഷസറന്സന്  പദ്ധതനി  കേക്ടോകലെക്ടോചനിതമക്ടോയനി
പരനിഷ്കരനിക്കുവക്ടോനുന ഉകദശനിക്കുന.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനിലലെ കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേള

42 (2390) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 2011 ജൂടലെ മുതല 2016 മക്ടോര്ചന് 31 വകരയുന, 2016 ജൂണ് മുതല 2016
ലസപ്റ്റെനബര് 30  വകരയുന സനസക്ടോനലത്ത കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയനില കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേള  മുകഖന  എത്ര  തുകേ  ലചലെവഴെനിച്ചുലവനന,  എലനല്ലക്ടോന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോണന്
പ്രസ്തുത തുകേ വനിനനികയക്ടോഗനിചലതനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  രക്ടോഷ്ട്രശയ കൃഷനി വനികേക്ടോസന് കയക്ടോജനയനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി എത്ര
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള ലെഭനിചനിട്ടുലണന്ന വനിവരന ജനില്ലക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഇതനില  എത്ര  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള  2016-17  വര്ഷത്തനില  അനഗശകേരനിച്ചു  കേനിട്ടുന്നതനിനക്ടോയനി
സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിനന് അയചനിട്ടുലണന്ന വനിവരന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2011  ജൂലലലെ  മുതല  2016  മക്ടോര്ചന്  31  വലര  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളനിലെക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോയ  കകേന്ദ്ര  സനസക്ടോന  ഫണന  ടെനി  ഫണകേളനികന്മേല
ലെഭനിചനിട്ടുള പലെനിശ തുകേയുന ഉളലപ്പെലടെ  149354.15  ലെക്ഷന രൂപയുന  2016  ജൂണ്
മുതല  2016  ലസപ്റ്റെനബര്  30  വലര  5526.87  ലെക്ഷന  രൂപയുന  വനിനനികയക്ടോഗനിചന്
തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  സങരയനിനന
ലതങ്ങനിന്  ലലതകേളുലടെ  ഉത്പക്ടോദനവന  വനിതരണവന  പ്രക്ടോകദശനികേ  ലതങ്ങനിന്ലലത
നഴറനികേള സക്ടോപനിക്കല,  എണ്ണപ്പെന കൃഷനി വദ്യക്ടോപനന,  സബന്  മനിഷന് ഓണ് അഗനികേളചര്
ലമക്കലലനകസഷന്, ലനല കൃഷനി വനികേസനന, കേക്ടോര്ഷനികേ യനവത്കേരണന, കദശശയ
നശര്ത്തടെക്ടോധനിഷനിത  വനികേസനന,  നക്ടോഷണല  ഇ-ഗകവണന്സന്  പദ്ധതനി,  ലചറുകേനിടെ
ലതങ്ങനിന് കതക്ടോട്ടങ്ങളനില സമനിശ കൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനി, കേക്ടോര്ഷനികേ
യനവത്കേരണന-കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന, ശക്ടോക്തശകേരണന, കദശശയ ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന് പദ്ധതനി,
കപക്ടോസന്  ഹക്ടോര്ലവസന്  ലടെകകക്ടോളജനി  &  മക്ടോകനജുലമനന്,  വൃഷ്ടനിപ്രകദശ  വനികേസനന,
കേക്ടോര്ഷനികേ വനിജക്ടോന വദ്യക്ടോപനത്തനിനുന സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യയ്ക്കുമുള കദശശയ മനിഷന് -
ആത്മ,  വനിത്തനിനുന  നടെശല  വസ്തുക്കളക്കുമുള  ഉപപദ്ധതനി,  മണ്ണനിലന  ആകരക്ടോഗദ്യ
സനരക്ഷണന, ഓണ് ഫക്ടോന വക്ടോട്ടര്മക്ടോകനജന് ലമനന് തുടെങ്ങനിയവക്കുന, RKVY  മുഖക്ടോനനിരന
കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയനില  ഉത്പക്ടോദനന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുകേ  വഴെനി  രക്ടോജദ്യത്തനിലന  വളര്ചക്ടോ
നനിരക്കന്  കൂട്ടുന്നതനിനന്  സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേളക്കുമക്ടോണന്  തുകേ  ലചലെവഴെനിചതന്.
കൂടെക്ടോലത  നക്ടോഷണല  കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര്  മനിഷന്  മുഖക്ടോനനിരന  കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര്
കമഖലെയുലടെ സമഗ വനികേസനന ലെക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേക്ടോണള പദ്ധതനികേളുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  2016  വര്ഷത്തനില  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.-യനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്
സനസക്ടോന  തലെത്തനില  27  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസലകേള  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനില  26  എണ്ണന
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിലന  പ്രതനിനനിധനികേള  ഉളലപ്പെടുന്ന  കസറ്റെന്  ലലെവല  സക്ടോങ്ഷനനിനങന്
കേമനിറ്റെനി  (എസന്.എല.എസന്.സനി.)  അനഗശകേരനിചനിട്ടുണന്.  ഇവയനില  11  എണ്ണന
സനസക്ടോനതലെ  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളുന  15  എണ്ണന  തക്ടോലഴെലകേക്ടോടുക്കുന  പ്രകേക്ടോരന  ജനില്ലക്ടോ
തലെത്തനിലളവയുമക്ടോണന്.

തനിരുവനനപുരന - 3

ലകേക്ടോല്ലന - 1

കകേക്ടോട്ടയന - 1

എറണക്ടോകുളന - 1

ഇടുക്കനി - 2

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് - 1

മലെപ്പുറന - 2

കേണ്ണൂര് - 3

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് - 1

കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മകസനക്ടോ രൂപശകേരണന

43 (2391) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   എ  .   റഹശന :
ശശ  .   കേക്ടോരക്ടോട്ടന് റസക്ടോഖന് :
ശശ  .   എന  .   രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :
ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കന്  കേശഴെനില കേക്ടോര്ഷനികേ കേര്മകസന
രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ഇപ്രകേക്ടോരന  രൂപശകേരനിച  കേര്മകസനകേളക്കന്  സര്ക്കക്ടോര്
നലകേനി വരുന്ന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കേര്മകസനകേളക്കന്  കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  യന
സക്ടോമഗനികേള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  ആയതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന്  രൂപശകേരനിച  200  കേര്മകസനകേളനില  100  കേര്മ
കസനകേലള 2014-15 വര്ഷലത്ത ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി ഒരു
കേര്മകസനയന്  9  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുന  ഒരു
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ  യൂണനിഫക്ടോന  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ആലകേ  10 ലെക്ഷന രൂപ വശതന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ബക്ടോക്കനിയുള  100  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേര്മകസനകേളക്കന്  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള
നലകേക്ടോന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  200  കേക്ടോര്ഷനികേ  കേര്മകസനകേളനിലലെ
അനഗങ്ങളക്കന്  ആധുനനികേ  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശശലെനന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  100  കേര്മകസനകേളക്കന്  കേക്ടോര്ഷനികേ  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
ബക്ടോക്കനിയുളള  100  കേര്മകസനകേളക്കന്  യകനക്ടോപകേരണങ്ങള  നലകേക്ടോനുള
നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

വക്ടോട്ടര് ഹക്ടോര്വസനിനഗന്

44 (2392) ശശ  .    മുഹമദന് മുഹസനിന് പനി  . :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലനലകൃഷനിക്കക്ടോലര സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി എലനല്ലക്ടോന പദ്ധതനികേളക്ടോണന്
നനിലെവനിലളതന്;  കേക്ടോര്ഷനികേ  ആവശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  ടവദദ്യുത  കേണക്ഷന്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള  എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്;  ഇത്തരന  ആവശദ്യത്തനിനക്ടോയുള  ജലെ
കസക്ടോതസ്സുകേളക്കന് എലനങനിലന പ്രകതദ്യകേ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  കേശടെ-കുമനിള  നക്ടോശനിനനി  പ്രകയക്ടോഗന  പചക്കറനികേലള  വനിഷമയമക്ടോക്കുന
എന്നതന്  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  പ്രനിസന് കനിപ്ഷലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  കൃഷനി
വനിദഗ്ധലന കമലകനക്ടോട്ടത്തനില കേശടെ- കുമനിള നക്ടോശനിനനികേള വനിപണനന നടെത്തുവക്ടോനുന,
കേശടെനക്ടോശനിനനി,  കുമനിള  നക്ടോശനിനനി  എന്നനിവ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നവരുലടെ  പൂര്ണ്ണവനിവരന
(കമലവനിലെക്ടോസന, കൃഷനി സലെന, കേശടെന/കരക്ടോഗന,  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന അളവന്)  അടെങ്ങുന്ന
ഒരു രജനിസര് സൂക്ഷനിക്കക്ടോനുമുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  'വക്ടോട്ടര്  ഹക്ടോര്വസനിനഗന്'  പദ്ധതനികേള  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  സലെങ്ങളനില
പരമക്ടോവധനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;  കേക്ടോര്ഷനികേ  വകുപ്പെനിലനയുന,
സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേളനികലെയുന  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ സലെന പ്രസ്തുത പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി
കേലണത്തുകേയക്ടോലണങനില വക്ടോട്ടര് റനിസര്കവക്ടോയറുകേള നനിര്മനിക്കക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോവകമക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ലനലകൃഷനിക്കക്ടോലര  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ചുവലടെ  കചര്ത്തനിട്ടുള
ലനലകൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന:

ഇഫൗ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന  ലലഹകലറക്ടോന്നനിനന്   ഉലപ്പെക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേളുലടെ
ലചലെവനിനക്ടോയനി  1500  രൂപ സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  180000
ലഹകര്  സലെകത്തക്കന്  2700  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്  :

ലനലകൃഷനി  അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കന്  പരനിഹക്ടോരന
കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  11  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  ഏജന്സനികേളക്കക്ടോയനി
150 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനന  :

പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ (ലപക്ടോക്കക്ടോളനി, ഞെവര, ജശരകേശക്ടോലെ &
ഗനകേശക്ടോലെ,  രക്തശക്ടോലെനി,  ബസതനി)  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
ലഹകറനിനന്  10000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  1500
ലഹകറനിനന്  (ആലെപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണക്ടോകുളന,  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്,
വയനക്ടോടെന്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി :

പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേളുലടെ  പ്രവര്ത്തന  ലചലെവനിനക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്
360  രൂപ കമത്തനില  450  ലെക്ഷന രൂപ  1,25,000  ലഹകര്
പ്രകദശകത്തയന് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

5. കേരലനലകൃഷനി വനികേസനന:

സനസക്ടോനത്തന്  കേരലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
2560  ലഹകര്  സലെത്തന്  (ലഹകറനിനന്  13600  രൂപ  സബ്സനിഡനി)
ആലകേ  348.16  ലെക്ഷന  രൂപ  നലകേനി  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന.

6. ലനലകൃഷനി ഉല്പക്ടോദന കബക്ടോണസന്   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനലകേര്ഷകേര്ക്കന്  ഉലപക്ടോദന  കബക്ടോണസക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്
1000  രൂപ ഒരു സശസണനില എന്ന കേണക്കനിനന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി
1243.44 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.
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7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി പദ്ധതനി   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനലകൃഷനിക്കന്  ഭൂപരനിധനിയനില്ലക്ടോലതയുന  മറ്റു  വനിളകേളക്കന്  2
ലഹകര് വലരയുന ജലെകസചനത്തനിനക്ടോയനി സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി
അനുവദനിച്ചുവരുന.  2016-17  വര്ഷന  3443  ലെക്ഷന  രൂപ
ഇതനികലെയക്ടോയനി അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതനി   (  എന്  .  എഫന്  .  എസന്  .  എന  .):

കദശശയ  ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷ  പദ്ധതനി  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  243  ലെക്ഷന  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

9. ആര്  .  ലകേ  .  വനി  .  ലലവ  .   പദ്ധതനി:

പ്രകേക്ടോരന  ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ  നനിരക്കനില  ധനസഹക്ടോയന
നലകേനി  2000  ലഹകര് സലെത്തന്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
150 ലെക്ഷന രൂപയുലടെ അനഗശകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

കേക്ടോര്ഷനികേ  ലലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന്  ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്
നനിര്കദശനിചനിട്ടുള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള ഇപ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്.

1. 30 ലസനനില കുറയക്ടോലത കൃഷനിഭൂമനിയുളവരനില 75% -ല
കുറയക്ടോലത കൃഷനി ലചയനിട്ടുളവര്.

2. 10  ലസനനില  കുറയക്ടോലത  പചക്കറനി  കൃഷനി  ലചയ്യുന്ന
കേര്ഷകേര്.

3. 5 ലസനനില കുറയക്ടോലത ലവറ്റെനിലെ കൃഷനി ലചയ്യുന്ന കേര്ഷകേര്.

4. കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോവശദ്യത്തനിനക്ടോയനി  സക്ടോപനിചനിട്ടുള പമന്ലസറ്റുന
ജലെകസക്ടോതസ്സുന  കൃഷനിയുന  പരനികശക്ടോധനിചന്  കൃഷനി  ഓഫശസര്
നലകുന്ന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് ലകേ.എസന്.ഇ.ബനി.
കേക്ടോര്ഷനികേ ലലവദദ്യുതനി കേണക്ഷന് നലകേനിവരുന്നതന്.  ഇഫൗ
ആവശദ്യത്തനിനുള  ജലെകസക്ടോതസന്  കേര്ഷകേലന  കൃഷനി
ഭൂമനിയനില ഉണക്ടോയനിരനികക്കണതക്ടോണന്.

(ബനി)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില  അനനിയനനിതമക്ടോയ  കേശടെനക്ടോശനിനനി
ഉപകയക്ടോഗന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോയനി  കേര്ഷകേര്ക്കന്  അവകബക്ടോധന  നലകുവക്ടോനുന  ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ
ശനിപക്ടോര്ശയുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  മക്ടോത്രന  കേശടെനക്ടോശനിനനികേള  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുവക്ടോന്
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കേര്ഷകേലര  കപ്രരനിപ്പെനിക്കുവക്ടോനുന  കൃഷനി  ഓഫശസര്ക്കന്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
ഇതനിനക്ടോയനി  29-8-2016  മുതല  7-10-2016  വലരയുള  കേക്ടോലെയളവനില  ഒരു
സനസക്ടോനതലെ കേദ്യക്ടോമയനിന്  കൃഷനിവകുപ്പെന്  നടെത്തനിവരനികേയക്ടോണന്.  ഒപ്പെന  നനിയനനിത
കേശടെനക്ടോശനിനനികേള  കമലെനില  കൃഷനി  ആഫശസര്മക്ടോരുലടെ  പ്രനിസനിപ്ഷലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില
മക്ടോത്രന വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുവക്ടോനുന ഇത്തരത്തനില
നലകുന്ന  പ്രനിസനിപ്ഷന്  സനബനനിച  വനിവരങ്ങള  ഉളലക്കക്ടോള്ളുന്ന  ഒരു  രജനിസര്
എല്ലക്ടോ  കൃഷനിഭവനുകേളനിലന  സൂക്ഷനിക്കുവക്ടോനുന  എല്ലക്ടോ  കൃഷനി  ആഫശസര്മക്ടോര്ക്കുന
നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  SHM,  PMKSY  എന്നശ  പദ്ധതനികേളനില  വക്ടോട്ടര്  ഹക്ടോര്ലവസനിനഗന്
പദ്ധതനികേള  ലചയ്യുവക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന.  സലെലെഭദ്യതയുന  പ്രകയക്ടോഗക്ഷമതയുന
പരനികശക്ടോധനിചന് കവണ  നടെപടെനികേള ആകലെക്ടോചനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

കേക്ടോര്ഷനികേ യകനക്ടോപകേരണങ്ങളുലടെ വനിതരണന

45 (2393) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

മുന്കേക്ടോലെങ്ങളനില കേക്ടോര്ഷനികേ യകനക്ടോപകേരണങ്ങള സര്ക്കക്ടോര് സക്ടോപനമക്ടോയ
ലറയ്ഡ്കക്കക്ടോ,  ലകേയ്കക്കക്ടോ  എന്നനിവ  വഴെനി  കുറ്റെമറ്റെ  രശതനിയനില  വനിതരണന  ലചയ്തു
വന്നനിരുന്ന നടെപടെനി കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോര് സസകേക്ടോരദ്യ കുത്തകേകേളക്കന് കവണനി അട്ടനിമറനിച
കേക്ടോരദ്യന  സര്ക്കക്ടോരനിലന്റ  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  മുന്കേക്ടോലെങ്ങളനികലെതുകപക്ടോലലെ
കേക്ടോര്ഷനികേ യകനക്ടോപകേരണങ്ങളുലടെ വനിതരണച്ചുമതലെ സര്ക്കക്ടോര് സക്ടോപനങ്ങളക്കന്
തലന്ന നലകേക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കേക്ടോര്ഷനികേ യകനക്ടോപകേരണങ്ങള കുറ്റെമറ്റെ രശതനിയനില വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിനന്
കൃഷനി വകുപ്പുന നക്ടോഷണല ഇന്ഫര്മക്ടോറ്റെനികേന് ലസനറുന കചര്ന്നന് രൂപശകേരനിച കസക്ടോഫന്
ലവയറനില  ഗുണകമന്മേയുള  കേക്ടോര്ഷനികേ  യനങ്ങളുലടെ  പട്ടനികേ  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.
ഇഫൗ പട്ടനികേയനിലള കേക്ടോര്ഷനികേ യനങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതന്  അനഗശകൃത ഡശലെറനില
നനിന്നക്ടോണന്.  ഇഫൗ  ലെനിസനില  ലറയ്ഡ്കക്കക്ടോ,  ലകേയ്കക്കക്ടോ  എന്നശ  സക്ടോപനങ്ങലള
ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കേര്ഷകേര്ക്കക്ടോവശദ്യമുള സക്ടോധനങ്ങള ഉചനിതമക്ടോയ നനിരക്കനില
അനഗശകൃത ഡശലെറനില നനികന്നക്ടോ ലറയ്ഡ്കക്കക്ടോ, ലകേയ്കക്കക്ടോ എന്നശ സക്ടോപനങ്ങളനില
നനികന്നക്ടോ  വക്ടോങ്ങക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  ഇതുമൂലെന  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഇഷ്ടമുള  ബ്രക്ടോനന്  അവര്ക്കനിണങ്ങനിയ
നനിരക്കനില വക്ടോങ്ങനിക്കുന്നതനിനന് സക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. എന്നക്ടോല സര്ക്കക്ടോരനിനന് കേശഴെനിലള
സക്ടോപനങ്ങള നനിര്മനിക്കുന്ന കേക്ടോര്ഷനികകേക്ടോപകേരണങ്ങള വക്ടോങ്ങുനലവന്നന് ഉറപ്പെക്ടോക്കുവക്ടോനുള
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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ലനലകൃഷനി

46 (2394) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറക്ടോന :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലനലകൃഷനി  കൂടുതല  സലെങ്ങളനികലെക്കന്  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്
സസശകേരനിച നടെപടെനികേള എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ലനലകൃഷനിയുലടെ വനിസ്തൃതനി മൂന്നന് ലെക്ഷന ലഹകറക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന്
സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  കൂടെക്ടോലത കേരലനലകൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന തരനിശു
കേനിടെക്കുന്ന  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കേരലനലകൃഷനി അഞന് വര്ഷന ലകേക്ടോണന് ഒരു ലെക്ഷന ലഹകറക്ടോയുന
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന. ഇതനിനുപുറലമ കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ തരനിശു
ഭൂമനികേള മക്ടോപ്പെനിനഗന് നടെത്തനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.
വനിവനിധയനിനന  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനികേള  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനണന്.   ആയതന്  ചുവലടെ കചര്ത്തുലകേക്ടോള്ളുന: 

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന :

2016-17  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷകത്തയക്ടോയനി  സമഗ  ലനലകൃഷനി  വനികേസന
പദ്ധതനി (സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന) പ്രകേക്ടോരന ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്
ഉലപ്പെക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേളുലടെ  ലചലെവനിനക്ടോയനി  1500  രൂപ സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില  180000  ലഹകര്  സലെകത്തയന്  2700  ലെക്ഷന  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്:

ലനലകൃഷനി അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളക്കന് പരനിഹക്ടോരന കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി
11  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  ഏജന്സനികേളക്കക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനന:

പ്രകതദ്യകേ  ലനല്ലനിനങ്ങളക്ടോയ   (ലപക്ടോക്കക്ടോളനി,  ഞെവര,  ജശരകേശക്ടോലെ  &
ഗനകേശക്ടോലെ രക്തശക്ടോലെനി,  ബസതനി)  എന്നനിവയുലടെ  കൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോ
ഹനത്തനിനക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്  10000  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
1500  ലഹകറനിനന്  (ആലെപ്പുഴെ,  തൃശ്ശൂര്,  എറണക്ടോകുളന,  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്,
വയനക്ടോടെന്,  കേണ്ണൂര്)  150  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.
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4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി :

പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേളുലടെ  സുഗമമക്ടോയ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്
360  രൂപ  കമത്തനില  450  ലെക്ഷന  രൂപ   വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.
1,25,000 ലഹകര് പ്രകദശകത്തയന് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

5. കേരലനലകൃഷനി വനികേസനന:

സനസക്ടോനത്തന്  കേരലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  2560
ലഹകര് സലെത്തന്  (ലഹകറനിനന്  13600  രൂപ സബ്സനിഡനി)  ആലകേ
348.16 ലെക്ഷന രൂപ നലകേനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

6. ലനലകൃഷനി ഉല്പക്ടോദന കബക്ടോണസന്   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനല കേര്ഷകേര്ക്കന് ഉല്പക്ടോദന കബക്ടോണസക്ടോയനി ലഹകറനിനന്  1000 രൂപ
ഒരു  സശസണനില  എന്ന  കേണക്കനിനന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  1243.44
ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി പദ്ധതനി   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനലകൃഷനിക്കന്  ഭൂപരനിധനിയനില്ലക്ടോലതയുന  മറ്റു  വനിളകേളക്കന്  2  ലഹകര്
വലരയുന  ജലെകസചനത്തനിനക്ടോയനി  സഫൗജനദ്യ  ലലവദദ്യുതനി  അനുവദനിച്ചു
വരുന.  2016-17  വര്ഷന  3443  ലെക്ഷന  രൂപ  ഇതനികലെയക്ടോയനി
അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷ പദ്ധതനി   (  എന്  .  എഫന്  .  എസന്  .  എന  .):

കദശശയ  ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  പദ്ധതനി  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോ
ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  243  ലെക്ഷന  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

9. ആര്  .  ലകേ  .  വനി  .  ലലവ  .   പദ്ധതനി:

പ്രകേക്ടോരന ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ നനിരക്കനില ധനസഹക്ടോയന നലകേനി
2000  ലഹകര്  സലെത്തന്  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ അനഗശകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

റക്ടോണനികേക്ടോയല,  ലമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയല,  ആറന്മുള  കേക്ടോയല  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലലെ
ലനലകൃഷനി  പുനരുജശവനന  ഇതനിനുനപുറകമ  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള  മുഖക്ടോനരവന  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
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ലനലകൃഷനി

47 (2395) ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് :
ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില : 
ശശ  .    എലകദക്ടോസന്  കുന്നപ്പെനിളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  തരനിശ്ശേനിട്ട  ലനലപക്ടോടെങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില എത്ര ഏക്കര് സലെത്തക്ടോണന് ലനലകൃഷനി പുനരക്ടോരന
ഭനിക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) കൃഷനിക്കന് അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയനിട്ടുള ലനലപ്പെക്ടോടെങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)   ഉണന്.  സനസക്ടോനത്തന്   5264.68  ഏക്കര്  സലെത്തന്  ലനലകൃഷനി
പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ആയതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനില  ചമക്കുളന-ടകേനകേരനി,  റക്ടോണനികേക്ടോയലെനില  പുല്ലചനിറ  530.5
ഏക്കര്,  കകേക്ടോട്ടയന  ജനില്ലയനിലലെ ലമത്രക്ടോന് കേക്ടോയലെനില  400  ഏക്കര്,  പത്തനനതനിട്ട
ജനില്ലയനിലലെ  ആറന്മുള  പക്ടോടെകശഖരന  140  ഏക്കര്  ഉളലപ്പെലടെ  1250  ഏക്കര്,
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  1075  ഏക്കര്,  വയനക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില  272.5  ഏക്കര്,
മലെപ്പുറന ജനില്ലയനില 625 ഏക്കര്, തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില  1111.68 ഏക്കര്, കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്
ജനില്ലയനില  ആവളപക്ടോണനി  307  ലഹകര്  സലെത്തന്  ലനലകൃഷനി  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തരനിശുനനിലെ  ലനലകൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ
ലനലപക്ടോടെങ്ങള  കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇതനിനുപുറകമ  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  തരനിശുഭൂമനികേള
മക്ടോപ്പെനിനഗന് നടെത്തനി കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.  

ലനലകൃഷനി

48 (2396) ശശ  .    എന  .    ഉമര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നനിലെവനില എത്ര ലഹകര് പ്രകദശത്തക്ടോണന് ലനലകൃഷനി ലചയ്തുവരുന്നതന്;
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  സർക്കക്ടോർ  ലനലകൃഷനി  വർദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോൻ  ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ  ;
എങനിൽ എത്ര ലഹകറനില വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  ആയതനിനുകവണനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  സസശകേരനിക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) ആയതനിലന പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ രൂപകരഖ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന
നലകുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  2015-16-ലലെ ഇക്കകണക്ടോമനികന് ആനന് സക്ടോറ്റെനിസനികന് വകുപ്പെനിലന കേണക്കു
പ്രകേക്ടോരന 194174 ലെക്ഷന ലഹകര് ലനലകൃഷനിയക്ടോണന് നനിലെവനിലളതന്.

(ബനി)  ഉണന്.  ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസ്തൃതനി  മൂന്നന്  ലെക്ഷന  ലഹകറക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന്  സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  കൂടെക്ടോലത  കേരലനലകൃഷനി
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന തരനിശുകേനിടെക്കുന്ന പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില ലനലകൃഷനി പുനരക്ടോരന
ഭനിക്കുന്നതനിനുന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കേരലനലകൃഷനി  അഞന്  വര്ഷന
ലകേക്ടോണന്  ഒരു  ലെക്ഷന  ലഹകറക്ടോയുന  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.
ഇതനിനുപുറലമ  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  തരനിശുഭൂമനികേള  മക്ടോപ്പെനിനഗന്  നടെത്തനി  കൃഷനി
ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) 1192 ചനിങ്ങന  1 മുതല 1193  ചനിങ്ങന 1 വലരയുള ഒരു വര്ഷന ലനല്ലനിലന
വര്ഷമക്ടോയനി  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.   “നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്
നമ്മുലടെ അന്നന”എന്ന ആശയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില, ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില  100
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  2017
ഓണക്കക്ടോലെത്തന് കകേരളത്തനിലലെ ജനങ്ങളക്കന്,  സനസക്ടോനത്തുതലന്ന ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിചന്
അരനി നലകുകേ എന്ന ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ ഓകരക്ടോ ജനില്ലയനിലന ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില
100  പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടെങ്ങുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുനണന്.   സ്കൂള കബ്ബുകേള,
യുവജന കബ്ബുകേള, സര്ക്കക്ടോരനിതര സനഘടെനകേള, പഞക്ടോയത്തുകേള, അകസക്ടോസനികയഷനുകേള,
വനനിതക്ടോ  ഗ്രൂപ്പുകേള,  പക്ടോടെകശഖര  സമനിതനികേള,  സസക്ടോശയ  സനഘങ്ങള  മുതലെയക്ടോവ
മുകഖന നനിലെവനിലലെ ലനലകൃഷനിയനിടെങ്ങള പരനിരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന വക്ടോണനിജദ്യപരമക്ടോയുന
വശടുകേകളക്ടോടെനുബനനിച്ചുന  നഗരങ്ങളനിലന  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
അതുവഴെനി  അധനികകേക്ടോലപ്പെക്ടോദനന  സക്ടോധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന  സര്ക്കക്ടോര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.
കൂടെക്ടോലത  ലനലകൃഷനിയുലടെ  വനിസശര്ണ്ണവന  അകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന   ഉലപ്പെക്ടോദനക്ഷമതയുന
വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് വനിവനിധ പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന
ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.   ആയതന്  ചുവലടെ കചര്ത്തുലകേക്ടോള്ളുന:

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന:

2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷകത്തയക്ടോയനി സമഗ ലനലകൃഷനി
വനികേസന പദ്ധതനി (സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന) പ്രകേക്ടോരന
ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  ഉലപ്പെക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേളുലടെ   ലചലെവനിനക്ടോയനി
1500  രൂപ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  180000  ലഹകര്
സലെകത്തയന്  2700  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.
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2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്:

ലനലകൃഷനി  അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കന്  പരനിഹക്ടോരന
കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  11  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  ഏജന്സനികേളക്കക്ടോയനി
150 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനന:

പ്രകതദ്യകേ  ലനല്ലനിനങ്ങളക്ടോയ   (ലപക്ടോക്കക്ടോളനി,  ഞെവര,  ജശരകേശക്ടോലെ  &
ഗനകേശക്ടോലെ,  രക്തശക്ടോലെനി,  ബസതനി)  എന്നനിവയുലടെ  കൃഷനി
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനത്തനിനക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്  10000  രൂപ  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില 1500 ലഹകറനിനന്  (ആലെപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, എറണക്ടോകുളന,
പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്, വയനക്ടോടെന്, കേണ്ണൂര്) 150 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി:

പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളുലടെ സുഗമമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനത്തനിനക്ടോയനി
ലഹകറനിനന്  360  രൂപ  കമത്തനില  450  ലെക്ഷന  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  1,25,000  ലഹകര്  പ്രകദശകത്തയന്
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

5. കേരലനലകൃഷനി വനികേസനന:

സനസക്ടോനത്തന്  കേരലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
2560  ലഹകര്  സലെത്തന്  (ലഹകറനിനന്  13600  രൂപ
സബ്സനിഡനി)  ആലകേ  348.16  ലെക്ഷന രൂപ നലകേനി പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

6. ലനലകൃഷനി ഉല്പക്ടോദന കബക്ടോണസന്   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനല  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഉലപക്ടോദന  കബക്ടോണസക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്
1000  രൂപ ഒരു സശസണനില എന്ന കേണക്കനിനന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി
1243.44 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി പദ്ധതനി   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ): 

ലനലകൃഷനിക്കന്  ഭൂപരനിധനിയനില്ലക്ടോലതയുന  മറ്റു  വനിളകേളക്കന്  2
ലഹകര് വലരയുന ജലെകസചനത്തനിനക്ടോയനി സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി
അനുവദനിച്ചുവരുന.  2016-17  വര്ഷന  3443  ലെക്ഷന  രൂപ
ഇതനികലെയക്ടോയനി അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
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8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സൂരക്ഷ പദ്ധതനി   (  എന്  .  എഫന്  .  എസന്  .  എന  .):

കദശശയ  ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷ  പദ്ധതനി  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  243  ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

9. ആര്  .  ലകേ  .  വനി  .  ലലവ  .    പദ്ധതനി:  പ്രകേക്ടോരന ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ
നനിരക്കനില ധനസഹക്ടോയന നലകേനി  2000  ലഹകര് സലെത്തന്
പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ
ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

റക്ടോണനികേക്ടോയല,  ലമത്രക്ടോന്  കേക്ടോയല,  ആറന്മുള  കേക്ടോയല
എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലലെ ലനലകൃഷനി  പുനരുജശവനന  ഇതനിനുന
പുറലമ  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  മുഖക്ടോനരവന
ലനലകൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

(ഡനി)  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ രൂപകരഖ തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുനണന്.  ഒരുപ്പുകൃഷനി ഇരുപ്പു
ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  4965.2   ലഹകറുന  ഇരുപ്പു  കൃഷനി  ലചയ്യുന്ന  479   ലഹകര്
മുനപൂകൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

കൃഷനിഭവന് വഴെനി പചകത്തങ്ങ സനഭരണന

49 (2397) ശശ  .   കറക്ടോജനി എന  .   കജക്ടോണ് :
ശശ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   അന്വര് സക്ടോദത്തന് :
ശശ  .    എലകദക്ടോസന്  കുന്നപ്പെനിളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനിഭവന്  വഴെനി  സനഭരനിക്കുന്ന  പചകത്തങ്ങയന്  ഒരു  കേനികലെക്ടോയന്  എത്ര
രൂപയക്ടോണന് ഇകപ്പെക്ടോള നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതന്;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന്  2016  ജനുവരനി  -  ലഫബ്രുവരനി മക്ടോസത്തനില
ഒരു കേനികലെക്ടോ പചകത്തങ്ങ എന്തു വനിലെയക്ടോണന് സനഭരനിചതന്;

(സനി)  മുന്കേക്ടോലെങ്ങളനില  45  ദനിവസത്തനില  ഒരനിക്കല  കശഖരനിചനിരുന്ന
നക്ടോളനികകേരന  ഇകപ്പെക്ടോള  നക്ടോലമക്ടോസത്തനില  ഒരനിക്കലകപക്ടോലന  കശഖരനിക്കക്ടോത്തതന്
എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണന്;

(ഡനി)  പചകത്തങ്ങ  സനഭരനിച  വകേയനില  കേര്ഷകേര്ക്കന്  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
കുടെനിശ്ശേനികേ  നലകേക്ടോനുണന്;  ഈ  കുടെനിശ്ശേനികേ  അടെനിയനരമക്ടോയനി  നലകുവക്ടോന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ )  25 രൂപ.

(ബനി) 25 രൂപ.

(സനി)  നക്ടോളനികകേരസനഭരണന  മുടെക്കമനില്ലക്ടോലത  തുടെര്നവരുന.   എന്നക്ടോല
അപൂര്വന  ചനിലെയനിടെങ്ങളനില  പചകത്തങ്ങ  ലകേക്ടോപ്രയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളുലടെ  പരനിമനിതനിയുന  കശഖരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുന്നതനില  കൂടുതലെക്ടോയ
ഉലപ്പെക്ടോദനവനമൂലെന  സനഭരണത്തനിനന്  ബുദ്ധനിമുട്ടന്  കനരനിടുനണന്.  കൃഷനിഭവന്  വഴെനി
സനഭരനിക്കുന്ന  പചകത്തങ്ങ  വനിലെ  കേനികലെക്ടോഗക്ടോമനിനന്  27   രൂപയക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
നക്ടോളനികകേരസനഭരണന 500  കൃഷനി ഭവനുകേളനികലെയന് വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന സര്ക്കക്ടോര്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന.

(ഡനി)  77.81  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോയുണന്.  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുനണന്.

മണ്ണനിട്ടന് നനികേത്തനിയ ലനലകൃഷനി സലെങ്ങള

50 (2398) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) മുന്സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില മണ്ണനിട്ടു നനികേത്തനിയ ലനലകൃഷനി സലെങ്ങള
എത്ര;  മറ്റുകേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെയുലടെ വനിസശര്ണ്ണന എത്ര;  തണ്ണശര്ത്തടെങ്ങള,  കുളങ്ങള,
കേക്ടോയകലെക്ടോര പ്രകദശങ്ങള ഉളലപ്പെലടെ എത്ര എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരലമക്ടോഴെനിയുകമക്ടോള ലനല കൃഷനിക്കക്ടോര് ഉളലപ്പെലടെ
മറ്റു  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കന്  കുടെനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില ലകേക്ടോടുത്തു തശര്ക്കുവക്ടോനുണക്ടോയനിരുന്ന തുകേ
എത്ര എന്നന് വനിഭക്ടോഗന തനിരനിച്ചു വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവരുലടെ കുടെനിശ്ശേനികേ തശര്ക്കുന്നതനിനന്  കവണ തുകേ എത്ര എനന,  ഇവ
നല്കക്ടോനുന,  പ്രസ്തുത കേക്ടോര്ഷനികേ കമഖലെ സനരക്ഷനിക്കക്ടോനുന നനികേത്തനിയതുളലപ്പെലടെയുള
ലലകേകയ്യറ്റെന ഒഴെനിപ്പെനിക്കക്ടോനുനഎന്തു നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോര് കേക്ടോലെയളവനില  1379.887  ലഹകര് ലനലപക്ടോടെങ്ങള
നനികേത്തലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്. ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കന് തക്ടോലഴെ പറയുന പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്:

കമ നമര് ജനില്ല വനിസശര്ണ്ണന

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരന 488.072

2 ലകേക്ടോല്ലന 73.518

3 പത്തനനതനിട്ട 92.94925
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(1) (2) (3)

4 ആലെപ്പുഴെ 20.43

5 കകേക്ടോട്ടയന 54.202

6 ഇടുക്കനി 39.609

7 എറണക്ടോകുളന 190.2308

8 തൃശ്ശൂര് 62.00

9 പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് 142.28

10 മലെപ്പുറന 142.70

11 കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് 5.064

12 വയനക്ടോടെന് 17.0156

13 കേണ്ണൂര് 46.796

14 കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് 5.02

ആലകേ 1379.887

മറ്റെന്  കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെയുലടെ  വനിസശര്ണ്ണന  തണ്ണശര്ത്തടെങ്ങള,  കുളങ്ങള,  കേക്ടോയകലെക്ടോര
പ്രകദശങ്ങള എന്നനിവ സനബനനിച വനിവരന കൃഷനി വകുപ്പെന് കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  തുകേയുലടെ  കൃതദ്യമക്ടോയ  വനിവരന  കശഖരനിച്ചുവരുന.  കുടെനിശ്ശേനികേ  തുകേ
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.   കേകയ്യറ്റെന  ഒഴെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള റവനന്യൂ വകുപ്പുമക്ടോയനി കചര്ന്നന് സസശകേരനിച്ചുവരുന.

വശടുകേളനിലലെ പചക്കറനികൃഷനി

51 (2399) ശശ  .   പനി  .   സനി  .   കജക്ടോര്ജന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വശടുകേളനില പചക്കറനി കൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് എലനങനിലന പദ്ധതനികേള
നനിലെവനിലകണക്ടോ; വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പചക്കറനി  കൃഷനി  വശട്ടമമക്ടോരനിലൂലടെ  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന  ലകേക്ടോടുത്തന്
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവര്ക്കക്ടോയനി വനിവനിധ ഏജന്സനി വഴെനി പചക്കറനി വനിത്തുകേളുന,  വളങ്ങളുന
മറ്റുന നലകുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

851/2019
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)     സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദ്ധതനിയനില വശടുകേളനില പചക്കറനി
കൃഷനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്  പത്തന്  ലെക്ഷന  പചക്കറനി  വനിത്തന്  കേനിറ്റുകേള  സ്കൂള
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന  പത്തന്  ലെക്ഷന  പചക്കറനി  വനിത്തന്  കേനിറ്റുകേള  വശട്ടമമക്ടോര്ക്കുന
സഫൗജനദ്യമക്ടോയനി നലകേനിവരുന.  ഇതനിനക്ടോയനി പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില  അഞ്ഞൂറന് ലെക്ഷന
രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്. വശടുകേളനില പചക്കറനികൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി 'കഗക്ടോബക്ടോഗന് '  പദ്ധതനി, പചക്കറനി വനിത്തന് പക്ടോയറ്റുകേള വനിതരണന ലചയ്യല,
നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  'ഹരനിതനഗരനി'
എന്നശ പദ്ധതനികേള വനി.എഫന്.പനി.സനി.ലകേ. വഴെനിയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.

(സനി)  വക്ടോര്ത്തക്ടോ മക്ടോധദ്യമങ്ങളുലടെ സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ  4.8  ലെക്ഷന പചക്കറനി
വനിത്തന്  പക്ടോയറ്റുകേളുന സന്നദ്ധ സനഘടെനകേള മുകഖന  4  ലെക്ഷന പചക്കറനി  വനിത്തന്
പക്ടോയറ്റുകേളുന  ഇതനികനക്ടോടെകേന  വനിതരണന  നടെത്തുകേയുന  ടെനി  പദ്ധതനി  തുടെര്ന്നന്  വരനികേയുമക്ടോണന്.
ടജവവളങ്ങള,  ടജവ  കേശടെനക്ടോശനിനനികേള,  കരക്ടോഗപ്രതനികരക്ടോധകശഷനിയുള  വനിത്തനിനങ്ങള
എന്നനിവ  കൃഷനിഭവനുകേള,  വനി.എഫന്.പനി.സനി.ലകേ.-യുലടെ  സസക്ടോശയ  കേര്ഷകേ
വനിപണനികേള,  കൃഷനി ബനിസനിനസന്  കകേന്ദ്രങ്ങള,  കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ,  കൃഷനി
വനിജക്ടോനകകേന്ദ്രങ്ങള,  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെന്,  അകഗക്ടോ  ബസക്ടോറുകേള  എന്നനിവ  വഴെനി
വനിതരണന ലചയ്യുനണന്.

ആലെത്തുര് മണ്ഡലെത്തനില കൃഷനിവകുപ്പെനിലലെ ഒഴെനിവകേള

52 (2400) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആലെത്തൂര്  മണ്ഡലെത്തനിൽ  കൃഷനിവകുപ്പെനിലന  എത്ര  ഓഫശസുകേളക്ടോണന്
നനിലെവനിലളതന്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫശസുകേളനില  കൃഷനി  ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെയുന  കൃഷനി
അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെയുന എത്ര തസനികേകേളക്ടോണന് നനിലെവനിലളതന്;

(സനി)  കൃഷനി ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെയുന കൃഷനി അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെയുന തസനികേകേള
ഏലതങനിലന  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുനകണക്ടോ;  എങനിൽ  ഒഴെനിവകേൾ  അടെനിയനരമക്ടോയനി
നനികേത്തക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ആലെത്തൂര്  മണ്ഡലെത്തനില കൃഷനി വകുപ്പെനിലന പത്തന് ഓഫശസുകേളക്ടോണന്
നനിലെവനിലളതന്.
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(ബനി)   കൃഷനി  ഓഫശസറുലടെ  എട്ടുന  കൃഷനി  അസനിസനനിലന  ഇരുപത്തനിയഞ്ചുന
തസനികേകേള നനിലെവനിലണന്.

(സനി)  തരൂര് കൃഷനി ഭവനനില കൃഷനി ഓഫശസറുലടെ ഒരു ഒഴെനിവണന്.  നനിലെവനില
കൃഷനി  ഓഫശസര്മക്ടോരുലടെ  പനി.എസന്.സനി.  റക്ടോങന്  ലെനിസന്  ഇല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  എനകപക്ടോയ്ലമനന്
എകന്കചഞന് മുകഖന നനിയമനന നടെത്തുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.  നനിലെവനില കൃഷനി
അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ ഒഴെനിവകേള ഇല്ല.

ലനലകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേള

53 (2401) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനു  കവണനി  സനസക്ടോന  ഗവണ്ലമനന്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള പ്രധക്ടോന പദ്ധതനികേള എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലനലകൃഷനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനികക്കണതനിലന പക്ടോരനിസനിതനികേ അനനിവക്ടോരദ്യതകേലളക്കുറനിചന്
പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കൂടുതല  വരുമക്ടോനമുള  കമഖലെയക്ടോയനി  ലനലകൃഷനിലയ  മക്ടോറ്റുന്നതനിനന്
സസശകേരനിച്ചു വരുന്ന പദ്ധതനികേലളലനല്ലക്ടോലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലനല്ലനിലന ബക്ടോധനിക്കുന്ന കേശടെങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനന്  ഫലെപ്രദമക്ടോയ
ലലജവ  കേശടെനക്ടോശനിനനികേലള  കേര്ഷകേര്ക്കു  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  പദ്ധതനിയുകണക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2017  ഓണക്കക്ടോലെത്തന്   കകേരളത്തനിലലെ  ജനങ്ങളക്കന്  സനസക്ടോനത്തുതലന്ന
ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി  നലകുകേ എന്ന ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ   “നമ്മുലടെ  ലനലെന് ല്ല്  നമ്മുലടെ
അന്നന”എന്ന ആശയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില, ലനലകൃഷനി കമഖലെയനില  100
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.   ലനലകൃഷനി
കമഖലെയനില  പുതനിയ  ഉണര്വന്  സൃഷ്ടനിചന്  ആഭദ്യനരമക്ടോയനി  ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിച  അരനി
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്  ഊന്നല  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അനുബന  കമഖലെകേലള
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  2016  ഓണന  മുതല  2017  ഓണന  വലരയുള
കേക്ടോലെയളവന്  ലനലവര്ഷമക്ടോയനി  ആചരനിക്കുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.
ഇതനിനുപുറലമ ലനലകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്
തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  വനിവനിധ പദ്ധതനികേള ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.  
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1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന  :

2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷകത്തക്കക്ടോയനി സമഗ ലനലകൃഷനി
വനികേസന പദ്ധതനി (സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന) പ്രകേക്ടോരന
ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  ഉലപ്പെക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേളുലടെ   ലചലെവനിനക്ടോയനി  1500
രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില 180000 ലഹകര് സലെകത്തയന്
2700  ലെക്ഷന  രൂപ  വകേയനിരുത്തനി  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന.

2. വനികേസന ഏജന്സനികേളക്കുള ഫണന്:

ലനലകൃഷനി  അഭനിമുഖശകേരനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളക്കന്  പരനിഹക്ടോരന
കേക്ടോണുന്നതനിനക്ടോയനി  11  ലനലകൃഷനി  വനികേസന  ഏജന്സനികേളക്കക്ടോയനി
150 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

3. പ്രകതദ്യകേ ലനല്ലനിനങ്ങളുലടെ കൃഷനിക്കുള കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനന:

പ്രകതദ്യകേ  ലനല്ലനിനങ്ങളക്ടോയ   (ലപക്ടോക്കക്ടോളനി,  ഞെവര,  ജശരകേശക്ടോലെ  &
ഗനകേശക്ടോലെ,  രക്തശക്ടോലെനി,  ബസതനി)  എന്നനിവയുലടെ  കൃഷനി
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനത്തനിനക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്  10000  രൂപ  സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില 1500 ലഹകറനിനന്  (ആലെപ്പുഴെ, തൃശ്ശൂര്, എറണക്ടോകുളന,
പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്, വയനക്ടോടെന്, കേണ്ണൂര്) 150 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി
പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.

4. പക്ടോടെകശഖരസമനിതനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയുള പദ്ധതനി:

പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളുലടെ സുഗമമക്ടോയ പ്രവര്ത്തനത്തനിനക്ടോയനി
ലഹകറനിനന് 360 രൂപ കമത്തനില 450 ലെക്ഷന രൂപ  1,25,000
ലഹകര് പ്രകദശകത്തയന് പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

5. കേരലനലകൃഷനി വനികേസനന:

സനസക്ടോനത്തന്  കേരലനലകൃഷനി  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
2560  ലഹകര് സലെത്തന്  (ലഹകറനിനന്  13600  രൂപ സബ്സനിഡനി)
ആലകേ  348.16  ലെക്ഷന രൂപ നലകേനി  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന.

6. ലനലകൃഷനി ഉല്പക്ടോദന കബക്ടോണസന്   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനല  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഉലപക്ടോദന  കബക്ടോണസക്ടോയനി  ലഹകറനിനന്
1000  രൂപ ഒരു സശസണനില എന്ന കേണക്കനിനന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി
1243.44 ലെക്ഷന രൂപ വകേയനിരുത്തനി പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന.
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7. കേക്ടോര്ഷനികേ സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി പദ്ധതനി   (  കനക്ടോണ് പക്ടോന്  ):

ലനലകൃഷനിക്കന്  ഭൂപരനിധനിയനില്ലക്ടോലതയുന  മറ്റെന്  വനിളകേളക്കന്  2

ലഹകര് വലരയുന ജലെകസചനത്തനിനക്ടോയനി സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി

അനുവദനിച്ചുവരുന.  2016-17  വര്ഷന  3443  ലെക്ഷന  രൂപ

ഇതനികലെയക്ടോയനി അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

8. കദശശയ ഭക്ഷദ്യ സുരക്ഷക്ടോ പദ്ധതനി   (  എന്  .  എഫന്  .  എസന്  .  എന  .):

കദശശയ  ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷ  പദ്ധതനി  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില

നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  243  ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി

കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

9. ആര്  .  ലകേ  .  വനി  .  ലലവ  .    പദ്ധതനി:  പ്രകേക്ടോരന ലഹകറനിനന്  7500  രൂപ

നനിരക്കനില ധനസഹക്ടോയന നലകേനി  2000  ലഹകര് സലെത്തന്

പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  150  ലെക്ഷന  രൂപയുലടെ

അനഗശകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

10. തരനിശു  നനിലെങ്ങളനില  ലനലകൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനികലെയന്  ഒരു

ലഹകറനിനന്  മുപ്പെതനിനക്ടോയനിരന  രൂപ  നനിരക്കനില  സഹക്ടോയധനന

അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനിയുന ആസൂത്രണന ലചയനിട്ടുണന്.

ആലെപ്പുഴെ,  കകേക്ടോട്ടയന,  പത്തനനതനിട്ട  (റക്ടോണനികേക്ടോയല,  ലമത്രക്ടോന്

കേക്ടോയല, ആറന്മുള കേക്ടോയല ) കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  വയനക്ടോടെന്,  മലെപ്പുറന,

തൃശ്ശൂര്  തുടെങ്ങനിയ  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോയനി  ആലകേ  2105.87

ലഹകറനില ലനലകൃഷനി പുനരുജശവനത്തനിനുള നടെപടെനികേള,

വകുപ്പുതലെത്തനില പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതനിനുനപുറലമ തകദശ

സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  മുഖക്ടോനനിരവന  ലനലകൃഷനി

വനികേസന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.

(ബനി)  പ്രകൃതനിയുലടെ  സന്തുലെനിതക്ടോവസ  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുന  ഭൂഗര്ഭ

ജലെനനിരപ്പെന്  തക്ടോഴെക്ടോലത  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന   ലനലവയലകേള  നനിലെനനിര്കത്തണതുന

അതനില ലനലകൃഷനി തലന്ന ലചകയ്യണതുന അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.

(സനി)  2016-17  ബഡ്ജറ്റെന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനത്തനില  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്,  ആലെപ്പുഴെ,  എറണക്ടോകുളന

ജനില്ലകേളനിലലെ ലനല്ലനിലന അടെനിസക്ടോനമക്ടോക്കനിയുള അകഗക്ടോ-പക്ടോര്ക്കുകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള

നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി)  ഉണന്.  കൃഷനിവകുപ്പെനിലന കേശഴെനില മണ്ണുത്തനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കസറ്റെന്
ബകയക്ടോകേണ്കടക്ടോള  ലെക്ടോബന്,  ആലെപ്പുഴെയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ലകേ.സനി.പനി.എന.,
വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിലലെ  പക്ടോരലസറ്റെന് ബ്രശഡനിനഗന് കസഷനുകേള  വഴെനി ടജവശകേ കേശടെ
കരക്ടോഗ നനിയനകണക്ടോപക്ടോധനികേളക്ടോയ സശകഡക്ടോകമക്ടോണക്ടോസന്, ടടകക്കക്ടോലഡര്മ, ടടകക്കക്ടോ
കേക്ടോര്ഡ്സന്,  പരക്ടോദപ്രക്ടോണനികേള എന്നനിവ ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിചന്  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കനരനിട്ടുന  കൃഷനി
ഭവന് മുകഖനയുന ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിവരുന. കൂടെക്ടോലത കേര്ഷകേരുലടെ കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില തലന്ന
ഇവ  ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിചന്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനുള  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനന  കേര്ഷകേര്ക്കുന
എസന്.എചന്.ജനി.  കപക്ടോലള  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുന  നലകേനിവരുന.   കൃഷനി  വകുപ്പെന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്ന  അകഗക്ടോപക്ടോര്ക്കുകേള  വഴെനിയുന  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  വഴെനിയുന  ഇവ
കേര്ഷകേര്ക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.  

കേണ്ണക്ടോറയനിലലെ അകഗക്ടോ പക്ടോര്ക്കന്

54 (2402) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  കേശഴെനില  ഒല്ലൂര്  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ
കേണ്ണക്ടോറയനില  സക്ടോപനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന  അകഗക്ടോ  പക്ടോര്ക്കനിലന്റ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇകപ്പെക്ടോള ഏതന് ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകഗക്ടോ പക്ടോര്ക്കനില എലനല്ലക്ടോന ഉല്പന്നങ്ങളക്ടോണന് സനസരനിക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നലതനന ആയതനിലന്റ വനിശദക്ടോനശങ്ങളുന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  തലന്ന  പദ്ധതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുലണങനിലന  ഇതുസനബനനിച  വനിശദക്ടോനശങ്ങളനില
ചര്ചകേള  നടെനവരുന.  കതന്,  ബനക്ടോന,  മറ്റെന്  പഴെവര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നനിവലയ
അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനിയുള ഉലപ്പെന്നങ്ങളക്ടോണനിവനിലടെ ഉകദശനിക്കുന്നതന്.

വനിഷരഹനിതമക്ടോയ പചക്കറനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള പദ്ധതനി

55 (2403) ശശ  .    എന  .    ഉമര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വനിഷരഹനിതമക്ടോയ പചക്കറനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന പദ്ധതനികേളക്ടോണന് കൃഷനി
വകുപ്പെന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന്നതനിലൂലടെ പചക്കറനിയുലടെ
ഉല്പക്ടോദനത്തനില സസയനപരദ്യക്ടോപ്തത ടകേവരനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന എന്നന് പ്രതശക്ഷനിക്കുനകണക്ടോ;

(സനി)  ഉലണങനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടെ  ഏകകേക്ടോപനന  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോലണന്നന് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  വനിഷരഹനിത  പചക്കറനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനികലെയ്ക്കുന  ലലജവകൃഷനി
കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെക്ടോക്കനിവരുനണന്.  ഇതനികലെയക്ടോയനി
സനസക്ടോനതലെത്തനിലന ജനില്ലക്ടോതലെത്തനിലന കേരക്ടോര് അടെനിസക്ടോനത്തനില ജശവനക്കക്ടോലര
നനിയമനിചനിട്ടുണന്.  വനിവനിധ  കബക്ടോക്കുകേളനില  നല്ല  കൃഷനിമുറകേള  പക്ടോലെനിചന്  പഴെന,
പചക്കറനികേള  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  292-ഓളന  കസറുകേള  രൂപശകേരനിക്കുകേയുന
ലലജവ  ഉല്പന്നങ്ങള  സനഭരനിചന്  പക്ടോക്കന്  ലചയന്  വനിലപ്പെന  നടെത്തുന്നതനികലെയന്
ധനസഹക്ടോയവന നലകുനണന്.  ഇത്തരന  152  കസറുകേള ഇഫൗ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന
പുതുതക്ടോയനി  രൂപശകേരനിക്കുവക്ടോനുന  ഉല്പന്നങ്ങള  ഇകക്കക്ടോകഷക്ടോപ്പെന്  മുകഖന  വനിപണനന
നടെത്തുന്നതനിനന്  ഇന്ലസനശവന്  നലകുന്നതനിനുന  നനിലെവനിലള  45  ഇകക്കക്ടോ
കഷക്ടോപ്പുകേളക്കുപുറകമ പുതുതക്ടോയനി  15  എണ്ണന കൂടെനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കൃഷനിയനിടെത്തനില  തലന്ന  ലലജവവളന  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
കേകമക്ടോസന്  നനിര്മക്ടോണ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിനക്ടോയനി  സബ്സനിഡനി  നലകുന.  ഇതനിനുപുറകമ  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേള
മുകഖനയുന കേര്ഷകേര്ക്കന് പരനിശശലെനവന കപ്രക്ടോതക്ടോഹനവന നലകേനിവരുന.  ലലജവകൃഷനിയനില
മനികേച  പ്രവര്ത്തനന  നടെത്തുന്ന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെന,  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി
എന്നനിവയന്  നനിലെവനില  നലകേനിവരുന്ന  അവക്ടോര്ഡന്  തുകേ  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  ഉണന്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുലടെ  ഏകകേക്ടോപനകത്തക്ടോലടെ  ലലജവകൃഷനി
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ആറക്ടോലനമൂടെന് ലവജനിറ്റെബനിള മക്ടോര്ക്കറ്റെനിലന നവശകേരണന

56 (2404) ശശ  .   ലകേ  .   ആന്സലെന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേരയനില  ആറക്ടോലൂനമൂടെന്  ലവജനിറ്റെബനിള  മക്ടോര്ക്കറ്റെനിലന്റ
നവശകേരണത്തനിനന് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനനിലന അനുമതനിക്കക്ടോയനി സമര്പ്പെനിച പദ്ധതനിയുലടെ
നനിലെവനിലലെ  അവസലയനക്ടോണന്;  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനില
നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കേക്ടോകരക്ടോടെന് പഞക്ടോയത്തനിലലെ ലവണ്കുളന പുനരുദ്ധക്ടോരണവമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന്
നടെന്നനിട്ടുള  അഴെനിമതനിലയ  കുറനിചന്  നലകേനിയ  പരക്ടോതനിയനിന്കമല  അകനസഷണന
ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില അകനസഷണന എതന് ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഇതുസനബനനിചന് 2008-ല സമര്പ്പെനിച കപ്രക്ടോജകന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  ഡയറകകററ്റെനിലലെ  സന് ലപഷദ്യല  വനിജനിലെന്സന്  ലസല
പരനികശക്ടോധന  നടെത്തുകേയുന  പ്രക്ടോഥമനികേ  ലതളനിവകേള  കശഖരനിക്കുകേയുന  കൂടുതല
സക്ടോകങതനികേ പരനികശക്ടോധന നടെത്തുവക്ടോനക്ടോയനി തശരുമക്ടോനനിക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.

കസറ്റെന് കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര് മനിഷന്

57 (2405) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കസറ്റെന് കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര് മനിഷന് മുകഖന പഴെന-പചക്കറനി വദ്യക്ടോപനത്തനിനന്
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന്ന പദ്ധതനികേലളക്കുറനിചന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിന് പ്രകേക്ടോരന  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനികലെക്കന് എത്ര തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) പഴെന, പചക്കറനി വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി സനസക്ടോന കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര് മനിഷന്
മുഖക്ടോനനിരന,  മനിഷന് കഫക്ടോര് ഇനകഗറ്റെഡന്  ലഡവലെപ്ലമനന്  ഓഫന്  കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര്
(എന.ലഎ.ഡനി.എചന്.)  എന്ന കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിയനിലലെ വനിളവനിസ്തൃതനി വദ്യക്ടോപനന/
പുതനിയ  കൃഷനികത്തക്ടോട്ടങ്ങളുലടെ  സക്ടോപനന  എന്ന  ഘടെകേത്തനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി
പക്ടോഷന്ഫ്രൂട്ടന്, കേനിവനി, മുനനിരനി തുടെങ്ങനിയ മൂലെദ്യന കൂടെനിയ വനിളകേളുലടെ സൂക്ഷ്മ ജലെകസചന
സനവനിധക്ടോനന,  ലടല്ലനികേള  തുടെങ്ങനിയ  സജശകേരണങ്ങകളക്ടോടെന്  കൂടെനിയുള  പുതനിയ
കൃഷനികത്തക്ടോട്ടങ്ങള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് ലഹകര് ഒന്നനിനന് 96000 രൂപ ധനസഹക്ടോയന
നലകുന. നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന 10 ലഹകര് കൃഷനി വദ്യക്ടോപനമക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്. വക്ടോഴെ,
ലലകേതചക്ക എന്നനിവയുലടെ  സൂക്ഷ്മ  ജലെകസചന  സനവനിധക്ടോനമനില്ലക്ടോത്ത കൃഷനിക്കക്ടോയനി
ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  26250  രൂപ  ധനസഹക്ടോയന  നലകുന.  1000  ലഹകറനില
വക്ടോഴെയുകടെയുന  1020  ലഹകറനില  ലലകേതചക്കയുകടെയുന  വനിളവനിസ്തൃതനി  വദ്യക്ടോപനമക്ടോണന്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  ടെനിഷന്യൂക്കളചര്  വക്ടോഴെകൃഷനിക്കന്  ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  37500  രൂപ
ധനസഹക്ടോയന നലകുന. 700  ലഹകറനില ടെനിഷദ്യുക്കളചര് വക്ടോഴെകൃഷനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്
പദ്ധതനി ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.

മക്ടോവന്,  കപര,  മക്ടോതളന  തുടെങ്ങനിയ  വനിളകേളുലടെ  അതനിസക്ടോന്ദ്രതക്ടോ  കൃഷനിക്കന്
ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  24000  രൂപ ധനസഹക്ടോയന  നലകുന.  50  ലഹകറനില അതനിസക്ടോന്ദ്രതക്ടോ
കൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  പദ്ധതനി  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  മക്ടോവനിലന  വനിളവനിസ്തൃതനി
വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി  ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  18000  രൂപ   ധനസഹക്ടോയന  നലകുന.  50
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ലഹകറനില  മക്ടോവനിലന  വനിളവനിസ്തൃതനി  വദ്യക്ടോപനന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  പദ്ധതനി
ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  കമലപ്പെറഞ്ഞെ  എല്ലക്ടോ  വനിളകേളുന  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനന്  ഒരു
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവനിനന്  പരമക്ടോവധനി  4  ലഹകര്  വലരയക്ടോണന്  സഹക്ടോയന  നലകുന്നതന്.
അതദ്യുല്പക്ടോദന  കശഷനിയുള  സങരയനിനന  പചക്കറനികേള  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി
ലഹകലറക്ടോന്നനിനന് 20000 രൂപ സഹക്ടോയന നലകുന. 1000 ലഹകറനില പചക്കറനി കൃഷനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.  ഒരു  കേര്ഷകേനന്  പരമക്ടോവധനി  2  ലഹകറനില
കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോണന്  ധനസഹക്ടോയന  നലകുന്നതന്.  കൂടെക്ടോലത,  രക്ടോഷ്ട്രശയ  കൃഷനി
വനികേക്ടോസന് കയക്ടോജനയുലടെ സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയകത്തക്ടോടുകൂടെനി 3000 ലഹകര് സലെത്തന്
വക്ടോഴെകൃഷനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ലഹകലറക്ടോന്നനിനന്  26250  രൂപ  നനിരക്കനിലന
ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലലെ  വട്ടവടെ,  കേക്ടോനല്ലൂര്,  മറയൂര്  പ്രകദശങ്ങളനില  2000  ലഹകര്
സലെത്തന് ശശതകേക്ടോലെ പചക്കറനി കൃഷനി നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി ലഹകലറക്ടോന്നനിനന് 15000
രൂപ നനിരക്കനിലന ധനസഹക്ടോയന നലകുന്നതനിനന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) പക്ടോഷന്ഫ്രൂട്ടന്, കേനിവനി, മുനനിരനി തുടെങ്ങനിയ മൂലെദ്യന കൂടെനിയ വനിളകേളുലടെ സൂക്ഷ്മ
ജലെകസചന  സനവനിധക്ടോനന,  ലടല്ലനികേള  തുടെങ്ങനിയ  സജശകേരണങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയുള
പുതനിയ  കൃഷനികത്തക്ടോട്ടങ്ങള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  9.6  ലെക്ഷന  രൂപയുന,  വക്ടോഴെ,
ലലകേതചക്ക എന്നനിവയുലടെ  സൂക്ഷ്മ  ജലെകസചന  സനവനിധക്ടോനമനില്ലക്ടോത്ത കൃഷനിക്കക്ടോയനി
530.25  ലെക്ഷന  രൂപയുന,   ടെനിഷന്യൂക്കളചര് വക്ടോഴെക്കൃഷനിക്കന്  262.5  ലെക്ഷന രൂപയുന
മക്ടോവന്,  കപര,  മക്ടോതളന  തുടെങ്ങനിയ  വനിളകേളുലടെ  അതനിസക്ടോന്ദ്രതക്ടോ  കൃഷനിക്കന്  12  ലെക്ഷന
രൂപയുന, മക്ടോവനിലന വനിളവനിസ്തൃതനി വദ്യക്ടോപനത്തനിനക്ടോയനി 9 ലെക്ഷന രൂപയുന, അതദ്യുല്പക്ടോദന
കശഷനിയുള സങരയനിനന പചക്കറനികേള കൃഷനി ലചയ്യുന്നതനിനന്  200  ലെക്ഷന രൂപയുന
മനിഷന്  കഫക്ടോര്  ഇനകഗറ്റെഡന്  ലഡവലെപ്ലമനന്  ഓഫന്  കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര്  2016-17
സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനിലലെ വക്ടോര്ഷനികേ കേര്മ പദ്ധതനിയനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത,  രക്ടോഷ്ട്രശയ  കൃഷനി  വനികേക്ടോസന്  കയക്ടോജന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  വക്ടോഴെകൃഷനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  787.5  ലെക്ഷന  രൂപയുന  ശശതകേക്ടോലെ  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 300 ലെക്ഷന രൂപയുന വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

ലനലവയല - തണ്ണശര്ത്തടെ സനരക്ഷണ നനിയമന

58 (2406) ശശ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശശ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദക്ടോസന് :
ശശ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശശമതനി വശണക്ടോ കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ലനലവയല-തണ്ണശര്ത്തടെ  സനരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേക്ടോരന
ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന പ്രവൃത്തനി ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന്  എന്നകത്തയന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിയക്ടോന് കേഴെനിയുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  941  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  21  എണ്ണത്തനില
ലനലവയലകേകളക്ടോ തണ്ണശര്ത്തടെങ്ങകളക്ടോ ഇല്ല. കശഷനിക്കുന്ന 920 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില 341
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള ഡക്ടോറ്റെക്ടോ  ബക്ടോങന്  ഗസറ്റെനില   പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിട്ടുണന്.  557  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുകേള ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന് ഗസറ്റെനില പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി നലകേനിയനിട്ടുണന്. 22
ഗക്ടോമ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില  ഡക്ടോറ്റെക്ടോ  ബക്ടോങന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  സമയ
ബനനിതമക്ടോയനി നടെനവരുന.

(ബനി) സക്ടോകങതനികേ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല 22 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ ഡക്ടോറ്റെക്ടോ ബക്ടോങന്
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  ആയതന്  നടെപടെനികേള
എത്രയുനകവഗന പൂര്ത്തശകേരനിചന് പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചു
വരുന. 

പചകത്തങ്ങ സനഭരണന

59 (2407) ശശ  .    കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത പചകത്തങ്ങ  സനഭരണത്തനിലന  പുകരക്ടോഗതനി  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഈ  ഇനത്തനില  കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കന്  കുടെനിശ്ശേനികേ  നലകുവക്ടോനുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  എത്രലയന്നന്
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ; ഇതന് എന്നകത്തക്കുന് ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കുന എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറ്റെ  കശഷന  എത്ര  ടെണ്  പചകത്തങ്ങ
സനഭരനിച്ചു എന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പചകത്തങ്ങ  സനഭരണത്തനിനു  കവണനി  പ്രകതദ്യകേ  ജശവനക്കക്ടോലര
നനിയമനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില ഏതു രശതനിയനിലെക്ടോണന് ഇവരുലടെ നനിയമനന;  ഇവരുലടെ
ശമളന ആരക്ടോണന് നലകുന്നലതന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  387  കൃഷനി  ഭവനുകേള വഴെനി  കൃഷനി
വകുപ്പുന  കകേരലഫഡുന  സനയുക്തമക്ടോയനി  പചകത്തങ്ങ  സനഭരനിച്ചുവരുന.  നടെപ്പു
സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  മക്ടോത്രന  509504.97  കേസനിനല  നക്ടോളനികകേരന  സനഭരനിചനിട്ടുണന്.
ഉണന്.  77.81  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കുടെനിശ്ശേനികേയക്ടോയുണന്.  സനഭരനിക്കുന്ന കതങ്ങ കകേരലഫഡന്
സനസരനിചന്  മൂലെദ്യവര്ദ്ധനിത  ഉലപ്പെന്നങ്ങളക്ടോക്കനി  വനിപണനന  ലചയ്യുന.  സനഭരണ
വനിലെയനിലള  കൂടുതല  കേക്ടോരണന  കകേരലഫഡനിനുണക്ടോയനിട്ടുള  നഷ്ടന  നനിജലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന
കുടെനിശ്ശേനികേ  ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കുന്നതനിനുമുള  വനിവനിധ  നനിര്കദശങ്ങളുലടെ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേത
പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുകേയക്ടോണന്.  ഫണന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനി  കുടെനിശ്ശേനികേ  ലകേക്ടോടുത്തുതശര്ക്കക്ടോനക്ടോണന്
സര്ക്കക്ടോര് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.
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(ബനി) 32036 ടെണ്.

(സനി)  കേരക്ടോര്  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ഒരു  അക്കഫൗണനനികനയുന  ദനിവസകലെനി
ഇനത്തനില  രണന്  ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേകളയുന  വശതന  തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  കൃഷനി  ഭവനുകേളനില
നനികയക്ടോഗനിചനിട്ടുണന്.  പചകത്തങ്ങ സനഭരണ ഫണനില നനിനമക്ടോണന് കവതനന നലകേനി
വരുന്നതന്.

ആറ്റെനിങ്ങല മക്ടോമന നക്ടോളനികകേര കകേക്ടോനപകന് തുറന്നന് പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനി

60 (2408) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആറ്റെനിങ്ങല മക്ടോമന  നക്ടോളനികകേര  കകേക്ടോനപകന്  തുറന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനന്
ഈ  സര്ക്കക്ടോര് നനിലെവനില വന്ന കശഷന എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  മക്ടോമന നക്ടോളനികകേര കകേക്ടോനപകന് പൂര്ണ്ണ പ്രവര്ത്തന സജമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
ഫണന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ആറ്റെനിങ്ങല  മക്ടോമന  നക്ടോളനികകേര  കകേക്ടോനപകന്  പുനരുദ്ധക്ടോരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള നടെപടെനികേള  കകേരള സനസക്ടോന നക്ടോളനികകേര വനികേസന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  അകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന  ഉല്പന്നത്തനിലന മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  കേലണത്തനി നനിലെവനില
സക്ടോപനിചനിട്ടുള യനസക്ടോമഗനികേളുലടെ പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനന് ഒരു
ടയലറണ്  നടെത്തുന്നതനിനുന  ഇപ്രകേക്ടോരന  കേനിട്ടുന്ന  ലവര്ജനിന്  കകേക്ടോക്കനട്ടന്  ഓയനില
ലമക്ടോത്തമക്ടോയനി  സൂപ്പെര്മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  ശനഖലെ  വഴെനി  വനിറ്റെഴെനിക്കുന്നതനിനുള  പദ്ധതനിയുലടെ
പ്രക്ടോരനഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കക്ടോയനി
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.യനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  2  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  പുനരുദ്ധക്ടോരണ
പ്രവൃത്തനികേളുലടെ  ലടെണര്  നടെപടെനിയനിലന  നടെത്തനിപ്പെനിലമുള  പരക്ടോതനികേളുന  ആകക്ഷപങ്ങളുന
സനബനനിചന് പത്ര-ദൃശദ്യമക്ടോധദ്യമങ്ങളനില വന്ന വക്ടോര്ത്തയുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില ഒരു
സമഗ അകനസഷണന നടെത്തുന്നതനിനന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

പചകത്തങ്ങ സനഭരണ കകേന്ദ്രന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി

61 (2409) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മലെപ്പുറന ജനില്ലയനിലലെ ലപക്ടോന്മള,  ഇരനിമനിളനിയന തുടെങ്ങനിയ കകേന്ദ്രങ്ങളനില
കേര്ഷകേര്  നല്ല  രശതനിയനില  ലതങ്ങന്  കൃഷനി  നടെത്തനിവരുലന്നങനിലന  അവരുലടെ
നക്ടോളശകകേരന  വനിലക്കുന്നതനിനുള  സനവനിധക്ടോനന  ഇല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  ജനങ്ങളക്കന്
ഉണക്ടോകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടനിനു പരനിഹക്ടോരമക്ടോയനി ലപക്ടോന്മള, ഇരനിമനിളനിയന എന്നനിവനിടെങ്ങളനില
ഓകരക്ടോ പചകത്തങ്ങ സനഭരണ കകേന്ദ്രന ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സര്ക്കക്ടോര് സനഭരനിച പചകത്തങ്ങയന് വനിലെകേനിട്ടക്ടോലത വലെയുന്ന മലെപ്പുറന
ജനില്ലയനിലലെ കേര്ഷകേരുലടെ പ്രശ്നങ്ങളക്കന് അടെനിയനര പരനിഹക്ടോരമുണക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)  കകേരലഫഡനിലന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില പലെ കകേക്ടോണുകേളനില നനിനന
ആകക്ഷപന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില കൃഷനി വകുപ്പെനിലലെ വനിജനിലെന്സന് ലസല
അകനസഷണന നടെത്തനിയതനില നനിരവധനി കമകക്കടുകേള കേലണത്തനിയനിരുന. പ്രസ്തുത
കമകക്കടുകേള  സനബനനിചന്  വനിജനിലെന്സന്  &  ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂകറക്ടോ
അകനസഷണന  നടെത്തുന്നതനിനന്  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇതന്
കകേരലഫഡനിലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സസക്ടോധശനനിചതനിനക്ടോല  കേര്ഷകേര്ക്കന്  കുടെനിശ്ശേനികേ
നലകുന്നതനില  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഉണക്ടോയനിട്ടുണന്.  സനഭരനിച  കതങ്ങയുലടെ  വനിലെ  നലകുന്നതനിലലെ
കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന  സഫൗകേരദ്യപ്രദവന  കുറ്റെമറ്റെതുന  കൂടുതല  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലെയന്
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്ന  രശതനിയനിലന  സനഭരണന  നടെത്തുന്നതനിലന  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേത  പരനികശക്ടോധനിചന്
യുക്തനിസഹമക്ടോയ  നനിര്കദശങ്ങള  സമര്പ്പെനിക്കുവക്ടോന്  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  ഡയറകര്,
കകേരലഫഡന്  മക്ടോകനജനിനഗന്  ഡയറകര്,  മക്ടോര്ക്കറ്റെന്  ലഫഡന്  മക്ടോകനജനിനഗന്  ഡയറകര്,
നക്ടോലഫഡന്  ബ്രക്ടോഞന്  മക്ടോകനജര്  എന്നനിവരടെങ്ങനിയ  ഒരു  സബന്  കേമനിറ്റെനിലയ
ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

പചകത്തങ്ങ സനഭരണന

62 (2410) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേടെലക്കണനിയനിലെക്ടോയ കേര്ഷകേലര രക്ഷനിക്കക്ടോന് പചകത്തങ്ങക്ടോ സനഭരണത്തനിനന്
എനന് നനിലെപക്ടോടെക്ടോണന് സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ലപക്ടോതുകേകമക്ടോള  വനിലെകയക്കക്ടോള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കക്ടോയ  കേനികലെക്ടോയന്  25  രൂപ
നനിരക്കനില തക്ടോങ്ങുവനിലെ നനിശ്ചയനിചന് തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട  387  കൃഷനി ഭവനുകേള വഴെനി
കൃഷനി  വകുപ്പുന  കകേരലഫഡുന  സനയുക്തമക്ടോയനി  കേര്ഷകേരനില  നനിനന  പചകത്തങ്ങ
കനരനിട്ടന്  സനഭരനിച്ചുവരുന.  കേണക്കുകേള  പ്രകേക്ടോരന  ലമക്ടോത്തന  സനഭരണത്തനിലന  35
ശതമക്ടോനവന  നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷമക്ടോണന്  സനഭരനിചനിട്ടുളതന്.  പദ്ധതനിമൂലെന
കേര്ഷകേര്ക്കന് നദ്യക്ടോയമക്ടോയ വനിലെ ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്. ലപക്ടോതു കേകമക്ടോളത്തനില
ലെഭദ്യമക്ടോയ  വനിലെകയക്കക്ടോള  ഉയര്ന്ന  നനിരക്കനില  സര്ക്കക്ടോര്  കതങ്ങ  സനഭരനിക്കുന്നതനിനക്ടോല
വനിലെയനിടെനിവന്  പനിടെനിച്ചുനനിര്ത്തുവക്ടോന് ഒരു അളവന്  വലര  സക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.  സനഭരനിക്കുന്ന
നക്ടോളനികകേരത്തനില നനിനന മൂലെദ്യ വര്ദ്ധനിത ഉല്പന്നങ്ങള ഉലപ്പെക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേള
ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.   പചകത്തങ്ങ  സനഭരണന  കൂടുതല  കൃഷനിഭവനുകേളനികലെയന്
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിചന് പദ്ധതനി കൂടുതല കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.
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ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ കൃഷനി വകുപ്പെന് പദ്ധതനികേള

63 (2411) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കൃഷനി വകുപ്പെന് ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനില നടെത്തനിവരുന്ന പദ്ധതനികേള
എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില  കൃഷനിക്കക്ടോയനി  തരനിശുഭൂമനി  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന
കകേക്ടോളനനിലെങ്ങളനില  കൃഷനി  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള  പദ്ധതനികേള
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  മണ്ഡലെത്തനില  ലെഭദ്യമക്ടോയ  തരനിശന്  ഭൂമനിയുലടെയുന  കകേക്ടോള
നനിലെങ്ങളുലടെയുന വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കൃഷനി വകുപ്പെന് ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനില നടെത്തനിവരുന്ന പദ്ധതനികേള
ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

കമ
നമര്

പദ്ധതനിയുലടെ കപരന്
ഭഫൗതനികേ
ലെക്ഷദ്യന
(ലഹകര്)

സക്ടോമത്തനികേ
ലെക്ഷദ്യന (രൂപ)

(1) (2) (3) (4)

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി 220 13,20,000

2. പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളക്കുള ആനുകൂലെദ്യന 185 66600

3. മണ്ണനിലലെ സൂക്ഷ്മ മൂലെകേ പരനികപക്ടോഷണന 280 140000

4. കുരുമുളകേന് കൃഷനി വദ്യക്ടോപനന 10 200000

5 ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന്  പക്ടോനന്  നനിര്മക്ടോണന
ലടയനിനനിനഗന്

8 75000

6 മണ്ണന് പരനികശക്ടോധന കേദ്യക്ടോമയനിന് 5 15000

7 ടെന്യൂബന് ലവല നനിര്മക്ടോണന 3 75000

8 പമന് ലസറ്റെന് 40 600000

9 ജലെസനഭരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  കുളന
നനിര്മക്ടോണന, പുനരുദ്ധക്ടോരണന, മഴെക്കുഴെനി
നനിര്മക്ടോണന

265000
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(1) (2) (3) (4)

10 ലലജവ കൃഷനി വനികേസന പദ്ധതനി 275000

11 കകക്ടോപന് ലഹലത്തന് മക്ടോകനജന് ലമനന് 931000

12 കുറനിയ ഇനന ലതങ്ങന് വനികേസനന 48200

13 പചക്കറനി വനികേസന പദ്ധതനി 65 3050000

14 ആത്മ പദ്ധതനി 489000

15 കസറ്റെന് കഹക്ടോര്ട്ടനികേളചര് മനിഷന് പദ്ധതനി 1000000

(ബനി)  2016 -17  വര്ഷത്തനില  സനസക്ടോനത്തന്  തരനിശുനനിലെ  ലനലകൃഷനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  ലഹകറനിനന്  7500
രൂപ  ധനസഹക്ടോയന  നലകുന്നതക്ടോണന്.  അതനിനുപുറകമ  ലഹകറനിനന്  30000  രൂപ
ധനസഹക്ടോയന  നലകുന്നതനിനുള  പദ്ധതനിയുന  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  കകേക്ടോള  നനിലെങ്ങളനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന മറ്റെന് പദ്ധതനികേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

1. സുസനിര ലനലകൃഷനി വനികേസനന (1500 രൂപ/ലഹകര്).

2. പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളക്കുള ധനസഹക്ടോയന (360 രൂപ/ലഹകര്).

(സനി)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  മണ്ഡലെത്തനില ലെഭദ്യമക്ടോയ  തരനിശുഭൂമനിയുലടെ  വനിവരങ്ങള
ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

(  വനിസശര്ണ്ണന   (  ലഹകര്  )

ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി - 100

ലവളനിയന്നൂര് ചല്ലനി - 104

കചമകഞരനി - 20

ലചകങ്ങക്ടോട്ടുകേക്ടോവന് - 150

മൂടെക്ടോടെനി - 256

പകയ്യക്ടോളനി - 57

തനികക്കക്ടോടെനി - 52

ആലകേ - 739

കകേക്ടോള നനിലെങ്ങള ഇല്ല.
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സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില പചക്കറനികത്തക്ടോട്ടങ്ങള

64 (2412) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില പചക്കറനി കതക്ടോട്ടങ്ങള ഉണക്ടോക്കക്ടോന് കൃഷനി വകുപ്പെന്
എലനല്ലക്ടോന സഹക്ടോയങ്ങളക്ടോണന് അനുവദനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ആയതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സര്ക്കക്ടോര് സ്കൂളുകേളനില വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലള പലങടുപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണന് പചക്കറനി
കൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് സമഗ പചക്കറനി വനികേസന പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന. കൃഷനി കയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ ഭൂമനിയുള സ്കൂളുകേളുലടെ വളപ്പുകേളനില കൃഷനി ലചലെവനിനക്ടോയനി
4000 രൂപയുന പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയനി 1000 രൂപയുന ധനസഹക്ടോയന നലകുന.
ഇതനിനുപുറകമ  ജലെദഫൗര്ലെഭദ്യന  കനരനിടുന്ന  സ്കൂളുകേളനില  ജലെകസചന  ഉപക്ടോധനികേള
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനക്ടോയനി പരമക്ടോവധനി 10,000 രൂപ വലരയുന ധനസഹക്ടോയന നലകുനണന്.

(ബനി)  10  ലസനനില  കുറയക്ടോലത  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള  സലെന
ഉണക്ടോയനിരനിക്കണന. അല്ലക്ടോത്തപക്ഷന കഗക്ടോബക്ടോഗനില കൃഷനി ലചയ്യക്ടോവന്നതക്ടോണന്. 20 -25
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുന  ഒരു  അദ്ധദ്യക്ടോപകേനുന  അടെങ്ങുന്ന  ഗ്രൂപ്പെക്ടോണന്  പചക്കറനി  കതക്ടോട്ടന
നനിയനനിക്കുന്നതന്.  കൃഷനി  ഇറക്കുന്നതനിനന്  മുമക്ടോയനി  മണ്ണു  പരനികശക്ടോധന നടെത്തണന.
കൃഷനി  അസനിസനന്  ഡയറകകറക്ടോ  കൃഷനി  ഓഫശസകറക്ടോ  ആണന്  പചക്കറനി  കതക്ടോട്ടന
ലസലെകന് ലചയ്യുന്നതന്. 

പചകത്തങ്ങക്ടോ സനഭരണന

65 (2413) ശശ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമദന്  കേബശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില ഒട്ടനവധനി  പഞക്ടോയത്തുകേളനില പചകത്തങ്ങക്ടോ സനഭരണന
ശരനിയക്ടോയ രശതനിയനില നടെക്കുന്നനില്ല എന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ഉലണങനില ഇതന് പരനിഹരനിക്കക്ടോന് ഏലതങനിലന തരത്തനിലള പഠനങ്ങള
നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  പചകത്തങ്ങക്ടോ  സനഭരണന  നല്ല  രശതനിയനില  നടെത്തുന്നതനിനുന  വനിലെ
കൃതദ്യമക്ടോയനി കൃഷനിക്കക്ടോര്ക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ-സനി)  ഉണന്.  സനഭരനിച കതങ്ങയുലടെ വനിലെ നലകുന്നതനിലലെ കേക്ടോലെതക്ടോമസന
ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന  സഫൗകേരദ്യപ്രദവന  കുറ്റെമറ്റെതുന  കൂടുതല  കകേന്ദ്രങ്ങളനികലെയന്  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്ന
രശതനിയനില സനഭരണന നടെത്തുന്നതനിലന പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേതയുന പരനികശക്ടോധനിചന്  യുക്തനി
സഹമക്ടോയ നനിര്കദശങ്ങള  സമര്പ്പെനിക്കുവക്ടോന്  കൃഷനി വകുപ്പെന് ഡയറകര്,  കകേരലഫഡന്
മക്ടോകനജനിനഗന് ഡയറകര്, മക്ടോര്ക്കറ്റെന്ലഫഡന് മക്ടോകനജനിനഗന് ഡയറകര്, നക്ടോലഫഡന് ബ്രക്ടോഞന്
മക്ടോകനജര് എന്നനിവരടെങ്ങനിയ ഒരു സബന് കേമനിറ്റെനിലയ ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ തരനിശുഭൂമനി

66 (2414) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനില  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  എത്ര  ലഹകര്  തരനിശു
ഭൂമനിയക്ടോണുളതന്;  ഇതന്  എലതല്ലക്ടോന  കൃഷനി  ഭവനുകേളക്കന്  കേശഴെനിലെക്ടോയനി  എവനിലടെലയ
ല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഈ തരനിശുഭൂമനികേള ആരുലടെലയല്ലക്ടോന ഉടെമസതയനിലെക്ടോലണന്ന കരഖകേള
കൃഷനി ഓഫശസുകേളനില കശഖരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില ഇതനിനക്ടോയനി നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലള  തരനിശുഭൂമനികേളനില  കൃഷനിയനിറക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനങനിലന
കേര്മപദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനില കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോയ  3851.2  ലഹകര്  തരനിശു
ഭൂമനിയുണന്. ആയതനിലന വനിശദക്ടോനശങ്ങള ചുവലടെ കചര്ത്തുലകേക്ടോള്ളുന.

കബക്ടോക്കന് കൃഷനിഭവന് വനിസ്തൃതനി (ലഹകര്)

(1) (2) (3)

ലനടുമക്ടോകശ്ശേരനി പുത്തന്കവലെനിക്കര 100

ലനടുമക്ടോകശ്ശേരനി 100

കുനകേര 60

ശശമൂലെനഗരന 50

ലചങ്ങമനക്ടോടെന് 14.6

പക്ടോറക്കടെവന് 15

ആലകേ 339.6
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(1) (2) (3)

ആലവ ആലെങ്ങക്ടോടെന് 200

കേരുമക്ടോലൂര് 20

കേടുങ്ങല്ലൂര് 100

വരക്ടോപ്പുഴെ 10

ഏലൂര് 8

ആലകേ 338

കകേക്ടോതമനഗലെന കകേക്ടോതമനഗലെന 23

കേശരനപക്ടോറ 8

കുട്ടമ്പുഴെ 5

കേവളങ്ങക്ടോടെന് 20

വക്ടോരലപ്പെട്ടനി 6

പനിണനിമന 1

പല്ലക്ടോരനിമനഗലെന 2.6

കകേക്ടോട്ടപ്പെടെനി 9

ലലപകങ്ങക്ടോട്ടൂര് 6

കപക്ടോത്തക്ടോനനിക്കക്ടോടെന് 3

ലനല്ലനിക്കുഴെനി 110

ആലകേ 193.6

മൂവക്ടോറ്റുപ്പുഴെ മഞ്ഞെളര് 15

ആയവന 2

ആരക്കുഴെ 5

കേല്ലൂര്ക്കക്ടോടെന് 20

മക്ടോറക്ടോടെനി 25

851/2019
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(1) (2) (3)

പക്ടോയനിപ്ര 20

ആകവക്ടോലെനി 15

വക്ടോളകേന 20

ആലകേ 122

പനിറവന പനിറവന 209

ആലകേ 209

ഞെക്ടോറയല ഞെക്ടോറയല 130

നക്ടോയരമലെന 120

എടെവനക്കക്ടോടെന് 182

കുഴെനിപ്പെനിളനി 141

പളനിപ്പുറന 71

ആലകേ 644

പുത്തൃക്ക പുത്തൃക്ക 80

പുത്തന്കുരനിശന് 35

തനിരുവക്ടോണനിയൂര് 60

ലഎക്കരനക്ടോടെന് 40

കുന്നത്തുനക്ടോടെന് 65

മുഴുവന്നൂര് 85

ആലകേ 365

അങമക്ടോലെനി അങമക്ടോലെനി 30

അയ്യമ്പുഴെ 3

കേക്ടോലെടെനി 15

കേക്ടോഞ്ഞെക്ടോല 26
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(1) (2) (3)

കേറുകുറ്റെനി 65

മലെയക്ടോറ്റൂര് 2

മഞ്ഞെപ്ര 8

മുക്കന്നൂര് 42

തുറവൂര് 40

ആലകേ 230

കനക്ടോര്ത്തന് പറവൂര് കചന്ദമനഗലെന 20

ചനിറ്റെക്ടോറ്റുകേര 20

എഴെനിക്കര 175

കകേക്ടോട്ടുവളനി 50

ആലകേ 265

ലപരുമക്ടോവൂര് മുടെക്കുഴെ 8

അശമന്നൂര് 12

കവങ്ങൂര് 10

ഒക്കല 4

രക്ടോയമനഗലെന 20

ലപരുമക്ടോവൂര് 80

കൂവപ്പെടെനി 10

ആലകേ 144

കേശഴക്ടോടെന് കേശഴക്ടോടെന് 50

ലവകങ്ങക്ടോലെ 100

കേനിഴെക്കമലെന 150

എടെത്തലെ 10
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(1) (2) (3)

ചൂര്ണ്ണനിക്കര 60

വക്ടോഴെക്കുളന 20

ആലകേ 390

മുളന്തുരുത്തനി മുളന്തുരുത്തനി 40

ആമല്ലൂര് 30

കചക്ടോറ്റെക്ടോനനിക്കര 30

എടെയക്ടോട്ടുവയല 30

മണശടെന് 30

ഉദയനകപരൂര് 35

ആലകേ 195

ലലവറ്റെനിലെ ലലവറ്റെനിലെ 5

ലചല്ലക്ടോനന 10

കുമളങ്ങനി 25

കേമളന 50

മരടെന് 15

തൃപ്പൂണനിത്തുറ 75

തനിരുവക്ടോങ്കുളന 20

ആലകേ 200

കേളമകശ്ശേരനി കേളമകശ്ശേരനി 6

തൃക്കക്ടോക്കര 50

കചരക്ടോനല്ലൂര് 64

മുളവ്കേക്ടോടെന് -

എളങ്കുന്നപ്പുഴെ 19
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(1) (2) (3)

കേടെമക്കുടെനി 77

ആലകേ 216

ഗക്ടോന്ഡന് കടെക്ടോട്ടല 3851.2

(ബനി) ഉടെമസത സനബനനിച വനിവരന നനിലെവനില ലെഭദ്യമല്ല. റവനന്യൂ വകുപ്പെനിലന

കമലകനക്ടോട്ടത്തനില കരഖകേള കശഖരനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന ആകലെക്ടോചനയനിലണന്.

(സനി) മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി നക്ടോഷണല ററല എനകപക്ടോയ്ലമനന് ഇന്നകവഷന് സശന

(എന.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസന്.)  പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചന്  വനിവനിധ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില

തരനിശുനനിലെ  കൃഷനി  ആവനിഷ്കരനിചന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന  കേര്മപദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.

തരനിശുഭൂമനി  കേരക്ടോര്  വദ്യവസയനിലലെടുത്തന്  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനന്  30,000  രൂപ  ഒരു

ലഹകറനിനന് എന്ന കേണക്കനില നലകേനിവരുന്ന സശന നനിലെവനിലണന്.

പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന കൃഷനിനക്ടോശന സനഭവനിചവര്ക്കുള നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന

67 (2415) ശശ  .   കജക്ടോര്ജന് എന  .   കതക്ടോമസന് :

ശശ  .   എസന്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന് :

ശശ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) പ്രകൃതനി കക്ഷക്ടോഭനമൂലെന കൃഷനിനക്ടോശന സനഭവനിക്കുന്ന കേര്ഷകേലര സഹക്ടോയനി

ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  ന ടെപടെനികേളക്ടോണന്  നനിലെവനില  സസശകേരനിച്ചൂ  വരുന്നലതന്നന്

അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കേര്ഷകേര്ക്കന്  നലകേനി  വരുന്ന  നഷ്ട  പരനിഹക്ടോര  തുകേ  വളലര

തുചമക്ടോലണന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  എങനില ഇതന് വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനി

ക്കക്ടോനുകദശനിക്കുനലവന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനില മക്ടോറ്റെന

വരുത്തനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്  നടെപടെനി

സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന  കൃഷനിനക്ടോശന  സനഭവനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്ക്കന്  29-9-2015
തശയതനിയനിലലെ നമര് 182/2015/എഡനി. ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന നലകേനി
വരുന.  ഇന്ഷസര്  ലചയ വനിളകേളക്കന്  കൃഷനിനക്ടോശന  സനഭവനിക്കുകമക്ടോള സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിലന  വനിള  ഇന്ഷസറന്സന്  പദ്ധതനി,  കകേന്ദ്ര  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുകേള
സനയുക്തമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോലെക്ടോവസക്ടോധനിഷനിത വനിള ഇന്ഷസറന്സന് പദ്ധതനി,
കകേരവൃക്ഷ  ഇന്ഷസറന്സന്  പദ്ധതനി  എന്നനിവ  മുകഖന  നഷ്ടപരനിഹക്ടോര  തുകേ  നലകേനി
വരുന.  കൂടെക്ടോലത  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന  കൃഷനിനക്ടോശമുണക്ടോകുകമക്ടോള  “പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന
കനരനിടുന്നതനിനുള കേരുതല നടെപടെനി”എന്ന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന വശണന  വനിളയനിറക്കുന്നതനിനന്
വനിത്തന് സഫൗജനദ്യമക്ടോയനി കേര്ഷകേര്ക്കന് നലകേനിവരുന.

(ബനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെമുണക്ടോകുന്ന  കൃഷനി  നക്ടോശത്തനിനന്  കസറ്റെന്  ഡനിസക്ടോസര്
ലറകസക്ടോണ്സന് ഫണനില (SDRF) നനിനന ധനസഹക്ടോയന നലകുന്നതനിലന മക്ടോനദണ്ഡന
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരക്ടോണന്  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതന്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് നനിശ്ചയനിച നഷ്ടപരനിഹക്ടോര
നനിരക്കുകേള സനസക്ടോനത്തന് പ്രക്ടോബലെദ്യത്തനില വരുത്തനിയകപ്പെക്ടോള നഷ്ടപരനിഹക്ടോര തുകേ
നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന നഷ്ടപരനിഹക്ടോര  നനിരക്കുകേലളക്കക്ടോള കുറവക്ടോയതനിനക്ടോല  29-9-2015-ലലെ
സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് നമര്  182/15/കൃഷനി പ്രകേക്ടോരന നഷ്ടപരനിഹക്ടോരനനിരക്കുകേള മുമന്
നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന  അകത  നനിരക്കനില  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പുനനഃസക്ടോപനിചന്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ഡനി) പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന മൂലെന കേര്ഷകേര്ക്കുണക്ടോയ നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കന് ആശസക്ടോസ
ധനസഹക്ടോയന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡന ഓകരക്ടോ വര്ഷവന കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
പരനിഷ്കരനിക്കക്ടോറുണന്.  എന്നക്ടോല കകേന്ദ്ര മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരമുള തുകേ തുകലെക്ടോന കുറവക്ടോണന്.
ഇതന്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണലമന്നന് ദശര്ഘകേക്ടോലെമക്ടോയനി കകേരളന കകേന്ദ്രകത്തക്ടോടെന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടു
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.

തനിരുലനല്ലൂര് പക്ടോടെകശഖരന കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് പദ്ധതനി

68 (2416) ശശ  .   മുരളനി ലപരുലനല്ലനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  മുല്ലകശ്ശേരനി  പഞക്ടോയത്തന്  തനിരുലനല്ലൂര്  പക്ടോടെ
കശഖരത്തനിലലെ,  കേഴെനിഞ്ഞെ 36 വര്ഷമക്ടോയനി തരനിശക്ടോയനി കേനിടെക്കുന്ന, 40 ഏക്കര് നനിലെന
കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കക്ടോന് ആവശദ്യമക്ടോയ പദ്ധതനിയുലടെ വനിശദവനിവരങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്,  തറ,  ലഷഡന്,  ചക്ടോലകേള,  ബണകേള  തുടെങ്ങനി  ഇതനിലന  പ്രക്ടോഥമനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി  വരുന്ന  ലചലെവകേളക്കക്ടോയനി  കേര്ഷകേര്ക്കന്  ആവശദ്യമക്ടോയ
സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയന നലകേക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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(എ&ബനി)  മണലൂര് മണ്ഡലെത്തനിലലെ മുല്ലകശ്ശേരനി  പഞക്ടോയത്തനില കേഴെനിഞ്ഞെ  36
വര്ഷമക്ടോയനി  തരനിശക്ടോയനിക്കനിടെക്കുന്ന  40  ഏക്കര്  നനിലെന  കൃഷനികയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
ബനലപ്പെട്ടവരുലടെ  കയക്ടോഗന  കൂടുകേയുന  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യ  വനികേസനത്തനിനന്  88
ലെക്ഷന രൂപയ്ക്കുള എസനികമറ്റെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകേയുന  ലചയനിരുന.  എന്നക്ടോല എസനികമറ്റെന്
പ്രകേക്ടോരന  ഇറനികഗഷന്  ചക്ടോല  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  കേര്ഷകേരുലടെ  ഭൂമനി  സറണര്
ലചകയ്യണതുണന് എനളതനിനക്ടോല തനിരുലനല്ലൂരനിലവചന് 22-9-2016-നന് കേര്ഷകേരുലടെ
കയക്ടോഗന വനിളനിചന്  കചര്ക്കുകേയുന പക്ടോടെകശഖരന രജനിസര് ലചയ്യുന്നതനിനുന ഇറനികഗഷന്
ചക്ടോല നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് കേര്ഷകേരുലടെ സലെന സറണര് ലചയ്യണലമന്ന വദ്യവസ
ഒഴെനിവക്ടോക്കനി  എസനികമറ്റെനില  മക്ടോറ്റെന  വരുത്തുന്നതനിനുന  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  ഇതുസനബനനിച
പുതുക്കനിയ എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിക്കുന.

കേര്ഷകേര്ക്കന് നനിലെവനിലള സബ്സനിഡനികേള

69 (2417) ശശ  .    ലകേ  .    രക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനത്തന് കേര്ഷകേര്ക്കന്  ഏലതല്ലക്ടോന  തരത്തനിലള സബ്സനിഡനികേളക്ടോണന്
അനുവദനിച്ചു ലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കേക്ടോര്ഷനികേ  വനികേസന  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  വകുപ്പെന്  മുകഖന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്ന
വനിവനിധ കേക്ടോര്ഷനികേ വനികേസന പദ്ധതനികേളനിലൂലടെ കേര്ഷകേര്ക്കന് ഉല്പക്ടോദകനക്ടോപക്ടോധനികേള,
കേക്ടോര്ഷനികേ  ഉപകേരണങ്ങള,  യനവലക്കരണന,  ജലെകസചന  സഫൗകേരദ്യന  ലമചലപ്പെടുത്തല,
ലലഹലടെകേന്  കേക്ടോര്ഷനികേ  മുറകേള  അനുവര്ത്തനിക്കല,  കേക്ടോര്ഷനികേക്ടോവശദ്യത്തനിനുള  ലലവദദ്യുതനി
എന്നനിങ്ങലന  വനിവനിധയനിനങ്ങളക്കന്  വനിവനിധ  നനിരക്കനില  സബ്സനിഡനി  അനുവദനിച്ചു
വരുന. വനിശദക്ടോനശങ്ങള അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

കുട്ടനക്ടോട്ടനിലലെ ലനലകേര്ഷകേര്ക്കന് നലകുന്ന സബ്സനിഡനി

70 (2418) ശശ  .    കതക്ടോമസന് ചക്ടോണനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കുട്ടനക്ടോട്ടനിലലെ  ലനലകേര്ഷകേര്ക്കന്  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  മുകഖന  നലകുന്ന
സബ്സനിഡനിയുലടെ വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ലനലകൃഷനി കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ലനലപ്പെക്ടോടെത്തനിലന
വനിസ്തൃതനി  5  ഏക്കര്  എന്നന്  പരനിമനിതലപ്പെടുത്തക്ടോലത,  കേര്ഷകേര്ക്കന്  സബ്സനിഡനി
അനുവദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ?

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഉത്തരന

(എ)  സുസനിര ലനലകൃഷനി  വനികേസന പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  525  ലെക്ഷന രൂപ,
ഗ്രൂപ്പെന് ഫക്ടോമനിനഗന് പക്ടോടെകശഖര സമനിതനികേളക്കന് പ്രവര്ത്തന ലചലെവനിനക്ടോയനി 82.8 ലെക്ഷന
രൂപ, കസക്ടോയനില ലഹലത്തന് മക്ടോകനജന് ലമനന് പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി 18 ലെക്ഷന രൂപ, കുട്ടനക്ടോടെന്
ഉളലപ്പെലടെ ആലെപ്പുഴെ ജനില്ലക്കക്ടോയനി സഫൗജനദ്യ ലലവദദ്യുതനി പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന 225 ലെക്ഷന
രൂപ ഉലപ്പെക്ടോദന കബക്ടോണസനിനത്തനില  69.3  ലെക്ഷന രൂപ എന്നനിവ നലകേനിവരുന.
ഇതനിനുനപുറലമ  വനിള  ഇന്ഷസറന്സന്  പദ്ധതനി,  ആത്മ  ലഡകമക്ടോണ്കസ്ട്രഷന്,  ഫക്ടോന
ഫശലഡന് സ്കൂളുകേള എന്നശ പദ്ധതനികേളുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുനണന്.

(ബനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

സഞരനിക്കുന്ന കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെന് വനിലപ്പെനശക്ടോലെകേള

71 (2419) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  സഞരനിക്കുന്ന  എത്ര  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെന്  വനിലപ്പെന
ശക്ടോലെകേള നനിലെവനിലണന്; ജനില്ല തനിരനിച്ചുള കേണക്കുകേള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേക്ടോട്ടക്കല  നനികയക്ടോജകേ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  കകേക്ടോട്ടക്കല,  മക്ടോറക്കര,
ഇരനിമനിളനിയന,  വളക്ടോകഞരനി,  ലപക്ടോന്മള,  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന
സഞരനിക്കുന്ന വനിലപ്പെനശക്ടോലെകേളുലടെ കസവനന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന  36  സഞരനിക്കുന്ന  വനില്പന
ശക്ടോലെകേളുണന്. 

തനിരുവനനപുരന - 21

എറണക്ടോകുളന - 3

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് - 4

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് - 5

ഇടുക്കനി - 3

(ബനി)  മലെപ്പുറന ജനില്ലയനില കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന സനഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രന
ഇകപ്പെക്ടോള നനിലെവനിലെനില്ല.  അവനിലടെ കഹക്ടോര്ട്ടനികകേക്ടോര്പ്പെനിലന സനഭരണ വനിതരണ കകേന്ദ്രന
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  സനഭരണ  വനിതരണ  കകേന്ദ്രന
വരുന്നമുറയന്  സഞരനിക്കുന്ന  വനില്പനശക്ടോലെകേളുലടെ  കസവനന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന  വനിഷയന
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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പചക്കറനികേളനിലലെ വനിഷക്ടോനശന

72 (2420) ശശ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   നക്ടോണു :
ശശ  .   കതക്ടോമസന് ചക്ടോണനി :
ശശ  .   കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പചക്കറനികേളനിലലെ വനിഷക്ടോനശന ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനുള
സനവനിധക്ടോനന ഏര്ലപ്പെടുത്തക്ടോന് ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ:

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തന്  വനിപണനത്തനിനക്ടോയനി  എത്തുന്ന  പചക്കറനികേളനില  വനിഷക്ടോനശന
കേലണത്തുകേകയക്ടോ  ആയതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  വനിഷക്ടോനശമുള  പചക്കറനികേള
വനിപണനന നടെത്തനിയവര്ലക്കതനിലര കകേലസടുക്കുകേകയക്ടോ ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില
എത്ര കകേസ്സുകേള രജനിസര് ലചയനിട്ടുണന് എന്നന് വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇലല്ലങനില  വനിഷക്ടോനശന  കേലെര്ന്ന  പചക്കറനി  വനിലപനക്കക്ടോര്ലക്കതനിലര
എനന് നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  ലവളക്ടോയണനി  കേക്ടോര്ഷനികേ  കകേക്ടോകളജനിലലെ  കേശടെനക്ടോശനിനനി  അവശനിഷ്ട
പരനികശക്ടോധനക്ടോ  ലെക്ടോബനില  പചക്കറനിയനിലലെ  രക്ടോസവസ്തുക്കള  പരനികശക്ടോധനിക്കുനണന്.
ഭക്ഷദ്യ  സുരക്ഷക്ടോ  വകുപ്പെനിനുകേശഴെനില  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  എറണക്ടോകുളന,  തനിരുവനനപുരന
ജനില്ലകേളനിലന പരനികശക്ടോധനക്ടോ സനവനിധക്ടോനന നനിലെവനിലണന്.

(ബനി&സനി)  ഇത്തരന  കകേസുകേലളക്ടോനന  രജനിസര്  ലചയ്യലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല
ഇതര  സനസക്ടോനങ്ങളനില  നനിലന്നത്തുന്ന  പചക്കറനികേളനില  യൂകറക്ടോപദ്യന്  യൂണനിയന്
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതനിലെധനികേന  അളവനില  കേശടെനക്ടോശനിനനിയുലടെ  അനശന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
ഇകതത്തുടെര്ന്നന്  കൃഷനി  വകുപ്പെന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്ന പദ്ധതനികേളനില ലലജവകൃഷനിക്കന്
പ്രക്ടോമുഖദ്യന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെ ഇടെയനില ഇകതക്കുറനിചന് അവകബക്ടോധന
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  FIB  മുകഖനയുന  ദൃശദ്യമക്ടോധദ്യമങ്ങള  മുകഖനയുന  പ്രചരണ
പരനിപക്ടോടെനികേള നടെത്തുകേ വഴെനി വനിഷലെനിപ്ത പചക്കറനിയുലടെ വദ്യക്ടോപനവന വനിപണനവന
ഒരു പരനിധനിവലര കുറയക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.

എണ്ണപ്പെനക്കുരു സനസരണ ഫക്ടോകറനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി

73 (2421) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ചക്ടോലെക്കുടെനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ അതനിരപ്പെനിളനി പഞക്ടോയത്തനില പക്ടോകനഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
വകേ സലെത്തന് എണ്ണപ്പെനക്കുരു സനസരണ ഫക്ടോകറനി സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ചക്ടോലെക്കുടെനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ അതനിരപ്പെനിളനി പഞക്ടോയത്തനില പക്ടോകനഷന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
വകേ  സലെത്തന്  എണ്ണപ്പെനക്കുരു  സനസരണ  ഫക്ടോകറനി  സക്ടോപനിക്കുന്ന  വനിഷയന
സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.
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കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേള

74 (2422) ശശ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  2010-2017  കേക്ടോലെയളവനില  വനിവനിധ  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനികേളക്ടോയ

'നക്ടോഷണല കഹക്ടോര്ട്ടനിക്കളചര് മനിഷന്', 'ആര്. ലകേ. വനി. ടവ.', 'എന്. എഫന്. എസന്.

എന.', 'പനി.  എന.  ലകേ.  എസന്.  ടവ.'  എന്നശ പദ്ധതനികേളനിലെക്ടോയനി കകേന്ദ്രത്തനില നനിന്നന്

അനുവദനിച തുകേയുന സനസക്ടോന വനിഹനിതവന എത്രലയന്നന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേളനില  കേഴെനിഞ്ഞെ  ആറുവര്ഷ  കേക്ടോലെയളവനില  എലനങനിലന

തരത്തനിലള മക്ടോറ്റെങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ലചലെവക്ടോക്കനിയനിട്ടുള തുകേയുലടെ കേണക്കന്

ജനില്ല തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.,  എന്.എചന്.എന.,  എന്.എഫന്.എസന്.എന.,  പനി.എന.

ലകേ.എസന്.ലലവ.  എന്നശ കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേളക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോയ കകേന്ദ്രവനിഹനിതവന

സനസക്ടോന  വനിഹനിതവന  വര്ഷന  തനിരനിച്ചുള  കേണക്കന്  അനുബനന1* ആയനി

കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.,  എന്.എഫന്.എസന്.എന.  എന്നശ പദ്ധതനികേള  2014-15

വര്ഷന വലര 100% കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേളക്ടോയനിട്ടക്ടോണന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിരുന്നതന്. 2015-16

സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷന  മുതല  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേളുലടെ  ഫണനിനഗന്  പക്ടോകറ്റെണ്  60:40

(കകേന്ദ്രന  :  സനസക്ടോനന)  എന്ന തരത്തനില മക്ടോറ്റെനിയനിട്ടുണന്.  എന്.എചന്.എന.  പദ്ധതനി

2014-15 വലര 85% കകേന്ദ്ര പദ്ധതനിയക്ടോയുന, 2015-16 മുതല 60:40 എന്ന ഫണനിനഗന്

പക്ടോകറ്റെണനിലന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന. 2015-16  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന തുടെക്കന കുറനിച

പനി.എന.ലകേ.എസന്.ലലവ.  പദ്ധതനി  60:40  ഫണനിനഗന്  പക്ടോകറ്റെണനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി

വരുന. എന്.എചന്.എന., ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ., എന്.എഫന്.എസന്.എന., പനി.എന.ലകേ.

എസന്.ലലവ.  എന്നശ പദ്ധതനികേളനിലൂലടെ ലചലെവക്ടോക്കനിയനിട്ടുള തുകേയുലടെ ജനില്ലതനിരനിച്ചുള

കേണക്കന് അനുബനന 2* ആയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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തൃപ്പുണനിത്തുറ മണ്ഡലെത്തനിലലെ പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില സനകയക്ടോജനിത കൃഷനി
സമ്പ്രദക്ടോയന

75 (2423) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തൃപ്പുണനിത്തുറ മണ്ഡലെത്തനിലന അതനിര്ത്തനി പ്രകദശങ്ങളനില ലപക്ടോക്കക്ടോളനി
കൃഷനിക്കന്  അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ  പക്ടോടെകശഖരങ്ങളനില  സനകയക്ടോജനിത  കൃഷനി  സമ്പ്രദക്ടോയന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് വനിശദമക്ടോയ പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ലനലകൃഷനി, ലചമശന് കൃഷനി, മതദ്യ കൃഷനി എന്നനിവ സനകയക്ടോജനിതമക്ടോയനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  എറണക്ടോകുളന,  ആലെപ്പുഴെ,  തൃശൂര് എന്നശ ജനില്ലകേളനിലലെ ലപക്ടോക്കക്ടോളനി
നനിലെങ്ങളനിലന കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെ ലലകേപ്പെക്ടോടെന് നനിലെങ്ങളനിലന നക്ടോഷണല അഡക്ടോപ്കറ്റെഷന് ഫണന്
കഫക്ടോര് ലലകമറ്റെന് ലചയ്ഞനില ഉളലപ്പെടുത്തനി അഡക്ടോക്കന് മുഖക്ടോനരന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന 'ലലകേപ്പെക്ടോടെന്-
ലപക്ടോക്കക്ടോളനി  നനിലെങ്ങളനിലലെ സനകയക്ടോജനിത മതദ്യലനലകൃഷനി പദ്ധതനി'  നനിലെവനിലണന്.
ഒരു  ലനലന  ഒരു  മശനുന  എന്ന  മക്ടോതൃകേയനില  വര്ഷകേക്ടോലെത്തന്  ലനലകൃഷനിയുന
കവനലക്കക്ടോലെത്തന്  മതദ്യ/ലചമശന്  കൃഷനിയുന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന  ഇഫൗ  പദ്ധതനിയനില
എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനിലലെ  തൃപ്പുണനിത്തുറ മണ്ഡലെത്തനിലലെ  ലപക്ടോക്കക്ടോളനി  പ്രകദശങ്ങളുന
ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  നനിലെവനില  ഇഫൗ  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  പനി.ആര്.ഡനി.  മുകഖനയുന  തകദശ
സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള വഴെനിയുന അറനിയനിപ്പെന് നലകേനി നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

അഗനികേളചര് അസനിസനന് തസനികേയനിലലെ നനിയമനന

76 (2424) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  അഗനികേളചര് അസനിസനന് തസനികേയനിലലെ നനിലെവനിലള റക്ടോങന്  ലെനിസനില
നനിനന എത്ര കപലര നനിയമനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ആലകേ എത്ര അഗനികേളചര്  അസനിസനന്  തസനികേ നനിലെവനിലലണനന
ഇതനില എത്ര ഒഴെനിവകേളനില സനിര നനിയമനന നടെത്തനിയനിട്ടുലണനന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) അഗനികേളചര് അസനിസനന് തസനികേയനില ഭനിന്നകശഷനിക്കക്ടോലര ലെഭനിക്കക്ടോത്ത
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില,  പ്രസ്തുത  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള  തസനികേകേളനില
തക്ടോല്കക്ടോലെനികേമക്ടോലയങനിലന  നനിലെവനിലള  ലെനിസനില  നനിനളവലര  നനിയമനിക്കക്ടോന്  നടെപടെനികേള
ഉണക്ടോകുകമക്ടോ;
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(ഡനി)  കകേരളത്തനിലലെ  മുഴുവന്  കൃഷനി  ഓഫശസുകേളനിലന  അഗനികേളചര്  അസനിസനന്
തസനികേയുലടെ എണ്ണന കമശകേരനിചന് നടെപടെനികേള ഉണക്ടോകുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ)  2017-ലലെ  എത്ര  പ്രതശക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസന്.സനി.-യന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലചയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  വനിവനിധ  ഘട്ടങ്ങളനില  പനി.എസന്.സനി.യനില  നനിനന  ലെഭനിച  നനിയമന
ശനിപക്ടോര്ശ  പ്രകേക്ടോരന  1466  കപര്ക്കന്  കൃഷനി  അസനിസനന്  തസനികേയനില  നനിയമനന
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറ്റെയുടെലന  തലന്ന  അഗനികേളചര്
അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ റക്ടോങന് ലെനിസനിലന കേക്ടോലെക്ടോവധനി 6 മക്ടോസകത്തയ്ക്കുകൂടെനി ദശര്ഘനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.
പനി.എസന്.സനി.  റക്ടോങന്  ലെനിസനില  1929  കപരക്ടോണുണക്ടോയനിരുന്നതന്.  അതനില നനിന്നക്ടോണന്
കമലപ്പെറഞ്ഞെ 1466 കപര്ക്കന് നനിയമനന നലകേനിയനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  കേക്ടോര്ഷനികേ വനികേസന കേര്ഷകേ കക്ഷമ വകുപ്പെനില  3071  അഗനികേളചര്
അസനിസനന് തസനികേ നനിലെവനിലണന്. അതനില 3045 സനിരനനിയമനന നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  കൃഷനി  അസനിസനനിലന  കയക്ടോഗദ്യതയനില  നല്ല  'കേക്ടോയനികേ  കശഷനി'  ഒരു
കയക്ടോഗദ്യതയക്ടോയനി  ഉളലപ്പെടുത്തനി  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  എന്നക്ടോല  സക്ടോമൂഹദ്യനശതനി
വകുപ്പെനിലന  10-2-2009-ലലെ  സ.ഉ.  (അചടെനി)  നമര്  11/2009/SWD  പ്രകേക്ടോരന
ഭനിന്നകശഷനിയുളവര്ക്കന്  3%  സനവരണത്തനിനന്  അര്ഹതയുള  തസനികേകേളുലടെ
പട്ടനികേയനില കൃഷനി അസനിസനന് തസനികേയുന ഉളലപ്പെട്ടനിരുന. എന്നക്ടോല കൃഷനിയനിടെങ്ങള
സന്ദര്ശനിക്കുകേ  എന്നതന്  കൃഷനി  അസനിസനനിലന  പ്രധക്ടോന  ചുമതലെയക്ടോയതനിനക്ടോലന
സബ്സനിഡനി  അനുവദനിക്കുകേ,  കൃഷനി  നക്ടോശന  വനിലെയനിരുത്തുകേ  എന്നനിവയനിലലെക്ടോലക്ക
കൃഷനി  ഓഫശസലറ  സഹക്ടോയനികക്കണതുളതനിനക്ടോലന  ശക്ടോരശരനികേ  ലവലവനിളനികേള
കനരനിടുന്ന  എല്ലക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങകളയുന  കൃഷനി  അസനിസനന്  തസനികേയനില  പരനിഗണനിക്കുന്നതന്
ഉചനിതമലല്ലന്നന്  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോല  ടെനി  വനിഷയത്തനില  ഉചനിതമക്ടോയ  ശനിപക്ടോര്ശ
സക്ടോമൂഹദ്യനശതനി വകുപ്പെനികനക്ടോടെക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  2017 -ലലെ  പ്രതശക്ഷനിത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

ലനലപ്പെക്ടോടെങ്ങളുലടെ വശലണടുപ്പെന്-മൂലെധനലചലെവന്

77 (2425) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനലപക്ടോടെങ്ങളുലടെ  വശലണടുപ്പെന്-മൂലെധനലചലെവന്  സര്ക്കക്ടോര്  വഹനിക്കുന്നതനിനുന
ലനല്പക്ടോടെങ്ങളനില  കൃഷനി  ലചയ  കേമുകേന്,  കരക്ടോഗ  ബക്ടോധനിചതുമൂലെന  ലവട്ടനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുന
വശണന  ലനലപക്ടോടെങ്ങളക്ടോക്കുന്നതനിനുന  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
ഉലണങനില വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  വശണന  ലനലപക്ടോടെങ്ങളക്ടോക്കുന്നതനിനുള  മൂലെധനലചലെവന്  വഹനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; ഉലണങനില ആയതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലനല്പക്ടോടെങ്ങളുലടെ  വശലണടുപ്പെന്-മൂലെധനലചലെവന്  സര്ക്കക്ടോര്  വഹനിക്കുന്നതനിനന്
പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടനില്ല.  2008-ലലെ  കകേരള  ലനലവയല  തണ്ണശര്ത്തടെ
സനരക്ഷണ നനിയമന പ്രക്ടോബലെദ്യത്തനില വന്നതനിനുകശഷമുള ലനല്പക്ടോടെങ്ങളുലടെ പരനിവര്ത്തനന ടെനി
ആകനിലലെ വദ്യവസകേള പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് പരനിഗണനിക്കുന്നതന്.  ആകനിലലെ 13-ാം വകുപ്പെന്
പ്രകേക്ടോരന വദ്യവസകേള ലെനഘനിച്ചുലകേക്ടോണന് രൂപക്ടോനരലപ്പെടുത്തനിയ ലനലവയല പൂര്വ
അവസയനില ലകേക്ടോണവരുന്നതനിനക്ടോയനി കേളകര്ക്കന് ഉചനിതമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോലമനന
ഇതനികലെയക്ടോയനി  ലചലെവഴെനികക്കണനിവരുന്ന തുകേ പ്രസ്തുത ലനലവയലെനിലന അനുഭവക്കക്ടോരനനില
നനികന്നക്ടോ  അധനിവക്ടോസനിയനില  നനികന്നക്ടോ,  അയക്ടോളക്കന്  പറയുവക്ടോനുളതന്  പറയുവക്ടോന്
നദ്യക്ടോയമക്ടോയ അവസരന നലകേനിയകശഷന ഇഫൗടെക്ടോക്കക്ടോലമന്നന് വദ്യവസയുണന്.  2008-നു
മുമ്പുള  പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തലകേള  കകേരള  ലെക്ടോനന്  യൂട്ടനിടലെകസഷന്  ഓര്ഡര്
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് കേളകര്മക്ടോര് തശരുമക്ടോനന ടകേലക്കക്ടോണവരുന്നതന്.

കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില നനികരക്ടോധനിക്കലപ്പെട്ട കേശടെനക്ടോശനിനനികേള

78 (2426) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനിയനിടെങ്ങളനില  നനികരക്ടോധനിക്കലപ്പെട്ട  കേശടെനക്ടോശനിനനികേള  പ്രകയക്ടോഗനിക്കുന്നതന്
സനബനനിച പരക്ടോതനികേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന  കകേസുകേളനില  ഉത്തരവക്ടോദനികേളലക്കതനിലര  എന്തുതരന
നടെപടെനിയക്ടോണന് സസശകേരനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  നനികരക്ടോധനിക്കലപ്പെട്ട  കേശടെനക്ടോശനിനനികേള  വനിറ്റെഴെനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  പലെകപ്പെക്ടോഴുന
ശക്തമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോത്തതന് ഇത്തരന സനഭവങ്ങള ആവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനന്
ഇടെയക്ടോക്കുനലണന്ന കേക്ടോരദ്യന ഗഫൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോണുനകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി&സനി)  അനഗശകേക്ടോരമനില്ലക്ടോത്ത  കേശടെനക്ടോശനിനനികേളുലടെ  ഉത്പക്ടോദനവന  വനിതരണവന
വനില്പനയുന കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന ഇന്ലസകനിടസഡന് ആകന് പ്രകേക്ടോരന കുറ്റെകേരമക്ടോണന്.
സനസക്ടോനത്തന് ഇത്തരന   കേശടെനക്ടോശനിനനികേളുലടെ വനിതരണവന  വനില്പനയുന നടെക്കുന്നനില്ലക്ടോലയന
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുന  ലെനഘനിക്കുന്നവര്ലക്കതനിലര  നനിയമകേര്ശന  നടെപടെനികേള
ടകേലക്കക്ടോള്ളുന്നതനികലെയ്ക്കുന  രണക്ടോഴ്ചയനിലലെക്ടോരനിക്കല  എല്ലക്ടോ  കേശടെനക്ടോശനിനനി  വനിതരണ
വനിലപ്പെന കകേന്ദ്രങ്ങളുന നനിര്ബനമക്ടോയനി പരനികശക്ടോധനിക്കുവക്ടോന് കൃഷനി ഓഫശസര്മക്ടോര്ക്കന്
ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  കേര്ശന  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
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അയല  സനസക്ടോനങ്ങളനില  നനിനമുള  കേശടെനക്ടോശനിനനികേളുലടെ  വരവന്  നനിയനനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ജനില്ലക്ടോതലെ വനിജനിലെന്സന് കേമനിറ്റെനികേളക്കുന സനസക്ടോനതലെ വനിജനിലെന്സന് സസക്ടോഡനിനുന
രൂപന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കേശടെനക്ടോശനിനനി ഉത്പക്ടോദകേരുന വനിതരണക്കക്ടോരുന കേര്ഷകേര്ക്കന്
കനരനിട്ടന്  കേശടെനക്ടോശനിനനി വനിലപന നടെത്തുന്നതന്  നനികരക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.  മക്ടോരകേ കേശടെനക്ടോശനിനനികേളുലടെ
ഉപകയക്ടോഗന  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ലപക്ടോതു  അവകബക്ടോധന  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനികലെക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പെന് ഒരു കേക്ടോമയനിന് സനഘടെനിപ്പെനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.   ഇതു സനബനനിചന് കൃഷനി
വകുപ്പെന് നലകേനിയനിട്ടുള സര്ക്കുലെറനിലന കകേക്ടോപ്പെനി അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

കൃഷനിനക്ടോശത്തനിനുള നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന

79 (2427) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന  കൃഷനി  നശനിച  കേര്ഷകേര്ക്കുള  നഷ്ടപരനിഹക്ടോരന
വളലര തുചമക്ടോലണന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ആയതന്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്  എന്തു  നടെപടെനികേളക്ടോണന്
ലലകേലക്കക്ടോളക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനില മക്ടോറ്റെന വരുത്തുന്നതനിനുന പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുന കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തനി അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭന  മൂലെമുണക്ടോകുന്ന  കൃഷനിനക്ടോശത്തനിനന്  കസറ്റെന്  ഡനിസക്ടോസര്
ലറകസക്ടോണ്സന്  ഫണനില  (S.D.R.F.)  നനിനന  ധനസഹക്ടോയന  നലകുന്നതനിലന
മക്ടോനദണ്ഡന  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  8-4-2015-ല  പരനിഷ്കരനിചനിരുന.   കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്
നനിശ്ചയനിച  നഷ്ടപരനിഹക്ടോര  നനിരക്കുകേള  പ്രക്ടോബലെദ്യത്തനില  വരുത്തനിയകപ്പെക്ടോള  നഷ്ടപരനിഹക്ടോര
തുകേ  നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന  നഷ്ടപരനിഹക്ടോര  നനിരക്കുകേകളക്കക്ടോള  കുറവക്ടോയതനിനക്ടോല
29-9-2015-ലലെ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് നമര്  182/15/കൃഷനി പ്രകേക്ടോരന നഷ്ടപരനിഹക്ടോര
നനിരക്കുകേള  മുമന്  നനിലെവനിലണക്ടോയനിരുന്ന  അകത  നനിരക്കനില  പുനനഃസക്ടോപനിചന്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

(സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷക്ടോഭനമൂലെന കേര്ഷകേര്ക്കുണക്ടോയ നക്ടോശനഷ്ടങ്ങളക്കന് ആശസക്ടോസ
ധനസഹക്ടോയന അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡന ഓകരക്ടോ വര്ഷവന കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്
പരനിഷ്കരനിക്കക്ടോറുണന്.  എന്നക്ടോല കകേന്ദ്ര മക്ടോനദണ്ഡപ്രകേക്ടോരമുള തുകേ തുകലെക്ടോന കുറവക്ടോണന്.
ഇതന്  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കണലമന്നന് ദശര്ഘകേക്ടോലെമക്ടോയനി കകേരളന കകേന്ദ്രകത്തക്ടോടെന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടു
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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അഗനികേളചറല അസനിസനന് തസനികേയുലടെ കയക്ടോഗദ്യത

80 (2428) ശശ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കൃഷനി  വകുപ്പെനില  അഗനിക്കളചറല  അസനിസനന്മക്ടോരുലടെ  കയക്ടോഗദ്യത
കേക്ടോര്ഷനികേ ഡനികപക്ടോമ/തത്തുലെദ്യന, ഇവയുലടെ അഭക്ടോവത്തനില മക്ടോത്രന വനി.എചന്.എസന്.സനി./
ലകേ.ജനി.ടെനി.ഇ. എന്ന മക്ടോനദണ്ഡന എനടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളതന്;

(ബനി)  നനിലെവനില  ലവക്ടോകക്കഷണല  ഹയര്ലസക്കനറനി  (വനി.എചന്.എസന്.സനി.-
അഗനി)  പക്ടോസക്ടോയ  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേലള  ഡനികപക്ടോമക്ടോ  പക്ടോസക്ടോയവര്ക്കന്  തുലെദ്യമക്ടോയനി
പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനന് എലനക്ടോലക്ക കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളക്ടോണുളതന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; ലവക്ടോകക്കഷണല
ഹയര്ലസക്കണറനി  പക്ടോസക്ടോയ  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേലളയുന  കേക്ടോര്ഷനികേ  ഡനികപക്ടോമ
കയക്ടോഗദ്യതയുളവലരയുന  തുലെദ്യ  പരനിഗണന  നലകേനി  അഗനിക്കളചര്  അസനിസനന്
തസനികേയനികലെക്കന്  നനിയമനിക്കുന്നതനിനന്  എലനക്ടോലക്ക  നനിയമ  നനിര്മക്ടോണങ്ങള
ആവശദ്യമുണന്; ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കയക്ടോഗദ്യത  മക്ടോനദണ്ഡമക്ടോയനി  തശരുമക്ടോനനിചതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്
ഇതുവലരയുള  കകേസുകേളുലടെയുന  കകേക്ടോടെതനി  ഉത്തരവകേളുലടെയുന  ലെനിസ്റ്റുന  കരഖകേളുന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന്  (ടകേ)  നമര് 312/75/കൃഷനി തശയതനി  16-10-1975
കൃഷനി (എസക്ടോ.) വകുപ്പെന്, സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന്  (ടകേ) നമര് 38/1983/കൃഷനി തശയതനി
19-2-1983 കൃഷനി (എസക്ടോ) വകുപ്പെന്, സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന്  (ടകേ) നമര് 7/90/കൃഷനി
തശയതനി  8-1-1990  കൃഷനി  (എസക്ടോ)  വകുപ്പെന്,  സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന്   (ടകേ)  നമര്
35/1995 /കൃഷനി തശയതനി 13-2-1995 കൃഷനി  (എസക്ടോ) വകുപ്പെന് എന്നശ ഉത്തരവകേളനില
പരക്ടോമര്ശനിചനിട്ടുള കയക്ടോഗദ്യതകേളുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനിലെക്ടോണന് കൃഷനി അസനിസന്റുമക്ടോരുലടെ
കയക്ടോഗദ്യതക്ടോ മക്ടോനദണ്ഡന നനിശ്ചയനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  ലവക്ടോകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കണറനി  പക്ടോസക്ടോയ ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേലള
കൂടെനി  ഉളലപ്പെടുത്തനിലക്കക്ടോണന്,   അഗനികേളചറല  അസനിസനനിലന  ഏകേശകൃത  റക്ടോങന്
ലെനിസന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കണലമന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേക്ടോണന് ലെഭനിച നനികവദനങ്ങള പരനികശക്ടോധനിച്ചു
വരുന.

(സനി)  കകേസുകേളുന കകേക്ടോടെതനി ഉത്തരവകേളുന നനിലെവനിലളതക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോരനിലന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  ഇതന് സനബനനിച പരക്ടോതനികേള ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  
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നബക്ടോര്ഡന് XXI

81 (2429) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്  കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

നബക്ടോര്ഡന്  XXI  ലടഞനിലലപടുത്തനി  (NABARD  XXI  Trench)കൃഷനി
വകുപ്പെനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുള പദ്ധതനികേള ഏലതല്ലക്ടോന; ഓകരക്ടോനന
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

നബക്ടോര്ഡന്  RIDF  Tranche  XXI-ല  ഉളലപ്പെടുത്തനി  കൃഷനി  വകുപ്പെനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദക്ടോനശന അനുബനന കചര്ത്തനിട്ടുണന്.*

പശുക്കലള ബക്ടോധനിച ബ്രുലസകല്ലക്ടോസനിസന് (മക്ടോളട്ടപ്പെനനി) കരക്ടോഗന

82 (2430) ശശ  .   പക്ടോറക്കല അബ്ദുല്ല : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് കൃഷനി
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേരള ലവറ്റെറനിനറനി സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ തനിരുവനിഴെക്ടോനകുന്നനിലലെ ഫക്ടോമനില
ഏതക്ടോനുന പശുക്കളക്കന് ബ്രുലസകല്ലക്ടോസനിസന് (മക്ടോളട്ടപ്പെനനി) പനിടെനിലപടുകേയുണക്ടോകയക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  എത്ര  പശുക്കളക്കക്ടോണന്  മക്ടോളട്ടപ്പെനനി  ബക്ടോധനിചതന്;  എനക്ടോണനിതനിലന
കരക്ടോഗലെക്ഷണങ്ങള;

(സനി)  ഈ  പശുക്കലള  മണ്ണൂത്തനി  ലവറ്റെറനിനറനി  കകേക്ടോകളജനികലെക്കന്  ലകേക്ടോണവരക്ടോനുള
അനുമതനി  കകേന്ദ്ര  മൃഗകക്ഷമ  കബക്ടോര്ഡന്  പനിന്വലെനിക്കുകേയുണക്ടോകയക്ടോ;  എങനില
പനിന്വലെനിക്കക്ടോനുണക്ടോയ സക്ടോഹചരദ്യലമനന്;

(ഡനി)  അനുമതനി  പനിന്വലെനിചതന്  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന്  കബക്ടോര്ഡനികനക്ടോടെന്
ആവശദ്യലപ്പെടുകമക്ടോ;

(ഇ)  ഇലല്ലങനില  മലറ്റെനന്  ബദല  സനവനിധക്ടോനമക്ടോണന്  ഈ  പശുക്കളുലടെ
കേക്ടോരദ്യത്തനില സസശകേരനിക്കുകേ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണക്ടോയനി.

(ബനി) ലതക്ടോണ്ണൂറന് എണ്ണത്തനിനക്ടോണന് മക്ടോളട്ടപ്പെനനി ഇകപ്പെക്ടോള  സനിരശകേരനിചനിട്ടുളതന്.
പശുക്കളനില ഗര്ഭമലെസലന വനദ്യതയുമക്ടോണന് ലെക്ഷണങ്ങള.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(സനി)  പനിന്വലെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  കരക്ടോഗബക്ടോധനിതരക്ടോയ മൃഗങ്ങലള വക്ടോഹനത്തനില
ലകേക്ടോണകപക്ടോകേക്ടോന് കകേന്ദ്ര മൃഗ കക്ഷമ കബക്ടോര്ഡന് അനുവദനിക്കുന്നതല്ല.

(ഡനി) പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടുലവങനിലന അനുമതനി ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

(ഇ)  കരക്ടോഗബക്ടോധനിതരക്ടോയ മൃഗങ്ങലള ശക്ടോസ്ത്രശയ ചട്ടങ്ങളനുസരനിചന്  വനിദഗ്ദ്ധരുലടെ
കമലകനക്ടോട്ടത്തനില ദയക്ടോവധന ലചയന് ഫക്ടോമനില തലന്ന മറവ ലചയനിട്ടുണന്.

ലവളനിയനിടെ വനിസര്ജന മുക്ത സനസക്ടോനന

83  (2431) ശശ  .   ചനിറ്റെയന കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :
ശശ  .   ആര്  .   രക്ടോമചന്ദ്രന് :
ശശ  .   ഇ  .   ലകേ  .  വനിജയന് :
ശശ  .   മുഹമദന് മുഹസനിന് പനി. : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില  എല്ലക്ടോ  വശടുകേളനിലന  ശഫൗചക്ടോലെയന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള
പദ്ധതനി സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) കകേരളത്തനില തുറസക്ടോയ സലെത്തന് മലെവനിസര്ജനന നടെത്തക്ടോത്തതക്ടോയനി
പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  എത്ര  പഞക്ടോയത്തുകേളക്ടോണുളതന്;  മറ്റു  പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ  അവസ
എനക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2016  നവനബര്  ഒകന്നക്ടോടുകൂടെനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ  എല്ലക്ടോ
കുടുനബങ്ങളക്കുന,  2017  മക്ടോര്ചന്  31  ഓടുകൂടെനി  നഗരപ്രകദശത്തുള  എല്ലക്ടോ  കുടുനബങ്ങളക്കുന
ശഫൗചക്ടോലെയസഫൗകേരദ്യന  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഒ.ഡനി.എഫന്.  കേക്ടോമയനിലന
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി സനഘടെനിപ്പെനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 3-10-2016  വലര  739  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളക്ടോണന് തുറസക്ടോയ സലെത്തന്
മലെവനിസര്ജനന  ഒഴെനിവക്ടോക്കനിയതക്ടോയനി  സസയന  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുളതന്.  മറ്റെന്  പഞക്ടോയത്തുകേളനില
പ്രവര്ത്തനന പുകരഗമനിച്ചുവരുന.

ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണന

84 (2432) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഖരമക്ടോലെനിനദ്യ  പ്രശ്നന  കപക്ടോലലെ  തലന്ന  രൂക്ഷമക്ടോയ  മലറ്റെക്ടോരു  വനിഷയമക്ടോയ
പക്ടോസനിക്കുന  ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യവന  നനിര്മക്ടോര്ജനന  ലചയ്യക്ടോന്  എലനങനിലന  പദ്ധതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

851/2019
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(ബനി)  എലനല്ലക്ടോന  ഉകദശദ്യ  ലെക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണന്  പദ്ധതനി  വഴെനി  ടകേവരനിക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  സര്ക്കക്ടോര്
സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളുന ഇലെകകക്ടോണനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളുന
പരനിസനിതനിക്കന്  കകേക്ടോട്ടന  വരക്ടോത്ത നനിലെയനില സനസരനിക്കുകേ എന്ന ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ
സര്ക്കക്ടോര് കശന് കകേരള കേമനനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനലത്ത ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള ഒരു
നനിശ്ചനിത തുകേയന് കശന് കകേരള കേമനനി സസശകേരനിക്കുകേയുന തുടെര്നള പുനര്ചനകമണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കക്ടോയനി  രക്ടോജദ്യത്തനിലന  ഇതരഭക്ടോഗങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അനഗശകൃത
സനഭരണ ശക്ടോലെകേളനികലെയന്  അയയ്ക്കുകേയുന ലചയ്യുന.  പക്ടോസനികേന്  മക്ടോലെനിനദ്യന കശഖരനിക്കുന്നതനിനുന
സനസരനിക്കുന്നതനിനുന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  തലെത്തനില  പക്ടോസനികേന്  ലഷ്രെഡനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  ശുചനിതസമനിഷന്  മുകഖന  സസശകേരനിച്ചുവരുന.
മക്ടോലെനിനദ്യ  പ്രശ്നന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേക്ടോണന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള
ഉറവനിടെ മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണ പദ്ധതനികേളക്ടോണന് പ്രധക്ടോനമക്ടോയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.
കശന്  കകേരള  കേമനനി  മുകഖന  268  ടെണ്  ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  ഇകതവലര
സനസക്ടോനലത്ത  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനിലനനിനന  കശഖരനിക്കുകേയുന,  ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ
സനസരണത്തനിനുന,  പുനനഃചനകമണത്തനിനുന  വനികധയമക്ടോക്കുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.   10-10-2014
മുതല പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടെര്ന വരുന. 1994 -ലലെ കകേരള മുന്സനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി
ആകനിലലെയുന,  2000-ലലെ  മുനനിസനിപ്പെല  കസക്ടോളനിഡന്  കവസന്  (മക്ടോകനജു ലമനന്  ആനന്
ഹക്ടോന്ഡനിലെനിനഗന്)  റളസനിലലെയുന  2016  ലലെ  പക്ടോസനികേന്  കവസന്  മക്ടോകനജു ലമനന്
റളസനിലലെയുന  വദ്യവസകേള  പ്രകേക്ടോരന  ഖരമക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
സനസക്ടോനലത്ത നഗരസഭകേളനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  വരുനണന്.  1994  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി
ആകനിലന ലസക്ഷന്  334  (എ)-യനില വദ്യവസ ലചയനിരനിക്കുന്നതുപ്രകേക്ടോരന  ഉറവനിടെ
മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണത്തനിനക്ടോണന്  നഗരസഭകേള  പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന  നലകേനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുന്നതന്.  അടജവ  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  പുനനഃചനകമണത്തനിനന്  ടകേമക്ടോറുന്നതനിനുന
ആയതനികലെയന്  തരനതനിരനിചന്  സനഭരനിക്കുന്നതനിനുമുള  ലമറ്റെശരനിയല  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള അതക്ടോതന് നഗരസഭകേള ശുചനിതസ മനിഷന് മുകഖന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുനണന്.

(ബനി) . പക്ടോസനിക്കുന ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യവമുളലപ്പെലടെയുള അടജവമക്ടോലെനിനദ്യന വശടുകേളനില
നനിനന സക്ടോപനങ്ങളനില നനിനന കശഖരനിചന് തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി
സനഭരനിചന്  തരനതനിരനിവനടെത്തനി  റശടസകനിനഗന്  ലചയ്യലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്
ടകേമക്ടോറുനലവനറപ്പെക്ടോക്കുകേ.



അനുബനന 947

. പക്ടോസനികേന് കറക്ടോഡന് ടെക്ടോറനിനഗനിനക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുകേ.

. ജനങ്ങളനിലന  പങക്ടോളനികേളനിലന  മക്ടോലെനിനദ്യ  പരനിപക്ടോലെനത്തനിനന്  അനുകൂലെ
മകനക്ടോഭക്ടോവന രൂപശകേരനിക്കുകേ.

കമലപ്പെറഞ്ഞെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വഴെനി പക്ടോസനികേന്,  ഇ-മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള
മുകഖനയുണക്ടോക്കുന്ന  പക്ടോരനിസനിതനികേ  ആകരക്ടോഗദ്യ  പ്രശ്നങ്ങലള
പരമക്ടോവധനി കുറയ്ക്കുവക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്.

(സനി)  2013-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി  കഭദഗതനി  ആകനില   പക്ടോസനികേന്
സഞനികേളുലടെയുന  കേവറുകേളുലടെയുന  നനിയനണവന പക്ടോസനികേന്  മക്ടോലെനിനദ്യന  ടകേകേക്ടോരദ്യന
ലചയ്യലന വദ്യവസ ലചയനിട്ടുണന്.  കകേന്ദ്ര പരനിസനിതനി കേക്ടോലെക്ടോവസ വദ്യതനിയക്ടോന വകുപ്പെന്
പുതനിയ  പക്ടോസനികേന്  കവസന്  മക്ടോകനജു ലമനന്  ചട്ടങ്ങള  2016  മക്ടോര്ചന്  18-നന്
പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.   ഇതനില പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യ പരനിപക്ടോലെനന സനബനനിച
വദ്യക്തമക്ടോയ  നനിര്ദശങ്ങള  പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  ചട്ടലത്ത  അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനി
പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യ പരനിപക്ടോലെനന, നനിയനണന, കമക്ടോണനിറ്റെറനിനഗന്, പരനിശശലെനന, വനിവര
വനിജക്ടോപന  വദ്യക്ടോപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടെങ്ങനിയ  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്കുകവണ  തുടെര്നടെപടെനികേളുന
സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തനില  സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.  15-2-2016-ലലെ  82200/ഡനി.സനി.1/
2014  സര്ക്കക്ടോര് സര്ക്കുലെര് പ്രകേക്ടോരന എല്ലക്ടോ തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലന
ലമറ്റെശരനിയല റനിക്കവറനി ലഫസനിലെനിറ്റെനി സക്ടോപനിക്കണലമന്നന് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണന്.  കശന്
കകേരള  കേമനനി  മുകഖന  ഇ-കവസന്  സമക്ടോഹരനിചന്  റശടസക്കനിള  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി
ടകേമക്ടോറനിവരുന.  ലഷ്രെഡന്  ലചയ  പക്ടോസനികേന്  കറക്ടോഡന്  ടെക്ടോറനിനഗനിനന്  പ്രകയക്ടോജന
ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്  കവണനിയുള  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന്  സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  2037/2016/തസസഭവ  തശയതനി  30-6-2016  പ്രകേക്ടോരന  തകദശ
സസയനഭരണ  ചശഫന്  എഞനിനശയലറ  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  22-5-2016-ലലെ
സര്ക്കക്ടോര് സര്ക്കുലെര് നമര് 19254/ഡനി.സനി.1/2015 തസസഭവ പ്രകേക്ടോരന ഗക്ടോമപ്രകദശ
തലെങ്ങളനിലലെ അടജവ മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള റശടസക്കനിള ലചയ്യുന്നതനിനന് സസശകേരനികക്കണ
നടെപടെനികേളുന  ലമറ്റെശരനിയല  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനികക്കണ  ആവശദ്യകേതയുന
വദ്യക്തമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

ഗക്ടോമ പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ സക്ടോഫന് പക്ടോകറ്റെണ്

 85 (2433) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഗക്ടോമ  പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ  സക്ടോഫന്  പക്ടോകറ്റെണ്  പുതുക്കക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്
ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ എന്ന കേക്ടോരദ്യന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനില  സക്ടോഫന്  പക്ടോകറ്റെണ്  ജനസനഖദ്യ/വക്ടോര്ഡുകേളുലടെ  എണ്ണന
അടെനിസക്ടോനത്തനിലളതക്ടോകണക്ടോ എന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) നനിലെവനിലള സക്ടോഫന് പക്ടോകറ്റെണ് മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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(എ) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(ബനി)  1982-ല  നനിലെവനിലവന്ന  സക്ടോഫന്  പക്ടോകറ്റെണ്  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുന  കേക്ടോലെക്ടോ
കേക്ടോലെങ്ങളനിലലെ  വനിവനിധ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ടകേലക്കക്ടോണ
തശരുമക്ടോനങ്ങളുലടെയുന അടെനിസക്ടോനത്തനിലള  സക്ടോഫന്  പക്ടോകറ്റെണ്  സമ്പ്രദക്ടോയമക്ടോണന്
ഇകപ്പെക്ടോള നനിലെവനിലളതന്.  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില നനിലെവനിലള സക്ടോഫന് പക്ടോകറ്റെണ്
ജനസനഖദ്യ/വക്ടോര്ഡുകേളുലടെ എണ്ണന അടെനിസക്ടോനമക്ടോക്കനിയുളതല്ല.

(സനി)  1982-ല നനിലെവനില വന്ന സക്ടോഫന്  പക്ടോകറ്റെണ് സമ്പ്രദക്ടോയലത്ത തുടെര്ന്നന്
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില തസനികേകേളുലടെ എണ്ണന അനുവദനിക്കുന്നതന് സനബനനിചന്  ടെനി
കേക്ടോലെയളവനില തശരുമക്ടോനന ടകേലക്കക്ടോണനിരുന. പ്രസ്തുത കേക്ടോലെയളവനില ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേലള
നക്ടോലെക്ടോയനി തരനതനിരനിചനിരുന.

(1) ലസഷദ്യല കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന്

(2) ഒന്നക്ടോന കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന്

(3) രണക്ടോന കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന്

(4) മൂന്നക്ടോന കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന്.

പ്രസസ്തുത  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  ടെനി  കേക്ടോലെയളവനില  അനുവദനിച  സക്ടോഫന്
പക്ടോകറ്റെണ് ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

(1) ലസഷദ്യല കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനി - 1

ജൂനനിയര് സൂപ്രണന്/ലഹഡന് കക്ടോര്ക്കന് - 1

കക്ടോര്ക്കന്  - 7

(2) ഒന്നക്ടോന  കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനി - 1

ലഹഡന് കക്ടോര്ക്കന് - 1

കക്ടോര്ക്കന് - 6

(3) രണക്ടോന കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനി - 1

ലഹഡന് കക്ടോര്ക്കന് - 1

കക്ടോര്ക്കന്  - 3  
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(4) മൂന്നക്ടോന കഗഡന് പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനി - 1

ലഹഡന് കക്ടോര്ക്കന് - 1

കക്ടോര്ക്കന്  - 3

പനിന്നശടെന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേലള  ലസഷദ്യല  കഗഡന്,  കലെക്ടോവര്  കഗഡന്
പഞക്ടോയത്തുകേള എനന തുടെര്ന്നന് സനസക്ടോനലത്ത മുഴുവന് ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേലളയുന
ഏകേ  കഗഡന്  പഞക്ടോയത്തുകേളക്ടോയുന  മക്ടോറ്റെനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്.   ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ
കജക്ടോലെനിഭക്ടോരന  അടെനിസക്ടോനമക്ടോക്കനി  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്
കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില  സര്ക്കക്ടോരനില  ലെഭനിച  വനിവനിധ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ കറനിക്കല തസനികേകേളനില വര്ദ്ധന വരുത്തനിയനിട്ടുളതുന 864
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില അസനിസനന് ലസകട്ടറനി തസനികേയുന എല്ലക്ടോ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലന
അക്കഫൗണനന്  തസനികേയുന  അനുവദനിചനിട്ടുളതുമക്ടോണന്.  ഇപ്രകേക്ടോരമുള  സക്ടോഫന്
പക്ടോകറ്റെണുകേളക്ടോണന് ഇകപ്പെക്ടോള ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില നനിലെവനിലളതന്.

തര്ക്കവസ്തുവനില ബനിലഡനിനഗന് ലപര്മനിറ്റെന് നലകേനിയ നടെപടെനി

86 (2434) ശശ  .    കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തനിരുവനനപുരന  നഗരസഭയുലടെ  ഉളര്  കസക്ടോണലെനില  ബനിലഡനിനഗന്
ലപര്മനിറ്റെന് നലകേനിയതു സനബനനിച്ചുള തര്ക്കന നനിലെനനിലക്കുന്ന ലചറുവയല വക്ടോര്ഡനിലലെ ശശ.
രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര്,  സുഭദക്ടോസദനന,  കേകട്ടലെ  നലകേനിയ  UE2/4576/2016,  UE2/
4992/16  എന്നശ നമര് പരക്ടോതനികേളനില നഗരസഭ സസശകേരനിചനിരനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള
എലനല്ലക്ടോലമന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഈ  പരക്ടോതനി  അകനസഷനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എന്നക്ടോണന്
അകനസഷനിചതന്; ആരക്ടോണന് അകനസഷണന നടെത്തനിയതന്; ഇതു സനബനനിചന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
എന്നക്ടോണന് നലകേനിയതന്  ;  പരക്ടോതനിക്കക്ടോരനന് മറുപടെനി നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇല്ലക്ടോലയങനില
കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ലപര്മനിറ്റെന് നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന പുരയനിടെന തര്ക്കഭൂമനിയുന കകേക്ടോടെതനി കകേസന്
നനിലെനനിലക്കുന്നതുന  സക്ടോറ്റെകസക്ടോ  ലമയനിന്റയനിന്  ലചയ്യക്ടോന്  കകേക്ടോടെതനി  ഉത്തരവന്
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതുമക്ടോയ വനിവരന  നഗരസഭ അകനസഷനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
എലനങനിലന  റള  വയകലെഷന്  ഉണക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  തര്ക്ക  പ്രകദശത്തന്  ലതളനിവന്
നശനിപ്പെനിക്കുന്ന  രശതനിയനില  നനിര്മക്ടോണന  നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതു  സനബനനിചന്
ആവലെക്ടോതനിക്കക്ടോരന്  നലകേനിയ  കകേക്ടോടെതനി  ഉത്തരവനിലന  പകേര്പ്പെന്  നഗരസഭ
പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതനിനന് നഗരസഭയുലടെ നനിയമ ലസക്ഷലന നനിയകമക്ടോപകദശന
കതടെനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇല്ലക്ടോലയങനില  കേക്ടോരണന  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ.  കേക്ഷനി  നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന
ലകേട്ടനിടെ  ലപര്മനിറ്റെനിനന്  പക്ടോനനില  പനിശകുളതക്ടോയനി  നഗരസഭയന്  അകനസഷണത്തനില
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കബക്ടോദ്ധദ്യമക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ; ഇതു സനബനനിചന് ടസറ്റെന് ഇന്ലസക്ഷന് നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
പക്ടോനുമക്ടോയനി  ഒത്തുകനക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ആയതു  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  എനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിച്ചു;  റനിടവസ്ഡന് പക്ടോന് കേക്ഷനി നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  എന്നക്ടോണന് നലകേനിയതന്;
ഇതനിലന കകേക്ടോപ്പെനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനന  നനിര്ത്തനി  വയ്ക്കുവക്ടോന്  നഗരസഭ  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
നലകേനിയ ലപര്മനിറ്റെന്  റദന്  ലചയ്യുന്നതനിനന്  നഗരസഭ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കക്ടോത്തതനിലന്റ
കേക്ടോരണന  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ബനലപ്പെട്ട  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്  കുറ്റെകേരമക്ടോയ  അനക്ടോസ
കേക്ടോട്ടനിയതക്ടോയുന  ഇതു  സനബനനിച  ദുരൂഹതയുളതക്ടോയുന  പരക്ടോതനിക്കക്ടോരനന്
സനശയമുളതനിനക്ടോല ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സനഘലത്തലക്കക്ടോണന് അകനസഷണന നടെത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പ്രസ്തുത  പരക്ടോതനികേളനികന്മേല  16-8-2016-ല  എതനിര്  കേക്ഷനിയന്  ലമകമക്ടോ
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  പരക്ടോതനിലയക്കുറനിചന്  സലെപരനികശക്ടോധന  നടെത്തനി  ഓവര്സശയറുന
അസനിസനന് എഞനിനശയറുന 16-8-2016-  ലന 7-9-2016-ലന അകനസഷണ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
നലകേനിയനിട്ടുളതക്ടോണന്. അകനസഷണത്തനിലന തുടെര്നടെപടെനികേള നടെനലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതനിനക്ടോല
പരക്ടോതനിക്കക്ടോരനന് മറുപടെനി നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  കകേസനിലനക്കുറനിചന്  നഗരസഭ  അകനസഷനിചനിട്ടനില്ല.  കേക്ടോരണന  എതനിര്കേക്ഷനിയുലടെ
കപരനില  കകേസന്  നനിലെനനിലക്കുന്ന  കരഖകേള  ഒനന  നഗരസഭയനില  ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.
പ്രസ്തുത ലപര്മനിറ്റെനില റള വയകലെഷന് ഒനന കേലണത്തനിയനിട്ടനില്ല.  എതനിര്കേക്ഷനിയുലടെ
കപരനില  കകേസന്  നനിലെനനിലക്കുന്ന  കരഖകേള  ലെഭനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  നനിയകമക്ടോപകദശന
കതടെനിയനിട്ടനില്ല.  ഓവര്സനിയറുന  അസനിസനന്  എഞനിനശയറുന  സലെപരനികശക്ടോധന
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്. റനിടവസ്ഡന് പക്ടോന് എതനിര് കേക്ഷനി നല്കനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി) പരക്ടോതനിയുലടെ അടെനിസക്ടോനത്തനില അകനസഷണ വനികധയമക്ടോയനി തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി
പണനി നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുവക്ടോന് നഗരസഭ ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ലപര്മനിറ്റെന്  നലകേനിയതനില
റള  വയകലെഷന്  ഇല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  ലപര്മനിറ്റെന്  റദന്  ലചയ്യുന്ന  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടനില്ല.

പ്രവൃത്തനി കമശകേരണ വദ്യവസയനിലള നനിയമനന

87 (2436) ശശ  .    അന്വര്  സക്ടോദത്തന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ
ഗക്ടോമശണ  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനിയുലടെ  സുഗമമക്ടോയ  നടെത്തനിപ്പെനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്
ജശവനക്കക്ടോലര  ഇതര  വകുപ്പുകേളനില  നനിനന  പ്രവൃത്തനി  കമശകേരണ  വദ്യവസയനില
നനിയമനിച്ചു വന്നനിരുന്നതന് നനിര്ത്തല ലചയന് ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) കമല വദ്യവസയനില പഞക്ടോയത്തുകേളനില ജശവനക്കക്ടോലര നനിയമനിക്കുവക്ടോന്
എലനങനിലന തടെസന നനിലെവനിലകണക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ  ഗക്ടോമശണ  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനിയുലടെ  നനിര്വഹണന
ആരനഭനിച ആദദ്യ വര്ഷങ്ങളനില പദ്ധതനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  കനക്ടോണ്  ഗസറ്റെഡന്  ജശവനക്കക്ടോലര  അനനിവക്ടോരദ്യമക്ടോയ
സന്ദര്ഭങ്ങളനില  പ്രവൃത്തനി  കമശകേരണ  വദ്യവസയനില  പദ്ധതനിയുലടെ  ഫുളടടെന-
കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോരക്ടോയനി  നനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനന്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അനുവക്ടോദന
നലകേനിയനിരുന.  എന്നക്ടോല  ഭരണപരവന  സക്ടോകങതനികേവമക്ടോയ  പനിന്തുണക്ടോ  സനവനിധക്ടോനങ്ങള
പഞക്ടോയത്തുകേളനില  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുന  നനിര്ദനിഷ്ട  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില,
പദ്ധതനിയുലടെ ഭരണലചലെവനില ഉളലപ്പെടുത്തനി മനുഷദ്യ വനിഭവകശഷനി പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന്
പഞക്ടോയത്തുകേളക്കന് അനുവക്ടോദന നല്കുകേയുന ലചയനിട്ടുള സക്ടോഹചരദ്യത്തനില ഫുളടടെന-
കകേക്ടോര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോലര  പ്രവൃത്തനി  കമശകേരണ  വദ്യവസയനില  നനികയക്ടോഗനികക്കണതനില്ലക്ടോലയന്നന്
സര്ക്കക്ടോര് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണന്.

പഴെവങ്ങക്ടോടെനി പഞക്ടോയത്തനില ഗദ്യക്ടോസന് അധനിഷനിത കനിമകറ്റെക്ടോറനിയന

88 (2437) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പഴെവങ്ങക്ടോടെനി  പഞക്ടോയത്തന്  കകേന്ദ്രശകേരനിചന്  ഗദ്യക്ടോസന്  അധനിഷനിത  കനിമകറ്റെക്ടോറനിയന
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് ശുചനിതസ മനിഷലന കനതൃതസത്തനില എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന്
സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി എസനികമറ്റെന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  എലനക്ടോലക്ക സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോണന്
ഇവനിലടെ ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതന്; എത്ര രൂപയക്ടോണന് നനിര്മക്ടോണലചലെവന്; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കനിമകറ്റെക്ടോറനിയത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണച്ചുമതലെ  ഏലതങനിലന  കേമനനിലയ
ഏലപ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില കേമനനിയുലടെ കപരുന വനിശദക്ടോനശങ്ങളുന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
ഇത്തരത്തനില  നനിര്മനിക്കുന്ന  കനിമകറ്റെക്ടോറനിയത്തനിലന  നടെത്തനിപ്പെന്  ചുമതലെ  ആര്ക്കക്ടോലണന്നന്
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  കനിമകറ്റെക്ടോറനിയന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  പഞക്ടോയത്തനിലന  സമതപത്രന
ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എന്നക്ടോണന്  ഇതന്  ലെഭനിചതന്;  പഞക്ടോയത്തുമക്ടോയുള  കേരക്ടോറനില  എലനക്ടോലക്ക
നനിബനനകേളക്ടോണന് ഉളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശുചനിതസ മനിഷലന കനതൃതസത്തനില നടെപടെനികേലളക്ടോനന സസശകേരനിചനിട്ടനില്ല.
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(ബനി) പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്. ഫര്ണ്ണസന് റന, വരക്ടോന,
ഗദ്യക്ടോസന് കസക്ടോകറജന് റന,  കകേക്ടോമഫൗണന് വക്ടോള എന്നനിവ ഉളലപ്പെടുന.  140.86 ചതുരശ
മശറ്റെര് വനിസശര്ണ്ണമുള ലകേട്ടനിടെമക്ടോണന് ശ്മശക്ടോനത്തനിനക്ടോയനി നനിര്മനിക്കുന്നതന്.  നനിര്മക്ടോണ
ലചലെവന് 81,20,000 രൂപയക്ടോണന്.

(സനി) കകേക്ടോസന് കഫക്ടോര്ഡന് (ലസനര് ഓഫന് സയന്സന് ആനന് ലടെകകക്ടോളജനി കഫക്ടോര്
ററല  ഡവലെപ്ലമനന്)  തൃശ്ശൂര്  എന്ന  ഏജന്സനി  മുകഖനയക്ടോണന്  ശ്മശക്ടോനന  നനിര്മനിക്കുന്നതന്.
നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  115/2015 -16 നമറക്ടോയനി എഗനിലമനന് വചനിട്ടുളതുന അതനിലന
അടെനിസക്ടോനത്തനില  20%  തുകേ  നലകുന്ന  മുറയന്  പ്രവൃത്തനി  തുടെങ്ങുന്നതുമക്ടോണന്
പദ്ധതനിയുലടെ നടെത്തനിപ്പെന് ചുമതലെ റക്ടോന്നനി-പഴെവങ്ങക്ടോടെനി ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിനക്ടോണന്.

(ഡനി)  റക്ടോന്നനി,  റക്ടോന്നനി  അങ്ങക്ടോടെനി,  ലചറുകകേക്ടോല,  റക്ടോന്നനി  പഴെവങ്ങക്ടോടെനി  എന്നശ
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള  സനയുക്തമക്ടോയനി  റക്ടോന്നനി  പഴെവങ്ങക്ടോടെനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  കമല  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള  പഞക്ടോയത്തന്  ഡയറകര്ക്കന്
തശരുമക്ടോനലമടുത്തന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.  

ലലഹമക്ടോസന് ലലലെറ്റുകേളുന കസക്ടോഡനിയന കവപ്പെര് ലെക്ടോമ്പുകേളുന

89 (2438) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോയനകുളന  നഗരസഭയനില  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില  സക്ടോപനിചനിട്ടുള
ടഹമക്ടോസന് ടലെറ്റുകേളുന കസക്ടോഡനിയന കവപ്പെര് ലെക്ടോമ്പുകേളുന നനിലെവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നനില്ല എന്ന
വസ്തുത ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  ഇതനിലന  കകേടുപക്ടോടുകേള  പരനിഹരനിചന്  പ്രസ്തുത  ടലെറ്റുകേള
പ്രകേക്ടോശനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  കേക്ടോയനകുളന  നഗരസഭയനില  ലലഹമക്ടോസന്  ലലലെറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
Annual Maintenance Contract (AMC) നലകേനിയനിട്ടുണന്. നനിലെവനിലള കസക്ടോഡനിയന കവപ്പെര്
ലെക്ടോമന് മക്ടോറ്റെനി ടെന്യൂബന് ലലലെറ്റുകേള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് പദ്ധതനിക്കന് കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെന്

90 (2439) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലതക്ടോഴെനിലറപ്പു പദ്ധതനിക്കന് സക്ടോമൂഹനികേ പരനികശക്ടോധന (കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെന്)
ആവശദ്യമക്ടോകണക്ടോ;  കകേരളത്തനില  ഇഫൗ  സനവനിധക്ടോനന  ഉകണക്ടോ;  എങനില  എകപ്പെക്ടോള
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയതക്ടോണനിതന്;  ഇലല്ലങനില  ഇതുവലര  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെന്  ആരനഭനിക്കക്ടോത്തതന്
എന്തുലകേക്ടോണക്ടോണന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ;
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(ബനി) കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെന് ആരനഭനിക്കണലമന്നന് കകേന്ദ്രന ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിരുകന്നക്ടോ;
എകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണന് ആവശദ്യലപ്പെട്ടതന്;  വക്ടോക്കക്ടോലെക്ടോകണക്ടോ കരഖക്ടോമൂലെമക്ടോകണക്ടോ ആവശദ്യലപ്പെട്ടതന്;
കരഖക്ടോമൂലെമക്ടോലണങനില പ്രസ്തുത കരഖയുലടെ പകേര്പ്പെന് നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) രക്ടോജദ്യത്തന് കകേരളത്തനില മക്ടോത്രമക്ടോണന് ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് പദ്ധതനിയുലടെ ജനകേശയ
വനിലെയനിരുത്തല ഇല്ലക്ടോത്തതന് എന്നതന് ശരനിയക്ടോകണക്ടോ;  എങനില ഇഫൗ വശഴ്ച  എകപ്പെക്ടോള
പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുന്നതന് എന്നറനിയനിക്കുകമക്ടോ ;

(ഡനി)  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പു  പദ്ധതനിക്കു  സക്ടോമൂഹനികേ  പരനികശക്ടോധന  ആരനഭനിക്കക്ടോത്തതനിനക്ടോല
കകേരളത്തനിനുള  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പു  ഫണന്  കകേന്ദ്രന  തടെകഞ്ഞെക്കുലമന്ന  വക്ടോര്ത്തയുലടെ
നനിജസനിതനി എനക്ടോണന്; ഇതന് സനബനനിച്ചു എലനങനിലന സൂചനകയക്ടോ മുന്നറനിയനികപ്പെക്ടോ
കകേന്ദ്രത്തനില നനിന്നന് കേനിട്ടനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി കദശശയ ഗക്ടോമശണ ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന് നനിയമത്തനിലന വകുപ്പെന്
17(2)  പ്രകേക്ടോരന  എല്ലക്ടോ  പ്രവൃത്തനികേളുന  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെനിനന്  വനികധയമക്ടോകക്കണതക്ടോണന്.
സനസക്ടോനത്തന്  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനിയനിലലെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  2007  മുതല
കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെന് ലചയ്തുവരുന.

(ബനി) കസക്ടോഷദ്യല ഓഡനിറ്റെന് സനവനിധക്ടോനന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
2011-ല  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെന്  ചട്ടങ്ങള  പുറലപ്പെടുവനിചനിരുന.  ചട്ടങ്ങളുലടെ  പകേര്പ്പെന്
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിട്ടുണന്. *

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  പുറലപ്പെടുവനിച  കസക്ടോഷദ്യല  ഒക്ടോഡനിറ്റെന്  ചട്ടങ്ങളക്കനുസൃതമക്ടോയനി
സനസക്ടോനത്തന്  ഒരു  സസതന  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെന്  സനവനിധക്ടോനന  രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനുള
ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  സസതന  കസക്ടോഷദ്യല  ഓഡനിറ്റെന്  സനവനിധക്ടോനന  ഒരു
ലസക്ടോലലസറ്റെനിയക്ടോയനി രൂപശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്.  നനിലെവനില ലസക്ടോലലസറ്റെനിയുലടെ
ഗകവണനിനഗന്  കബക്ടോഡനിയുന  ഡയറകര്  അടെക്കമുള  വനിദഗ്ദ്ധരുലടെ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുന
സനസക്ടോനന പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടുണന്.

(ഡനി) ഇതുസനബനനിചന് എലനങനിലന അറനിയനിപ്പെന് കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനില നനിനന
ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

പനി.എന.എ.ലലവ. ഭവന പദ്ധതനി

91 (2442) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഐ.എ.ടവ.  ഭവന പദ്ധതനിയുലടെ കപരന് മക്ടോറ്റെനി പനി.എന.എ.ടവ.  എന്ന
കപരനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോള  പദ്ധതനിയുലടെ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിലലെ
അപക്ടോകേതകേള സര്ക്കക്ടോര് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(ബനി) ഗക്ടോമസഭകേള തനിരലഞ്ഞെടുത്ത ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ ലെനിസന് ഉണക്ടോയനിട്ടുന, സക്ടോമൂഹദ്യ
സക്ടോമത്തനികേ ജക്ടോതനി സര്കവ ലെനിസനില നനിനന ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള തനിരലഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിലള
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇതന്  പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  സസശകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  നടെപടെനി
എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഉണന്.

(സനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന തശരുമക്ടോനമക്ടോയതനിനക്ടോല പ്രധക്ടോനമനനി ആവക്ടോസന്
കയക്ടോജന  (ഗക്ടോമശണ്)  പദ്ധതനിയുലടെ  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  ലതരലഞ്ഞെടുകക്കണതന്  സക്ടോമൂഹനികേ
സക്ടോമത്തനികേ ജക്ടോതനി ലസന്സസന് ലെനിസന് പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന്. ഇതനിലലെ ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

പനി.എന.ജനി.എസന്.ലലവ. പദ്ധതനി

92 (2444) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  2014  മുതല  പനി.എന.ജനി.എസന്.ടവ.  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനില  നനിനന  നലകേനിയനിട്ടുള  കറക്ടോഡുകേളുലടെ  പട്ടനികേ  കബക്ടോക്കന്
തനിരനിചന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ; ഇവയനില എത്ര കറക്ടോഡുകേളക്കക്ടോണന് ഫണന് അനുവദനിചതന്;

(ബനി)  പനി.എന.ജനി.എസന്.ടവ.  പദ്ധതനിയനില  ഏലതല്ലക്ടോന  കറക്ടോഡുകേള
ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുലണനന  പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുലണനന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  2016-ല റക്ടോന്നനി  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ കറക്ടോഡുകേള സനബനനിച
നനിര്കദശങ്ങള  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില  ഏലതക്ടോലക്ക  ;  ഇവയന്  ഫണനുവദനിക്കക്ടോന്
നടെപടെനികേളക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 2014-നുകശഷന പനി.എന.ജനി.എസന്.ലലവ.  പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനിലനനിനന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനികലെക്കന്  നലകേനിയനിട്ടുള  കറക്ടോഡുകേളുലടെ
കബക്ടോക്കന്  തനിരനിച്ചുള  പട്ടനികേ  ചുവലടെ  കചര്ക്കുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  അനുമതനി
ഇതുവലര ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.
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കമ
നമര്

കബക്ടോക്കന് കറക്ടോഡനിലന കപരന് നശളന (കേനി.മശ)

1 ഇലെന്തൂര് പന്നനിക്കുഴെനി ജനഗ്ഷന് - SNDP
സ്കൂള ജനഗ്ഷന്

1.59

2 കകേക്ടോന്നനി അറ്റെചക്കല ഇഫൗസന്- കേനിഴെക്കുപുറന
കറക്ടോഡന്

2.07

3 മല്ലപ്പെളനി അദനിയല -ലലവപ്പൂര് കറക്ടോഡന് 3.83

4 പറകക്കക്ടോടെന് കേകല്ലത്തു-കേനകേക്കുന്നന്- കുന്നനിടെ
കറക്ടോഡന്

2.1

(ബനി)  പത്തനനതനിട്ട  ജനില്ലയനില  പനി.എന.ജനി.എസന്.ലലവ.  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
8321.39  കകേക്ടോടെനി രൂപ അടെങല തുകേയുന  188.229  കേനി.മശ.  ലലദര്ഘദ്യവന വരുന്ന 41
കറക്ടോഡുകേള ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കറക്ടോഡുകേളുലടെ വനിശദക്ടോനശന അനുബനന  1  ആയനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(സനി) 2016-ല റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലനനിനന ഇനനി ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കസറ്റെന്  ലലെവല സക്ടോന്ഡനിനഗന്  കേമനിറ്റെനിയുലടെ അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി നനിര്കദശനിചനിട്ടുള
കറക്ടോഡുകേളുലടെ പട്ടനികേ ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

കമ
നമര്

കബക്ടോക്കന് കറക്ടോഡനിലന കപരന്

(1) (2) (3)

1 മല്ലപ്പെളനി കുമക്ടോരമനഗലെന-കുളങ്ങര കക്ഷത്രന കറക്ടോഡന്

2 മല്ലപ്പെളനി കജക്കബ്സന് കറക്ടോഡന് (മക്ടോരനകുളന ജനഗ്ഷന് - 
കുളത്തൂര്മൂഴെനി കറക്ടോഡന്)

3 മല്ലപ്പെളനി ലകേക്ടോചനിറ-ശക്ടോസക്ടോനകകേക്ടോയനിക്കല കറക്ടോഡന്

4 റക്ടോന്നനി അമന്കകേക്ടോവനില-ലചമന്കേക്ടോര കറക്ടോഡന്

5 റക്ടോന്നനി അലമുക്കന്-കമക്ടോതനിരവയല കറക്ടോഡന്

6 റക്ടോന്നനി കേട്ടചനിറ-കുടെപ്പെന-തണ്ണനികത്തക്ടോടെന് കറക്ടോഡന് 

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(1) (2) (3)

7 റക്ടോന്നനി നകവക്ടോദയ സ്കുള ജനഗ്ഷന്-കേടെനിമനിന്ചനിറ 
കറക്ടോഡന്

8 റക്ടോന്നനി നകവക്ടോദയ സ്കുള ജനഗ്ഷന്-ലപരുകനനരുവനി
കറക്ടോഡന്

9 റക്ടോന്നനി അരയക്ടോഞ്ഞെനിലെനിമണ്-ജഗതനി കറക്ടോഡന്

10 റക്ടോന്നനി ലവച്ചൂചനിറ -അരയന്പക്ടോറ കറക്ടോഡന്

11 റക്ടോന്നനി കുമനികത്തക്ടോടെന് അരയന്പക്ടോറ കറക്ടോഡന്

12 റക്ടോന്നനി പൂവന് മലെ-മുക്കുഴെനി കറക്ടോഡന്

ബനി.പനി.എല. സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്

93 (2445) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനത്തന്  ഇകപ്പെക്ടോള  ബനി.പനി.എൽ.സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്  നൽകുന്നതനിനന്ഏതന്
ഉകദദ്യക്ടോഗസലനയക്ടോണന്  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളലതന്നന്  അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;  ഏതന്
വര്ഷലത്ത സര്ലവ ലെനിസനിലന അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന് ഇകപ്പെക്ടോള ബനി.പനി.എൽ.
സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന് അനുവദനിക്കുന്നലതന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

സനസക്ടോനത്തന് ഇകപ്പെക്ടോള ബനി.പനി.എല.  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്  നലകുന്നതനിനന്  ഗക്ടോമ
പ്രകദശങ്ങളനില  കബക്ടോക്കന്  ഡവലെപ്ലമനന്  ഓഫശസര്മക്ടോലരയുന  മുന്സനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി/
കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളനില  ഇതനിനക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  മുന്സനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി/കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
ലസകട്ടറനിലയയുന ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. 2009-ലലെ ബനി.പനി.എല. സര്കവ ലെനിസന്
അടെനിസക്ടോനലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന് ബനി.പനി.എല. സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന് അനുവദനിക്കുന്നതന്.

ഡനി.ബനി.റ്റെനി.ലസല മുകഖന കക്ഷമ ലപന്ഷന് വനിതരണന

94 (2446) ശശ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമദന്  കേബശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഡനി.ബനി.റ്റെനി.  ലസല  മുകഖന  പഞക്ടോയത്തന്  കക്ഷമകേക്ടോരദ്യ  സക്ടോന്ഡനിനഗന്
കേമനിറ്റെനികേള  പരനികശക്ടോധനിചന്  വനിതരണന  ലചയനിരുന്ന  കക്ഷമ  ലപന്ഷനുകേള  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുകേലള ഒഴെനിവക്ടോക്കനി സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേലള ഏലപ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
ആയതന് സനബനനിച തശരുമക്ടോനത്തനിലന പകേര്പ്പെന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി) ഏതു വനിധത്തനില ആരു മുകഖനയക്ടോണന് ലപന്ഷന് വനിതരണന ലചയ്യക്ടോന്

ഉകദശനിക്കുന്നതന്;  ആയതനിനന്  പ്രതനിഫലെന  ഉകണക്ടോ;  എങനില എത്ര;  ഏതു ഫണനില

നനിനന ഈ തുകേ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോയനി ഏലതങനിലന തരത്തനില സര്കവ നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഏതന്

ഏജന്സനി മുഖക്ടോനരമക്ടോണന് സര്കവ നടെത്തനിയനിട്ടുളതന്; സര്കവയനില എത്ര ശതമക്ടോനന

ആളുകേള  പലങടുത്തു;  അഭനിപ്രക്ടോയന  പറയക്ടോലത  കപക്ടോയ  ലപന്ഷന്കേക്ടോര്ക്കന്  ഏതു

വനിധത്തനില ലപന്ഷന് നലകുന?

ഉത്തരന

(എ)  ഒക്ടോണകത്തക്ടോടെനുബനനിച്ചുള  ലപന്ഷന്  വനിതരണത്തനില  വശടുകേളനില

ലപന്ഷന്  ലെഭനിക്കണലമന്നന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടവര്ക്കുന  കപക്ടോകസക്ടോഫശസന്  കസവനിനഗ്സന്

ബക്ടോങന്  അക്കഫൗണന്  വനിതരണ  മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയനി  സസശകേരനിചന്  ലപന്ഷന്  മുടെങ്ങനിയനിരുന്നവര്ക്കുന

പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേള മുകഖന ലപന്ഷന് വശടുകേളനില എത്തനിക്കുന്നതനിനന്

നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കക്ഷമലപന്ഷന്  അകപക്ഷകേള  പരനികശക്ടോധനിചന്  പഞക്ടോയത്തനിലന

അനഗശകേക്ടോരത്തനിനക്ടോയനി ശനിപക്ടോര്ശ ലചയ്യുന്നതനിനുള കക്ഷമകേക്ടോരദ്യ സക്ടോനനിനഗന് കേമനിറ്റെനികേളുലടെയുന

അകപക്ഷകേളനില തശരുമക്ടോനലമടുക്കുന്നതനിനുള പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെയുന അധനികേക്ടോരത്തനില മക്ടോറ്റെന

വരുത്തനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി) പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ സനഘങ്ങളനിലലെ ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെയുന ജശവനക്കക്ടോരുലടെയുന

കസവനന ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന്  ലപന്ഷന് വശടുകേളനില എത്തനിക്കുന്ന പദ്ധതനി

നടെപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.  ഇതനികലെയക്ടോയനി  ലപന്ഷന് വനിതരണന നടെത്തുന്ന ജശവനക്കക്ടോരനന് ഒരു

ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവനിനന് ലപന്ഷന് നലകേക്ടോന് 40 രൂപ കമത്തനിലന സഹകേരണ ബക്ടോങനിനന്

10  രൂപ കമത്തനിലന  അനുവദനിക്കുനണന്.  പ്രസ്തുത തുകേ ലപന്ഷന് നലകുന്നതനിനന്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള ഫണനില നനിന്നന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി) ലപന്ഷന് ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസനിലലെ ലതറ്റുകേള കേലണത്തുന്നതനിനുന ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്

ലപന്ഷന്  വശടുകേളനില  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള  ഓപ്ഷന്  സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി

സര്കവ നടെത്തനിയനിരുന.  കുടുനബശശ മനിഷന് മുകഖനയക്ടോണന് സര്കവ നടെത്തനിയതന്.

സര്കവയനില ഇതുവലര 3485386  കപര് ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  സര്കവയനില ഉളലപ്പെടെക്ടോലത

കപക്ടോയവര്ക്കന്  അവര് നനിലെവനില സസശകേരനിചനിട്ടുള വനിതരണ മക്ടോര്ഗ്ഗത്തനിലൂലടെ  2016

ജൂലലലെ മുതല ലസപ്റ്റെനബര് വലരയുള ലപന്ഷന് അനുവദനിചനിട്ടുണന്.
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ബനി.പനി.എല. കേക്ടോര്ഡന് ഉണക്ടോയനിട്ടുന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള
നനികഷധനിക്കലപ്പെടുന്നതനിലനതനിലര നടെപടെനി

95 (2447) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ബനി.പനി.എല.  കുടുനബങ്ങളക്കുള പലെ ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുന ബനി.പനി.എല.
കേക്ടോര്ഡന്  ഉണക്ടോയനിട്ടുന  പഞക്ടോയത്തനിലന  ലെനിസനില  കപരനില്ല  എന്ന  കേക്ടോരണത്തക്ടോല
നനികഷധനിക്കലപ്പെടുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ഇതന് പരനികശക്ടോധനിചന് പരനിഹക്ടോരന കേക്ടോണുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) നനിലെവനിലള ബനി.പനി.എല. പട്ടനികേയനില ഉളലപ്പെടെക്ടോത്തതുന ബനി.പനി.എല.
ആനുകൂലെദ്യത്തനിനന് യഥക്ടോര്തത്തനില അര്ഹതയുലണന്നന് കബക്ടോദ്ധദ്യലപ്പെട്ടതുമക്ടോയ കുടുനബങ്ങളക്കന്
ബനി.പനി.എല.  സക്ടോക്ഷദ്യപത്രന  അനുവദനിക്കക്ടോന്  കബക്ടോക്കന്  ഡവലെപ്ലമനന്  ഓഫശസര്മക്ടോലര
30-9-2015-ലലെ  സ.ഉ.  (ലലകേ)  309/15/ത.സസ.ഭ.വ.  പ്രകേക്ടോരന  ചുമതലെലപ്പെടുത്തനി
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

എന.എല.എ.-യുലടെ ആസനി വനികേസന പദ്ധതനി

96 (2448) ശശ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് തകദശസസയന
ഭരണവന നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന വഖഫന് ഹജന് തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന
മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എന.എല.എ.-യുലടെ  ആസനി  വനികേസന  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന
അസനബനി മണ്ഡലെത്തനില തകദശസസയനഭരണവകുപ്പെനിലന എഞനിനശയറനിനഗന് വനിഭക്ടോഗന
മുഖക്ടോനനിരന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയ പദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏലതല്ലക്ടോന  പ്രവ വൃത്തനികേള  പൂര്ത്തശകേരനിച്ചു  എനന  പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോനുളവയുലടെ
നനിലെവനിലലെ സനിതനിയുന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന.*

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ഭവന നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിച തുകേ അനുവദനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി

97 (2449) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഐ.എ.ടവ. സശമനില ഉളലപ്പെട്ട പട്ടനികേജക്ടോതനി വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ടവരുലടെ
ഭവന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച  തുകേ  എസന്.സനി.  വകുപ്പെനിലനനിനന
ലെഭനിക്കുലമന്നറനിയനിചനിരുനലവങനിലന പ്രസ്തുത തുകേ ഇനനിയുന ലെഭനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോൽ
ആയതന്  അടെനിയനരമക്ടോയനി അനുവദനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ചക്ടോലെക്കുടെനി കബക്ടോക്കന് പഞക്ടോയത്തനിനന് ഈ ഇനത്തനില ലെഭനികക്കണ ഒരു
കകേക്ടോടെനി പതനികനഴെന് ലെക്ഷന രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനന് സര്ക്കക്ടോര് അടെനിയനര നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) തുകേ ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോനുള അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

പക്ടോലെന നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല

98 (2450) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നബക്ടോര്ഡന്  ഫണപകയക്ടോഗനിചന്  അമലെപ്പെക്ടോറ  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനികനയുന
ഒറ്റെപ്പെക്ടോലെന  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനികയയുന  കവര്തനിരനിക്കുന്ന  തനിരുവക്ടോര്ത്തക്കടെവന്  കതക്ടോടെനിനന്
കുറുലകേ  ഇരുകേരകേകളയുന  ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന  ഒരു  പക്ടോലെന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകപ്പെക്ടോസല  'നബക്ടോര്ഡനിനന്'സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പക്ടോലെന നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  എത്ര കകേക്ടോടെനി രൂപ ലചലെവ വരുലമന്നക്ടോണന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പക്ടോലെത്തനിലന  നനിര്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എന്നകത്തക്കന്  ആരനഭനിക്കുവക്ടോന്
കേഴെനിയുന; വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഗക്ടോമ വനികേസന വകുപ്പെനില ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

(ബനി-ഡനി) ബക്ടോധകേമല്ല.
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കക്ഷമ ലപന്ഷന്

99  (T*2451)  ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കക്ഷമ ലപന്ഷന് ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനിലലെ ഇരട്ടനിപ്പെന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കക്ഷമ ലപന്ഷന്കേക്ടോരുലടെ സമഗമക്ടോയ പട്ടനികേ കേക്ടോലെതക്ടോമസന കൂടെക്ടോലത
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  വനിവനിധ കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേളുന കക്ഷമനനിധനി കബക്ടോര്ഡുകേളനില നനിനള
ലപന്ഷനുകേളുന  ലലകേപ്പെറ്റുന്ന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കുള  ലപന്ഷന്  വനിതരണന
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്  മുകഖന  വനിവനിധ
ലപന്ഷനുകേള ലലകേപ്പെറ്റുന്നവരുലടെ സമഗമക്ടോയ ഒരു ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസന് സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനന്
15-8-2016-ലലെ  G.O(MS)  No.324/2016/Fin  പ്രകേക്ടോരന  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവന്
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

ഓപ്പെണ് ഡനിഫനികക്കഷന് ഫശ സനസക്ടോനന

100 (2452) ശശ  .    വനി  .    കജക്ടോയനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സർക്കക്ടോർ,  സനസക്ടോന  സർക്കക്ടോർ,  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള
എന്നനിവ  സനയുക്തമക്ടോയനി  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഓപ്പെൺ  ഡനിഫനികക്കഷൻ  ഫശ
സനസക്ടോനന  (Open  Defecation  Free)  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  കകേരളലത്ത  ഏറ്റെവന
വൃത്തനിയുള സനസക്ടോനമക്ടോയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനന നടെത്തക്ടോന് കപക്ടോകുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനിൽ
പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിക്കു  കവണനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  എത്ര  ഫണന്  നലകേനിയനിട്ടുണന്  എന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കുടെനിശ്ശേനികേ ഇനത്തനില ഫണന് നലകേക്ടോനുകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനില  നനിനന  ഒന്നക്ടോന  ഗഡുവക്ടോയനി  57,01,15,000  രൂപ
അനുവദനിചന് 22-9-2016 -ല ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഒന്നക്ടോന ഗഡു തുകേയക്ടോണന് ഇകപ്പെക്ടോള അനുവദനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുളതന്.

* മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന.
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എല്ലക്ടോ വശടുകേളനിലന കേകസന് സഫൗകേരദ്യന

101 (2453) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേകസന്  ഇല്ലക്ടോത്ത  എത്ര  വശടുകേളുലണന്നക്ടോണന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്;
ഗക്ടോമപ്രകദശത്തുന നഗരങ്ങളനിലന ഇതന് എത്ര വശതലമന്നക്ടോണന് തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുളതന്;

(ബനി)  തുറസക്ടോയ സലെത്തന് മലെമൂത്ര വനിസര്ജനന ഇല്ലക്ടോത്ത സനസക്ടോനമക്ടോയനി
നമ്മുലടെ  സനസക്ടോനലത്ത  മക്ടോറ്റുന്നതനിനന്  എലനല്ലക്ടോന  പദ്ധതനികേളക്ടോണന്  ആസൂത്രണന
ലചയനിട്ടുളതന്;

(സനി)  തശരകദശത്തന് കൂടുതല കേമന്യൂണനിറ്റെനി  കേകസുകേള നനിര്മനിച്ചു നലകുന്ന
കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;

(ഡനി)  എല്ലക്ടോ വശടുകേളനിലന കേകസന് സഫൗകേരദ്യന ഉണക്ടോക്കനി തുറസക്ടോയ സലെത്തന്
മലെമൂത്ര  വനിസര്ജനമനില്ലക്ടോത്ത  സനസക്ടോനമക്ടോയനി  നമ്മുലടെ  സനസക്ടോനലത്ത  മക്ടോറ്റുന്ന
നടെപടെനികേള  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  പ്രകതദ്യകേ  പരനിഗണന
നലകുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശുചനിതസ  മനിഷന്  നടെത്തനിയ  സര്കവ  അനുസരനിചന്  സനസക്ടോനത്തന്
ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനില  175399  വശടുകേളനിലന  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  34578  വശടുകേളനിലമക്ടോണന്
കേകസന് സഫൗകേരദ്യമനില്ലക്ടോത്തതന്.

(ബനി)  കകേരളലത്ത  നവനബര്  1-ാം  തശയതനി  ലവളനിയനിടെലത്ത  വനിസര്ജനന
ഒഴെനിവക്ടോക്കലപ്പെട്ട  (ODF)  സനസക്ടോനമക്ടോയനി പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സര്കവ നടെത്തനി
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയുന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള  പ്രകതദ്യകേ  പദ്ധതനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി ജനില്ലക്ടോ ആസൂത്രണ സമനിതനിയുലടെ അനഗശകേക്ടോരന കനടുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.
പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  കനരനിടുന്ന  പ്രകദശങ്ങള  കേലണത്തനി
അധനികേ  ധനസഹക്ടോയന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനന്  27-8-2016  തശയതനിയനിലലെ  സ.ഉ.
(സക്ടോധക്ടോ)നമര്  2537/16/തസസഭവ  പ്രകേക്ടോരന  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഉകപക്ഷനിക്കലപ്പെട്ട
സസകേക്ടോരദ്യ  എകസറ്റെന്  ലെയങ്ങളനിലലെ  തക്ടോമസക്കക്ടോരക്ടോയ  കുടുനബങ്ങളക്കന്  കടെക്ടോയ് ലലെറ്റെന്  സഫൗകേരദ്യന
ഒരുക്കുന്നതനിനന്  ഗക്ടോര്ഹനികേ  കേകസുകേളുന  വരനികേകസുകേള/കേമന്യൂണനിറ്റെനി  സക്ടോനനിറ്റെറനി
കകേക്ടോനപകകേളുന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളക്കന്  അനുമതനി  നലകേനി
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  നഗരപ്രകദശങ്ങളനില  നനിലെവനിലള  ഇന്സക്ടോനനിട്ടറനി
ലെക്ടോടനിനുകേലള  സക്ടോനനിട്ടറനി  ലെക്ടോടനിനുകേളക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേ,  മകനക്ടോഭക്ടോവ  രൂപശകേരണത്തനിനന്
വനിവര-വനിജക്ടോന-വദ്യക്ടോപന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  പരനിശശലെന  പരനിപക്ടോടെനികേള  തുടെങ്ങനിയവ
നടെത്തുവക്ടോനുള നടെപടെനികേളുന സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനിഗണനയനിലണന്.

(ഡനി) അതനിനക്ടോയുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില നടെനവരുന.
851/2019
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കക്ഷമലപന്ഷനുകേള

102 (T* 2454)  ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കക്ഷമ ലപന്ഷന്കേക്ടോര്ക്കന് ലപന്ഷന് പണമക്ടോയക്ടോകണക്ടോ വശട്ടനില എത്തനിച്ചു
നൽകുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലപന്ഷന്  വശട്ടനില  എത്തനിച്ചു  ലകേക്ടോടുക്കുന്നവര്ക്കന്  പ്രതനിഫലെകമക്ടോ
ഒക്ടോണകററനിയകമക്ടോ  നലകേക്ടോറുകണക്ടോ;  എങനില അതന്  എത്രയക്ടോലണനന ഇതുവലര ഈ
ഇനത്തനില എന്തു തുകേ ലചലെവക്ടോയനിട്ടുലണനന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കക്ഷമലപന്ഷന്കേക്ടോര്ക്കന് ലപന്ഷന് പണമക്ടോയക്ടോണന് വശടുകേളനില എത്തനിച്ചു
നലകുന്നതന്.

(ബനി)  ഒരു  ലപന്ഷന്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവനിനന്  ലപന്ഷന്  വശട്ടനില  എത്തനിചന്
നലകുന്നതനിനന് വനിതരണന നടെത്തുന്നയക്ടോളക്കന്  40  രൂപയുന പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ
ബക്ടോങനിനന്  10 രൂപയുന എന്ന കമത്തനില അനുവദനിചന് നലകുനണന്. ഈ ഇനത്തനില
ഇതുവലര 6,72,67,650 രൂപ ലചലെവക്ടോയനിട്ടുണന്.

വനികേസന അകതക്ടോറ്റെനികേള

103 (2455) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) സനസക്ടോനത്തന് എത്ര വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനികേളക്ടോണന് നനിലെവനിലളലതനന അവ
ഏലതക്ടോലക്കയക്ടോലണനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനികേസന  അകതക്ടോറനിറ്റെനികേളക്കു  കേശഴെനില  നടെനവരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) പ്രസസ്തുത പ്രവര്ത്തനികേളക്കക്ടോവശദ്യമക്ടോയ മൂലെധന സമക്ടോഹരണന എങ്ങലനയക്ടോലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 7 വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനികേള നനിലെവനിലണന്.

* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന.

851/2019
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(i) തനിരുവനനപുരന വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനി (TRIDA)

(ii) ലകേക്ടോല്ലന വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനി (KDA)

(iii) വനിശക്ടോലെ ലകേക്ടോചനി വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനി (GCDA)

(iv) കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ലകേക്ടോചനി വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനി (CDA)

(v) കഗക്ടോശശ  ദസശപന് വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനി (GIDA)

(vi) തൃശ്ശൂര് വനികേസന അകതക്ടോറനിറ്റെനി ( TDA)

(vii) വള്ളുവനക്ടോടെന് ഇന്ഫക്ടോസ്ട്രക്ചര് വനികേസന   അകതക്ടോറനിറ്റെനി (VIDA)

(ബനി) അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര്  നലകുന്ന  ഫണന  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ  തനതന്  ഫണന
ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനിയക്ടോണന് പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.

തകദശഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ സക്ടോകങതനികേ വനിഭക്ടോഗന  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ
ഒഴെനിവകേള

104 (2456) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിലലെ  തകദശ  ഭരണസക്ടോപനങ്ങളനില  സക്ടോകങതനികേ  വനിഭക്ടോഗന
ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  വനിവനിധ  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞ  കേനിടെക്കുന്നതുമൂലെന  എന.എല.എ.  ഫണന്,
മണ്ഡലെന  ആസനി  വനികേസന  ഫണന്,  തകദശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണ
പ്രവൃത്തനികേള  എന്നനിവ  യഥക്ടോസമയന  ഏലറ്റെടുത്തന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  പ്രയക്ടോസന
കനരനിടുന്നതനിനക്ടോല  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തുന്നതനിനന്  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  അസനിസനന്  എഞനിനശയര്,  ഒന്നക്ടോന  തരന  ഓവര്സനിയര്,
രണക്ടോന   തരന  ഓവര്സനിയര്,  മൂന്നക്ടോനതരന  ഓവര്സനിയര്  എന്നശ  തസനികേകേളനിലലെ
ഒഴെനിവകേള പബനികേന് സര്വശസന് കേമശഷനന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലചയനിട്ടുണന്. ഇതനില മൂന്നക്ടോനതരന
ഓവര്സനിയറുലടെ ഒഴെനിലകേയുള തസനികേകേളനികലെയന്  നനിയമനത്തനിനുള പനി.എസന്.സനി.
ലെനിസന്  ഉടെന് നനിലെവനില വരുലമന്നക്ടോണന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  മൂന്നക്ടോനതരന  ഓവര്സനിയര്മക്ടോരുലടെ
ഒഴെനിവകേള  എനകപക്ടോയ്ലമനന്  എകന്കചഞന്  മുകഖനകയക്ടോ  ദനിവസകവതനക്ടോടെനിസക്ടോ
നത്തനികലെക്ടോ  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  നനികേത്തുന്നതനിനുള  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുമുണന്.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെനിലന പദ്ധതനി വനിഹനിതന

105 (2457) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെയളവനില  തകദശ  സസയന  ഭരണ  വകുപ്പെനിലന
പദ്ധതനി  ലചലെവന്  വളലര  കുറഞ്ഞെനിരുന്നതക്ടോയനി  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
വനിശദ വനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെയളവനില,  എല്ലക്ടോ വര്ഷവന മക്ടോര്ചന്  31  വലര
കേക്ടോത്തു  നനിലക്കക്ടോലത  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷക്ടോവസക്ടോനത്തനിനു  മുന്പന്  തലന്ന  പദ്ധതനി
വനിഹനിതന പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ലചലെവഴെനിക്കുന്നതനിനന് കേര്മ പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ;
എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി) 2-6-2012-ലലെ സര്ക്കുലെര് നമര്  31/12/ഫനിന്.  പ്രകേക്ടോരന സക്ടോമത്തനികേ
വര്ഷക്ടോവസക്ടോനത്തനില  പദ്ധതനി  പണന  കൂടുതല  ലചലെവഴെനിക്കുന്നതന്  ഒഴെനിവക്ടോക്കക്ടോന്
നനിലെവനില വദ്യവസയുണന്.

ഇന്ദനിര ആവക്ടോസന് കയക്ടോജന ഭവന പദ്ധതനി

106 (2458)  ശശമതനി പനി  .    അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  2013-14,  2014-15,  2015-16 സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില  ഇന്ദനിര
ആവക്ടോസന് കയക്ടോജന ഭവന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുള വശടുകേളുലടെ എണ്ണന
ജനില്ല തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  വശടുകേള  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോലത  വരുന്നതനിലന  കേക്ടോരണങ്ങള
എലനല്ലക്ടോമക്ടോണന്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വശടുകേളുലടെ  നനിര്മക്ടോണന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന?

ഉത്തരന

(എ)  2013-14,  2014-15,  2015-16  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില  ഇന്ദനിര
ആവക്ടോസന് കയക്ടോജന ഭവന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുള വശടുകേളുലടെ എണ്ണന
ജനില്ല തനിരനിചന് ചുവലടെ ലകേക്ടോടുക്കുന:
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കമ
നമര്

ജനില്ലയുലടെ കപരന് വര്ഷന

2013-14 2014-15 2015-16

1 തനിരുവനനപുരന 130 403 1756

2 ലകേക്ടോല്ലന 217 538 2069

3 പത്തനനതനിട്ട 165 279 971

4 ആലെപ്പുഴെ 181 312 1734

5 കകേക്ടോട്ടയന 71 135 1248

6 ഇടുക്കനി 137 469 2086

7 എറണക്ടോകുളന 118 243 1398

8 തൃശ്ശൂര് 254 449 1771

9 പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് 296 1033 3329

10 മലെപ്പുറന 408 639 3131

11 കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് 604 1414 3024

12 വയനക്ടോടെന് 450 947 2072

13 കേണ്ണൂര് 365 852 2527

14 കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് 366 946 1938

ആലകേ 3762 8659 29054

(ബനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന വകുപ്പുകേളനിലനനിനന  2015-16
വര്ഷന അധനികേ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി  ഒരു ലെക്ഷന രൂപ  കമത്തനില നലകേക്ടോനുള തുകേ
ലെഭനിചനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതന് ഒരു പ്രധക്ടോന കേക്ടോരണമക്ടോണന്. ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ
സക്ടോമത്തനികേ പ്രശ്നങ്ങളുന കരക്ടോഗക്ടോവസയുന കേക്ടോരണന പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്ത വശടുകേളുമുണന്.
കൂടെക്ടോലത സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് അധനികേ വനിഹനിതമക്ടോയനി  50,000  രൂപ കമത്തനില
അനുവദനികക്കണ തുകേ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന ലെഭനിക്കക്ടോത്തതുന മലറ്റെക്ടോരു കേക്ടോരണമക്ടോണന്.

(സനി)  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളനില  നനിനന  2015-16  വര്ഷന
അധനികേ ധനസഹക്ടോയമക്ടോയനി ഒരു ലെക്ഷന രൂപക്ടോ കമത്തനില ലെഭനിക്കക്ടോനുള തുകേയന് ടെനി
വകുപ്പുകേളക്കന് കേത്തന് നലകേനിയനിട്ടുണന്. പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുള വശടുകേള പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന്
കബക്ടോക്കന് പഞക്ടോയത്തുകേള വഴെനി ഊര്ജനിത നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്. ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ
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വദ്യക്തനിപരമക്ടോയ പ്രശ്നങ്ങളക്ടോല ദശര്ഘകേക്ടോലെമക്ടോയനി മുടെങ്ങനിക്കനിടെക്കുന്ന വശടുകേള സന്നദ്ധ
സനഘടെനകേളുലടെ കസവനന ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചനിട്ടുണന്. കബക്ടോക്കന്/ജനില്ലക്ടോതലെത്തനില പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോനുള  എല്ലക്ടോ വശടുകേളുന
പരനികശക്ടോധനിചന് നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുണന്. 

അരൂര് കപക്ടോലെശസന് കസഷന് നനിര്മക്ടോണന

107 (2459) ശശ  .    എ  .    എന  .    ആരനിഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  അരൂര്  കപക്ടോലെശസന്  കസഷന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  അരൂര്  പഞക്ടോയത്തനിലന
ടകേവശമുള സലെന ആഭദ്യനര വകുപ്പെനിനന് ടകേമക്ടോറുന്നതന് സനബനനിചന് നടെപടെനികേള
എന  മുതലക്കക്ടോണന്  ആരനഭനിചതന്;  എലനല്ലക്ടോന  കരഖകേളക്ടോണന്  ഇതന്  സനബനനിചന്
സമര്പ്പെനികക്കണനിയനിരുന്നതന്;

(ബനി) അപ്രകേക്ടോരന എലനല്ലക്ടോന കരഖകേള സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്;  ഇതന് സനബനനിചന്
എത്ര കേത്തുകേളുന മറുപടെനികേളുന വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തമനില ഇതനികനക്ടോടെകേന നടെത്തനി;
ഇനനി  എലനല്ലക്ടോന  കരഖകേള  നലകേനിയക്ടോലെക്ടോണന്  ടെനി  സലെന  ആഭദ്യനര  വകുപ്പെനിനന്
ടകേമക്ടോറക്ടോനക്ടോവകേ; ആയതനിനന് എത്ര സമയന കൂടെനി കവണനി വരുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത സലെന ആഭദ്യനര വകുപ്പെനിനന്  ടകേമക്ടോറനി  കപക്ടോലെശസന്  കസഷന്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള അടെനിയനരമക്ടോയനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  അരൂര്  കപക്ടോലെശസന്  കസഷന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനക്ടോയനി  ആഭദ്യനര
വകുപ്പെനിനന്  സലെന  ലലകേമക്ടോറുന്നതന്  സനബനനിച  നടെപടെനികേള  തകദശസസയനഭരണ
വകുപ്പെനില  ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല.  സനസക്ടോന   കപക്ടോലെശസന്  കമധക്ടോവനിയുലടെ  1-8-2011-ലലെ
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില ആഭദ്യനര വകുപ്പെനില നടെപടെനികേള ആരനഭനിചതക്ടോയനി
വനിവരന  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ബനി.റ്റെനി.ആര്.  പ്രകേക്ടോരന  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  കുളന-പുറകമക്ടോക്കക്ടോണന്.
ലനലവയല തണ്ണശര്ത്തടെ നനിയമപ്രകേക്ടോരന പ്രസസ്തുത ഭൂമനി പരനിവര്ത്തനലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് കൃഷനി
വകുപ്പെനിലന അനുമതനി റവനന്യൂ വകുപ്പെനിനന് ലെഭനിചനിട്ടുണന്. ഭൂമനി ലലകേമക്ടോറ്റെ നനിര്കദശന ലെക്ടോനന്
റവനന്യൂ കേമശഷണറനില നനിനന ലെഭദ്യമക്ടോകകേണതക്ടോയനിട്ടുണന്. ആയതന് ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന മുറയന്
റവനന്യൂ  വകുപ്പെന്  ഈ  വനിഷയത്തനില  തുടെര്നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോലണന്നന്
അറനിയനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെനിനന്  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല ലെഭനിക്കുന്ന മുറയന്  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തനിലന ശനിപക്ടോര്ശ കൂടെനി കേണക്കനിലലെടുത്തന് തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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രക്ടോജശവന് ഗക്ടോനനി പഞക്ടോയത്തന് സശക്ടോക്തശകേരണ് അഭനിയക്ടോന് പദ്ധതനി

108 (2460) ശശ  .   എ  .   പ്രദശപ്കുമക്ടോര് :
ശശ  .   ലജയനിനസന് മക്ടോതദ്യു :
ശശ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെയുന,  ഗക്ടോമസഭകേളുലടെയുന  കേക്ടോരദ്യകശഷനി  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
രക്ടോജശവന് ഗക്ടോനനി പഞക്ടോയത്തന് സശക്ടോക്തശകേരണ് അഭനിയക്ടോന് (ആര്.ജനി.പനി.എസന്.എ.)
എന്ന പദ്ധതനി സനസക്ടോനത്തന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയുലടെ  ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങള  എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ടെനി പദ്ധതനിയുലടെ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതന എത്ര ശതമക്ടോനമക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെയുന ഗക്ടോമസഭകേളുലടെയുന കേക്ടോരദ്യകശഷനി വര്ദ്ധനവനിനുന
ശക്ടോക്തശകേരണത്തനിനുന അതുവഴെനി ജനക്ടോധനിപതദ്യ വനികകേന്ദ്രശകേരണത്തനിനുന പഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ
ജനകേശയ  പങക്ടോളനിത്തവന  ഉത്തരവക്ടോദനിതസവന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ആര്.ജനി.പനി.എസന്.എ.
എന്ന കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി ലെക്ഷദ്യമനിടുന.

(സനി)  2015-16  വലര കകേന്ദ്രവനിഹനിതന  75  ശതമക്ടോനന ആയനിരുന. 2016-17
മുതല  ഈ  പദ്ധതനി  രക്ടോഷ്ട്രശയ  ഗക്ടോമ  സസരക്ടോജന്  അഭനിയക്ടോന്  (ആര്.ജനി.എസന്.എ.)
എന്നക്ടോക്കനി  പുനരക്ടോവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനിലന  കകേന്ദ്ര  സനസക്ടോന  വനിഹനിതലത്തക്കുറനിച്ചുള
നനിര്കദശങ്ങള ഇതുവലര ലെഭനിചനിട്ടനില്ല. 

ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്, തണ്ണശര്ത്തടെ നനിയമവദ്യവസകേള കേക്ടോരണന
അനുമതനി ലെഭനിക്കക്ടോത്ത അകപക്ഷകേള

109 (2461) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  2  നഗരസഭകേള  ഉളലപ്പെലടെ  വനിവനിധ
തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനില  ഡക്ടോറ്റെക്ടോ  ബക്ടോങന്,  തണ്ണശര്തടെ  നനിയമന  എന്നനിവയനിലലെ
വദ്യവസകേള  കേക്ടോരണന  വശടെന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  അനുമതനി  ലെഭനിക്കക്ടോത്ത/അനുമതനി
നലകേക്ടോത്ത  എത്ര  കപരുണന്;  വനിശദമക്ടോയനി  കപരന്  വനിവരന  സഹനിതന  പട്ടനികേ
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  2011  മുതല  നക്ടോളനിതുവലര  ഇഫൗ  നനിയമത്തനിലന്റ  അടെനിസക്ടോനത്തനില
എത്ര  കപരുലടെ  അകപക്ഷകേള  ബനലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനില
നനിന്നന്  നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന;  വനിശദമക്ടോയനി  കപരന്,  വനിലെക്ടോസന  എന്നനിവ  സഹനിതന
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) 19-4-2016-ലലെ  130/ആര്.എ.1/16/തസസഭവ.  നമര് സര്ക്കുലെര് വന്നതനിനു
കശഷന  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  നഗരസഭയനില  അകപക്ഷകേലളക്ടോനന  സസശകേരനിചനിട്ടനില്ല.  പകയ്യക്ടോളനി
നഗരസഭയനില  ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്  തണ്ണശര്ത്തടെ  നനിയമന  എന്നനിവയനിലലെ  വദ്യവസകേള
കേക്ടോരണന വശടെന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അനുമതനി ലെഭനിക്കക്ടോത്ത/നലകേക്ടോത്ത  45  കപരുണന്.
കപരുവനിവരങ്ങള അനുബനന  'എ'* ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ
ലചകങ്ങക്ടോട്ടുകേക്ടോവന്,  തനിലക്കക്ടോടെനി,  മൂടെക്ടോടെനി,  കചമകഞരനി  എന്നശ  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില
ഡക്ടോറ്റെക്ടോബക്ടോങന്,  തണ്ണശര്ത്തടെ  നനിയമന  എന്നനിവയനിലലെ  വദ്യവസകേള  കേക്ടോരണന  വശടെന്
നനിര്മക്ടോണത്തനിനന് അനുമതനി ലെഭനിക്കക്ടോത്ത/നലകേക്ടോത്ത 55 കപരുണന്. കപരുവനിവരങ്ങള
അനുബനന 'ബനി'* ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  2011  മുതല  നക്ടോളനിതുവലര  ഈ  നനിയമത്തനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില
ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  നഗരസഭയനില  86  കപരുലടെയുന  പകയ്യക്ടോളനി  നഗരസഭയനില  27
കപരുലടെയുന അകപക്ഷകേള നനിരക്ടോകേരനിചനിട്ടുണന്. വനിശദമക്ടോയ കപരന്, വനിലെക്ടോസന എന്നനിവ
അനുബനന  'സനി'*  ആയനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  2011  മുതല  നക്ടോളനിതുവലര  മൂടെക്ടോടെനി
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  3  കപരുലടെയുന  കചമകഞരനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  17  കപരുലടെയുന
അകപക്ഷകേള നനിരസനിചനിട്ടുണന്.  വനിശദമക്ടോയ കപരന്,  വനിലെക്ടോസന എന്നനിവ അനുബനന
'ഡനി'  ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണന്.*  കചകങ്ങക്ടോട്ടുകേക്ടോവന്,  തനികക്കക്ടോടെനി ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില
അകപക്ഷകേലളക്ടോനന നനിരക്ടോകേരനിചനിട്ടനില്ല.

തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ മുന് അനഗങ്ങളക്കന് ലപന്ഷന്

110 (2462) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  മുന്
അനഗങ്ങളക്കന്  ലപന്ഷന്  നലകുന്നതനിനന്  ഗവണ്ലമനനിനന്  പദ്ധതനിയുകണക്ടോ;  എന്നന്
മുതലളവര്ക്കന് ലപന്ഷന് നല്കുന്നതനിനക്ടോണന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകേ;

(ബനി)  ഇതനികലെക്കക്ടോയനി  ഗവണ്ലമനന്  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
ഇതനിനക്ടോയനി എത്ര തുകേ കവണനിവരുലമന്നന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനന്  നനിശ്ചനിത കേക്ടോലെക്ടോവധനി  പൂര്ത്തശകേരനികക്കണതുകണക്ടോ;
ഇതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് വസ്തുതക്ടോകനസഷണന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(ബനി&സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ മുന് ലമമര്മക്ടോര്ക്കന് ലപന്ഷന്

111 (2463) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  മുന്  ലമമര്മക്ടോര്ക്കന്  ലപന്ഷന്
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര്  പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; മുന് അനഗങ്ങളുലടെ കക്ഷമന
കേണക്കനിലലെടുത്തന് എലനങനിലന പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനില വക്ടോങ്ങനിയ ലെക്ഷസറനി വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ
കേണക്കന്

112 (2464) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  ആവശദ്യങ്ങളക്കന്  ലെക്ഷസറനി
വക്ടോഹനങ്ങള വക്ടോങ്ങുന്നതന് സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് 15 ലെക്ഷത്തനില കൂടുതല വനിലെ വരുന്ന
എത്ര  വക്ടോഹനങ്ങള  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനില  വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണന്;  ഈ
തകദശ സസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള ഏലതല്ലക്ടോമക്ടോണന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) ഈ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് ലെക്ഷസറനി വക്ടോഹനങ്ങള വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന് സര്ക്കക്ടോര്
പ്രകതദ്യകേമക്ടോയനി ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചന് നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  നനിലെവനിലള  സര്ക്കക്ടോര്  ഈ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  ആവശദ്യങ്ങളക്കന്  വക്ടോഹനന
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന് ഏലതങനിലന മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള ഏര്ലപ്പെടുത്തക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) 15  ലെക്ഷത്തനില കൂടുതല വനിലെയുള വക്ടോഹനങ്ങള വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുളതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

(ഡനി) മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള നനിശ്ചയനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യത്തനില തശരുമക്ടോനമക്ടോയനിട്ടനില്ല.
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തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് കദക്ടോഷകേരമക്ടോയ മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങള

113 (2465) ശശ  .    കജക്ടോര്ജന് എന  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശ സസയന ഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോള നലകുന്ന
മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങളമൂലെന,  അവയന്  സസതനമക്ടോയനി  പദ്ധതനികേളക്ടോവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനന്
തടെസങ്ങള കനരനിടുന്ന കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) വക്ടോര്ഷനികേ പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോള വദ്യതദ്യസ കമഖലെകേളക്കന് നനിശ്ചനിത
ശതമക്ടോനന  നശക്കനി ലവക്കണന എന്ന മക്ടോര്ഗ്ഗ  നനിര്കദശനമൂലെന  സസതന പദ്ധതനികേള
ഏലറ്റെടുക്കക്ടോന്  കേഴെനി  യക്ടോത്തതന്,  'സസയന  ഭരണന'  എന്ന  പദവനിക്കന്  തടെസന
നനിലക്കുന്നതക്ടോകേയക്ടോല അതന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  സനസക്ടോനത്തനിലന ലപക്ടോതുവക്ടോയ വനികേസന മുന്ഗണനകേള മുന്നനിര്ത്തനിയക്ടോണന്
തകദശസസയനഭരണ  വകുപ്പെന്  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുകമക്ടോള  വദ്യതദ്യസ  കമഖലെകേളക്കന്
നനിശ്ചനിത  ശതമക്ടോനന  നശക്കനിവയണലമന്നന്  വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുളതന്.  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളക്കന്  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന്  നലകേനിയനിട്ടുള  മക്ടോര്ഗ്ഗനനിര്കദശങ്ങളനില
ഉളലപ്പെടുന്ന  കപ്രക്ടോജക്ടുകേള  ഏലറ്റെടുത്തന്  സക്ടോപനങ്ങളക്കുതലന്ന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
കൂടെക്ടോലത  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖകേളനില  ഉളലപ്പെടെക്ടോത്ത  പദ്ധതനികേള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  അനുവക്ടോദകത്തക്ടോലടെ
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് ഏലറ്റെടുക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

ലതരുവന് നക്ടോയളുലടെ ശലെദ്യന

114 (2466) ലപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദന്  ഹുടസന്  തങ്ങള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ലതരുവന്  നക്ടോയളുലടെ  ശലെദ്യന  കേക്ടോരണമുണക്ടോയ  അപകേടെങ്ങളുലടെ
എണ്ണന എത്ര;  ഇതനില ലലസക്കനിള യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുണക്ടോയ അപകേടെന  എത്ര;  എത്ര
കപര് മരണലപ്പെട്ടു;വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  ലലസക്കനിള  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന്  ലതരുവന്  നക്ടോയള  മൂലെമുണക്ടോയ
അപകേടെങ്ങള എത്ര; എത്ര കപര് മരണലപ്പെട്ടു; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ ;
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(സനി)  ലതരുവന്  നക്ടോയളുലടെ  കേടെനികയറ്റെന്  2016-ല  മരനിചവരുലടെ  ആലകേ എണ്ണന
എത്ര;  ഇവര്ക്കന്  സര്ക്കക്ടോര്  നലകേനിയ  ധനസഹക്ടോയന  സനബനനിചന്  വദ്യക്തമക്ടോയ
വനിവരന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലതരുവന് നക്ടോയളുലടെ കേടെനികയറ്റെന്  ചനികേനിതയനില കേഴെനിയുന്നവരുലടെ വനിവരന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  ഇതനില സര്ക്കക്ടോര് ആശുപത്രനിയനില അഡനിറ്റെന്  ലചയവരുലടെ വനിവരന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  സസകേക്ടോരദ്യ ആശുപത്രനിയനില ചനികേനിതയനില കേഴെനിയുന്നവരുലടെ വനിവരന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ; വനിശദമക്ടോയ വനിവരന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലതരുവന് നക്ടോയളുലടെ ശലെദ്യനമൂലെന  752  അപകേടെങ്ങളുണക്ടോയതക്ടോയനി വനിവരന
ലെഭചനിട്ടുണന്.  ആയതനില 234 ടസക്കനിള യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന് അപകേടെന സനഭവനിചനിട്ടുണന്.
ആളപക്ടോയലമക്ടോനനതലന്ന സനഭവനിചതക്ടോയനി വനിവരന സര്ക്കക്ടോരനിനന് ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  ലതരുവന്  നക്ടോയളുലടെ  ശലെദ്യനമൂലെന  317  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  ടസക്കനിള  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന്
അപകേടെന സനഭവനിചതക്ടോയനി വനിവരന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ആളപക്ടോയലമക്ടോനന തലന്ന സനഭവനിചതക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോരനിനന് വനിവരന ലെഭനിചനിട്ടനില്ല.

(സനി)  ലതരുവന്  നക്ടോയളുലടെ  കേടെനികയറ്റെന്  2016-ല  9  കപര്  മരണമടെഞ്ഞെതക്ടോയനി
വനിവരന  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനില  തനിരുവനനപുരന  ജനില്ലയനില  കേരുനകുളന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില
ലതരുവന് നക്ടോയളുലടെ കേടെനികയറ്റെന് ജശവന് നഷ്ടലപ്പെട്ട വശട്ടമയക്ടോയ ശശമതനി ശനിലൂവമയുലടെ
കുടുനബത്തനിനന്  5  ലെക്ഷന  രൂപ  ധനസഹക്ടോയന  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  അടെനിയനര
സഹക്ടോയമക്ടോയനി 10,000 രൂപ നലകേനിയനിരുന.

(ഡനി) വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലലഹലടെകേന് ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങള സക്ടോപനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി

115 (2467) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശസസയനഭരണ  വകുപ്പെനിലന  കമലകനക്ടോട്ടത്തനില,  കകേരളത്തനിലലെ
വനിവനിധ കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളനിലന,  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനികേളനിലന,  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലന
പഠനന നടെത്തനി,  ജനങ്ങളക്കന്  അതദ്യനക്ടോകപക്ഷനിതമക്ടോയുള ടഹലടെകേന്  ശഫൗചക്ടോലെയ
സഫൗകേരദ്യന ഒരുക്കുവക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കകേരളത്തനില  അകങ്ങക്ടോളമനികങ്ങക്ടോളന  യക്ടോത്ര  ലചയ്യുന്ന  ആളക്കക്ടോരുലടെ
സഫൗകേരദ്യന കേണക്കക്ടോക്കനി വഴെനികയക്ടോരങ്ങളനില (കസറ്റെന് ടഹകവ, നക്ടോഷണല ടഹകവ,
ഗക്ടോമശണ കറക്ടോഡുകേള- മുതലെക്ടോയ സലെങ്ങളനില) ലപക്ടോതു ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങള സക്ടോപനിചന്
കകേരളന മക്ടോലെനിനദ്യ മുക്തമക്ടോക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
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(സനി)  കകേരളത്തനില അകങ്ങക്ടോളമനികങ്ങക്ടോളന യക്ടോത്ര ലചയ്യുന്നവര്  (ആണ്,ലപണ്

കുട്ടനികേള  ഉളലപ്പെലടെ)  ലപക്ടോതു  ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങളുലടെ  അഭക്ടോവനമൂലെന  വഴെനികയക്ടോരങ്ങളനില

തുറസക്ടോയ  സലെത്തന്  മലെമൂത്ര  വനിസര്ജനന  നടെത്തുവക്ടോന്  നനിര്ബനനിതരക്ടോകുന്നതന്

ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  വഴെനികയക്ടോര  ശഫൗചക്ടോലെയത്തനിലന  പ്രധക്ടോനദ്യന  മനസനിലെക്ടോക്കനി  ആയതന്

സക്ടോപനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  അവശദ്യ  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  ഉറപ്പെക്ടോക്കനി  വൃത്തനിയുന  ലവടെനിപ്പുമുള  ലപക്ടോതു

ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനുള ഉത്തരവക്ടോദനിതസന നനിലെവനില മുനനിസനിപ്പെല കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,

മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി, ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള എന്നനിവയക്ടോണന്.

(ബനി)  യുക്തവന  സഫൗകേരദ്യപ്രദവമക്ടോയ  സലെങ്ങളനില  കവണത്ര  ലപക്ടോതുകേകസുകേള

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുന  പരനിപക്ടോലെനിക്കുകേയുന  ലചകയ്യണതന്  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ

ഉത്തരവക്ടോദനിതസമക്ടോണന്.

(സനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  സസചന്  ഭക്ടോരതന്  മനിഷലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ശുചനിതസമനിഷന്  മുകഖന  ലപക്ടോതു

ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങള സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

സനിനനിമക്ടോ തനികയറ്റെറുകേളനില നടെക്കുന്ന നനികുതനി ലവട്ടനിപ്പെന്

116 (2468) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത സനിനനിമക്ടോ തനികയറ്റെറുകേളനില നടെക്കുന്ന നനികുതനി ലവട്ടനിപ്പെന്

തടെയുവക്ടോന് ഫലെപ്രദമക്ടോയ സനവനിധക്ടോനന എന്ന നനിലെയനില ഇ-ടെനിക്കറ്റെനിനഗന് സനവനിധക്ടോനന

നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;

(ബനി)  ഉലണങനില  ഇതനിനക്ടോയനി  ഇതുവലരയുന  സസശകേരനിചനിട്ടുള  നടെപടെനികേള

എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന് വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.
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(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത സനിനനിമക്ടോ തനികയറ്റെറുകേളനില ഇലെകകക്ടോണനികേന് ടെനിക്കറ്റെനിനഗന്
(ഇ-ടെനിക്കറ്റെനിനഗന്)  ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  1961-ലലെ  കകേരളക്ടോ  കലെക്ടോക്കല  അകതക്ടോറനിറ്റെശസന്
എനര്ലലടെന്ലമനന്  ടെക്ടോകന്  ആകനിലലെ  5-ാം  വകുപ്പെന്  2013-ല   കഭദഗതനി  ലചയ്തു.
അതനിനനുസൃതമക്ടോയുള  ചട്ടങ്ങള  4-3-2016-ലലെ  ജനി.ഒ.  (പനി)  15/2016/തസസഭവ.
നമരക്ടോയനി വനിജക്ടോപനന ലചയനിട്ടുണന്.  സനിനനിമക്ടോ തനികയറ്റെറുകേളനില 2-5-2016 മുതല
ഇലെകകക്ടോണനികേന്  ടെനിക്കറ്റെനിനഗന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  തശരുമക്ടോനനിചനിരുനലവങനിലന  ചനിലെ
സക്ടോകങതനികേ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല ആയതന്  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്ത
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ആയതന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  30-11-2016  വലര  സമയന
ദശര്ഘനിപ്പെനിചന് നലകേനിയനിട്ടുണന്. ഇലെകകക്ടോണനികേന് ടെനിക്കറ്റെനിനഗന് സനിനനിമക്ടോ തനികയറ്റെറുകേളനിലന
മളട്ടനിപകസ്തുകേളനിലന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള ഹക്ടോര്ഡ് ലവയര്, കസക്ടോഫന് ലവയര് ഉളലപ്പെടുന്ന ലനറ്റെന്
വര്കന്  ആകട്ടക്ടോകമഷന്  ലസക്ടോലെന്യൂഷന്,  ലകേലകടക്ടോണ്,  ലഎ.ലകേ.എന.  എന്നനിവയുലടെ
സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

നനിയമനന കമവലക്കരനിക്കല

117 (2469) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനിലലെ  കേക്ടോരകശ്ശേരനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില  നഴറനി  ടെശചര്
(പക്ടോര്ടെന്  ടടെന)  ആയനി  കജക്ടോലെനി  ലചയനിരുന്ന  സുടബദ  പനി.,  കേലലപക്ടോയനില  വശടെന്,
പക്ടോഴൂര് പനി.ഒ.  എന്നയക്ടോളുലടെ തസനികേ സനിരന തസനികേയക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കനി നനിയമനന
കമവലക്കരനിക്കുന്നതന്  സനബനനിച  ഓനബുഡ്സക്ടോലന  23-6-2016-തശയതനിയനിലലെ
436/2016 വനിധനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  ഓനബുഡ്സക്ടോലന  23-6-2016-ലലെ  436/2016  നമര്
വനിധനിയനിലലെ വനിഷയന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില പഞക്ടോയത്തന്
ഡയറകറുലടെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന മുറയന് തുടെര് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണ പദ്ധതനികേള

118 (2471) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് :
ശശ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതശഷന് :
ശശ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി :
ശശമതനി വശണക്ടോ കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനന  കനരനിടുന്ന  ഏറ്റെവന  ഗുരുതരമക്ടോയ  പ്രശ്നങ്ങളനില  ഒന്നക്ടോയ
മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണത്തനിനക്ടോയനി  ഏലതങനിലന  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില അതനിലന വനിശദക്ടോനശന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി) മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണ പ്രശ്നത്തനില ജനകേശയ പങക്ടോളനിത്തന ഉറപ്പെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോയനി
കബക്ടോധവലക്കരണവന ആവശദ്യലമങനില നനിയമനനിര്മക്ടോണവന നടെത്തക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ;

(സനി)  പക്ടോസനികേന് ഉപകയക്ടോഗ നനിയനണത്തനിനുന പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യ കശഖരണത്തനിനുന
ഫലെപ്രദമക്ടോയ ഇടെലപടെല നടെത്തക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനലണങനില അതനിലന വനിശദക്ടോനശന
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  സനസക്ടോനലത്ത  രൂക്ഷമക്ടോയ  മക്ടോലെനിനദ്യ  പ്രശ്നന  ജനപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേളക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് ആകലെക്ടോചനിച്ചുവരുന്നതന്. മക്ടോലെനിനദ്യന
ഉറവനിടെങ്ങളനില  തലന്ന  സനസരനിക്കുന്നതനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  വനികകേന്ദ്രശകൃത  കേകമക്ടോസനിനഗന്
സനവനിധക്ടോനങ്ങളക്ടോയ ലവര്മനി കേകമക്ടോസനിനഗന്/റനിനഗന് കേകമക്ടോസനിനഗന്/ലലപപ്പെന് കേകമക്ടോസന്/
ബക്കറ്റെന്  കേകമക്ടോസന്/കേലെന  കേകമക്ടോസന്/  ബകയക്ടോബനിന്   മുതലെക്ടോയ  കേകമക്ടോസനിനഗന്
സനവനിധക്ടോനങ്ങളുന  ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന്  പക്ടോനനിനുന  മുന്തൂക്കന  നലകേനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
വരുനണന്.  നനിലെവനിലള  കകേന്ദ്രശകൃത  ഖരമക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  കകേന്ദ്രങ്ങള
കുറ്റെമറ്റെതക്ടോക്കനിയുയര്ത്തുന്നതനിനുകവണ പദ്ധതനികേള നനിലെവനിലണന്.  1994-ലലെ കകേരള
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി ആകനിലന ലസക്ഷന്  334 (എ)  യനില വദ്യവസ ലചയനിരനിക്കുന്നതന്
പ്രകേക്ടോരമക്ടോണന് ഉറവനിടെ മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണത്തനിനന് നഗരസഭകേള പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യന നലകേനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി  വരുന്നതന്.  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  അവ  ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കലപ്പെടുന്ന  സലെത്തുതലന്ന
തരനതനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനുന  ലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  സനസരനിക്കുന്നതനിനുന  ലപക്ടോതുമക്ടോലെനിനദ്യ
സനസരണപക്ടോന്റുകേള ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുന സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന അലലജവ
മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള പുനനഃചനകമണത്തനിനന് ലലകേമക്ടോറുന്നതനിനുന ആയതനികലെയന് തരനതനിരനിചന്
സനഭരനിക്കുന്നതനിനുള  ലമറ്റെശരനിയല  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന
ദവമക്ടോലെനിനദ്യന  സനസരനിക്കുന്നതനിനന്  ലസപ്കറ്റെജന്  ടശറ്റെന്ലമനന്  പക്ടോനന്  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുമുള
നനിര്കദശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുണന്. കൂടെക്ടോലത ശുചനിതസന-മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണ കമഖലെയനില
ഊന്നല  നലകുന്ന  ബൃഹത്തക്ടോയ  ഹരനിതകകേരളന  പദ്ധതനി  ജനപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ
മനിഷന് മക്ടോതൃകേയനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചന് ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ജനപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  മനിഷന് മക്ടോതൃകേയനില  ഹരനിതകകേരളന  പദ്ധതനി
വനിഭക്ടോവനന  ലചയനിട്ടുണന്.  റസനിഡനന്സന്  അകസക്ടോസനികയഷനുകേളുലടെയുന  സന്നദ്ധ
സനഘടെനകേളുലടെയുന  പങക്ടോളനിത്തന  ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുള  കബക്ടോധവലക്കരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള
നഗരസഭക്ടോതലെത്തനില തലന്ന ലചയ്തുവരുനണന്.

(സനി)  2016-ലലെ  പക്ടോസനികേന്  കവസന്  മക്ടോകനജ് ലമനന്  റളസനിലലെ  വദ്യവസകേള
പ്രകേക്ടോരന  പക്ടോസനികേന്  ഉപകയക്ടോഗന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുനണന്.
പക്ടോസനികേന്  അടെക്കമുള  അലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗന
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കേഴെനിഞ്ഞെ പക്ടോസനികേന്  മുതലെക്ടോയവ അലലജവ വസ്തുക്കള വൃത്തനിയക്ടോക്കനി ഉറവനിടെങ്ങളനില
തലന്ന  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന  ആയവ  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനത്തനിലന  കനതൃതസത്തനില
കശഖരനിചന്  പുനനഃചനകമണത്തനിനന്  ലലകേമക്ടോറുന്നതനിനക്ടോയനി  ലമറ്റെശരനിയല റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി
സനവനിധക്ടോനവന കൂടെക്ടോലത കറക്ടോഡന്  ടെക്ടോറനിനഗനിനന്  പക്ടോസനികേന്  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുന്നതുവഴെനി
പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങളുലടെ അളവന് കുറയ്ക്കുന്ന പദ്ധതനികേളുന നടെത്തനിവരുനണന്. 2014-ലലെ
കകേരള  പഞക്ടോയത്തന്  രക്ടോജന്  (കഭദഗതനി)  ആകന്  219(W)  പ്രകേക്ടോരന  സക്ടോധനങ്ങള
ലകേക്ടോണകപക്ടോകുന്നതനിനുള പക്ടോസനികേന് സഞനികേളുലടെയുന കേവറുകേളുലടെയുന നനിയനണവന
പക്ടോസനികേന് മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള ലലകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യലന സനബനനിച ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള
സസശകേരനികക്കണ  നടെപടെനികേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണന്.  നനിലെവനില  26  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില
പക്ടോസനികേന്  ഷ്രെഡനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.  സര്ക്കക്ടോര്  കനക്ടോഡല
ഏജന്സനിയക്ടോയ ശുചനിതസമനിഷന് മുകഖന പക്ടോസനികേന് നനിര്മക്ടോര്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന.

മക്ടോലെനിനദ്യപ്രശ്നന പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന് പുതനിയ പദ്ധതനികേള

119 (2473) ശശ  .    സനി  .    ദനിവക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

നഗരസഭകേളനിലന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലന  മക്ടോലെനിനദ്യ  പ്രശ്നന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
പുതനിയ പദ്ധതനികേള പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ശുചനിതസന-മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണ കമഖലെയനില ഊന്നല നലകുന്ന ബൃഹത്തക്ടോയ
ഹരനിത  കകേരളന  പദ്ധതനി  ജനപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  മനിഷന്  മക്ടോതൃകേയനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചന്  ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനിന്കേശഴെനില ഓകരക്ടോ  വശട്ടനിലലെയുന
മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ രശതനി  നനിലെവനില എങ്ങലനയക്ടോലണന്നന് വനിലെയനിരുത്തനി ലലജവ
കേകമക്ടോസനിനഗന്,  ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന് എന്നശ മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണ രശതനിയക്ടോണന് പ്രക്ടോകയക്ടോഗനി
കേമക്ടോകുകേലയന്നന് നനിര്കദശനിക്കുകേയുന  ഇതനിനക്ടോയനി  വശട്ടുകേക്ടോലര  സജരക്ടോക്കുകേയുന
ലചയ്യക്ടോന.  തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പദ്ധതനി ആസൂത്രണന സനബനനിച
മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖയനില  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോവന്ന  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ
പദ്ധതനികേള സനബനനിച നനിര്കദശന പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന ഒരു
പ്രധക്ടോനവനിഷയമക്ടോയനി  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനണന്.  ആധുനനികേ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  പക്ടോന്റുകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില പരനിമനിതനിയുലണന്നനിരനിലക്ക അനുകയക്ടോജദ്യമക്ടോയ സക്ടോകങതനികേ
വനിദദ്യകേള  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനി  സ്കൂളുകേള,  ചനകേള,  അറവശക്ടോലെകേള,  ആശുപത്രനികേള
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എന്നനിവ  കകേന്ദ്രശകേരനിചന്  ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന്  പക്ടോന്റുകേള  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുകേള  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന.  പക്ടോസനികേന്,  ഇ-കവസന്,  ആശുപത്രനി
മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള എന്നനിവ സനസരനിക്കുന്നതനിനന് സകങതങ്ങളുന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണ
നടെപടെനികേള പരനിഗണനിച്ചുവരുനണന്.  തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പദ്ധതനി
വനിഹനിതത്തനില  നനിനന  10  ശതമക്ടോനന  തുകേ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണത്തനിനക്ടോയനി
വകേയനിരുത്തണലമന്നന്  30-6-2016-ലലെ സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)നമര് 2037/2016/തസസഭവ.
പ്രകേക്ടോരന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന

120 (2474) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  കേടെകേളനില  നനിനന  കഷക്ടോപ്പെനിങ്ങന്  കകേക്ടോനപകകേളനില  നനിനമുള
പക്ടോസനിക്കന്  ഉളലപ്പെലടെയുള  മക്ടോലെനിനദ്യന  ലപക്ടോതു  സലെങ്ങളനില  കറക്ടോഡരനികേനിലന  മറ്റുന
കൂട്ടനിയനിട്ടന്  കേത്തനിക്കുന്നതുന  ലപക്ടോതു  ഓടെകേളനിലലെ  സക്ടോബുകേള  നശക്കനി  ഓടെകേളനില
തള്ളുന്നതുന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ ;

(ബനി) ഉലണങനില ഇതന് ഫലെപ്രദമക്ടോയനി തടെയുന്നതനിനന് കേര്ശനമക്ടോയ നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  2016-ലലെ പക്ടോസനികേന്  കവസന്  മക്ടോകനജ് ലമനന്  ചട്ടങ്ങളനിലലെ വദ്യവസകേള
പ്രകേക്ടോരവന  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയുലടെ  WP(C)  5636/06-ാം  നമര്
കകേസനിലലെ 25-7-2016  തശയതനിയനിലലെ ഇടെക്കക്ടോലെ ഉത്തരവനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനിലന
ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  എല്ലക്ടോ  നഗരസഭകേളക്കുന  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഖരമക്ടോലെനിനദ്യന  നനിര്മക്ടോര്ജനന  ലചയ്യുകേലയന്നതന്  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  പ്രധക്ടോന  ഉത്തരവക്ടോദനിതസങ്ങളനിലലപ്പെടുന്ന  കേക്ടോരദ്യമക്ടോണന്.  ആകേയക്ടോല
കകേരളത്തനിലലെ  ലപക്ടോതുസലെങ്ങളനില  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  നനികക്ഷപനിക്കുന്നതനിലനതനിലര
മുന്സനിപ്പെല  കസക്ടോളനിഡന്  കവസന്  മക്ടോകനജ് ലമനന്  നനിയമങ്ങളുലടെയുന  മക്ടോലെനിനദ്യ
നനിര്മക്ടോര്ജനന സനബനനിചന് ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട സുപ്രശന കകേക്ടോടെതനി കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില
പുറലപ്പെടുവനിക്കുന്ന വനിധനിനദ്യക്ടോയങ്ങളുലടെയുന അടെനിസക്ടോനത്തനില കകേരളത്തനിലലെ എല്ലക്ടോ
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളുന  നഗരസഭകേളുന  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനികേളുന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളുന
കേര്ശന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനികക്കണതക്ടോലണനന  അലലജവമക്ടോലെനിനദ്യന  വശടുകേളനില
നനിനന  സക്ടോപനങ്ങളനില  നനിനന  കശഖരനിചന്  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  സനഭരനിചന്
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തരനതനിരനിവ ന് നടെത്തനി റശലലസകനിനഗന് ലചയ്യുന്നതനിനുള പശ്ചക്ടോത്തലെ സനവനിധക്ടോനമക്ടോയ
ലമറ്റെശരനിയല  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി  കകേന്ദ്രന  എല്ലക്ടോ  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിലന
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനികക്കണതക്ടോലണന്നന്  നനിഷ്കര്ഷനിചന്  15-2-2016-
ലലെ നമര് 82200/ഡനി.സനി.1/14/തസസഭവ. പ്രകേക്ടോരന സര്ക്കുലെര് പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.
നനിലെവനില 26  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില പക്ടോസനികേന് ഷ്രെഡനിനഗന് യൂണനിറ്റുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്.
സര്ക്കക്ടോര്  കനക്ടോഡല  ഏജന്സനിയക്ടോയ  ശുചനിതസമനിഷന്  മുകഖന  പക്ടോസനികേന്  നനിര്മക്ടോര്ജന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന. 

മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന

121 (2475) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണത്തനില ഈ സര്ക്കക്ടോരനിനന് സനഭവനിച പരക്ടോജയന പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന്
എനന് മക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോണന് സസശകേരനിക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്?

ഉത്തരന

സനസക്ടോനലത്ത മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണത്തനില സര്ക്കക്ടോരനിനന് പരക്ടോജയന സനഭവനിചനിട്ടനില്ല.
സനസക്ടോനത്തനിലന സവനികശഷകേളക്കനുസൃതമക്ടോയനി ശക്ടോസ്ത്രശയ മക്ടോലെനിനദ്യ പരനിപക്ടോലെനന
ഉറപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ദശര്ഘവശക്ഷണകത്തക്ടോലടെയുള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെത്തനിവരുനണന്.
സനസക്ടോനത്തന് ശുചനിതസന-മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന, കൃഷനി വനികേസനന, ജലെ സനരക്ഷണന
എന്നശ  മൂന്നന്  കമഖലെകേളനില  ഊന്നല  നലകുന്ന  'ഹരനിതകകേരളന'  പദ്ധതനി
ജനപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ മനിഷന് മക്ടോതൃകേയനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.  

മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന

122 (2476) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള
മുകഖന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന്ന പദ്ധതനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ടജവ  മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  ഉറവനിടെത്തനില  തലന്ന  സനസരനിക്കുന്നതനിനന്
കൂടുതല പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  റശ-ടസക്കനിള  ലചയ്യക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുന്ന  പക്ടോസനികേന്  കപക്ടോലലെയുള  അടജവ
മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള, അപകേടെകേക്ടോരനികേളക്ടോയ ഇ-കവസന്,  മറ്റു രക്ടോസവസ്തുക്കള മുതലെക്ടോയവയുലടെ
കശഖരണത്തനിനുന സനസരണത്തനിനുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്ന പദ്ധതനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി) നഗരപ്രകദശങ്ങളനില ഈ പദ്ധതനി സമയബനനിതമക്ടോയനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ?
851/2019
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ഉത്തരന

(എ)   മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള മുകഖന തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

1. ഉറവനിടെ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  സനവനിധക്ടോനന  വശടുകേളനിലന
സക്ടോപനങ്ങളനിലന  കേമന്യൂണനിറ്റെനി  തലെത്തനിലന  (ലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള
സനസരനിക്കുന്നതനിനുള  കേകമക്ടോസനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനങ്ങളുന
ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന് പക്ടോന്റുകേളുന)

2. നനിലെവനിലള  ലപക്ടോതുപക്ടോന്റുകേളുലടെ  അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളുന
അപ്ഗകഡഷനുന.

3. ലമറ്റെശരനിയല  റനിക്കവറനി  ലഫസനിലെനിറ്റെനി  (അലലജവമക്ടോലെനിനദ്യ
പരനിപക്ടോലെനന)

4. കസക്ടോര്ട്ടര് ഹഫൗസന്, കനിമകറ്റെക്ടോറനിയന

5. മഴെക്കക്ടോലെ പൂര്വശുചശകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

6. എല്ലക്ടോ  വശടുകേളക്കുന  കേകസന്  സഫൗകേരദ്യന,  വൃത്തനിയുന  ലവടെനിപ്പുമുള
കേമന്യൂണനിറ്റെനി ലപക്ടോതു കടെക്ടോയ് ലലെറ്റെന് സഫൗകേരദ്യന

7. പക്ടോകക്കജന് ലസപ്കറ്റെജന് ടശറ്റെന്ലമനന് സനവനിധക്ടോനങ്ങള

8. വനിവരവനിജക്ടോപന വദ്യക്ടോപനന

(ബനി)  ലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  ഉറവനിടെത്തനില  തലന്ന  സനസരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ബകയക്ടോഗദ്യക്ടോസന്  പക്ടോന്റുകേള,  കേകമക്ടോസനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനങ്ങളക്ടോയ  ലവര്മനി  കേകമക്ടോസനിനഗന്/റനിനഗന്
കേകമക്ടോസനിനഗന്/ലലപപ്പെന്  കേകമക്ടോസന്/ബക്കറ്റെന്  കേകമക്ടോസന്/കേലെന  കേകമക്ടോസന്/ബകയക്ടോബനിന്
മുതലെക്ടോയ രശതനികേള  അവലെനബനിച്ചുവരുന.  ഹരനിതകകേരളന  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ഇതന് പരമക്ടോവധനി വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന.

(സനി)  അലലജവമക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള  കശഖരനിചന്  തരനതനിരചന്  പുനനഃചനകമണത്തനിനന്
ലലകേമക്ടോറുന്നതനിനുള  പശ്ചക്ടോത്തലെ സഫൗകേരദ്യമക്ടോയ ലമറ്റെശരനിയല റനിക്കവറനി ലഫസനിലെനിറ്റെനി
(എന.ആര്.എഫന്.)  ലസനറുകേള തകദശസസയനഭരണ തലെത്തനില സക്ടോപനിച്ചുവരുന.
മക്ടോലെനിനദ്യ  പരനിപക്ടോലെനത്തനിനക്ടോയനി  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  പദ്ധതനി
വനിഹനിതത്തനില  10  ശതമക്ടോനത്തനില  കുറയക്ടോത്ത  തുകേ  മക്ടോറ്റെനിവയലപ്പെടുന്ന  തുകേയനില
നനിനന എന.ആര്.എഫന്.-നുന തുകേ വകേയനിരുത്തക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  ഇ-കവസന് കശഖരണന
കശന് കകേരള മനിഷന് വഴെനി നടെനവരുനണന്.  വദ്യക്ടോവസക്ടോയനികേ രക്ടോസവസ്തു സനസരണ
ഉത്തരവക്ടോദനിതസന ഉദ്പക്ടോദകേരനില നനിക്ഷനിപ്തമക്ടോണന്.

(ഡനി) നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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ഇടുക്കനി ജനില്ലയനില പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനിമക്ടോരുലടെ ഒഴെനിവകേള

123 (2477) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില  എത്ര  പഞക്ടോയത്തന്  ലസകട്ടറനിമക്ടോരുലടെ  ഒഴെനിവകേള
നനിലെവനിലണന്; പഞക്ടോയത്തന് അടെനിസക്ടോനത്തനില വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില അടെനിയനരമക്ടോയനി ലസകട്ടറനിമക്ടോലര നനിയമനിക്കു
ന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില  7  പഞക്ടോയത്തന്  ലസകട്ടറനിമക്ടോരുലടെ  ഒഴെനിവകേള
നനിലെവനിലണന്. ഇടെലവട്ടനി, കേരനിമണ്ണൂര്, ലവളനിയക്ടോമറ്റെന, മറയൂര്, വണ്ണപുറന, രക്ടോജക്ടോക്കക്ടോടെന്,
ശക്ടോനന്പക്ടോറ എന്നശ പഞക്ടോയത്തുകേളനില ലസകട്ടറനി തസനികേ ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന.

(ബനി) നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണ ലപര്മനിറ്റെന് ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള കേക്ടോലെതക്ടോമസന

124 (2478) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിലനനിനന  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണ  ലപര്മനിറ്റുന
അനുബന  കസവനങ്ങളക്കുന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  കനരനിടുന്നതക്ടോയ  പരക്ടോതനികേള  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില  ഇത്തരന  കസവനങ്ങളനിലലെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന്
എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിക്കുന്നലതന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഓണ്ടലെന്  ആയനി  അകപക്ഷ സമര്പ്പെനിക്കുന്ന സനവനിധക്ടോനന  നനിലെവനിലകണക്ടോ;
എങനില എലനക്ടോലക്ക കസവനങ്ങളക്ടോണന് ഇത്തരത്തനില ലെഭനിക്കുന്നലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  ചനിലെ  നഗരസഭകേളനില  നനിനന  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഉണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  കേക്ടോലെതക്ടോമസന ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന് ഓണ്ലലലെന് സനവനിധക്ടോനന
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇന്ഫര്കമഷന്  കകേരള  മനിഷന്  വനികേസനിപ്പെനിലചടുത്ത  'സകങതന'
കസക്ടോഫന് ലവയര് വഴെനിയക്ടോണന് ലകേട്ടനിടെനനിര്മക്ടോണ അനുമതനി നലകേനിവരുന്നതന്.  പദ്ധതനി
നടെത്തനിപ്പെനിലന കമലകനക്ടോട്ടത്തനിനക്ടോയനി തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെന് ലസകട്ടറനി,  ചശഫന്
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ടെഫൗണ് പക്ടോനര്,  ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന് ഡയറകര് എന്നനിവര് ഉളലപ്പെട്ട ഒരു
കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  ഇതുസനബനനിചന്  ലടയനിനനിനഗന്  കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള  കകേക്ടോ-
ഓര്ഡനികനറ്റെന് ലചയ്യുന്നതനിനുന കേമന്യൂട്ടലലറകസഷന് നടെപടെനികേള സമയബനനിതമക്ടോയുന
ഫലെപ്രദമക്ടോയുന  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി  ചശഫന്  ടെഫൗണ് പക്ടോനര്  (വനിജനിലെന്സന്)-ലന
കനക്ടോഡല ഓഫശസറക്ടോയുന നനിയമനിചനിട്ടുണന്.

എരുകമലെനി ടെഫൗണ്ഷനിപ്പെന്

125 (2479) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ശബരനിമലെയുലടെ  കേവക്ടോടെമക്ടോയ  എരുകമലെനിയനില  എരുകമലെനി  ടെഫൗണ്ഷനിപ്പെന്
ആരനഭനിയ്ക്കുലമന്നന് 2012-ലലെ ബജറ്റെനില പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എരുകമലെനി  ടെഫൗണ്ഷനിപ്പെന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിയ്ക്കുവക്ടോന് തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  കകേക്ടോട്ടയന  ജനില്ലയനിലലെ  എരുകമലെനി  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിലന  ഒരു  ടെഫൗണ്ഷനിപ്പെക്ടോയനി
ഉയര്ത്തുന്നതക്ടോലണനന ആയതനികലെയക്ടോയനി 2 കകേക്ടോടെനിരൂപ വകേലകേക്ടോളനിചനിട്ടുലണനന ബഡ്ജറ്റെന്
പ്രസനഗത്തനില പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില  എരുകമലെനിയുലടെ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
"എരുകമലെനി ടെഫൗണ്ഷനിപ്പെന് വനികേസന ഏജന്സനി” എന്ന കപരനില ലസഷദ്യല പര്പ്പെസന്
ലവഹനിക്കനിള ലസക്ടോലലസറ്റെശസന്  ആകന്  അനുസരനിചന്  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര് ലചയര്മക്ടോനക്ടോയനി
12-3-2012-ല ജനി.ഒ. (എനഎസന്.) 64/2012/തസസഭവ.  പ്രകേക്ടോരന ഒരു ലസക്ടോലലസറ്റെനി
രൂപശകേരനിചനിരുന.  തുടെര്ന്നന്  ഇതനിനക്ടോയുള  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പഠനിചന്
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  കേമനിറ്റെനിലയ  നനികയക്ടോഗനിച്ചുലകേക്ടോണന്  14-8-2012-ല
ജനി.ഒ.(എനഎസന്.)  222/2012/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവന്  പുറലപ്പെടുവനിചനിരുന.  ഈ
കേമനിറ്റെനിയുലടെ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ഇതുവലര ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.

വഴെനികയക്ടോര കേചവടെക്കക്ടോരുലടെ സനരക്ഷണ നനിയമന

126 (2480) ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   ശനിവകുമക്ടോര് :
ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   ഐ  .   സനി  .   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  2014-ല  പക്ടോര്ലെലമനന്  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ  വഴെനികയക്ടോര  കേചവടെക്കക്ടോരുലടെ  സനരക്ഷണ
നനിയമ ന സനസക്ടോനത്തന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  പ്രസ്തുത  നനിയമന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന്  അടെനിയനര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)  2014-ല പക്ടോര്ലെലമനന്  പക്ടോസക്ടോക്കനിയ വഴെനികയക്ടോര  കേചവടെക്കക്ടോരുലടെ
സനരക്ഷണ  നനിയമന  സനസക്ടോനത്തന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനുള  നടെപടെനികേള  ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.
'Protection  of  Livelihood  & Regulation  of  Street  Vending  Act  2014'  -
സനസക്ടോനത്തന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കദശശയ നഗര ഉപജശവന മനിഷന്
ബക്ടോധകേമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള  സനസക്ടോനലത്ത   എല്ലക്ടോ  നഗരസഭകേളനിലന  ലതരുവന്  കേചവടെക്കക്ടോലര
കേലണത്തക്ടോനുള സര്കവ ആരനഭനിക്കുകേയുന കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്, കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  മലെപ്പുറന,
കകേക്ടോട്ടയന,  തൃശ്ശൂര് നഗരസഭകേളനില സര്കവ പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുകേയുന ലചയനിട്ടുണന്.  മറ്റുള
നഗരസഭകേളനില സര്കവ പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോത്ത മറ്റെന്
നഗരസഭകേളനില സര്ലവ നടെപടെനികേള ഉടെനടെനി  ആരനഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.   പദ്ധതനിയുലടെ
കമലകനക്ടോട്ടത്തനിനക്ടോയനി  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  തകദശസസയനഭരണ  വകുപ്പുമനനി  അദ്ധദ്യക്ഷനക്ടോയുള
സനസക്ടോനതലെ  അലലഡസസറനി  കേമനിറ്റെനി  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  നനിലെവനില  പദ്ധതനി
മലറ്റെല്ലക്ടോ നഗരസഭകേളനികലെയ്ക്കുന വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന്  സനസക്ടോനലത്ത
നഗരസഭകേലള  മൂന  കമഖലെകേളക്ടോയനി  തനിരനിച്ചുലകേക്ടോണന്  നഗരസഭക്ടോ  അദ്ധദ്യക്ഷന്മേക്ടോര്,
സക്ടോന്ഡനിനഗന്  കേമനിറ്റെനി  ലചയര്കപഴണര്മക്ടോര്,  നഗരസഭയുലടെ  ബനലപ്പെട്ട  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്
എന്നനിവര്ക്കക്ടോയനി  ലതരുവന്  കേചവടെന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്  സനബനനിച  ശനിലപ്പെ
ശക്ടോലെകേള സനഘടെനിപ്പെനിച്ചുവരുനണന്. 

സക്ടോക്ഷരതക്ടോ കപ്രരകക്ടോരുലടെ ഓണകററനിയന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി

127 (2481) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  എനമുതലെക്ടോണന്  പഞക്ടോയത്തനില  സക്ടോക്ഷരതക്ടോ  കപ്രരക്കുമക്ടോലര  നനിയമനിചതന്;
അവരുലടെ ചുമതലെകേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) സക്ടോക്ഷരതക്ടോ കപ്രരകേന് തസനികേ തുടെങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള ഇവരുലടെ മക്ടോസകവതനന
എത്ര  രൂപയക്ടോയനിരുന;  ഇകപ്പെക്ടോള  ഇവരുലടെ  മക്ടോസകവതനന  എത്ര  രൂപയക്ടോലണന്നന്
പറയക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവരുലടെ  ഓണകററനിയന  വർദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോൻ  എലനങനിലന  നടെപടെനികേൾ
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില ഇതനിനക്ടോയനി നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 1998 ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസന മുതലെക്ടോണന് സക്ടോക്ഷരതക്ടോ കപ്രരകക്ടോര്ക്കന് നനിയമനന
നലകേനിത്തുടെങ്ങനിയതന്.  ഇവരുലടെ  ചുമതലെകേളുന  കേടെമകേളുന  സനബനനിച  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
അനുബനമക്ടോയനി* കചര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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(ബനി&സനി)  സക്ടോക്ഷരതക്ടോ കപ്രരകേന് തസനികേ തുടെങ്ങനിയകപ്പെക്ടോള പ്രതനിമക്ടോസന  300
രൂപയക്ടോണന്  ഓണകററനിയമക്ടോയനി  നലകേനി  വന്നനിരുന്നതന്.  ഇകപ്പെക്ടോള ഇവര്ക്കന്  നലകേനി
വരുന്ന പ്രതനിമക്ടോസ ഓണകററനിയത്തനിലന വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

വനികേസന വനിദദ്യക്ടോ കകേന്ദ്രന കപ്രരകേന് 
(കനക്ടോഡല കപ്രരകേന്) - 3800 രൂപ. 

വനികേസന വനിദദ്യക്ടോ കകേന്ദ്രന അസനി.കപ്രരകേന് 
(കനക്ടോഡല അസനി. കപ്രരകേന്) - 2900 രൂപ.

തുടെര് വനിദദ്യക്ടോ കകേന്ദ്രന കപ്രരകേന് - 2900 രൂപ.

തുടെര് വനിദദ്യക്ടോ കകേന്ദ്രന അസനി. കപ്രരകേന് - 2500 രൂപ.

ഇവരുലടെ  ഓണകററനിയന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്ന  വനിഷയന  ഇകപ്പെക്ടോള
പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

വക്ടോമനപുരന നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില വനിവനിധ  കക്ഷമലപന്ഷനുകേള

128 (2482) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വക്ടോമനപുരന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  വനിവനിധ  കക്ഷമലപന്ഷനുകേള
ലെഭനിക്കുന്നവരുലടെ എണ്ണന പഞക്ടോയത്തടെനിസക്ടോനത്തനില വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) മണ്ഡലെത്തനില ഓണത്തനിനു മുമന് ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കക്ടോത്തവരുലടെ എണ്ണന
പഞക്ടോയത്തടെനിസക്ടോനത്തനില നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  വക്ടോമനപുരന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള
മുകഖന അനുവദനിക്കുന്ന ലപന്ഷനുകേള ലെഭനിക്കുന്നവരുലടെ എണ്ണന ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

ലനല്ലനക്ടോടെന് - 4353

പുല്ലമക്ടോറ - 3334

വക്ടോമനപുരന - 3623

ആനക്ടോടെന് - 4655

കേല്ലറ - 4973
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നന്ദനികയക്ടോടെന് - 4466

പനവൂര് - 3167

പക്ടോകങ്ങക്ടോടെന് - 4751

ലപരനിങ്ങമലെ - 4482

ആലകേ - 37804

(ബനി) ഓണത്തനിനന് മുമന് ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കക്ടോത്തവരുലടെ എണ്ണന

ലനല്ലനക്ടോടെന് - 312

പുല്ലമക്ടോറ - 528

വക്ടോമനപുരന - 210

ആനക്ടോടെന് - 318

കേല്ലറ - 646

നന്ദനികയക്ടോടെന് - 686

പനവൂര് - 193

പക്ടോകങ്ങക്ടോടെന് - 661

ലപരനിങ്ങമലെ - 264

ആലകേ - 3818

ഫകറക്ടോക്കന് മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനിയനിലലെ ഇറചനി-മതദ്യ വനിലപ്പെന കകേന്ദ്രങ്ങള

129 (2483) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ ഫകറക്ടോക്കന് മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനിയനില എത്ര ഇറചനി-
മതദ്യ വനിലപന കകേന്ദ്രങ്ങള ഉലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനില എത്രലയണ്ണത്തനിനന് ലലലെസന്സന് ഉലണനന അവയുലടെ കപരു
വനിവരവന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസത  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കന്  അവശദ്യന  കവണ  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  സനവനിധക്ടോനന
നനിലെവനിലകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില അതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) 24 ഇറചനി-മതദ്യ വനിലപ്പെന കകേന്ദ്രങ്ങളുണന്.

(ബനി)  ബഷശര്  പക്ടോണനികേശക്ടോലെ,  ബന്യൂട്ടനി  ഫനിഷന്  സക്ടോള,  കപട്ട  എന്നനിവര്ക്കന്
ലലലെസന്സന് അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

(സനി) ഉണന്. 

നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമ വകുപ്പെനിലനനിനന ലെഭനിക്കുന്ന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള

130 (2484) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  വകുപ്പെനില  നനിനന  നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ  ആളുകേളക്കന്  നലകുന്ന
ആനുകൂലെദ്യങ്ങള സനബനനിച വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമവകുപ്പെനിലനനിനന  നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ  നന്യൂനപക്ഷ  സമുദക്ടോയത്തനിലലപ്പെട്ട
അനഗങ്ങളക്കന് തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന ആനുകൂലെദ്യങ്ങള നലകേനിവരുന:

1. സനി.എചന്.  മുഹമദ്കകേക്ടോയ  മുസശന  കഗളസന്  കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെന്/കഹക്ടോസല
ലലസപനന് പദ്ധതനി

2. നന്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലലെ  കുട്ടനികേളക്കുകവണനിയുള  സനി.എ./
ലഎ.സനി.ഡബദ്യു.എ./സനി.എസന്. കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെന്

3. നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ  നന്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭക്ടോഗത്തനിലലെ  ഭര്ത്തക്ടോവന്  ഉകപക്ഷനിച
സ്ത്രശകേളക്കുന വനിധവകേളക്കുമുള ഭവന നനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനി

4. നന്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലലെ  കുട്ടനികേളക്കുകവണനിയുള  കേരനിയര്
ലലഗഡന്സന് കപ്രക്ടോഗക്ടോന

5. നന്യൂനപക്ഷ  മതവനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലലപ്പെടുന്ന  അനഗശകേക്ടോരമുള  ലലപ്രവറ്റെന്
ലഎ.റ്റെനി.ലഎ.-കേളനില പഠനിക്കുന്ന കുട്ടനികേളക്കുള ഫശ-റശഇനകബഴന്ലമനന്
സശന

6. നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രശകൃത പ്രകദശങ്ങളനില കുടെനിലവളവനിതരണ പദ്ധതനി

7. കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിലന ബഹുമുഖ വനികേസന പദ്ധതനി (എന.എസന്.ഡനി.പനി.)
പ്രകേക്ടോരമുള ആനുകൂലെദ്യങ്ങള
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8. സനിവനില  സര്വശസന്  പരശക്ഷക്ടോപരനിശശലെനന  നടെത്തുന്ന  നന്യൂനപക്ഷ
മതവനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  കകേക്ടോഴന്  ഫശസന്/കഹക്ടോസല
ഫശസന് റശ-ഇനകബഴന്ലമനന് പദ്ധതനി

9. നന്യൂനപക്ഷ  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലെ  സമര്തരക്ടോയ  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുള
കസക്ടോളര്ഷനിപ്പെന് അവക്ടോര്ഡന്

ആലെത്തൂര് മണ്ഡലെത്തനിലലെ ലതരുവനക്ടോയ നനിയനണന

131 (2485) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോയനി  ലതരുവനക്ടോയശലെദ്യന  വര്ദ്ധനിചനിട്ടുളതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ആലെത്തൂര് മണ്ഡലെത്തനില എത്ര നക്ടോയകേലളയക്ടോണന്  അനനിമല ബര്ത്തന്
കേണ്കടക്ടോള പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന വനദ്യനകേരണന നടെത്തനി പുറത്തുവനിട്ടനിട്ടുളതന്;

(സനി)  ആലെത്തൂര്  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  എല്ലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തുകേളനിലന  ഈ  പദ്ധതനി
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.

(ബനി) 102.

(സനി) ഇല്ല. 

ലതരുവനക്ടോയ ആകമണത്തനില പരനികക്കറ്റെവര്ക്കുള ചനികേനിതക്ടോ സഹക്ടോയന

132 (2486) ശശ  .    ലകേ  .    മുരളശധരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  മൂന്നന്  മക്ടോസത്തനിനുളനില  എത്ര  കപര്  ലതരുവനക്ടോയ
ആകമണത്തനില പരനികക്കറ്റെന് ചനികേനിത കതടെനിയനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ചനികേനിത  കതടെനിയവരനില  എത്ര  കപര്ക്കന്  ധനസഹക്ടോയന  നലകേനിയനിട്ടുലണന്നന്
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ലതരുവനക്ടോയ  ആകമണത്തനില  പരനികക്കറ്റെന്  ചനികേനിത  കതടെനിയവര്ക്കന്
ചനികേനിതക്ടോ  സഹക്ടോയന  നലകുന്നതനിനന്  എലനക്ടോലക്ക  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ലതരുവനക്ടോയ  ആകമണത്തനില  1787  കപര്  ചനികേനിത  കതടെനിയതക്ടോയനി
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി) സര്ക്കക്ടോര് ധനസഹക്ടോയന നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി)  ലതരുവനക്ടോയ  ആകമണത്തനില  പരനികക്കറ്റെന്  ചനികേനിത  കതടുന്നവര്ക്കന്
ചനികേനിതക്ടോ സഹക്ടോയന നലകുന്നതനിനന് നനിലെവനില വദ്യവസയനില്ല. 

കുളങ്ങളുന ലപക്ടോതുജലെക്ടോശയങ്ങളുന

133 (2487) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോത്തന് ഓകരക്ടോ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനിലന നനിലെവനിലള കുളങ്ങളുലടെയുന
ലപക്ടോതുജലെക്ടോശയങ്ങളുലടെയുന കൃതദ്യമക്ടോയ എണ്ണന തനിട്ടലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കുളങ്ങളുന  ലപക്ടോതുജലെക്ടോശയങ്ങളുന  നനികേത്തലപ്പെടുന്നതുന  ഉപകയക്ടോഗ
ശൂനദ്യമക്ടോക്കുന്നതുന മലെനിനമക്ടോക്കലപ്പെടുന്നതുന  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില  ഇതന്  തടെയുന്നതനിനന്  തകദശസക്ടോപനങ്ങള  യഥക്ടോസമയന  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കക്ടോറുകണക്ടോ;

(സനി)  സനസക്ടോനലത്ത നനിലെവനിലള എല്ലക്ടോ ലപക്ടോതുകുളങ്ങളുന ജലെക്ടോശയങ്ങളുന
സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുന ഉപകയക്ടോഗശൂനദ്യമക്ടോക്കലപ്പെട്ടവ ഉപകയക്ടോഗകയക്ടോഗദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനികേള എലനങനിലന  നനിലെവനിലകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില ഇപ്രകേക്ടോരലമക്ടോന്നന്
ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  ഉണന്.  മക്ടോലെനിനദ്യ നനിര്മക്ടോര്ജനന തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ
അനനിവക്ടോരദ്യ ചുമതലെയക്ടോണന്.  ജലെകസക്ടോതസ്സുകേള, കതക്ടോടുകേള, കുളങ്ങള, ജലെനനിര്ഗ്ഗമന
ചക്ടോലകേള  എന്നനിവ  മലെനിനമക്ടോക്കലപ്പെടുന്നതന്  തടെയുന്നതനിനന്  1994-ലലെ  കകേരള
പഞക്ടോയത്തന്  രക്ടോജന്  ആകന്  ലസക്ഷന്  219  (എസന്),  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെല  ആകന്
ലസക്ഷന്  340(2)  എന്നശ  വദ്യവസകേള  പ്രകേക്ടോരന  അവ  മലെനിനലപ്പെടുത്തുന്നവര്ലക്കതനിലര
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള യഥക്ടോസമയന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുനണന്.
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(സനി)  പരമരക്ടോഗത  ജലെകസക്ടോതസ്സുകേള  സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്  മണ്ണന്-ജലെ
സനരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേള എന്നതനിലളലപ്പെടുത്തനി കുളങ്ങള, കതക്ടോടുകേള, കേനിണറുകേള,
മറ്റെന്  ജലെക്ടോശയങ്ങള  എന്നനിവ  വൃത്തനിയക്ടോക്കല,  ലചളനിലയടുക്കല,  ആഴെനകൂട്ടല
എന്നനിവയുളലപ്പെലടെയുള  പ്രവൃത്തനികേള  മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  കദശശയ  ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്
പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് 16-11-2013-ലലെ സ.ഉ. (എന.എസന്.) നമര്
362/13/ത.സസ.ഭ.വ.  ഉത്തരവന്  പ്രകേക്ടോരന  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങള  പദ്ധതനികേള
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനണന്. 

കുടുനബശശ

134 (2488) ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കുടുനബശശയുലടെ  ശക്ടോക്തശകേരണത്തനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  സസശകേരനിച്ചു  വരുന്ന
നടെപടെനികേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  കുടുനബശശയുലടെ  കനതൃതസത്തനില  നടെത്തനി  വരുന്ന  പരനിശശലെന
പരനിപക്ടോടെനികേളുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുമക്ടോയുള സനകയക്ടോജന പ്രവര്ത്തനങ്ങള തക്ടോലഴെത്തട്ടനില
വനിജയകേരമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  കുടുനബശശ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമക്ടോയുള
ചര്ചകേളക്കുന  പ്രക്ടോരനഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  തുടെക്കന  കുറനിചനിട്ടുണന്.  ജനില്ലകേളനില
ഗക്ടോമവനികേസന  വകുപ്പുമക്ടോയുന  പഞക്ടോയത്തുകേളനില  കൃഷനി  വകുപ്പുമക്ടോയുന  കയക്ടോജനിചന്
ഓണത്തനിനന് പചക്കറനി സനഘടെനിപ്പെനിക്കുകേയുണക്ടോയനി. തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള, ഇതര
വകുപ്പുകേള, സര്ക്കക്ടോര്, സര്ക്കക്ടോരനിതര ഏജന്സനികേള  എന്നനിവയനിലൂലടെ സര്ക്കക്ടോരനിലന മുഴുവന്
കസവനങ്ങളുന കുടുനബശശ സനഘടെനക്ടോ സനവനിധക്ടോനത്തനിലന അതുവഴെനി സമൂഹത്തനിലന
എത്തനിക്കുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങളുന  നടെത്തക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനണന്.  സനസക്ടോന-
ജനില്ലക്ടോ മനിഷനുകേളനില കുടുനബശശ സനവനിധക്ടോനലത്ത നയനിക്കക്ടോന്  പ്രക്ടോപ്തരക്ടോയ വനിവനിധ
തലെങ്ങളനില  പ്രവൃത്തനി  പരനിചയവന  സമൂഹത്തനില  പക്ടോവലപ്പെട്ടവരുലടെ  ഇടെയനില
പ്രവര്ത്തനിക്കക്ടോന്  അര്പ്പെണ  മകനക്ടോഭക്ടോവവമുള  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെ  ടെശമനിലന  സജമക്ടോക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന.  കൂടെക്ടോലത  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  കേര്മ  പദ്ധതനികേള   നടെപ്പുസക്ടോമത്തനികേ
വര്ഷന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന:

1. കുടുനബശശ സനി.ഡനി.എസന്.-ലന ലചയര്കപഴണ്, 5  സബ്കേമനിറ്റെനി
അനഗങ്ങളക്കുന  എ.ഡനി.എസന്.-ലന  ലചയര്കപഴണ്,  ലലവസന്
ലചയര്കപഴണ്,  ലസകട്ടറനി,  അയലകട്ടത്തനിലന ലചയര്കപഴണ്,
ലലവസന് ലചയര്കപഴണ് എന്നനിവര്ക്കുന പരനിശശലെന വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള.
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2. കുടുനബശശ സനഘടെനക്ടോ സനവനിധക്ടോനത്തനിലന ശക്ടോക്തശകേരണവന പഞശശലെ
(ശുദ്ധജലെന,  മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന,  വൃത്തനിയുള  പരനിസരന,  നല്ല
ജശവനിത  ലലശലെനി,  നല്ല  ആകരക്ടോഗദ്യന)  കേക്ടോര്ഷനികേ  ആകരക്ടോഗദ്യ  സനസക്ടോരന
കുടുനബശശ  അയലകട്ടങ്ങളനില  വളര്ത്തുകേ  എന്ന  ലെക്ഷദ്യവന
മുന്നനിര്ത്തനി കേക്ടോര്ഷനികേ പുനരക്ടോവനിഷ്കരണ കേദ്യക്ടോലമയനിന്.

3. അയലകട്ട  അനഗങ്ങളുലടെ  സക്ടോമത്തനികേ  സക്ടോക്ഷരതയുന  ലപക്ടോതുകമഖലെ
ധനകേക്ടോരദ്യ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  ഇടെലപടെലകേള  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന
ലെക്ഷദ്യനവചന് സക്ടോമത്തനികേ സക്ടോക്ഷരതക്ടോ കേദ്യക്ടോലമയനിന്.

4. നനിയമ  സക്ടോക്ഷരത  അയലകട്ടങ്ങളക്കന്  പകേര്ന  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി
ലകേലസ  കപക്ടോലള  സക്ടോപനങ്ങള  മുകഖന  കബക്ടോധവലക്കരണ
പരനിപക്ടോടെനി.

5. കുടുനബശശ  (ആര്.പനി.),  പരനിശശലെന  ഗ്രൂപ്പുകേള  (എന.ഇ.സനി.),
(കേക്ടോസന്) എന്നനിവയന് കമഖലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില പരനിശശലെനന നലകേനി
കുടുനബശശ  സനവനിധക്ടോനലത്ത  ശക്തനിലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളക്കന് ഇവരുലടെ കസവനന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുമുള നടെപടെനി.

6. കകേന്ദ്ര-സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുകേളുലടെ  നൂതന  പദ്ധതനികേളുലടെ  സക്ടോദ്ധദ്യത
മനസനിലെക്ടോക്കനി ലമകടക്ടോ ലറയനില, വനിഴെനിഞ്ഞെന കേലണയ്നര് ലടെര്മനിനല
എന്നനിവയനികലെയന്  തലപരരക്ടോയ  കുടുനബശശ  വനനിതകേലളയുന
കുടുനബക്ടോനഗങ്ങലളയുന  കേലണത്തനി  വനിവനിധ  കമഖലെകേളനില  പരനിശശലെനന
നലകേനി ലതക്ടോഴെനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് കുടുനബശശ ലെക്ഷദ്യമനിടുന.

7. എറണക്ടോകുളന  ജനില്ലയനില ലലപലെറ്റെന്  അടെനിസക്ടോനത്തനില ആരനഭനിച
ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണ  ഗ്രൂപ്പെനിലന  മക്ടോതൃകേയനില  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലന
വനനിതകേളുലടെ  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണ  ഗ്രൂപ്പുകേള  ആരനഭനിക്കുകേയുന
തുടെര്ന്നന്  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന  സര്ക്കക്ടോര്
സക്ടോപനങ്ങളുലടെയുന  കേമന്യൂണനിറ്റെനി കകേക്ടോണ്ടക്ടോകനിനഗന് ഗ്രൂപ്പുകേളക്ടോക്കനി
ഇവലര മക്ടോറ്റുകേയുന ലചയ്യുന്നതനിനന് ഉകദശനിക്കുന. 

8. ലതക്ടോഴെനിലറപ്പെന്  പദ്ധതനിയനിലലപ്പെട്ട  സ്ത്രശകേളക്കന്  ലലനപുണദ്യ  പരനിശശലെനന
നലകേനി  അവലര  മറ്റെന്  ഉപജശവന  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളനികലെയന്  ലലകേപനിടെനിചന്
ഉയര്ത്തുന്ന പദ്ധതനി.

9. ലഎ.ആര്.സനി.റ്റെനി.സനി.-യുമക്ടോയനി  സനകയക്ടോജനിചന്  ലറയനിലകവ  കേക്ടോറ്റെറനിനഗന്
ഗ്രൂപ്പുകേള, ലറയനിലകവ പക്ടോര്ക്കനിനഗന്, കേസമര് കലെക്ടോഞന് മക്ടോകനജ് ലമനന്
ഗ്രൂപ്പുകേള  എന്നനിവ  വനിപുലെലപ്പെടുത്തനി  സനസക്ടോനലത്ത  പ്രധക്ടോന
ലറയനിലകവ  കസഷനുകേള  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോണന്
ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതന്. കൂടെക്ടോലത  ലറയനിലകവ  ടെനിക്കറ്റെന്  കേഫൗണറുകേള
എറണക്ടോകുളന മക്ടോതൃകേയനില റശജനിയണല ലഹഡന് കേസക്ടോര്കട്ടഴനികലെക്കുന
തുടെര്ന്നന്  സക്ടോദ്ധദ്യതയുള  സലെങ്ങളനികലെയ്ക്കുന  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനി.
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10. ബന്യൂകറക്ടോ ഓഫന് ഫക്ടോര്മ പബനികേന്  ലസകര് അണര്കടെക്കനിനഗന്  ഓഫന്
ഇനദ്യ  (BPPI)  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന  'ലജന്  ഒഫൗഷധനി'  പദ്ധതനിയുലടെ
സക്ടോദ്ധദ്യത  പരനിഗണനിചന്  എല്ലക്ടോ  സര്ക്കക്ടോര്/തക്ടോലൂക്കന്  ആശുപത്രനികേളനിലന
ലജന് ഒഫൗഷധനി കസക്ടോറുകേള ആരനഭനിക്കുകേയുന അതുവഴെനി അഭദ്യസവനിദദ്യരക്ടോയ
യുവജനങ്ങളക്കന് ലതക്ടോഴെനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന ലെക്ഷദ്യമനിടുന.

11. ടൂറനിസന  കകേന്ദ്രങ്ങള,  തശര്തക്ടോടെന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നനിവയുമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ടന്  കുടുനബശശ  സുവനിനനിയര്  കഷക്ടോപ്പുകേളുന  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്
സനവനിധക്ടോനന, ലപക്ടോതുശഫൗചക്ടോലെയങ്ങള എന്നനിവയുലടെ മക്ടോകനജ് ലമനന്
കുടുനബശശ ലതക്ടോഴെനില സനരനഭങ്ങളക്ടോയനി ഏലറ്റെടുത്തന് നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതന്.

12. പക്ടോസനികേന്  നനികരക്ടോധനത്തനിലന സക്ടോദ്ധദ്യത പരനിഗണനിചന്  തുണനി ബക്ടോഗുകേള/
കപപ്പെര്  ബക്ടോഗുകേളുലടെ  ഉത്പക്ടോദനന  കുടുനബശശ  അയലകട്ടങ്ങള
ഏലറ്റെടുത്തന് നടെത്തുന്നതനിനുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

13. കുടെനിലവള  ലെഭദ്യതയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില
കുടെനിലവള  പദ്ധതനികേള  മലെപ്പുറന  മക്ടോതൃകേയനില  വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലലെ
സക്ടോദ്ധദ്യതകേള ആരക്ടോഞ്ഞെന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്.

14. വനിഷവനിമുക്ത  പചക്കറനി  ഉത്പക്ടോദനന  സനസക്ടോനത്തുടെനശളന
നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  നടെത്തുന്ന  ശമങ്ങളലക്കക്ടോപ്പെന
എല്ലക്ടോ കുടുനബശശ  അയലകട്ടങ്ങളനിലന  ഫക്ടോറ്റുകേള,  റസനിഡനന്സന്
അകസക്ടോസനികയഷന്  എന്നനിവയുമക്ടോയനി  സഹകേരനിചന്  മട്ടുപ്പെക്ടോവനിലന
കൃഷനി ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന് കുടുനബശശ യൂണനിറ്റുകേലള സജമക്ടോക്കുന്നതനിനുന
സര്ക്കക്ടോര്  സര്ക്കക്ടോകരതര  സക്ടോപനങ്ങളനില  സലെന  കേലണത്തനി
കൃഷനി  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ലെക്ഷദ്യമനിടുന.  കൂടെക്ടോലത ബക്ടോലെസഭക്ടോ
കുട്ടനികേളുലടെ  കൂട്ടക്ടോയ്മയനില  കൃഷനി  ലചയ്യുന്നതനിനുള  സക്ടോദ്ധദ്യത
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  ലലജവ  കേശടെനക്ടോശനിനനി,  ലലജവവളന,
ലവര്മനി  കേകമക്ടോസന്  എന്നനിവ  കുടുനബശശ  അയലകട്ടന  വഴെനി
ഉത്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള സക്ടോദ്ധദ്യത കേലണത്തുന.

15. നനിലെവനില  കുടുനബശശ  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപ്പെനിച്ചുവരുന്ന  കുടുനബശശ
കേക്ടോനശനുകേള,  ടെക്ടോകനി  സര്വശസന്,  സക്ടോനസനന  എന്നശ  പദ്ധതനികേള
വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ലലപലെറ്റെന്  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ആരനഭനിച
വകയക്ടോജനപരനിപക്ടോലെനന,  കുടുനബശശ ലകഷന്,  ഫനിറ്റെന്നസന്  ലസനര്
എന്നനിവ  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  ഉകദശനിക്കുന.
കൂടെക്ടോലത മുഴുവന് പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. ലറസന് ഹഫൗസുകേളനിലന കുടുനബശശ
ഹഫൗസന്  കേശപ്പെനിനഗന്-കേക്ടോനശന്  സനവനിധക്ടോനന  ഒരുക്കുന്നതനിനന്
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യുമക്ടോയനി സഹകേരനിചന് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

16. മൃഗസനരക്ഷണ കമഖലെയനില കഹക്ടോര്കമക്ടോണ്  വനിമുക്ത  കബ്രക്ടോയനിലെര്
ചനിക്കന്,  മുട്ടകക്കക്ടോഴെനി  വളര്ത്തല  എന്നശ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന.



990 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

(ബനി)  കുടുനബശശ  സനഘടെനക്ടോ  സനവനിധക്ടോനലത്ത  ശക്ടോക്തശകേരനിക്കുന്നതനിനുന
അതനിലലെ അനഗങ്ങളുലടെയുന ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെയുന പ്രക്ടോപ്തനി വര്ദ്ധനവനിനുമുള വനിവനിധ
പരനിശശലെന പരനിപക്ടോടെനികേള കുടുനബശശ നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുനണന്.

. സനി.ഡനി.എസന്.,  എ.ഡനി.എസന്.,  അയലകട്ടതലെങ്ങളനിലലെ
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട അനഗങ്ങളക്കന്  കേക്ടോരദ്യകശഷനി വര്ദ്ധനവന്,
കനതൃതസപക്ടോടെവന,  പ്രക്ടോകദശനികേ  സക്ടോമത്തനികേ  വനികേസനന,  ലതക്ടോഴെനില
കമഖലെ വനികേസനന, സക്ടോമൂഹദ്യ വനികേസനന, സ്ത്രശശക്ടോക്തശകേരണന,
സ്ത്രശകേളുലടെയുന  കുട്ടനികേളുലടെയുന  അവകേക്ടോശങ്ങളുന  നനിയമങ്ങളുന
എന്നനിവയനിലള വനിവനിധ പരനിശശലെന വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എന്നനിവ ആസൂത്രണന ലചയന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന.

. തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപന അദ്ധദ്യക്ഷന്മേക്ടോര്ക്കുന കക്ഷമകേക്ടോരദ്യ
സക്ടോന്ഡനിനഗന് കേമനിറ്റെനി ലചയര്മക്ടോന്മക്ടോര്ക്കുമുള പരനിശശലെനന.

. കുടുനബശശ ലമമര് ലസകട്ടറനിമക്ടോര്ക്കുള പരനിശശലെനന

. കുടുനബശശ പരനിശശലെന ഗ്രൂപ്പുകേള, ലലമകകക്ടോ എനര്ലലപ്രസസന്
കേണ്സളട്ടനന്സന്,  കുടുനബശശ  ആഡനിറ്റെന്  &  അക്കഫൗണന്സന്
ലസക്ടോലലസറ്റെനി  അനഗങ്ങള,  അക്കഫൗണന്റുമക്ടോര്  എന്നനിവര്ക്കുള
പരനിശശലെനന സനഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

. സനരനഭകേര്ക്കുള  ജനറല  ഓറനിയകനഷന്  പരനിശശലെനന,
സനരനഭകേതസ വനികേസന പരനിശശലെനന, ലലവദഗ്ദ്ധദ്യ പരനിശശലെനന
എന്നനിവ സനഘടെനിപ്പെനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന.

. കദശശയ ഗക്ടോമശണ ഉപജശവന മനിഷന്, ദശന് ദയക്ടോല ഉപക്ടോദ്ധദ്യക്ടോയ
ഗക്ടോമശണ് കേഫൗശലെദ്യ കയക്ടോജന പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഗക്ടോമങ്ങളനിലലെ
ലതക്ടോഴെനിലരഹനിതരക്ടോയ യുവതനി-യുവക്ടോക്കളക്കന് ലലനപുണദ്യ പരനിശശലെനന
നലകേനി അവര്ക്കന് സനിരമക്ടോയ കജക്ടോലെനി നലകേനിവരുന.

നഗരസഭകേളനിലലെ റഗുലെര് വനിഭക്ടോഗന ജശവനക്കക്ടോരുലടെ പനി.എഫന്. ലകഡനിറ്റെന്
കേക്ടോര്ഡന്

135 (2489) ശശ  .    കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ  നഗരസഭകേളനിലലെ  റഗുലെര്  വനിഭക്ടോഗന  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്
പനി.എഫന്. ലകഡനിറ്റെന് കേക്ടോര്ഡന് നലകേക്ടോത്തതനിലന കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പനി.എഫന്.  തുകേ  നക്ടോളനിതുവലര  വരവന്  വചതനിലന  ഡക്ടോറ്റെ  എന്ടനി
നടെത്തുവക്ടോന് ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷന് (IKM)-ലന ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
ഇതുസനബനനിചന്  കസക്ടോഫന്  ലവയര്  വനികേസനിപ്പെനിചന്  എടുത്തനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതനിലന  പ്രവര്ത്തനന
ഏതു വലരയക്ടോയനി എനന എകന്നയന് പൂര്ത്തനിയക്ടോകുലമനന അറനിയനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) കകേരളക്ടോ മുനനിസനിപ്പെല കകേക്ടോമണ് സര്വശസനില കസവനമനുഷനിക്കുന്ന റഗുലെര്
വനിഭക്ടോഗന ജശവനക്കക്ടോരുലടെ ലപ്രക്ടോവനിഡനന് ഫണന് ലകഡനിറ്റെന് കേക്ടോര്ഡന് നലകുന്നതനിനന് ആവശദ്യമക്ടോയ
ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  അഭക്ടോവവന  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  കേമന്യൂട്ടര്  സനവനിധക്ടോനന  ഏര്ലപ്പെടുത്തനി
നഗരസഭകേളുമക്ടോയനി  ലെനിങന്  ലചയ്യക്ടോത്തതുലകേക്ടോണക്ടോണന്  ലകഡനിറ്റെന്  കേക്ടോര്ഡന്  വനിതരണന
പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്തതന്.

(ബനി)  ഇല്ല.  ഇതുസനബനനിചന്  കസക്ടോഫന് ലവയര്  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മനിഷലന ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.  അതനിലന പ്രവര്ത്തനന
നടെനവരുന്നതുന  2016-17  സക്ടോമത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ഇതന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുവക്ടോന്
കേഴെനിയുന്നതുമക്ടോണന്.

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനിലലെ അറവശക്ടോലെകേള

136 (2490) ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനിലലെ മുനനിസനിപ്പെല,  പഞക്ടോയത്തന് പ്രകദശങ്ങളനില
ടലെസന്സന് ഇല്ലക്ടോലത അറവശക്ടോലെകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില ഇത്തരത്തനില എത്രലയണ്ണന പ്രവര്ത്തനിക്കുനണന്; വനിശദക്ടോനശന
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  അനധനികൃതമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ഇത്തരന സക്ടോപനങ്ങളലക്കതനിലര
എലനങനിലന നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി) കേനിനനൂര്-കേരനിനളന ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തനില ഒരു അറവശക്ടോലെ.

(സനി) ഉണന്. അറവശക്ടോലെ അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന് കനക്ടോട്ടശസന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.

പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനി നനിയമനന

137 (2491) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പഞക്ടോയത്തന്  വകുപ്പെനില  പഞക്ടോയത്തന്  ലസകട്ടറനി  തസനികേയനില  എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലെവനിലണന് എന്ന വനിവരന ജനില്ല തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഏലതല്ലക്ടോന  രശതനിയനിലെക്ടോണന്  പഞക്ടോയത്തന്  ലസകട്ടറനി  തസനികേയനിലലെ
ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതന്; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) 2011  ജനുവരനി മുതല ഇതുവലര പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനിമക്ടോരക്ടോയനി എത്ര
കപര്ക്കന്  നനിയമനന  നലകേനിയനിട്ടുലണന്നന്  വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇതനില  എത്ര കപര്ക്കന്
പനി.എസന്.സനി. വഴെനി കനരനിട്ടന് പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനിമക്ടോരക്ടോയനി നനിയമനന ലെഭനിച്ചുലവന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഗക്ടോമ  പഞക്ടോയത്തന്  ലസകട്ടറനിമക്ടോരുലടെ  തസനികേ  ഒഴെനിഞ  കേനിടെക്കുന്നതന്
കേക്ടോരണന പഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ ഭരണ നനിര്വഹണത്തനിനുന,  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിനുന
കേക്ടോലെതക്ടോമസന വരുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില ഇതന് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പഞക്ടോയത്തന്  വകുപ്പെനില  ലസകട്ടറനി  തസനികേയനില  178  ഒഴെനിവകേള
നനിലെവനിലണന്. ജനില്ല തനിരനിച്ചുള ഒഴെനിവന് ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

ജനില്ല ഒഴെനിവകേളുലടെ എണ്ണന

പത്തനനതനിട്ട 13

കകേക്ടോട്ടയന 26

ഇടുക്കനി 7

ആലെപ്പുഴെ 16

എറണക്ടോകുളന 12

തൃശ്ശൂര് 21

മലെപ്പുറന 27

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് 21

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് 6

വയനക്ടോടെന് 3

കേണ്ണൂര് 14

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് 12
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(ബനി)  പഞക്ടോയത്തന്  ലസകട്ടറനി  തസനികേയനികലെയന്  സക്ടോനക്കയറ്റെന  വഴെനിയുന
പനി.എസന്.സനി. വഴെനി കനരനിട്ടുന നനിയമനന നടെത്തക്ടോറുണന്.

(സനി) 2011 ജനുവരനി മുതല നക്ടോളനിതുവലര ലസകട്ടറനി തസനികേ ഏകേശകേരനിചന് 577
കപര്ക്കന്  നനിയമനന  നലകേനിയതുളലപ്പെലടെ  ആലകേ  1338  കപര്ക്കന്  ലസകട്ടറനിയക്ടോയനി
നനിയമനന നലകേനിയനിട്ടുണന്. ഇതനില 201 കപര് പനി.എസന്.സനി. വഴെനി കനരനിട്ടന് നനിയമനന
ലെഭനിചവരക്ടോണന്.

(ഡനി)  ലസകട്ടറനി  തസനികേയനിലലെ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തക്ടോത്തതുമൂലെന  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനിനുന  പദ്ധതനി  നടെത്തനിപ്പെനിനുന  ചനിലെ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള
കനരനിടുനണന്.  ലസകട്ടറനി  തസനികേ  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന  എല്ലക്ടോ  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലന
അസനിസനന്  ലസകട്ടറനികക്കക്ടോ ജൂനനിയര് സൂപ്രണനികനക്ടോ  ലഹഡന്  കക്ടോര്ക്കനികനക്ടോ  ലസകട്ടറനിയുലടെ
പൂര്ണ്ണ  അധനികേ  ചുമതലെ  നലകേനി  ഉത്തരവകേള  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  അടെനിയനരമക്ടോയനി
പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

കുടുനബശശ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

138 (2492)  ശശ  .    ടെനി  .    എ  .    അഹമദന് കേബശര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  കുടുനബശശയുലടെ  പ്രവര്ത്തനന
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  കുടുനബശശ  പ്രവര്ത്തനന  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനില രൂപശകേരനിച കേമനിറ്റെനികേള നനിലെവനില ഉകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില
കേമനിറ്റെനികേള സനഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് എനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുലമന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) കുടുനബശശ മനിഷനനില നനിലെവനിലള ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുവക്ടോന് സസശകേരനിച്ചു വരുന്ന
നടെപടെനികേള  എലനല്ലക്ടോന;  ജശവനക്കക്ടോലര  കേലണത്തുന്നതനിനുള  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  കുടുനബശശ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  നനികയക്ടോജകേ
മണ്ഡലെ അടെനിസക്ടോനത്തനില സ.ഉ. (സക്ടോധക്ടോ)  നമര് 3264/2012/തസസഭവ.  തശയതനി
29-11-2012  പ്രകേക്ടോരന  കേമനിറ്റെനികേള  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  കേമനിറ്റെനികേള  പുനനഃ
സനഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കുടുനബശശ  ജനില്ലക്ടോ  മനിഷന്  കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനറ്റെര്മക്ടോര്ക്കന്
നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്. 
851/2019
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(സനി)  ലപ്രക്ടോഫഷണല/സക്ടോകങതനികേ  പരനിജക്ടോനമുള  ആളക്കക്ടോലര  കേരക്ടോര്/
ദനിവസകവതന വദ്യവസയനിലെക്ടോണന്  കുടുനബശശ  മനിഷനനില  നനിയമനിച്ചുകപക്ടോരുന്നതന്.
കയക്ടോഗദ്യത  പരനിഗണനിചന്  പരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോയ  ഏജന്സനികേലള  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  പരശക്ഷ,  അഭനിമുഖന
എന്നനിവ  നടെത്തനി  പദ്ധതനി  കേക്ടോലെയളവനികലെയന്  ജശവനക്കക്ടോലര  നനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോറുണന്.
എഴുത്തുപരശക്ഷയുലടെയുന  അഭനിമുഖത്തനിലനയുന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  മറ്റെന്  സര്ക്കക്ടോര്
വകുപ്പുകേളനില  നനിനമുള  ജശവനക്കക്ടോലര  കുടുനബശശയനില  ലഡപന്യൂകട്ടഷന്  വദ്യവസയനില
നനിയമനിചന് ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുവക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.

വക്ടോയ്പയന് ഇളവന് അനുവദനിക്കണലമന്ന അകപക്ഷ

139 (2493) ശശ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെന്  ലമക്ടോഗക്ടോല  പുത്തൂര്  പഞക്ടോയത്തനിലലെ  നശര്ചക്ടോല  അബ്ദുളയുലടെ
മകേന്  എന്.എ.  മുഹമദന്  കേക്ടോസര്കകേക്ടോടെന്  ഡവലെപ്ലമനന്  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയനില  വക്ടോയ്പ
എടുത്തനിരുകന്നക്ടോ;  എങനില വക്ടോയ്പക്ടോ തുകേ എത്രയക്ടോലണനന എകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണന് എടുത്തലതനന ആ
ഇനത്തനില ഇനനി കുടെനിശ്ശേനികേ ബക്ടോക്കനിയുകണക്ടോ എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  എടുത്ത  വക്ടോയ്പയ്ക്കു  ഇളവന്  അനുവദനിക്കണലമന്നന്  ശശ.  മുഹമദന്
അകപക്ഷനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  എകപ്പെക്ടോഴെക്ടോണന്  അകപക്ഷ  ലെഭനിചലതനന  പ്രസ്തുത
അകപക്ഷയനികന്മേല സസശകേരനിച നടെപടെനികേള എനക്ടോലണനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  22-6-1994-ല  40,000  രൂപ  വക്ടോയ്പ  എടുത്തനിരുന.  പനിഴെപ്പെലെനിശ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  8  മക്ടോസലത്ത പലെനിശയുന ഒഴെനിവക്ടോക്കനിയക്ടോല  2016  ലസപ്റ്റെനബര് മക്ടോസന
വലരയുള കുടെനിശ്ശേനികേ 2,27,901 രൂപയക്ടോണന്.

(ബനി)  ഉണന്.  ലമക്ടോഗക്ടോല പുത്തൂര് ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന് ഒക്ടോഫശസനില  9-6-2011-ല
സമര്പ്പെനിച  അകപക്ഷയനില  KURDFC-യനിലനനിനന  ബക്ടോദ്ധദ്യതക്ടോരഹനിത  സക്ടോക്ഷദ്യപത്രന
നലകേനിയക്ടോല  ആധക്ടോരന  തനിരനിലകേ  നലകേക്ടോലമന്നന്  പഞക്ടോയത്തന്  അധനികൃതര്  അകപക്ഷകേലന
അറനിയനിചനിട്ടുണന്. അകപക്ഷകേന് 14-6-2014-ല സര്ക്കക്ടോരനില സമര്പ്പെനിച  നനികവദനത്തനികന്മേല
അനനിമ തശരുമക്ടോനലമടുത്തനിട്ടനില്ല.

സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചനിതസ പദ്ധതനി

140 (2494) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സമ്പൂര്ണ്ണ  ശുചനിതസ  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  സനസക്ടോനന  സമ്പൂര്ണ്ണ
ഒ.ഡനി.എഫന്.  (ഓപ്പെണ് ഡനിഫകക്കഷന് ഫശ)  ആയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള
തശയതനി വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; ഈ പദ്ധതനിയുലടെ വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ;



അനുബനന 995

(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്ന  ഫണനിലന  കകേന്ദ്ര  സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരുകേളുലടെ വനിഹനിതന എത്രലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  നക്ടോളനിതുവലര  ഏലതല്ലക്ടോന  ജനില്ലകേള  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഒ.ഡനി.എഫന്.  ജനില്ലകേളക്ടോയനി
പ്രഖദ്യക്ടോപനിച്ചുലവന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങളനില്ലക്ടോത്തവര്ക്കന്  ഈ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  നലകേനിയ
ആനുകൂലെദ്യങ്ങള എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 2016 നവനബര് 1-നന് ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളുലടെയുന 2017 മക്ടോര്ചന്  31-നന് നഗര
പ്രകദശങ്ങളുലടെയുന  ഒ.ഡനി.എഫന്.  (ഓപ്പെണ്  ലഡഫശകക്കഷന്  ഫശ)  പ്രഖദ്യക്ടോപനന
നടെത്തുവക്ടോനക്ടോണന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുകേളുലടെ  വനിഹനിതന  60:40  എന്ന
അനുപക്ടോതത്തനിലെക്ടോണന്. സസചന്ഭക്ടോരതന് മനിഷന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന 2015-16 സക്ടോമത്തനികേ
വര്ഷത്തനില 2557.67 ലെക്ഷന രൂപയുന 2016-17 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷത്തനില 2498
ലെക്ഷന രൂപയുന ശുചനിതസമനിഷനന് നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  നക്ടോളനിതുവലര തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  എന്നശ ജനില്ലകേളനിലലെ ഗക്ടോമ
പ്രകദശങ്ങളുന  മലെപ്പുറന  ജനില്ലയനിലലെ  കകേക്ടോട്ടയല  നഗരസഭയുന  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനിലലെ
കേട്ടപ്പെന നഗരസഭയുന സമ്പൂര്ണ്ണ ഒ.ഡനി.എഫന്. ആയനി സസയന പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  ശഫൗചക്ടോലെയങ്ങളനില്ലക്ടോത്തവര്ക്കന്  ഈ  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  വദ്യക്തനിഗത  ഗക്ടോര്ഹനികേ
ശഫൗചക്ടോലെയന   നനിര്മനിച്ചുനലകുന.  ഒരു  വദ്യക്തനിഗത  ഗക്ടോര്ഹനികേ  ശഫൗചക്ടോലെയത്തനിനന്  15400
രൂപയക്ടോണന്  യൂണനിറ്റെന്  കകേക്ടോസന്.  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ  ദുര്ഘടെപ്രകദശങ്ങളക്ടോയനി
കേലണത്തനിയയനിടെങ്ങളനില  കൂടുതല  തുകേ  ആവശദ്യമക്ടോയനി  വരുന്നപക്ഷന  ലചലെവക്ടോക്കലപ്പെടുന്ന
അധനികേതുകേ കൃതദ്യമക്ടോയനി വനിലെയനിരുത്തനി അനുവദനിക്കക്ടോന് നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

കേക്ടോയനകുളത്തന് ലലവദദ്യുതനി ശ്മശക്ടോനന

141 (2495) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോയനകുളന  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  കേക്ടോയനകുളന  നഗരസഭ  പ്രകദശത്തന്
അതദ്യക്ടോധുനനികേ  രശതനിയനിലള  ടവദദ്യുതനി  ശ്മശക്ടോനന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

നഗരകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പെനിലന  കേശഴെനില  തുടെര്പദ്ധതനിയക്ടോയനി  'നഗരപ്രകദശങ്ങളനില
ഗദ്യക്ടോസധനിഷനിത  ശ്മശക്ടോനങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണന'  എന്ന പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
ഗദ്യക്ടോസന്  കനിമകറ്റെക്ടോറനിയന  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  സമര്പ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
നഗരസഭകേകളക്ടോടെന്  ആവശദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  കേക്ടോയനകുളന  നഗരസഭയനിലനനിനന  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല
ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന  മുറയന്  2016-17  വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനിയനിലളലപ്പെടുത്തനി  ആധുനനികേ
രശതനിയനിലള ഗദ്യക്ടോസന് കനിമകറ്റെക്ടോറനിയത്തനിനന് ഫണന് അനുവദനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുന്നതക്ടോണന്.  

മുല്ലകശ്ശേരനി കബക്ടോക്കന് പഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനിലക്കതനിലരയുള പരക്ടോതനി

142 (2496) ശശ  .    മുരളനി  ലപരുലനല്ലനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലെത്തനിലലെ മുല്ലകശ്ശേരനി കബക്ടോക്കന്പഞക്ടോയത്തനിലലെ ലസകട്ടറനി
പഞക്ടോയത്തന്  ഭരണ  സമനിതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  സഹകേരനിക്കക്ടോത്ത  വനിഷയന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  പഞക്ടോയത്തന് ഭരണ സമനിതനിയുലടെ പരക്ടോതനി ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില
ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഈ ലസകട്ടറനിലക്കതനിരക്ടോയനി അസനിസന്റന് ഡവലെപ്ലമനന് കേമനിഷണര്
തലെത്തനില  നടെത്തനിയ  അകനസഷണ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  എടുത്ത
നടെപടെനി എനക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്. ഭരണസമനിതനിയുലടെ പരക്ടോതനി ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലസകട്ടറനി  മുല്ലകശ്ശേരനി  കബക്ടോക്കന്  പഞക്ടോയത്തനില  നനിനന  സലെനമക്ടോറ്റെനി
നനിയമനിചനിട്ടുണന്.  എന്നക്ടോല  ഇതനിലനതനിലര  ടെനിയക്ടോന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രറ്റെശവന് ടനിബന്യൂണലെനില നനിന്നന് കസ കനടെനിയനിട്ടുണന്. 

പയ്യന്നൂര് നഗരസഭയന് പദവനിക്കനുസരനിച്ചുള സനവനിധക്ടോനങ്ങള

143 (2497) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കക്ടോര് കേണ്ണൂര് ജനില്ലയനിലലെ പയ്യന്നൂര് നഗരസഭലയ  3-ാം
കഗഡന് പദവനിയനില നനിന്നന് 1-ാം കഗഡന് പദവനിയനികലെക്കന് ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  ഉലണങനില ഒന്നക്ടോന കഗഡന്  പദവനിക്കന് അനുസരണമക്ടോയനി തസനികേകേളുന

മറ്റു സനവനിധക്ടോനങ്ങളുന അനുവദനിചന് ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി) ഇലല്ലങനില ആവശദ്യമക്ടോയ തുടെര് നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

നബക്ടോര്ഡനിലന സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെയുള പദ്ധതനികേള

144 (2498) ശശ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന

വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) നബക്ടോര്ഡനിലന സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില

ഏലതല്ലക്ടോന  പദ്ധതനികേളക്ടോണന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനുളലതനന  ഓകരക്ടോ  പദ്ധതനിക്കുന  എത്ര

രൂപ വശതമക്ടോണന് നബക്ടോര്ഡനിലന സഹക്ടോയന എനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  നബക്ടോര്ഡനിനന്  ഗക്ടോമവനികേസന  വകുപ്പെന്  സമര്പ്പെനിച  ഏലതല്ലക്ടോന  പദ്ധതനികേളക്ടോണന്

ഇനനിയുന അനുമതനി ലെഭനിക്കക്ടോന് ഉളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നബക്ടോര്ഡനിലന സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  2015-16  വര്ഷത്തനില

അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിച പദ്ധതനികേളനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനുളവയുലടെ കപരന്,  തുകേ എന്നനിവ

അനുബനമക്ടോയനി  കചര്ത്തനിട്ടുണന്.* 2016-17  വര്ഷത്തനില  പ്രവൃത്തനികേളലക്കക്ടോനന

അനഗശകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  2015-16  വര്ഷലത്ത  പദ്ധതനികേളക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കുവക്ടോനനില്ല.

2016-17 സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന തകദശസസയനഭരണ വകുപ്പെനിനന് SLEC (NABARD)

അനുവദനിച  അകലെക്ടോകക്കഷന്  പ്രകേക്ടോരമുള  ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനുള

നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

* ലലലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
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പ്രധക്ടോനമനനി ഗക്ടോമ സഡകേന് കയക്ടോജന

145 (2499) ശശ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  പ്രധക്ടോനമനനി ഗക്ടോമ സഡകേന് കയക്ടോജന പദ്ധതനിയനില പണന അനുവദനിചന്
നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിചനിട്ടുള കറക്ടോഡുകേളനില റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില ഉളവ
ഏലതക്ടോലക്കയക്ടോണന്;  ഇവ  പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോലത  കേനിടെക്കുന്നതനിലന  കേക്ടോരണങ്ങള  ഇനന
തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇവയുലടെ  തടെസങ്ങള  നശക്കനി  നനിര്മക്ടോണന  അടെനിയനരമക്ടോയനി
പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്?

ഉത്തരന

(എ)  പനി.എന.ജനി.എസന്.ലലവ.  പദ്ധതനിയനില റക്ടോന്നനി നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനില
പണന അനുവദനിചന് നനിര്മക്ടോണന ആരനഭനിചനിട്ടുള കറക്ടോഡുകേലള സനബനനിച വനിവരന
ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

കമ
നമര്

കബക്ടോക്കന് പക്ടോകക്കജന് 
നമര്

കറക്ടോഡനിലന കപരന് പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോലത
കേനിടെക്കുന്നതനിലന
കേക്ടോരണങ്ങള 

(1) (2) (3) (4) (5)

1. റക്ടോന്നനി KR 11-19 A അരയക്ടോഞ്ഞെനിലെനിമണ്
എല.പനി.എസന്.-
ലപരനിങ്ങക്ടോവന് കറക്ടോഡന്

പദ്ധതനി അനനിമ 
ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്

2. റക്ടോന്നനി KR 11-288 കുളങ്ങര-
കുമക്ടോരമനഗലെന

കേരക്ടോറുകേക്ടോരന് നക്ടോളനിതുവലര
പ്രവൃത്തനി ആരനഭനിചനിട്ടനില്ല

3. റക്ടോന്നനി KR 11-42 തുലെക്ടോപ്പെളനി-
മുളനക്ടോടെന

സനരക്ഷണഭനിത്തനി 
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യ 
മക്ടോയ കേലലക്കട്ടനിലന 
അളവന് ഒറനിജനിനല 
എസനികമറ്റെനില 
ഉണക്ടോയനിരുന്നനില്ല. ആയതന്
കേക്ടോരണന പണനി 
തടെസലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്
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4. റക്ടോന്നനി KR 11-45 മക്ടോരക്ടോനകുളന-
നനിര്മലെപുരന

കകേരള വക്ടോട്ടര് 
അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ 
തകേരക്ടോറനിലെക്ടോയ ലലപപ്പെന് 
ലലലെന് മക്ടോറ്റെനി 
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി 
18,70,000 രൂപയുലടെ 
എസനികമറ്റെന് വക്ടോട്ടര് 
അകതക്ടോറനിറ്റെനി 
നലകേനിയനിട്ടുണന്. ലലപപ്പെന് 
ലലലെന് മക്ടോറ്റെനി 
സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനന് 
പകേരന പുതനിയ ജനി.ലഎ. 
ലലപപ്പെന് ഇടുന്നതനിനക്ടോണന് 
വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറ്റെനി 
എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി 
യനിരനിക്കുന്നതന്. എസനികമറ്റെന്
പരനികശക്ടോധനിചന് അനുമതനി 
നലകകേണതുണന്

(ബനി)  തടെസങ്ങള  നശക്കനി  നനിര്മക്ടോണന  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന്  സസശകേരനിച
നടെപടെനികേളുലടെ വനിശദക്ടോനശന ചുവലടെ കചര്ത്തനിരനിക്കുന:

കമ
നമര്

കബക്ടോക്കന് പക്ടോകക്കജന് 
നമര്

കറക്ടോഡനിലന കപരന് പരനിഹക്ടോര നടെപടെനികേള

(1) (2) (3) (4) (5)

1. റക്ടോന്നനി KR11-19 A അരയക്ടോഞ്ഞെനിലെനിമണ്
എല.പനി.എസന്.-
ലപരനിങ്ങക്ടോവന് കറക്ടോഡന്

പദ്ധതനി 
അനനിമഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്

2. റക്ടോന്നനി KR 11-28B കുളങ്ങര-
കുമക്ടോരമനഗലെന

കേരക്ടോറുകേക്ടോരലന നഷ്ട 
ഉത്തരവക്ടോദനിതസത്തനില 
കേരക്ടോര് റദന് 
ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനി 
സസശകേരനിച്ചുവരുന.
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3. റക്ടോന്നനി KR 11-42 തുലെക്ടോപ്പെളനി-
മുളനക്ടോടെന

റനിലലവസ്ഡന് എസനികമറ്റെന്
അനഗശകേരനിക്കുന്നതനിനുള

നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

4. റക്ടോന്നനി KR 11-45 മക്ടോരക്ടോനകുളന-
നനിര്മലെപുരന

പുതുതക്ടോയനി ജനി.ലഎ.
ലലപപ്പെന് ഇടുന്നതനിനുള
എസനികമറ്റെക്ടോണന് കകേരള

വക്ടോട്ടര് അകതക്ടോറനിറ്റെനി
നലകേനിയനിട്ടുളതന്. പ്രസ്തുത
എസനികമറ്റെന് പരനികശക്ടോധനിചന്

അനുമതനി
നലകകേണതുണന്. 

പ്രധക്ടോനമനനി ആവക്ടോസന് കയക്ടോജന

146 (2500) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനിയക്ടോയ  പ്രധക്ടോനമനനി  ആവക്ടോസന്  കയക്ടോജനയനുസരനിചന്
കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനില  ജനറല  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ടവര്ക്കന്  ഭവന  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്
ധനസഹക്ടോയന ലെഭനിക്കക്ടോത്തകേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില ജനറല  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ടവര്ക്കുകൂടെനി  വശടെന്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി) ലപക്ടോതുവനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ടവര്ക്കുകൂടെനി വശടെന് അനുവദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

വനികകേന്ദ്രശകൃത മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണന

147(2501) ശശ  .    അബ്ദുല ഹമശദന്  .    പനി  . :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) മക്ടോലെനിനദ്യനനിര്മക്ടോര്ജനന കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോകേക്ടോത്തതന് കേക്ടോരണന മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള
കുനകൂടെനി  പകേര്ചവദ്യക്ടോധനികേള  ഉണക്ടോകുന്നതന്  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഉലണങനില
മക്ടോലെനിനദ്യ  നനിര്മക്ടോര്ജനത്തനിനന്  എലനങനിലന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  വനികകേന്ദ്രശകൃത  മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണത്തനിനന്  എലനങനിലന  ബൃഹതന്
പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. മക്ടോലെനിനദ്യ നനിര്മക്ടോര്ജനന കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുന മക്ടോലെനിനദ്യങ്ങള
കുനകൂടുന്ന  പ്രവണത  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുന്നതനിനുന  പകേര്ചവദ്യക്ടോധനികേള  ഇല്ലക്ടോതക്ടോക്കുന്നതനിനുന
ശുചനിതസമനിഷലന  പനിന്തുണകയക്ടോലടെ  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  കനതൃതസത്തനില
തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന:

1. ഉറവനിടെ മക്ടോലെനിനദ്യസനസരണ സനവനിധക്ടോനന വശടുകേളനിലന സക്ടോപനങ്ങളനിലന
കേമന്യൂണനിറ്റെനിതലെത്തനിലന.

2. നനിലെവനിലള ലപക്ടോതുപക്ടോന്റുകേളുലടെ അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനികേളുന അപ്ഗകഡഷനുന.

3. ലമറ്റെശരനിയല റനിക്കവറനി ലഫസനിലെനിറ്റെനി

4. കസക്ടോട്ടര് ഹഫൗസന്, കനിമകറ്റെക്ടോറനിയന

5. മഴെക്കക്ടോലെ പൂര്വശുചശകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

6. എല്ലക്ടോ വശടുകേളക്കുന കേകസന്  സഫൗകേരദ്യന,  വൃത്തനിയുന ലവടെനിപ്പുമുള
ലപക്ടോതു കടെക്ടോയ് ലലെറ്റെന്

7. പക്ടോകക്കജന്  ലസപ്കറ്റെജന് ടശറ്റെന്ലമനന് സനവനിധക്ടോനങ്ങള.

8. വനിവര വനിജക്ടോപന വദ്യക്ടോപനന.

(ബനി)  ശുചനിതസ-മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണ  കമഖലെയന്  ഊന്നല  നലകേനി  ഹരനിതകകേരളന
പദ്ധതനി ജനപങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ മനിഷന് മക്ടോതൃകേയനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചന്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്. 

അശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയ അറവശക്ടോലെകേള അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന് നടെപടെനി

148 (2502) ശശ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദശപന് :
ശശ  .   പുരുഷന് കേടെലണനി :
ശശ  .   റ്റെനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷന് :
ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന് പലെ പ്രകദശങ്ങളനിലന അശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയുന ടലെസന്സനില്ലക്ടോലതയുന
വൃത്തനിഹശനമക്ടോയുന അറവശക്ടോലെകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ടോയ പരക്ടോതനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില ഇപ്രകേക്ടോരന പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അറവശക്ടോലെകേള അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന്
നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കണലമന്നന്  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്കന്  കേര്ശന
നനിര്കദശന നലകുകമക്ടോ;

(സനി)  എങനില  ഇതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി&സനി) സനസക്ടോനത്തന് സര്ക്കക്ടോര് തലെത്തനില  രൂപശകേരനിച കസറ്റെന് കേമനിറ്റെനി
കഫക്ടോര്  കസക്ടോട്ടര്ഹഫൗസനിലന  തശരുമക്ടോനമനുസരനിചന്  സനസക്ടോനലത്ത  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില
അനധനികൃതമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന അറവകകേന്ദ്രങ്ങള കേലണത്തനി ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കന്
കനക്ടോട്ടശസന് നലകേനി കകേസന് രജനിസര് ലചയ്യുന്നതനിനന് എല്ലക്ടോ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനിമക്ടോര്ക്കുന
പഞക്ടോയത്തന് ലഡപന്യൂട്ടനി ഡയറകര്മക്ടോര് മുകഖന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത,
അനധനികൃതമക്ടോയനി  ഏലതങനിലന  അറവശക്ടോലെകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണങനില  അവ
അടെനിയനരമക്ടോയനി  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  എല്ലക്ടോ  നഗരസഭകേളക്കുന  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

ലലവദദ്യുതശകേരണന പൂര്ത്തനിയക്ടോകേക്ടോത്ത ലകേട്ടനിടെങ്ങള

149 (2503) ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷനസശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) നനിര്മക്ടോണന പൂര്ത്തനിയക്ടോലയങനിലന ലലവദദ്യുതശകേരണന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോത്തതനിനക്ടോല
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമക്ടോകേക്ടോലത കേനിടെക്കുന്ന എത്ര ലകേട്ടനിടെങ്ങള ത്രനിതലെ ഗക്ടോമ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില
നനിലെവനിലണന്;

(ബനി)  ഇതു  സനബനനിചന്  ലചലെവക്ടോയ  തുകേ,  നനിര്മക്ടോണ  ഉകദശദ്യന,  ഏതു
വര്ഷലത്ത കപ്രക്ടോജകനില ഉളലപ്പെട്ടവ എന്നനിവ ജനില്ല തനിരനിചന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ഗക്ടോമ/കബക്ടോക്കന്/ജനില്ലക്ടോ പഞക്ടോയത്തുകേളനില നനിനന നഗരസഭകേളനില
നനിനന ഇതുസനബനനിച വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനിയനിലലെ ആകരക്ടോഗദ്യ പ്രവര്ത്തകേര്

150 (2504) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി  മുന്സനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനിയനില  ഉളലപ്പെട്ട  പ്രകദശത്തന്  എത്ര
ആകരക്ടോഗദ്യ  പ്രവര്ത്തകേരക്ടോണുളതന്;  എത്ര  ആശക്ടോവര്ക്കര്ന്മേക്ടോരുലണനന  എത്ര
ലഹലത്തന് ഇന്ലസകര്മക്ടോരുലണനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  എത്ര ലപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗദ്യ കകേന്ദ്രങ്ങള  (സബന് ലസനറുകേള)  ഉലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) നഗരശുചശകേരണത്തനിനക്ടോയനി എത്ര ജശവനക്കക്ടോരുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  വനിവനിധ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലള  കുറവന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ
ജശവനക്കക്ടോലര അടെനിയനര പ്രക്ടോധക്ടോനദ്യകത്തക്ടോലടെ നനിയമനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി  നഗരസഭ  ഉളലപ്പെട്ട  പ്രകദശത്തുള  ആകരക്ടോഗദ്യപ്രവര്ത്തകേരുലടെ
വനിശദക്ടോനശങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

ആലകേ ആകരക്ടോഗദ്യ പ്രവര്ത്തകേരുലടെ എണ്ണന - 49

ആശക്ടോ വര്ക്കര് - 32

പബനികേന് ലഹലത്തന് ലസനര്  :

ലഹലത്തന് ഇന്സ് ലപകര് - 1

ജൂനനിയര് ലഹലത്തന് ഇന്സ് ലപകര് - 4

ജൂനനിയര്  പബനികേന് ലഹലത്തന് നഴന് - 7

പബനികേന് ലഹലത്തന് ഇന്സ് ലപകര് - 1

മുനനിസനിപ്പെല ഓഫശസന്  :

 ലഹലത്തന് ഇന്സ് ലപകര് കഗഡന് I - 1

ജൂനനിയര് ലഹലത്തന് ഇന്സ് ലപകര് കഗഡന് I - 1

ജൂനനിയര് ലഹലത്തന് ഇന്സ് ലപകര് കഗഡന് II - 2

(ബനി) 7 ലപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗദ്യ കകേന്ദ്രങ്ങളുണന് (സബന് ലസനര്).

(സനി) 38 ജശവനക്കക്ടോരുണന്.

(ഡനി)  വനിവനിധ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലള  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  കുറവന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള
നഗരസഭയുലടെ ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.

നഗരസഭകേളനിലലെയുന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളനിലലെയുന കസവനങ്ങളുലടെ
കേമന്യൂട്ടലലറകസഷന്

151 (2505) ശശ  .    എന  .    സസരക്ടോജന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് തകദശ
സസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന  വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നഗരസഭകേളനിലലെയുന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളനികലെയുന  കസവനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
കേമന്യൂട്ടടറസന് ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലെയനിലലെ  കസവനങ്ങളനില  കേണവരുന്ന  അഴെനിമതനി
ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എല്ലക്ടോ  കസവനങ്ങളുന  ഓണ്ടലെന്  മുകഖന  സമയബനനിതമക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) കൂടുതല ജനകസവക്ടോ കകേന്ദ്രങ്ങളുന മറ്റുന ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുന നനിര്ദ്ധനരക്ടോയവര്ക്കന്
ഒക്ടോണ്ടലെന്  കസവനന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  നഗരസഭയുലടെ  കനതൃതസത്തനില
കേഫൗണറുകേള തുടെങ്ങുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നഗരസഭകേളനിലലെയുന  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുകേളനിലലെയുന  കസവനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
കേമന്യൂട്ടലലറസന് ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നഗരസഭയനിലലെ കസവനങ്ങളക്ടോയ ജനന-മരണ രജനികസ്ട്രഷന്,  വനിവനിധ
കക്ഷമലപന്ഷനുകേള,  കപ്രക്ടോപ്പെര്ട്ടനി  ടെക്ടോകന്,  ബനിലഡനിനഗന്  ലപര്മനിറ്റെന്  തുടെങ്ങനിയവ  ഓണ്ലലലെന്
മുകഖന ലെഭദ്യമക്ടോണന്. എല്ലക്ടോ കസവനങ്ങളുന ഓണ്ലലലെന് മുകഖന സമയബനനിതമക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ കമഖലെ കകേന്ദ്രങ്ങള ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി

152 (2506) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  വകുപ്പെന്
വഴെനിയുള  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിനുന  കമഖലെക്ടോ  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരനഭനിക്കുന്ന
കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എങനില നന്യൂനപക്ഷ കകേന്ദ്രശകൃത ജനില്ലയക്ടോയ മലെപ്പുറത്തന്  ഒരു കമഖലെക്ടോ
കകേന്ദ്രന ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് സതസര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 

ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി ലപയ്സ് ലമനന്, കഹക്ടോനനഴനിനഗന് സര്വശസന് എന്നനിവ നടെത്തുന്ന
സക്ടോപനങ്ങള

153 (2507) ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി  ലപയ്ലസനന്,  കഹക്ടോന  നഴനിനഗന്  സര്വശസന്  എന്നനിവ  നടെത്തുന്ന
സക്ടോപനങ്ങള  രജനിസര്  ലചയ്യുന്നതനിനന്  പഞക്ടോയത്തന്  രക്ടോജന്  ആകനില  നനിലെവനില
വദ്യവസയുകണക്ടോ; ഇലല്ലങനില ആയതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

ഇല്ല.  എന്നക്ടോല  ധക്ടോരക്ടോളന  പുതനിയ  സനരനഭങ്ങളുന  സക്ടോപനങ്ങളുന  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തന്  പ്രകദശത്തന്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരനികേയുന  അവയന്  ലലലെസന്സന്  നലകേക്ടോന്
കേഴെനിയക്ടോലത  വരുന്നതുമക്ടോയ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി  കപയ്ലസനന്,  കഹക്ടോനനഴനിനഗന്
സര്വശസന്  എന്നനിവ  കൂടെനി  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ചട്ടങ്ങളനില  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്ന  കേക്ടോരദ്യന
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പ്രവര്ത്തനന

154 (2508) ശശ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  പ്രവര്ത്തനന
കൂടുതല കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് ലചയ്യക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളതന്; ഇതന് സനബനനിച കരഖകേള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനത്തനിലലെ  പണന  ലചലെവഴെനിക്കുന്നതനിനന്
മുന്ഗണനക്ടോ  കമഖലെകേളക്ടോയ  കൃഷനി,  മൃഗസനരക്ഷണന,  ജലെവനിഭവന  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേളക്കന്
എത്ര  ശതമക്ടോനന  തുകേ  ലചലെവക്ടോക്കക്ടോലമന്നക്ടോണന്  നനിലെവനിലള  മക്ടോനദണ്ഡന;  ഇതനില
എലനങനിലന മക്ടോറ്റെന വരുത്തക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോ;

(സനി)  തനതന്  ഫണന്  തശലര  കുറഞ്ഞെ  കൃഷനി  മക്ടോത്രന  അടെനിസക്ടോനമക്ടോക്കനിയ
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളക്കന് പ്രകതദ്യകേ പരനിഗണന നലകുന്ന എലനങനിലന
പദ്ധതനികേള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പരനിഗണയനിലകണക്ടോ;  ഉലണങനില  അതനിലന  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  നനിലെവനിലലെ  പദ്ധതനി  ആസൂത്രണ  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുലടെയുന  22-6-2016
മുതലള  സനസക്ടോനതലെ  വനികകേന്ദ്രശകൃതക്ടോസൂത്രണ  കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷന്  കേമനിറ്റെനി
തശരുമക്ടോനങ്ങളുലടെയുന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  തകദശ  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുന,  ഉല്പക്ടോദനകമഖലെയുലടെ  സക്ടോയനിയക്ടോയ
വളര്ച,  അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യവനികേസനന,  മക്ടോനവ വനികേസനന,  പരനിസനിതനിയുലടെയുന
പ്രകൃതനി  വനിഭവങ്ങളുലടെയുന  സനരക്ഷണന,  സക്ടോമൂഹനികേ  നശതനി,  ആസനിപരനിപക്ടോലെനന,
കസവന പ്രദക്ടോന സനവനിധക്ടോനത്തനിലന ഗുണകമന്മേ  ലമചലപ്പെടുത്തുകേ തുടെങ്ങനിയവയക്ടോയനി
തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങള പദ്ധതനികേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി വരുന.  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള പദ്ധതനി വനിഹനിതത്തനില  20%  തുകേ ഉല്പക്ടോദന കമഖലെയ്ക്കുന  10%  തുകേ
മക്ടോലെനിനദ്യ സനസരണത്തനിനുന 5%  തുകേ വകയക്ടോജന സഫൗഹൃദ പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയുന 5%
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തുകേ  വനികേലെക്ടോനഗര്ക്കക്ടോയുന  കുട്ടനികേളക്കക്ടോയുന  വകേയനിരുത്തക്ടോന്  സര്ക്കക്ടോര്  തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണന്.
സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നമര്  2235/2016/ത.സസ.ഭ.വ.  തശയതനി  25-7-2016  പ്രകേക്ടോരന
കേക്ടോര്ഷനികേ  കമഖലെ,  ശുചനിതസന  എന്നശ  കമഖലെകേളനില  പുതനിയ  പദ്ധതനികേള
ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനുന,  ഓപ്പെണ് ലഡഫകക്കഷന് ഫശ കേദ്യക്ടോമയനിലന  പൂര്ത്തശകേരണന
തസരനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുന നനിര്കദശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണന്. ഇതുസനബനനിച സര്ക്കക്ടോര്
ഉത്തരവനിലന  പകേര്പ്പുകേള  ഉളടെക്കന  ലചയ്യുന.* കൂടെക്ടോലത  തകദശസസയനഭരണ
സക്ടോപനങ്ങള വഴെനി നലകേനി വരുന്ന വനിവനിധതരന ആനുകൂലെദ്യങ്ങളക്കുള വരുമക്ടോന
പരനിധനി  ഉയര്ത്തനിയതനിലൂലടെ  കൂടുതല  കപര്ക്കന്  പദ്ധതനികേളുലടെ  ആനുകൂലെദ്യന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുന സക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്. പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെ ശക്ടോക്തശകേരണത്തനിനക്ടോയനി
സക്ടോനഖദ്യ,  സുകലെഖ,  സകേര്മ,  സചനിത്ര,  സക്ടോപന തുടെങ്ങനിയ ഓണ്ടലെന് സനവനിധക്ടോനങ്ങളുന
ഇ-ലടെണറനിനഗന് എന്നശ സനവനിധക്ടോനങ്ങളുന നടെപ്പെനില വരുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  2016-17  വക്ടോര്ഷനികേ  പദ്ധതനി  രൂപശകേരണ  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖയനില  ഉല്പക്ടോദന
കമഖലെയുലടെ സക്ടോയനിയക്ടോയ വളര്ചയന് മുന്ഗണന നലകേണലമന്നന് നനിര്കദശനിചനിട്ടുണന്.
30-6-2016-ലലെ സ.ഉ.(സക്ടോധക്ടോ)  നമര് 2037/2016/തസസഭവ പ്രകേക്ടോരന തകദശസസയന ഭരണ
സക്ടോപനങ്ങളുലടെ പദ്ധതനി വനിഹനിതത്തനില 20%  തുകേ ഉല്പക്ടോദന കമഖലെയ്ക്കുന 10% തുകേ
മക്ടോലെനിനദ്യ  സനസരണത്തനിനുന  വകേയനിരുത്തണലമന്ന  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനില മക്ടോറ്റെന വരുത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(സനി) ഇല്ല.   

തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനികലെയന് പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന മുകഖന നനിയമനന

155 (2509) ശശ  .    റ്റെനി  .    വനി  .    രക്ടോകജഷന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 4-7-2000-ത്തനിലലെ ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന ഗക്ടോമവനികേസന വകുപ്പെനില നനിന്നന്
വനിവനിധ  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനികലെക്കന്  പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന  മുകഖന  നനിയമനന
നലകുന്നതനിനന് എത്ര കക്ടോര്ക്കന് തസനികേകേളക്ടോണന് നശക്കനിവചനിട്ടുളലതന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനില ഗക്ടോമവനികേസന വകുപ്പെനില നനിനന എത്ര കക്ടോര്ക്കന്മക്ടോലരയക്ടോണന്
പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന  മുകഖന  വനിവനിധ  തകദശഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനികലെക്കന്  നനിയമനിചനിട്ടുളതന്
എന്നറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സര്ക്കക്ടോര് അനുവദനിചതനിലന  അധനികേന കക്ടോര്ക്കുമക്ടോലര  പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന
മുകഖന നനിയമനിചനിട്ടുലണങനില അതന് റദന്  ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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(എ) 11 കക്ടോര്ക്കന് തസനികേകേളക്ടോണന് നശക്കനിവചനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  നനിലെവനില  9  കക്ടോര്ക്കുമക്ടോര് പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന മുകഖന കജക്ടോലെനി ലചയ്യുന.
രണന് കപരുലടെ അകപക്ഷ ലെഭദ്യമക്ടോയതനികന്മേല നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചു വരനികേയക്ടോണന്.

(സനി)  ഗക്ടോമവനികേസന  വകുപ്പെനില  നനിന്നന്  അനുവദനിചതനിലന  അധനികേന  കക്ടോര്ക്കുമക്ടോലര
പുനര്വനിനദ്യക്ടോസന മുകഖന നനിയമനിചനിട്ടനില്ല.

പഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ വനിവനിധ തസനികേകേളനിലലെ ഒഴെനിവകേള നനികേത്തുന്നതന്
സനബനനിചന്

156 (2510) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) പഞക്ടോയത്തുകേളനില ലസകട്ടറനി, അസനി.ലസകട്ടറനി, അസനി. എഞനിനശയര്,
ഓവര്സശയര്  എന്നനിവരുലടെ  തസനികേകേള  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്നതുമൂലെന  ഉണക്ടോയനിട്ടുള
ഭരണ പ്രതനിസനനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേകേളനിലലെ  നനിലെവനിലള  ഒഴെനിവകേളുലടെ  കേണക്കുകേള
വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കപ്രക്ടോജക്ടുകേളക്കന് അനഗശകേക്ടോരന കനടെനി നടെപ്പെക്ടോകക്കണ സമയത്തന് തലന്ന
നനിര്വഹണ  ഉകദദ്യക്ടോഗസരുലടെ  അഭക്ടോവനമൂലെന  ഉണക്ടോയനിട്ടുള  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്
സതസര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി) നനിലെവനില 11 ജനില്ലകേളനില ഡനി.ഡനി.പനി.-മക്ടോരുന 7 ജനില്ലകേളനില എ.ഡനി.പനി.- മക്ടോരുന
ഇലല്ലന്നകേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇവലര  നനിയമനിക്കക്ടോന്  സസശകേരനിച
നടെപടെനികേള വനിശദശകേരനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലസകട്ടറനി  തസനികേ  ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്ന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലലെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന് തടെസന വരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന് അസനിസനന് ലസകട്ടറനികക്കക്ടോ ജൂനനിയര്
സൂപ്രണനികനക്ടോ ലഹഡന് കക്ടോര്ക്കനികനക്ടോ ലസകട്ടറനിയുലടെ പൂര്ണ്ണ അധനികേ ചുമതലെ നലകേനി
ഉത്തരവക്ടോകേക്ടോറുണന്. അതനിനക്ടോല പ്രതനിസനനി ഉണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.
എന്നക്ടോല,  അസനിസനന്  എഞനിനശയര്,  ഓവര്സശയര് എന്നശ തസനികേകേള ഒഴെനിഞ
കേനിടെക്കുന്നതുമൂലെന പ്രതനിസനനി ഉണക്ടോകുന്നതക്ടോയനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഒഴെനിവകേളുലടെ എണ്ണന ചുവലടെകചര്ക്കുന.



1008 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന് ലസകട്ടറനി 178

അസനിസനന് ലസകട്ടറനി 57

അസനിസനന് എഞനിനശയര് 91

ഒന്നക്ടോനതരന ഓവര്സശയര് 222

രണക്ടോനതരന ഓവര്സശയര് 32

മൂന്നക്ടോനതരന ഓവര്സശയര് 367

(സനി)   പഞക്ടോയത്തുകേളനില  ലസകട്ടറനി,  അസനിസനന്  ലസകട്ടറനി  എന്നശ  തസനികേകേള
ഒഴെനിഞകേനിടെക്കുന്നതുമൂലെന  പ്രതനിസനനി  ഉണക്ടോയതക്ടോയനി  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.  ഒഴെനിവകേള
നനികേത്തക്ടോനുള  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു  വരുന.  അസനിസനന്  എഞനിനശയര്,
ഒന്നക്ടോനതരന ഓവര്സശയര്, രണക്ടോനതരന ഓവര്സശയര് എന്നശ തസനികേകേളുലടെ എഴുത്തു
പരശക്ഷ  പനി.എസന്.സനി.  നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  റക്ടോങന്  ലെനിസന്  നനിലെവനില  വരുന്ന  മുറയന്
നനിയമനന  നടെത്തുന്നതക്ടോണന്.  മൂന്നക്ടോനതരന  ഓവര്സനിയര്  തസനികേയനിലലെ  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസന്.സനി.-യനില  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുലണങനിലന  എഴുത്തു  പരശക്ഷ  കേഴെനിയക്ടോത്തതനിനക്ടോല
പനി.എസന്.സനി.  ലെനിസന്  നനിലെവനില  വരക്ടോന്  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  ഉണക്ടോകുലമന്നന്  കേരുതുന.
ആയതനിനക്ടോല  മൂന്നക്ടോനതരന  ഓവര്സശയര്മക്ടോരുലടെ  ഒഴെനിവകേള  എനകപക്ടോയ്ലമനന്
എകന്കചഞന്  മുകഖനകയക്ടോ  ദനിവസ  കവതനക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനികലെക്ടോ  നനികേത്തുന്നതനിനുള
നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുവക്ടോന്  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്കന്  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  ഡനി.ഡനി.പനി.  തസനികേയനില  ഒഴെനിവകേളുള  ജനില്ലകേളനില  എ.ഡനി.പനി.-മക്ടോര്ക്കുന,
എ.ഡനി.പനി.-മക്ടോര്  ഇല്ലക്ടോത്ത  ജനില്ലകേളനില  സശനനിയറക്ടോയ  ലപര്കഫക്ടോമന്സന്  ഓഡനിറ്റെന്
സൂപ്പെര്ടവസര്മക്ടോര്ക്കുന യഥക്ടോകമന ഡനി.ഡനി.പനി.,  എ.ഡനി.പനി.  തസനികേകേളുലടെ പൂര്ണ്ണ
അധനികേ ചുമതലെ നലകേനി ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്. അപ്രകേക്ടോരന ചുമതലെ നനിര്വഹനിച്ചുവരുന.
പഞക്ടോയത്തന് വകുപ്പെനിലലെ എല്ലക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തനിലന ഉളലപ്പെട്ട ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  2010-ല
പ്രസനിദ്ധശകേരനിചനിരുന്ന  സശനനികയക്ടോറനിറ്റെനി  ലെനിസ്റ്റുകേള  2014-ല  റദക്ടോക്കുകേയുന  പുതനിയ
സശനനികയക്ടോറനിറ്റെനി  ലെനിസ്റ്റുകേള  പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന  ലചയനിരുന.  ഇതുസനബനനിചന്
ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രറ്റെശവന്  ടടബന്യൂണലെനില  ഫയല  ലചയനിരുന്ന  അകപക്ഷകേളനില
2010-ലലെയുന 2014-ലലെയുന ലെനിസ്റ്റുകേള റദക്ടോക്കനിയനിരുന. തുടെര്ന്നന് ഒ.പനി. (120/2015),
ഒ.പനി.  (ലകേ.എ.റ്റെനി)  144/15,  145/15  നമര്  ഹര്ജനികേളനില  ബഹു.  ടഹകക്കക്ടോടെതനിയുലടെ
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11-3-2016-ലലെ  വനിധനിനദ്യക്ടോയത്തനില  ബഹു.  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രറ്റെശവന്  ടടബന്യൂണലെനിലന
ഉത്തരവന്  അനഗശകേരനിചനിരുന.  ഇഫൗ   വനിധനിനദ്യക്ടോയത്തനിലനതനിലര  ബഹു.  സുപ്രശന  കകേക്ടോടെതനി
മുമക്ടോലകേ ഫയല ലചയ്യലപ്പെട്ട  13785,  13786/2016  തുടെങ്ങനിയ എസന്.എല.പനി.-കേളനിലലെ
13-5-2016  തശയതനിയനിലലെ ഇടെക്കക്ടോലെ ഉത്തരവനില നനിലെവനിലലെ സനിതനി തുടെരുവക്ടോന്
ബഹു.  സുപ്രശനകകേക്ടോടെതനി  നനിര്കദശനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണന്.  ആയതനിനക്ടോല വനിവനിധ തസനികേകേളനിലലെ
ഒഴെനിവകേളനില ലപ്രക്ടോകമക്ടോഷന് നടെത്തക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്ത സനിതനി വകുപ്പെനില നനിലെനനിലക്കുകേയക്ടോണന്. 

അങണവക്ടോടെനി ജശവനക്കക്ടോരുലടെ വര്ദ്ധനിച കവതനന

157 (2511) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേരളത്തനിലലെ അങണവക്ടോടെനികേളനിലലെ വര്ക്കര് ലഹലപ്പെര്മക്ടോരുലടെ കവതനന
വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുലണങനിലന  പലെ  പഞക്ടോയത്തുകേളുന  കവതന  വര്ദ്ധനവന്  നലകേനിയനിട്ടനിലല്ലന്ന
കേക്ടോരദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  വര്ദ്ധനിച  കവതനന  നലകേക്ടോത്ത  എത്രപഞക്ടോയത്തുകേള/മുന്സനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനികേള
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനില ഉലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇവര്ക്കന് എകപ്പെക്ടോള ഉയര്ന്ന
നനിരക്കനില കവതനന നലകേക്ടോന് കേഴെനിയുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനില  അങണവക്ടോടെനി  വര്ക്കര്/ലഹലപ്പെര്മക്ടോര്ക്കന്
വര്ദ്ധനിപ്പെനിച കവതനന നലകേക്ടോത്ത  37  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളുണന്.  ഇതനില  27  ഗക്ടോമ
പഞക്ടോയത്തുകേള ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസന മുതലന 3 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള നവനബര് മക്ടോസന
മുതലന വര്ദ്ധനിപ്പെനിച കവതനന നലകുലമന്നന് അറനിയനിചനിട്ടുണന്. 4 ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള
ഫണനിലന ലെഭദ്യതക്കുറവന് ലകേക്ടോണന് വര്ദ്ധനിച കവതനന നലകേനിയനിട്ടനില്ല. കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്
ജനില്ലയനില  3  നഗരസഭകേള  വര്ദ്ധനിപ്പെനിച  കവതനന  നലകേനിയനിട്ടനില്ല.  ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസത്തനില
നലകുവക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുലമന്നന്  കേരുതുന്നതക്ടോയനി  കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന്  നഗരസഭയുന  കേഫൗണ്സനില
തശരുമക്ടോനനിക്കുന്ന  മുറയന്  കവതനന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചന്  നലകുന്നതക്ടോലണന്നന്  നശകലെശസരന
നഗരസഭയുന  അറനിയനിചനിട്ടുണന്.  ലഎ.സനി.ഡനി.എസന്.  സൂപ്പെര്ടവസര് റനികേസനിസനിഷന്
സമര്പ്പെനിക്കുന്ന മുറയന് വര്ദ്ധനിപ്പെനിച കവതനന അനുവദനിക്കുന്നതക്ടോലണന്നന് കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്
നഗരസഭയുന അറനിയനിചനിട്ടുണന്.  
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ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന് പ്രസനിഡന്റുമക്ടോര്ക്കന് വക്ടോഹനന വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള അനുമതനി

158  (2512) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോരുലടെ  ഉപകയക്ടോഗത്തനിനക്ടോയനി  വക്ടോഹനന
വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില  ഇതന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന
പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില  ഏലതക്ടോലക്ക  പഞക്ടോയത്തന്  പ്രസനി ഡന്റുമക്ടോര്ക്കക്ടോണന്
വക്ടോഹനന വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളതന്;

(സനി)  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള  വദ്യവസകേള
എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്; വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇഫൗ നനിര്കദശന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്  പ്രസനിഡന്റുമക്ടോരുലടെ  ഉപകയക്ടോഗത്തനിനക്ടോയനി
വക്ടോഹനന വക്ടോങ്ങുന്നതനിനന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി) ബക്ടോധകേമല്ല.

ടലെസന്സനില്ലക്ടോത്ത അറവശക്ടോലെകേള അടെച്ചുപൂട്ടക്ടോന് നടെപടെനി

159 (2513) ശശ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദശപന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തനിലന പലെഭക്ടോഗങ്ങളനിലന ലലലെസന്സനില്ലക്ടോലതയുന വൃത്തനിഹശനമക്ടോയുന
ആടെന്,  കപക്ടോത്തന്,  കകേക്ടോഴെനി എന്നനിവലയ അറുത്തന് ഇറചനി വനില്പന നടെത്തുനണന് എന്ന
പരക്ടോതനി ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ലലലെസന്സനില്ലക്ടോലതയുന  വൃത്തനിഹശനമക്ടോയുന  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അറവശക്ടോലെകേള
അടെച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനന്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളക്കന്
കേര്ശന നനിര്കദശന നലകേക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ; വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.
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(ബനി) സനസക്ടോനത്തന് സര്ക്കക്ടോര് തലെത്തനില രൂപശകേരനിച കസറ്റെന് കേമനിറ്റെനി കഫക്ടോര്
കസക്ടോട്ടര്ഹഫൗസനിലന തശരുമക്ടോനമനുസരനിചന്  സനസക്ടോനലത്ത ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില
അനധനികൃതമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  അറവകകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തനിയക്ടോല  ബനലപ്പെട്ടവര്ക്കന്
കനക്ടോട്ടശസന്  നലകേനി  കകേസന്  രജനിസര്  ലചയ്യുന്നതനിനന്  എല്ലക്ടോ  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തന്
ലസകട്ടറനിമക്ടോര്ക്കുന  പഞക്ടോയത്തന്  ലഡപന്യൂട്ടനി  ഡയറകര്മക്ടോര്  മുകഖന  നനിര്കദശന
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  അനധനികൃതമക്ടോയനി  ഏലതങനിലന  അറവശക്ടോലെകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണങനില  അവ  അടെനിയനരമക്ടോയനി  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  എല്ലക്ടോ
നഗരസഭകേളക്കുന നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

കക്ഷമലപന്ഷനുകേള

160 (2514) ശശ  .    അനൂപന്  കജക്കബന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ ഓണത്തനിനന് മുന്പക്ടോയനി എല്ലക്ടോവര്ക്കുന കക്ഷമലപന്ഷനുകേള
കൃതദ്യമക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല എങനില കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) കക്ഷമ ലപന്ഷനുകേള കൃതദ്യമക്ടോയനി എത്തനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനിലല്ലങനില
ഉത്തരവക്ടോദനികേളക്കന് എതനിലര എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഒക്ടോണത്തനിനുമുന്പന്  ലചറനിയ  ഒരു  ഭക്ടോഗന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  കക്ഷമ
ലപന്ഷന്  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) ലപന്ഷന് ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസനിലലെ വക്ടോര്ഡന് വനിവരങ്ങളനിലലെ ലതറ്റുകേള മൂലെവന
ചനിലെ തകദശസസയനഭരണ സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടെ എതനിര്പ്പെന് മൂലെവന
കുടുനബശശ മുകഖന നടെത്തനിയ സര്കവ നടെപടെനികേള യഥക്ടോസമയന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കക്ടോത്തതന്  ലപന്ഷന്  വനിതരണത്തനിനന്  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  വരുത്തനിയനിരുന.
വക്ടോര്ഡന്  വനിവരങ്ങളനിലലെ  ലതറ്റുകേള മൂലെന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനുള
ബുദ്ധനിമുട്ടുന പ്രക്ടോഥമനികേ സഹകേരണ ബക്ടോങ്കുകേളുലടെ കസവന പരനിധനിക്കന് പുറത്തന് വളലര
അകേലലെയുള സലെങ്ങളനില ലപന്ഷന് വനിതരണന നടെകത്തണനി വന്നതു നനിമനിത്തവന
ഒരു ലചറനിയ വനിഭക്ടോഗത്തനിനന് ലപന്ഷന് വനിതരണത്തനിനന് കേക്ടോലെതക്ടോമസമുണക്ടോക്കനിയനിരുന.

(സനി)  95  ശതമക്ടോനത്തനിലെധനികേന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കന്  ഓണത്തനിനന്  മുന്പന്
ലപന്ഷന്  വനിതരണന  നടെത്തനിയനിരുന.  മുന്കേക്ടോലെങ്ങലള അകപക്ഷനിചന്  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളനില
ലചറനിയ  ഒരു  വനിഭക്ടോഗത്തനിനന്  ഒഴെനിലകേ  മലറ്റെല്ലക്ടോ  കപര്ക്കുന  കൃതദ്യമക്ടോയനി  വനിതരണന
ലചയ്യക്ടോന് സക്ടോധനിചനിട്ടുണന്. ആര്ലക്കതനിലരയുന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടനില്ല.
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കക്ഷമലപന്ഷനുകേള

161 (2515) ശശ  .   വനി  .   എസന്  .   ശനിവകുമക്ടോര് :
ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .    ലകേ  .    എസന്  .    ശബരശനക്ടോഥന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്
തശര്തക്ടോടെനവന വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തനിരുവനനപുരന നഗരസഭയുലടെ കേശഴെനില വനിവനിധ കക്ഷമലപന്ഷനുകേള
എത്ര കപര്ക്കക്ടോണന് അനുവദനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  കക്ഷമലപന്ഷനുകേള വശടുകേളനില എത്തനിക്കുന്ന പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന ഈ
സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്നകശഷന തനിരുവനനപുരന നഗരസഭയനില നനിനന
അര്ഹരക്ടോയ എത്ര കപര്ക്കന് കക്ഷമലപന്ഷനുകേള വശട്ടനില എത്തനിച്ചു;

(സനി)  ഓണത്തനിനുമുന്പന്  ലപന്ഷന്  വശട്ടനില  എത്തനിക്കുലമന്ന  പ്രഖദ്യക്ടോപനന
പൂര്ണ്ണകതക്ടോതനില പ്രക്ടോവര്ത്തനികേമക്ടോക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോതനിരുന്നതനിലന കേക്ടോരണന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  കശഷനിക്കുന്ന  ലപന്ഷന്കേക്ടോര്ക്കന്  അടെനിയനരമക്ടോയനി  ലപന്ഷന്  വനിതരണന
നടെത്തക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  തനിരുവനനപുരന  നഗരസഭയുലടെ  കേശഴെനില  57232  കപര്ക്കക്ടോണന്  കക്ഷമ
ലപന്ഷനുകേള അനുവദനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി)  കക്ഷമലപന്ഷനുകേള  വശടുകേളനില  എത്തനിക്കുന്ന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന
നക്ടോളനിതുവലര 11920 കപര്ക്കന് ലപന്ഷന് വശടുകേളനില എത്തനിച്ചു.

(സനി) കക്ഷമലപന്ഷന് വനിതരണന ലചയ്യുന്നതുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് തകദശസസയന
ഭരണ സക്ടോപനങ്ങള തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുള ഡക്ടോറ്റെക്ടോകബസനിലലെ ലതറ്റുകേള, മരനിച്ചുകപക്ടോയ
ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള  സനബനനിച  വനിവരന  മുതലെക്ടോയവ  കേലണത്തുകേ,  ലപന്ഷന്
വശടുകേളനില  എത്തനിക്കുന്നതന്  സനബനനിച  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ  ഓപ്ഷന്  സസശകേരനിക്കുകേ
എന്നനിവ ലെക്ഷദ്യമക്ടോക്കനി കുടുനബശശ മനിഷലന കനതൃതസത്തനില സര്കവ നടെത്തുകേയുന
ഇപ്രകേക്ടോരന  ലെഭദ്യമക്ടോയ  വനിവരങ്ങളുലടെ  അടെനിസക്ടോനത്തനില  ലപന്ഷന്  വശടുകേളനില
എത്തനിക്കുന്ന പദ്ധതനി നടെപ്പെക്ടോക്കുകേയുമക്ടോണന് ലചയതന്.  എന്നക്ടോല ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളുലടെ
വക്ടോര്ഡന്  നമര് ഉളലപ്പെലടെയുള വനിവരങ്ങളനിലലെ ലതറ്റുകേളമൂലെന  ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കലള
കേലണത്തക്ടോന്  കേഴെനിയക്ടോത്തതനിനക്ടോലന  ചനിലെ  സലെങ്ങളനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടെ
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എതനിര്പ്പുമൂലെന  സര്കവ  നടെത്തക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത്തതനിനക്ടോലന  സര്കവ  നടെപടെനികേള
യഥക്ടോസമയന  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  ലപന്ഷന്  വനിതരണന  നടെത്തക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത്ത
സക്ടോഹചരദ്യമുണക്ടോയനി.  വക്ടോര്ഡന്  വനിവരങ്ങളനിലലെ  ലതറ്റുമൂലെന  പ്രക്ടോഥമനികേ  സഹകേരണ
ബക്ടോങ്കുകേളുലടെ  കസവന  പരനിധനിക്കന്  പുറത്തന്  വളലര  അകേലലെയുള  സലെങ്ങളനില
ലപന്ഷന്  വനിതരണന  നടെകത്തണനി  വന്നതുന  ചനിലെ  കകേസുകേളനില  വനിതരണന
ടവകുന്നതനിനന് കേക്ടോരണമക്ടോയനിട്ടുണന്.

(ഡനി) 95 ശതമക്ടോനത്തനിലെധനികേന ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോക്കളക്കുന ലപന്ഷന് വനിതരണന
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്. കശഷനിക്കുന്ന ലപന്ഷന്കേക്ടോര്ക്കന് വനിതരണന നടെത്തുന്നതനിനന് നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.

ലതരുവനക്ടോയളുലടെ കേടെനികയറ്റെന് മരണലപ്പെട്ടവര്

162(2516) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നകശഷന  എത്ര  ആളുകേള  ലതരുവനക്ടോയളുലടെ
കേടെനികയറ്റെന്  മരണലപ്പെലട്ടനന  എത്ര  കപര്ക്കന്  മക്ടോരകേമക്ടോയ  പരനിക്കുകേള  ഉണക്ടോയനിട്ടുലണനന
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശങ്ങള ജനില്ല തനിരനിചന് വനിവരനിക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്നകശഷന ലതരുവനക്ടോയളുലടെ ആകമണത്തനില 3
കപര് മരണലപ്പെട്ടനിട്ടുളതക്ടോയുന  1936  കപര്ക്കന് പരനിക്കന് പറ്റെനിയനിട്ടുളതക്ടോയുന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലചയനിട്ടുണന്. ജനില്ല തനിരനിച്ചുള വനിവരങ്ങള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

ജനില്ല മരണലപ്പെട്ടവര് പരനികക്കറ്റെവര്

(1) (2) (3)

തനിരുവനനപുരന 1 157

ലകേക്ടോല്ലന - 180

പത്തനനതനിട്ട 1 39

ആലെപ്പുഴെ - 99

കകേക്ടോട്ടയന - 38

ഇടുക്കനി - 6
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(1) (2) (3)

എറണക്ടോകുളന - 218

തൃശ്ശൂര് - 83

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് - 63

മലെപ്പുറന - 36

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് 1 102

വയനക്ടോടെന് - 31

കേണ്ണൂര് - 708

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് - 176

ആലകേ 3 1936

ലപക്ടോഴെനിമുറനിക്കുന്നതനിനന് ലസഷദ്യലഫണന് അനുവദനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി

163 (2517) ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കുളത്തൂര്  പഞക്ടോയത്തനിലലെ  ലപക്ടോഴെനിയൂര്  പ്രകദശത്തന്  കേടെലലവളന  നദനിവഴെനി  കേരയനില
കേയറുന്ന അവസരങ്ങളനില ഈ  ലവളന തനിരനിലകേ കേടെലെനില ഒഴുക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി
മണല മക്ടോറ്റെക്ടോന്  (ലപക്ടോഴെനിമുറനിക്കുന്നതനിനു)  പഞക്ടോയത്തന് അധനികൃതര് ഫണനിലന കപരു
പറഞ  ഒഴെനിഞ  മക്ടോറുന്നതന്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന്  പഞക്ടോയത്തനിനു  ലസഷദ്യല  ഫണന്
അനുവദനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കുളത്തൂര്  പഞക്ടോയത്തനിലലെ  ലപക്ടോഴെനിയൂര്  പ്രകദശത്തന്  അടെനിക്കടെനി  ഉണക്ടോകുന്ന
ലപക്ടോഴെനികേയറ്റെത്തനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലപക്ടോഴെനി  മുറനിച്ചുമക്ടോറ്റുന്നതനിനന്  ഭശമമക്ടോയ  തുകേ  പഞക്ടോയത്തനില
നനിനന  ലചലെവഴെനികക്കണ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ജനില്ലക്ടോ  കേളകര്  തലെത്തനില  ആയതന്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള ശമങ്ങള നടെനവരുന. 

തകദശസക്ടോപനങ്ങളനിലലെ അനഗങ്ങളുലടെ  ഓണകററനിയന

164 (2518) ശശ  .    വനി  .    പനി  .    സജശന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശസക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  അനഗങ്ങളുലടെ  ഓണകററനിയന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിചന്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില എന മുതലെക്ടോയനിരുന വര്ദ്ധനിച ഓണകററനിയന പ്രഖദ്യക്ടോപനിചതന്;
വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി) മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് ഇതുസനബനനിച തശരുമക്ടോനന എടുത്തനിരുകന്നക്ടോ;

(സനി)  ഇകപ്പെക്ടോള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്ന  വര്ദ്ധനവനിലൂലടെ  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുലടെ
അധനികേ  ബക്ടോധദ്യത  പ്രതനിവര്ഷന  ഉണക്ടോകുലമന്നക്ടോണന്  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളലതനന
ഏതു ഫണനില നനിന്നക്ടോണന് ഈ തുകേ കേലണത്തുന്നലതനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  10-8-2016-ലലെ  സ.ഉ.  (അചടെനി)  നമര്  30/2016/തസസഭവ  ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനലത്ത  തകദശസസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടെ  പ്രതനിമക്ടോസ  ഓണകററനിയന  1-7-2016  മുതല  മുന്കേക്ടോലെ
പ്രക്ടോബലെദ്യകത്തക്ടോലടെ വര്ദ്ധനിപ്പെനിച്ചുലകേക്ടോണന് ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  2-3-2016-ലലെ  മനനിസഭക്ടോകയക്ടോഗന  ഓണകററനിയന  വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
തശരുമക്ടോനനിചനിരുന. എന്നക്ടോല ലതരലഞ്ഞെടുപ്പെന് ലപരുമക്ടോറ്റെചട്ടന നനിലെവനില വന്നതനിനക്ടോല
ഉത്തരവന് പുറലപ്പെടുവനിചനിരുന്നനില്ല.

(സനി) ഓണകററനിയന വര്ദ്ധനവനിലൂലടെ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളക്കന് 77,62,16,400
രൂപയുന  ജനില്ലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കന്  1,87,39,200  രൂപയുന  കബക്ടോക്കന്  പഞക്ടോയത്തുകേളക്കന്
10,92,12,000  രൂപയുലടെയുന  കകേരളത്തനിലലെ  മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനികേളനികലെയുന  കകേക്ടോര്പ്പെ
കറഷനുകേളനികലെയുന കൂടെനി  പ്രതനിവര്ഷന  20,54,80,800  രൂപയുലടെയുന  അധനികേ
ബക്ടോധദ്യത ഉണക്ടോകുലമന്നക്ടോണന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.  ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തുകേളുലടെയുന
നഗരസഭകേളുലടെയുന  തനതന്  ഫണന്/ജനറല  പര്പ്പെസന്  ഫണന്  എന്നനിവയനില
നനിനമക്ടോണന് ഇതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ തുകേ കേലണത്തുന്നതന്.

ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില കസവനന അനുഷനിക്കുന്ന ടഡ്രെവര്മക്ടോര്

165 (2519) ശശ  .    എന  .    എന  .    മണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  10  വര്ഷത്തനിലെധനികേമക്ടോയനി  ടഡ്രെവറക്ടോയനി  കസവനന

അനുഷനിക്കുന്നവര് നനിലെവനിലകണക്ടോ; ഇവരുലടെ എണ്ണന ജനില്ല തനിരനിചന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനില  10  വര്ഷത്തനിലെധനികേമക്ടോയനി  ടഡ്രെവറക്ടോയനി  കസവനന

അനുഷനിച്ചുവരുന്നവലര സനിരലപ്പെടുത്തണന എന്ന ആവശദ്യന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇവലര  സനിരലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

ഇലല്ലങനില ഇതു പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ? 
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ഉത്തരന

(എ)  വനിവരന കശഖരനിചന് നലകുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(സനി) ഇക്കക്ടോരദ്യന ഇകപ്പെക്ടോള സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

തകദശഭരണസക്ടോപനങ്ങളനിലലെ മുന് അനഗങ്ങളക്കന് ലപന്ഷന്

166  (2520)  ശശ  .    അനനില  അക്കര :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തകദശ ഭരണസക്ടോപനങ്ങളനിലലെ മുന് അനഗങ്ങളക്കന് ലപന്ഷന് നലകുവക്ടോനുള
പദ്ധതനി ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്;

(ബനി) ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില അടെനിയനരമക്ടോയനി അനുകൂലെ തശരുമക്ടോനന ടകേലക്കക്ടോള്ളുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

പ്രധക്ടോനമനനിയുലടെ ഭവന നനിര്മക്ടോണ പദ്ധതനി (PMAY)

167 (2521) ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .    അടൂര്  പ്രകേക്ടോശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നഗരങ്ങളനില  വശടെനില്ലക്ടോത്തവര്ക്കന്  വശടെന്  നനിര്മനിക്കുവക്ടോനുള  പ്രധക്ടോനമനനിയുലടെ
ഭവനനനിര്മക്ടോണ  പദ്ധതനി  (PMAY)  പ്രകേക്ടോരന  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില  എത്ര
വശടുകേളുലടെ നനിര്മക്ടോണന ഏലറ്റെടുത്തു; അവയനില എത്രലയണ്ണന പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി;

(ബനി)  ഇഫൗ  പദ്ധതനിക്കന്  ഇഫൗ  വര്ഷന  എത്ര  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  കകേന്ദ്രന
അനുവദനിക്കുകേയുണക്ടോയനി;

(സനി)  ഇഫൗ  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരന  ഓകരക്ടോ  വശടെനിനുന  കകേന്ദ്രവനിഹനിതന,  സനസക്ടോനവനിഹനിതന,
നഗരസഭക്ടോവനിഹനിതന, ഗുണകഭക്ടോക്തൃ വനിഹനിതന എന്നനിവ എത്രയക്ടോണന്;

(ഡനി)  എത്ര  ചതുരശ  വനിസശര്ണ്ണമുള  വശടുകേളക്ടോണന്  ഇഫൗ  പദ്ധതനിയനില
നനിര്മനിക്കക്ടോവന്നതന്;



അനുബനന 1017

(ഇ)  കകേരളത്തനിലന പ്രകതദ്യകേ സക്ടോഹചരദ്യന കേണക്കനിലലെടുത്തന് സനസക്ടോനത്തന്
നനിര്മനിക്കുന്ന വശടുകേളുലടെ  വനിസശര്ണ്ണന വര്ദ്ധനിപ്പെനിചന്  നലകേനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  അതനിനുള
അധനികേസഹക്ടോയന കകേന്ദ്രത്തനില നനിനന ലെഭനിക്കുകമക്ടോ;

(എഫന്)  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള  വശടെനില്ലക്ടോത്തവര്ക്കക്ടോയുള
പുതനിയ  ഭവന  നനിര്മക്ടോണ  പദ്ധതനി  ഇഫൗ  പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി  ബനനിപ്പെനിക്കുവക്ടോന്
ഉകദശമുകണക്ടോ; ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പ്രധക്ടോനമനനി  ആവക്ടോസന്  കയക്ടോജന  പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരന  2016-17  കേക്ടോലെയളവനില
8382  ഭവനങ്ങളുലടെ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനുന  917  ഭവന  വനിപുലെശകേരണത്തനിനുന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിലന  അനുമതനി  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  പദ്ധതനി  നനിര്വഹണന  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.
ഒരു ഭവനവന പൂര്ത്തശകേരനിചനിട്ടനില്ല.

(ബനി) 131.36 കകേക്ടോടെനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  പദ്ധതനിയനിലലെ  നക്ടോലെക്ടോമലത്ത  ഘടെകേമക്ടോയ  വദ്യക്തനിഗത  ഭവന
നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതന  1.5  ലെക്ഷന രൂപയുന സനസക്ടോന വനിഹനിതന  0.5
ലെക്ഷന രൂപയുന നഗരസഭക്ടോ വനിഹനിതന 0.5 ലെക്ഷന രൂപയുന ഗുണകഭക്ടോക്തൃവനിഹനിതന 0.5
ലെക്ഷന രൂപയുന  ഉളലപ്പെലടെ 3 ലെക്ഷന രൂപയക്ടോണന് ഭവനത്തനിലന യൂണനിറ്റെന് കകേക്ടോസന്.

(ഡനി&ഇ) 30 ച. മശ. അധനികേരനിക്കക്ടോലത ഭവനന നനിര്മനിക്കക്ടോന് മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖയനില
നനിര്കദശനിക്കുന.  എന്നക്ടോല  സനസക്ടോനത്തനിലന  അഭദ്യര്തന  മക്ടോനനിചന്  30  ച.  മശ.
അധനികേരനിക്കക്ടോന്  അനുവക്ടോദന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇത്തരത്തനില  അനുവദനിക്കുകമക്ടോള
ആയതനിനുകവണനിവരുന്ന അധനികേതുകേ ബനലപ്പെട്ട ഗുണകഭക്ടോക്തക്ടോവന് കേലണകത്തണതക്ടോയനിട്ടുണന്.

(എഫന്)  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുള  LIFE  പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി
പനി.എന.എ.ടവ.  ബനനിപ്പെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  പനി.എന.എ.ടവ.  പദ്ധതനിയനില  വസ്തു
വക്ടോങ്ങുന്നതനികനക്ടോ  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനികനക്ടോ  ധനസഹക്ടോയമനില്ല.  എന്നക്ടോല  സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിലന പദ്ധതനി വഴെനി ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന സലെങ്ങളനില പനി.എന.എ.ടവ.  ആനുകൂലെദ്യന വചന്
ഭവന നനിര്മക്ടോണന നടെത്തക്ടോവന്നതക്ടോണന്. 

ഗക്ടോമശണ പദ്ധതനികേള

168 (2522) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വനിവനിധ ഗക്ടോമശണ പദ്ധതനികേളുലടെ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി സനസക്ടോനത്തനിനന്
എലനങനിലന കകേന്ദ്രസഹക്ടോയന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  എങനില  എത്ര  തുകേ  കകേന്ദ്ര  സഹക്ടോയമക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടുണന്;  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
നലകുകമക്ടോ;

(സനി) ഈ തുകേ സനസക്ടോനത്തന് ഏലതക്ടോലക്ക പദ്ധതനികേളക്കക്ടോയനി വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഗക്ടോമശണ  കറക്ടോഡന്  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  പ്രധക്ടോനമനനി  ഗക്ടോമ  സഡകേന്
കയക്ടോജന പ്രകേക്ടോരന സനസക്ടോനത്തനിനന് കകേന്ദ്ര സഹക്ടോയന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  പ്രധക്ടോനമനനി  ഗക്ടോമ  സഡകേന്  കയക്ടോജന  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനത്തനിനന്
1074.772 കകേക്ടോടെനി രൂപ കകേന്ദ്ര സഹക്ടോയന ലെഭനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഇഫൗ തുകേ സനസക്ടോനലത്ത ഗക്ടോമശണ കറക്ടോഡുകേളുലടെ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  വനിഭക്ടോവനന  ലചയനിട്ടുള  പനി.എന.ജനി.എസന്.ടവ.  പദ്ധതനിക്കക്ടോണന്
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതന്. 

വദ്യവസക്ടോയ വക്ടോണനിജദ്യ സമുചയങ്ങളനിലലെ വക്ടോഹന പക്ടോര്ക്കനിനഗന്

169 (2523) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേട്ടനിടെനനിര്മക്ടോണ  ചട്ടമനുസരനിചന്  നഗര/ഗക്ടോമ  പ്രകദശങ്ങളനില  നനിര്മനിക്കുന്ന
വദ്യവസക്ടോയ  വക്ടോണനിജദ്യ  സമുചയങ്ങളക്കന്  വക്ടോഹന  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനന
ആവശദ്യമക്ടോലണന്നന് അനുശക്ടോസനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന നനിര്മനിചനിട്ടുള ലകേട്ടനിടെങ്ങളനിലലെ  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  ഏരനിയകേളനില
വക്ടോഹന  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  ഫശസന്  പനിരനിക്കുന്നതന്  നനിയമവനികധയമക്ടോകണക്ടോ;  അലല്ലങനില
സര്ക്കക്ടോരനിലന  പ്രകതദ്യകേക്ടോനുമതനി  ലെഭനിചതുലകേക്ടോണക്ടോകണക്ടോ  ഇത്തരത്തനിലള  ഫശസന്
പനിരനിവളതന് എന വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  ഫശസന്  പനിരനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  വദ്യവസക്ടോയ
വക്ടോണനിജദ്യ സമുചയങ്ങളലക്കതനിലര പരക്ടോതനി ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  കകേരള പഞക്ടോയത്തന് ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണ ചട്ടങ്ങളനിലലെ,  ചട്ടന  38
(പക്ടോര്ക്കനിനഗനിനുന,  കേയറ്റെനിറക്കനിനുമുള  സലെങ്ങള)-ല  കടെബനിള  4  (ബനി),  കകേരള
മുനനിസനിപ്പെക്ടോലെനിറ്റെനി ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണ ചട്ടങ്ങളനിലലെ,  ചട്ടന  34  കടെബനിള  5.2  എന്നനിവ
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പ്രകേക്ടോരന  ഗ്രൂപ്പെന്  എഫന്-ലലെ  വക്ടോണനിജദ്യ/കേചവടെ ലകേട്ടനിടെങ്ങളക്കന്  ലമക്ടോത്തന കേക്ടോര്ലപ്പെറ്റെന്
വനിസശര്ണ്ണന  1000  ച.മശറ്റെര് വലരയക്ടോലണങനില  75  ച.  മശറ്റെറുന ലമക്ടോത്തന കേക്ടോര്ലപ്പെറ്റെന്
വനിസശര്ണ്ണന 1000 ച. മശറ്റെറനില കേവനിഞളതനില കേക്ടോര്ലപ്പെറ്റെന് വനിസശര്ണ്ണത്തനിലന 50
ച.  മശറ്റെറുന  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  സലെന  ഏര്ലപ്പെടുത്തണലമന്നന്  വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുണന്.
ഇതനിനുപുറലമ തറ വനിസശര്ണ്ണത്തനിലന ആദദ്യ 700 ച. മശ. കേവനിഞള ഓകരക്ടോ 1000
ച.  മശറ്റെറനിനുന അതനിലന ഭക്ടോഗത്തനിനുന ഓകരക്ടോ  30  ച.  മശ.  കേയറ്റെനിറക്കു സലെന എന്ന
കതക്ടോതനില കപക്ടോട്ടനിനുളനില തലന്ന ഏര്ലപ്പെടുകത്തണതക്ടോണന്.  കൂടെക്ടോലത പക്ടോര്ക്കനിനഗനിനു
കവണനി,  ഓകരക്ടോ ലകേട്ടനിടെത്തനിനുന,  അലല്ലങനില ഓകരക്ടോ  നനിലെയ്ക്കുന,  യുക്തമക്ടോയ ചരനിവന
മതനിയക്ടോയ  വശതനിയുന  ഉറപ്പുമുള  റക്ടോമന്,  അലല്ലങനില  മതനിയക്ടോയ  വലെനിപ്പെത്തനിലന
ഉറപ്പുമുള ലെനിഫന്,  അലല്ലങനില രണന കൂടെനി സക്ടോപനികക്കണതക്ടോലണനന ഇഫൗ ചട്ടങ്ങള
പ്രകേക്ടോരന  ആവശദ്യമക്ടോയ  വദ്യവസക്ടോപനിത  ലതരുവന്  വനിട്ടുള  കേക്ടോര്പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  സലെത്തനില
നനിനന, യനവലകൃത പക്ടോര്ക്കനിനഗനിനക്ടോയനി,  എല്ലക്ടോ സമയവന യനവലകൃത വക്ടോഹന
പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  സനവനിധക്ടോനത്തനിലന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കന്,  ഉടെമസന്,  അലല്ലങനില
ടകേവശക്കക്ടോരന്,  ആ  സനവനിധക്ടോനത്തനിലന  ശരനിയക്ടോയ  സുരക്ഷയുന  നനിര്മക്ടോണ
ദൃഢതയുന  ഉറപ്പുവരുകത്തണതക്ടോലണന്ന  നനിബനനയനികന്മേല,  പരമക്ടോവധനി  അമതു
ശതമക്ടോനന സലെന ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോലണനന വദ്യവസ ലചയ്യുന.

(ബനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയ  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  സലെത്തന്  പക്ടോര്ക്കന്
ലചയ്യുന്ന  വക്ടോഹന  ഉടെമകേളനിലനനിനന  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  ഫശസന്  ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്നതന്  നനിയമ
വനികധയമക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോയനി കേക്ടോണുന്നനില്ല.

(സനി) ഇത്തരത്തനിലള പരക്ടോതനികേലളക്ടോനന ഇഫൗ വകുപ്പെനില ലെഭനിചനിട്ടനില്ല. 

ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണ അകപക്ഷകേള

170 (2524) ശശ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കരഖകേളനില  'നനിലെന'  എന്നന്  കരഖലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുള  സലെങ്ങളനിലലെ
വക്ടോണനിജദ്യ ലകേട്ടനിടെ നനിര്മക്ടോണ അകപക്ഷകേളക്കന് കകേക്ടോടെതനിയനില നനിനന ലെഭനിക്കുന്ന
പുനപരനികശക്ടോധന  ഉത്തരവനിലന  മറവനില  തകദശ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ  ലസകട്ടറനിമക്ടോര്
അനദ്യക്ടോയമക്ടോയനി അനുമതനി നലകുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  3  മുതല  6  ലസനന്  വലരയുള  ഗക്ടോര്ഹനികേ  അകപക്ഷകേളുന  ഇഫൗ
മക്ടോതൃകേയനില  പുനനഃപരനികശക്ടോധനിചന്  ലകേട്ടനിടെ  നനിര്മക്ടോണത്തനിനന്  അനുമതനി  നലകേക്ടോന്
കേഴെനിയുകമക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇത്തരന  സലെങ്ങളനില  അനധനികൃതമക്ടോയനി  നനിര്മനിച  ലകേട്ടനിടെങ്ങളുലടെ
വനിവരങ്ങള അടെങ്ങനിയ രജനിസര് തകദശ സക്ടോപനങ്ങളനില സൂക്ഷനിക്കക്ടോറുകണക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

(സനി) ഉണന്. 

സദ്ഭക്ടോവന മണ്ഡപങ്ങള

171 (2525) ശശ  .   ഷക്ടോഫനി പറമനില :
ശശ  .   അന്വര് സക്ടോദത്തന് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .    കറക്ടോജനി എന  .    കജക്ടോണ് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  നന്യൂനപക്ഷങ്ങള കൂടുതലെക്ടോയനി  തക്ടോമസനിക്കുന്ന പ്രകദശങ്ങളനില  പ്രകതദ്യകേ
കേമന്യൂണനിറ്റെനി ലസനറുകേള തുടെങ്ങുവക്ടോനുള കകേന്ദ്രപദ്ധതനിയനിന് കേശഴെനില സനസക്ടോനത്തന്
എത്ര 'സദ്ഭക്ടോവന' മണ്ഡപങ്ങള സക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(ബനി) ഇതനിനക്ടോയനി എവനിലടെലയക്ടോലക്കയക്ടോണന് സലെന കേലണത്തനിയനിട്ടുളതന്; ഈ
പദ്ധതനിക്കക്ടോയനി എത്ര തുകേ കകേന്ദ്രന അനുവദനിച്ചു?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  സദ്ഭക്ടോവനക്ടോ  മണ്ഡപങ്ങള  സക്ടോപനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടുള
നനിര്കദശങ്ങള ഒനനതലന്ന കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനില നനിനന വകുപ്പെനിനന് ലെഭനിചനിട്ടനില്ല. 

നന്യൂനപക്ഷ കക്ഷമപദ്ധതനികേള

172 (2526) ശശ  .   എന്  .   എ  .   ലനല്ലനിക്കുന്നന് :
ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷശര് :
ശശ  .   മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി അലെനി :
ശശ  .    അബ്ദുല ഹമശദന്  .    പനി. :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേന്ദ്രസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  സനസക്ടോനത്തു  നടെപ്പെക്ടോകക്കണ  നന്യൂനപക്ഷ
കക്ഷമപദ്ധതനികേള സനഭനക്ടോവസയനിലെക്ടോലണന്ന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമത്തനിനക്ടോയനി  കകേന്ദ്രസഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  സനസക്ടോനത്തന്
നടെപ്പെക്ടോക്കനി വന്നനിരുന്ന പദ്ധതനികേളുലടെ വനിശദവനിവരന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനികേളുലടെ  തുടെര്  നടെത്തനിപ്പെനിനുള  ഫണന്  കകേന്ദ്രത്തനില
നനിനന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  ഇതുവലര
സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടനില്ല.

(ബനി) അനുബനമക്ടോയനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനത്തന് ടെനി പദ്ധതനിയനില ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട്ട
ജനില്ലകേളനിലലെ കബക്ടോക്കന് ലലെവല കേമനിറ്റെനികേള  (BLC)  ആ പ്രകദശലത്ത അടെനിസക്ടോന
സഫൗകേരദ്യ  വനികേസനവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  വനിവനിധ സര്ക്കക്ടോര് വകുപ്പുകേളുലടെ സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്ന പദ്ധതനികേള ജനില്ലക്ടോതലെ കേമനിറ്റെനിയുലടെ  (DLC)  അനഗശകേക്ടോരകത്തക്ടോടുകൂടെനി
വകുപ്പെന് മുഖക്ടോനരന കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷ മനക്ടോലെയത്തനിനന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനുസരനിചന് 12-ാം
പദ്ധതനിയനില  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ-ആകരക്ടോഗദ്യ  കമഖലെകേളനില  ഒന്നക്ടോന  ഘട്ടമക്ടോയനി  2430.04
ലെക്ഷന രൂപയുലടെ  പദ്ധതനികേളക്കുന രണക്ടോന  ഘട്ടമക്ടോയനി  1766.07  ലെക്ഷന രൂപയുലടെ
പദ്ധതനികേളക്കുന  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിചനിട്ടുണന്.  ഇതനില  ഒന്നക്ടോന  ഘട്ട പദ്ധതനികേളനില
കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമക്ടോയനി ലെഭനികക്കണ മുഴുവന് തുകേയുന  (1815.04  ലെക്ഷന രൂപ),  രണക്ടോന
ഘട്ടമക്ടോയനി  അനഗശകേരനിക്കലപ്പെട്ട  പദ്ധതനികേളനില  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമക്ടോയനി  ലെഭനികക്കണ
തുകേയുലടെ 50% തുകേയുന (645.36 ലെക്ഷന രൂപ) ഇതനിനകേന ലെഭനിചനിട്ടുണന്. കൂടെക്ടോലത ടെനി
പദ്ധതനിയനിലലെ  കുടെനിലവള  വനിതരണ  പദ്ധതനിയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  733.96  ലെക്ഷന
രൂപയുലടെ  പദ്ധതനികേള  അനഗശകേരനിചതനില  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമക്ടോയനി  ലെഭനികക്കണന്ന
തുകേയുലടെ  50%  തുകേ  (183.49  ലെക്ഷന  രൂപ)  കകേന്ദ്ര നന്യൂനപക്ഷ മനക്ടോലെയത്തനില
നനിനന അനുവദനിചനിട്ടുണന്. 

പയ്യന്നൂര് ഗവ. ടഹസ്കൂള പരനിശശലെന കകേന്ദ്രത്തനിനന് സസനമക്ടോയനി ലകേട്ടനിടെന

173 (2527) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തകദശസസയനഭരണവന  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവന  വഖഫന്  ഹജന്  തശര്തക്ടോടെനവന
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ഇകപ്പെക്ടോള  പയ്യന്നൂര്  എ.ലകേ.എ.എസന്.ജനി.വനി.എചന്.എസന്.  സ്കൂളനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന  നന്യൂനപക്ഷ  കക്ഷമ  വകുപ്പെനിനു  കേശഴെനിലള  പരനിശശലെന  കകേന്ദ്രത്തനിനന്  സസനമക്ടോയനി
ലകേട്ടനിടെന പണനിയുന്നതനിനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിചന് വരുനകണക്ടോ;

(ബനി) ഇലല്ലങനില ലകേട്ടനിടെന പണനിയുന്നതനിനന് നടെപടെനി ടകേലക്കക്ടോള്ളുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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ചരക്കന് ഗതക്ടോഗതന

174 (2528) ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .   വനി  .   പനി  .   സജശന്ദ്രന് :
ശശ  .    ലകേ  .    എസന്  .    ശബരശനക്ടോഥന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  ചരക്കന്  ഗതക്ടോഗതന  തശരക്കടെലെനിലൂലടെയുന  കേനക്ടോലകേളനിലൂലടെയുന
ആക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിനന് ഗവണ്ലമനന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത ചരക്കന്  ഗതക്ടോഗതത്തനിലന എത്ര ശതമക്ടോനമക്ടോണന്  ഈ
രശതനിയനില മക്ടോറ്റുവക്ടോനുകദശനിക്കുന്നതന്, വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  ഏലതല്ലക്ടോന  തുറമുഖങ്ങലളയക്ടോണന്  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തക്ടോന്
ഉകദശനിക്കുന്നതന്;

(ഡനി)  ഈ  തുറമുഖങ്ങളനില ചരക്കന് ഗതക്ടോഗതത്തനിനന് ഏലനല്ലക്ടോന അടെനിസക്ടോന
സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോണന് ഒരുകക്കണതന്;

(ഇ) ഇതനിനക്ടോയനി എത്രകകേക്ടോടെനി രൂപ ബജറ്റെനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  തശരകദശ  വനികേസനന  ലെക്ഷദ്യന  വച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണന്  സനസക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര്  തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.  നനിലെവനില
വനിഴെനിഞ്ഞെന,  ലകേക്ടോല്ലന,  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്,  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി,  കബപ്പൂര്,  അഴെശക്കല  എന്നശ
തുറമുഖങ്ങലള  കേടെലമക്ടോര്ഗ്ഗന  ബനനിപ്പെനിചന്  തശരകദശ  കേപ്പെലഗതക്ടോഗതന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണന്
തുറമുഖ വകുപ്പെന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന്നതന്.  ചരക്കുകേള ഉളനക്ടോടെന് ജലെപക്ടോത വഴെനി
ടകേകേക്ടോരദ്യന  ലചയ്യുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണന്  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖന  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതന്.
കേടെലെനില നനിന്നന് ഉളനക്ടോടെന് ജലെപക്ടോതയനികലെയന് പ്രകവശനന നടെത്തക്ടോവന്ന ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്
തുറമുഖത്തന് റനിവര്/സശ ലടെര്മനിനല കമക്ടോഡലെനിലള നനിര്മക്ടോണമക്ടോണന് ഉകദശനിചനിട്ടുളതന്.

(ബനി) സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിനുകവണനി തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗത പദ്ധതനിലയ
കുറനിചന്  പഠനിച  ലമകസഴന്.  ഡനികലെക്ടോയനിറ്റെന്  സമര്പ്പെനിച  രൂപകരഖ  പ്രകേക്ടോരന  ഇകപ്പെക്ടോള
കറക്ടോഡന്/ലറയനില മക്ടോര്ഗ്ഗന നശക്കന ലചയ്യുന്ന ചരക്കുകേളുലടെ 40%, 2020 വര്ഷകത്തക്ടോലടെ
തശരകദശകേപ്പെല ഗതക്ടോഗതന വഴെനി നശക്കന ലചയ്യക്ടോനക്ടോണന് ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്.
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(സനി)  തശരകദശ  കേപ്പെല  ഗതക്ടോഗതത്തനിനക്ടോയനി  വനിഴെനിഞ്ഞെന,  ലകേക്ടോല്ലന,  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്,
ലപക്ടോന്നക്ടോനനി, കബപ്പൂര്, അഴെശക്കല എന്നശ തുറമുഖങ്ങലള പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തുവക്ടോനക്ടോണന്
തുറമുഖ വകുപ്പെന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്.

(ഡനി)  തശരകദശ  കേപ്പെല  ഗതക്ടോഗത  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ലചറുകേനിടെ
തുറമുഖങ്ങളനിലലെ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങള വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന. അഴെശക്കല, കബപ്പൂര്, ലകേക്ടോല്ലന, വനിഴെനിഞ്ഞെന എന്നശ തുറമുഖങ്ങളനില
അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോയ  ചക്ടോനല  കബസനിന്,  വക്ടോര്ഫന്  എന്നനിവ  ലെഭദ്യമക്ടോണന്.
തുറമുഖങ്ങളനിലലെ ചക്ടോനലെനിലനയുന കബസനികനയുന ആഴെന കൂട്ടുന്നതനിനക്ടോയനി  29  കകേക്ടോടെനി
രൂപ  മുതല  മുടെക്കനില  ഡ്രെഡ്ജര്  വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണന്.  കേലണയ്നറുകേള  ടകേകേക്ടോരദ്യന
ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  കബപ്പൂര്,  അഴെശക്കല,  ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖങ്ങളനില  ലകയനിന്
വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണന്.  കേലണയ്നര് നശക്കന  ലചയ്യുന്നതനിനുന  അടുക്കനിവയ്ക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ഒരു
കേലണയ്നര്  കഫക്ടോര്ക്കന്  ലെനിഫന്,  ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖത്തന്  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ലകേക്ടോല്ലന,
അഴെശക്കല,  വനിഴെനിഞ്ഞെന,  കബപ്പൂര്  എന്നശ  തുറമുഖങ്ങളനില  റശചന്  സക്ടോക്കറുന  വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണന്.
കേപ്പെല  വക്ടോര്ഫനില  അടുപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  വലെനിച്ചുമക്ടോറ്റുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ലകേക്ടോല്ലന,  കബപ്പൂര്
തുറമുഖങ്ങളനില  ടെഗ്ഗുകേള  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖത്തന്  കേസനസന്  ഇ.ഡനി.ലഎ.
സഫൗകേരദ്യന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത  സുരക്ഷക്ടോ  കമശകേരണത്തനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
ലകേക്ടോല്ലന,  കബപ്പൂര്  തുറമുഖങ്ങളനില  സനി.സനി.ടെനി.വനി.  കേദ്യക്ടോമറകേള  സക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.
ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്, അഴെശക്കല തുറമുഖങ്ങളനില കഗക്ടോഡഫൗണുകേള നനിര്മനിക്കുനണന്.

(ഇ) തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗതത്തനിനക്ടോയനി ബഡ്ജറ്റെനില 4,68,00,000 (നക്ടോലെന്
കകേക്ടോടെനി  അറുപത്തനിലയട്ടന്  ലെക്ഷന  രൂപ  മക്ടോത്രന)  രൂപയുന  ലമക്ടോത്തന  തുറമുഖ
വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  108  കകേക്ടോടെനി  രൂപയുന  ഇഫൗ  വര്ഷന  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത
അഴെശക്കല  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനന്  500  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനിയുന
സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

തശരകദശ കേപ്പെല സര്വശസന്

175 (2529) ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന്  :
ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന്  :
ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്  :
ശശ  .   വനി  .   എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  തശരകദശ  കേപ്പെല  സര്വശസന്  ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ,
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി) എലനല്ലക്ടോന ഉകദശദ്യലെക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണന് പദ്ധതനിയനുസരനിചന് ടകേവരനിക്കക്ടോന്
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നതന്;

(സനി)  സര്വശസന് നടെത്തുന്ന കേപ്പെലകേളക്കന് എലനല്ലക്ടോന ഇന്ലസനശവകേളക്ടോണന്
അനുവദനിചനിട്ടുളതന്, വനിവരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.   തശരകദശ  കേപ്പെല  ഗതക്ടോഗത  പദ്ധതനിയുലടെ  സനസക്ടോനതലെ
ഉദ്ഘക്ടോടെനന ലകേക്ടോല്ലന തുറമുഖത്തന് 9-11-2013-നന് നടെത്തുകേയുണക്ടോയനി. ആദദ്യഘട്ടത്തനില
ലകേക്ടോല്ലന,  വനിഴെനിഞ്ഞെന,  കബപ്പൂര്,  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്,  അഴെശക്കല  എന്നശ  തുറമുഖങ്ങളനില
കൂടെനിയക്ടോണന് ചരക്കന് ഗതക്ടോഗതന നടെത്തക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിചനിട്ടുളതന്. ഇഫൗ പദ്ധതനി വടെക്കന്
കകേരളത്തനികലെയന്  വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  30-10-2014-നന്  അഴെശക്കല
കപക്ടോര്ട്ടനിലന  കകേക്ടോസല  ഷനിപ്പെനിനഗന്  പദ്ധതനിയുലടെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള  കേലണയ്നറുകേളുകടെയുന
ചരക്കുകേളുലടെയുന  ഉദ്ഘക്ടോടെനന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്.  ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  ഇഫൗ  പദ്ധതനി  വനിഴെനിഞ്ഞെന,
കബപ്പൂര്, ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖങ്ങളനികലെയന് വദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  സനസക്ടോനലത്ത  തശരകദശ  വനികേസനന  ലെക്ഷദ്യന  വച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണന്   സര്ക്കക്ടോര്
തശരകദശ  കേപ്പെല  ഗതക്ടോഗത  പദ്ധതനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.  നനിലെവനില  കറക്ടോഡന്/
ലറയനില മക്ടോര്ഗ്ഗന  നശങ്ങുന്ന ചരക്കുകേകളയുന,  യക്ടോത്രക്കക്ടോകരയുന തക്ടോരതകമദ്യന ലചലെവന്
കുറഞ്ഞെതുന  പക്ടോരനിസനിതനികേ  സഫൗഹക്ടോര്ദവമക്ടോയ  ജലെഗതക്ടോഗത  കമഖലെയനികലെയന്
ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്നതക്ടോണന്  പദ്ധതനിയുലടെ  ലെക്ഷദ്യന.  നനിലെവനില  കറക്ടോഡന്/ലറയനില  മക്ടോര്ഗ്ഗന
നശക്കന ലചയ്യുന്ന ചരക്കനിലന 40% 2020 ഓലടെയുന,  50% 2030 ഓലടെയുന തശരകദശ
കേപ്പെല ഗതക്ടോഗതന വഴെനിയക്ടോക്കുകേ എന്നതക്ടോണന് പദ്ധതനിയുലടെ മുഖദ്യ ഉകദശദ്യ ലെക്ഷദ്യന.

(സനി)  തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗതന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  Rs.1/tonne/Km
എന്ന  നനിരക്കനില  സര്ക്കക്ടോര്  ഇന്ലസനശവന്  അനുവദനിചന്  വരുനണന്.  കൂടെക്ടോലത
സര്ക്കക്ടോര്  നനിയനണത്തനിലള  ലചറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളനില  തശരകദശ  ചരക്കുകേള
ടകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യുന്നതനിനന്  ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്ന ഹക്ടോന്ഡനിലെനിനഗന്  ചക്ടോര്ജനില  50%  ഇളവന്
നലകേനിയനിട്ടുണന്.

നക്ടോട്ടകേന കപക്ടോര്ട്ടന്

176 (2530) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

നക്ടോട്ടകേന  കപക്ടോര്ട്ടനിലന  നനിര്മക്ടോണപ്രവര്ത്തനത്തനിനന്  എനന്  നടെപടെനികേളക്ടോണന്
സസശകേരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

കകേക്ടോട്ടയന ജനില്ലയനിലലെ നക്ടോട്ടകേന തുറമുഖന സസകേക്ടോരദ്യ തുറമുഖമക്ടോയക്ടോണന് വനികേസനിപ്പെനിചതന്. ടെനി
തുറമുഖന  2013-ല  പ്രവര്ത്തനന  ആരനഭനിച്ചു.  തുറമുഖത്തനിലന  49%  ഓഹരനി
കേനിന്ഫയക്ടോണന്.
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വനിഴെനിഞ്ഞെന രക്ടോജദ്യക്ടോനര തുറമുഖന

177 (2531) ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിഴെനിഞ്ഞെന രക്ടോജദ്യക്ടോനര തുറമുഖത്തനിലന ആദദ്യ ഘട്ടന എന്നന്  'കേമനിഷന്'
ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോര് ഉകദശനിക്കുന്നതന്; വനിശദ വനിവരന നലകുകമക്ടോ;

(ബനി) കുളചല തുറമുഖ പദ്ധതനി വനിഴെനിഞ്ഞെത്തനിലന വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുന മറ്റുന
പ്രതനിബനമക്ടോലണന്ന മക്ടോദ്ധദ്യമ വക്ടോര്ത്ത ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഇതന് സനബനനിചന്
സര്ക്കക്ടോരനിനന് ആശങയുകണക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേരക്ടോര്  പ്രകേക്ടോരന  വനിഴെനിഞ്ഞെന  തുറമുഖത്തനിലന  ആദദ്യഘട്ട  പ്രവര്ത്തനന
(കേമനിഷണനിനഗന്)  തുടെങ്ങക്ടോന് അനുവദനിചനിട്ടുള കേക്ടോലെയളവന് നക്ടോലെന് വര്ഷമക്ടോണന്  (1465
ദനിവസന). അതനുസരനിചന് 2019 ഡനിസനബര് 5-ാം തശയതനി പദ്ധതനിയുലടെ വക്ടോണനിജദ്യക്ടോ
ടെനിസക്ടോനത്തനിലള  പ്രവര്ത്തനന  തുടെങ്ങക്ടോനക്ടോണുകദശനിക്കുന്നതന്.  അനുവദനിചനിട്ടുള
നനിര്മക്ടോണ  കേക്ടോലെയളവന്  നക്ടോലെന്  വര്ഷലമന്നനിരനിലക്ക  പദ്ധതനിയുലടെ  ലഡവലെകപ്പെഴക്ടോയ
അദക്ടോനനി വനിഴെനിഞ്ഞെന കപക്ടോര്ട്ടന്  ലലപ്രവറ്റെന്  ലെനിമനിറ്റെഡന്  (കേണ്സഷണയര്)  പദ്ധതനിയുലടെ
വക്ടോണനിജദ്യക്ടോടെനിസക്ടോനത്തനിലള പ്രവര്ത്തനന ആരനഭനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  ഒരു ആയനിരന ദനിന
ഉത്സുകേ കേര്മ പരനിപക്ടോടെനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  2016  ജൂലലലെ  5-ാം  തശയതനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  പ്രസന്  ഇന്ഫര്കമഷന്
ബന്യൂകറക്ടോ  പുറത്തനിറക്കനിയ കകേന്ദ്ര മനനിസഭ തശരുമക്ടോനന  വനിശദമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള കുറനിപ്പെന്
പ്രകേക്ടോരന കുളചലെനിനന് അടുത്തുള ഇനയന തുറമുഖ പദ്ധതനിക്കന് കകേന്ദ്ര മനനിസഭയുലടെ
തതസത്തനിലള  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിചതക്ടോയനി  മനസനിലെക്ടോക്കുന.  വനിഴെനിഞ്ഞെന  തശരത്തന്
നനിന്നന് കകേവലെന  30  കേനികലെക്ടോമശറ്റെര് ദൂരത്തുള ഇനയന തുറമുഖത്തനിലന ആവനിര്ഭക്ടോവന
തുറമുഖങ്ങള  തമനിലള  ശക്തമക്ടോയ  മതരത്തനിനന്  വഴെനി  ഒരുക്കനികയക്കക്ടോന.  ഇതന്  2
പദ്ധതനികേളുലടെയുന  സക്ടോമത്തനികേമക്ടോയ  സക്ടോധദ്യതകേലള  (Financial  viability)  സക്ടോരമക്ടോയനി
ബക്ടോധനിക്കക്ടോനുന സക്ടോധദ്യതയുണന്. ഇതനില സര്ക്കക്ടോരനിനു ആശങയുണന്. ഇനയന തുറമുഖന
യക്ടോഥക്ടോര്തദ്യമക്ടോയക്ടോല  വനിഴെനിഞ്ഞെന  തുറമുഖത്തനിലന  സക്ടോമത്തനികേ  സക്ടോധദ്യതകേളനിലലെ
ഇടെനിവന സനസക്ടോനത്തനിലന ആശങകേളുന ചൂണനിക്കക്ടോട്ടനി സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനിനന് കേത്തയചനിട്ടുണന്. കൂടെക്ടോലത ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട മുഖദ്യമനനിയുന തുറമുഖ വകുപ്പെന്
മനനിയക്ടോയ  ഞെക്ടോനുന  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  പ്രധക്ടോനമനനിലയ  കനരനില  കേണന്  സനസക്ടോനത്തനിലന
ആശങ  അറനിയനിക്കുകേയുന  വനിഴെനിഞ്ഞെത്തനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  എല്ലക്ടോ  സഹക്ടോയങ്ങളുന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമനന പ്രധക്ടോനമനനി അറനിയനിച്ചു.

851/2019
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മക്ടോനസല ഡ്രെഡ്ജനിനഗനിലൂലടെ എടുത്ത മണല വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനിലലെ
കമകക്കടുകേള

178 (2532) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കബപ്പൂര് കപക്ടോര്ട്ടനില നനിനന മക്ടോനുവല ഡ്രെഡ്ജനിങ്ങനിലൂലടെ എടുത്ത മണല
വനിതരണന ലചയ്യുന്നതനില വന് കമകക്കടുകേള നടെക്കുന്നതന് സനബനനിചന് പരക്ടോതനികേള
ലെഭനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതുസനബനനിചന് അകനസഷണന നടെത്തനി തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  കബപ്പൂര് തുറമുഖലത്ത കേരുവന് തുരുത്തനി ലപരവന്മേക്ടോടെന്  കേടെവനില ബനി1,
ബനി4  എന്നശ  കേടെവകേളക്ടോണന്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതന്.  കമല  കസക്ടോണുകേള ഉളലപ്പെലടെ
മക്ടോനസല ലഡ്രെഡ്ജനിനഗന് അനുമതനി നലകേലപ്പെട്ട നക്ടോലെന് കസക്ടോണുകേളനിലന ദനിവകസനയുള
പരനികശക്ടോധനക്കക്ടോയനി  ജശവനക്കക്ടോലര  നനികയക്ടോഗനിച്ചുവരുനണന്.  കൂടെക്ടോലത  കബപ്പൂര്
തുറമുഖത്തന്  നനിലെവനില  മക്ടോനസല  ഡ്രെഡ്ജനിനഗനിനന്  ലലഹ  ലസകേന്യൂരനിറ്റെനി  വക്ടോഹന  പക്ടോസുകേള
ഓണ്ലലലെന്  മുകഖനയക്ടോണന്  നലകേനിവരുന്നതന്.  ബനി1,  ബനി4  എന്നശ  കേടെവകേളനില
തസരനിത പരനികശക്ടോധന നടെത്തനിയതനില പരക്ടോതനിയനില ആകരക്ടോപനിക്കലപ്പെട്ട കേക്ടോരദ്യങ്ങള
ഒനനതലന്ന  കേലണത്തുവക്ടോന്  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  കൂടെക്ടോലത  കമല  കേടെവകേളനില  ദനിവകസനയുള
പരനികശക്ടോധന കേര്ശനമക്ടോക്കുവക്ടോനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുണന്. 

മകതദ്യതര തുറമുഖങ്ങളുലടെ വനികേസനന

179 (2533) ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന് :
ശശ  .   വനി  .   എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മകതദ്യതര തുറമുഖങ്ങളുലടെ വനികേസനത്തനിനന് എലനല്ലക്ടോന കേര്മ പദ്ധതനികേളക്ടോണന്
ആസൂത്രണന ലചയനിരനിക്കുന്നതന്; വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ചരക്കന്  ഗതക്ടോഗതവന,  ചരക്കന്  കേപ്പെല  സര്വശസുന  പരനികപക്ടോഷനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന്
തുറമുഖങ്ങലള എങ്ങലന പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനുള തുകേ എങ്ങലന കേലണത്തക്ടോനക്ടോണന് തശരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുന്നതന്,
വനിവരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേക്ടോല്ലന,  അഴെശക്കല,  കബപ്പൂര്  എന്നശ  തുറമുഖങ്ങളനില  കേലണയ്നറുകേള
ലലകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി ലകയനിന്, റശചന് സക്ടോക്കര് എന്നനിവ ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖത്തന്  കേസനസന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുലമനനിനന്  ഇ.ഡനി.ലഎ.  സഫൗകേരദ്യന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത വനിഴെനിഞ്ഞെന തുറമുഖത്തനിലന സശകവഡന് വക്ടോര്ഫനിലന നശളന കൂട്ടല,  ലകേക്ടോല്ലന
തുറമുഖത്തന് പക്ടോസഞര് ലടെര്മനിനല നനിര്മക്ടോണന,  കബപ്പൂര് തുറമുഖലത്ത ബര്ത്തനിലന
നശളന  കൂട്ടല,  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖത്തനിലന  വനികേസനന  എന്നനിവ  വനിവനിധ
ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.

(ബനി)   തുറമുഖങ്ങള  വഴെനി  തനിരനിചന്  വനിടുന്ന  ചരക്കുകേളക്കന്  കകേരള  തശരത്തന്
1 രൂപ/കേനി.മനി./ലമ.ടെണ് എന്ന കതക്ടോതനിലന യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന്  1 രൂപ/യക്ടോത്രക്കക്ടോര്/കേനി.മശ.
എന്ന  കതക്ടോതനിലന  ഇന്ലസനശവന്  നലകുന്നതനിനുള  ഉത്തരവന്  സര്ക്കക്ടോര്
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുണന്.  നനിലെവനില ഇതന്  2017  ലഫബ്രുവരനിയനില അവസക്ടോനനിക്കുന.  ഇതന്
കൂടെക്ടോലത  KSMDCL  മുകഖന  തുറമുഖ  വകുപ്പെന്  കകേരള  തശരത്തന്  കേലണയ്നര് കേപ്പെല
സര്വശസന്  നടെത്തനിയനിരുന.  കകേരള  തശരത്തന്  സര്വശസന്  നടെത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  2
ലചറനിയ യക്ടോത്രക്ടോ കേപ്പെലകേള വനികദശത്തുനനിനന വരുത്തനി ആയവ സര്ലവ നടെത്തനി
രജനിസര് ലചയ്യുന്നതനിനുന് സസകേക്ടോരദ്യ കേമനനി നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന.

(സനി)  ഇഫൗ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന സനസക്ടോന ബഡ്ജറ്റെന് വനിഹനിതത്തനില  108
കകേക്ടോടെനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇതുകൂടെക്ടോലത  അഴെശക്കല  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി
500 കകേക്ടോടെനി രൂപ അധനികേമക്ടോയനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്. കൂടെക്ടോലത ലപക്ടോന്നക്ടോനനി തുറമുഖന
പനി.പനി.പനി.  കമക്ടോഡലെനില  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  സക്ടോഗര്മക്ടോലെ/
ഭക്ടോരതന് മക്ടോലെക്ടോ  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ധനസഹക്ടോയന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനിയുന
സസശകേരനിക്കുനണന്. 

കബപ്പൂര് തുറമുഖത്തനിലന വനികേസനന

180 (2534) ശശ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമതന്  കകേക്ടോയ :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി
സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തനിലന  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി  സസശകേരനിച  നടെപടെനികേള
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  തുറമുഖത്തനിലന  വനികേസന  പക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന്  ഏലതങനിലന
ഏജന്സനിലയ ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി കേണ്സളട്ടനിനഗന് എഞനിനശയറനിനഗന്
എന്ന സക്ടോപനന പഠനന നടെത്തനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
ലടെണര്  ക്ഷണനിച്ചുലവങനിലന  ആരുനതലന്ന  പലങടുത്തനില്ല.  കബപ്പൂര്  തുറമുഖത്തന്
ലെക്ഷദസശപന് ഭരണകൂടെത്തനിനന് മക്ടോത്രമക്ടോയനി ഒരു ബര്ത്തന് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് ധക്ടോരണക്ടോ
പത്രന ഒപ്പെനിട്ടു, ആയതനിലന പരനിസനിതനി പഠനന പുകരക്ടോഗമനിക്കുന. പുതനിയ വക്ടോര്ഫനിനുന
പുലെനിമുട്ടനിനുന ഇടെയനിലള സലെത്തന് ഒരു വക്ടോര്ഫന് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  IIT ലചലലന്ന
പഠനറനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  കേലണയ്നറുകേള ലലകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി
ലകയനിന്,  റശചന്  സക്ടോക്കര് എന്നനിവയുന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  തുറമുഖ  സുരക്ഷക്കക്ടോയനി
VTMS സക്ടോപനിക്കുന്ന കജക്ടോലെനികേള അനനിമ ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.

(ബനി) കബപ്പൂര് തുറമുഖ വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി 'കേണ്സലട്ടനിനഗന് എഞനിനശയറനിനഗന്' എന്ന
സക്ടോപനന പഠനന നടെത്തനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില ലടെണര്
ക്ഷണനിച്ചുലവങനിലന ആരുനതലന്ന പലങടുത്തനില്ല. പുതനിയ വക്ടോര്ഫനിനുന പുലെനിമുട്ടനിനുന ഇടെയനിലള
സലെത്തന്  ഒരു  വക്ടോര്ഫന്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന്  'IIT  ലചലലന്ന'  പഠന  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്. 

കകേരളത്തനിലലെ തുറമുഖങ്ങള

181 (2535) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില എത്ര തുറമുഖങ്ങളക്ടോണുളതന്;  പുതനിയ എത്ര തുറമുഖങ്ങള
നനിര്മനിക്കക്ടോനക്ടോണുകദശനിക്കുന്നതന്;

(ബനി)  കേക്ടോസറകഗക്ടോഡന്  തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനുള  സക്ടോധദ്യതകേലളക്കുറനിച്ചു
പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില ഉരുവദ്യവസക്ടോയത്തനിലന നക്ടോലടെന്ന നനിലെയനിലന
പണമുതകലെ  അറബന്  നക്ടോടുകേളുമക്ടോയനി  കേചവടെബനന  ഉണക്ടോയനിരുന്ന  കമഖലെ  എന്ന
നനിലെയനിലന കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ഒരു തുറമുഖന നനിര്മനിക്കുന്നതന് പ്രകയക്ടോജനന ലചയ്യുലമന്നന്
കേരുതുനകണക്ടോ  ;  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില  കവണ  പഠനന  നടെത്തനി  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിലന നനിയനണത്തനില കകേരളത്തനില ആലകേ  17
തുറമുഖങ്ങളക്ടോണുളതന്.  സസകേക്ടോരദ്യ  പങക്ടോളനിത്തകത്തക്ടോലടെ  പുതനിയതക്ടോയനി  ലപക്ടോന്നക്ടോനനി,
വനിഴെനിഞ്ഞെന എന്നശ തുറമുഖങ്ങള നനിര്മനിക്കുനണന്.

(ബനി) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് തുറമുഖ വനികേസനത്തനിലന സക്ടോദ്ധദ്യതകേലളപ്പെറ്റെനി നനിലെവനില
പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടനില്ല. പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില പഠനവന പരനികശക്ടോധനയുന നടെത്തുന്ന
കേക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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182 (2536) ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :
ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര് :
ശശ  .    സണ്ണനി  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത തുറമുഖങ്ങലള ഗതക്ടോഗതത്തനിനക്ടോയനി സജമക്ടോക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന
കേര്മ പരനിപക്ടോടെനികേളക്ടോണന് ആസൂത്രണന ലചയനിരനിക്കുന്നതന്, വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  ഏലതല്ലക്ടോന  തുറമുഖങ്ങലളയക്ടോണന്  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തുന്നതന്,
വനിശദക്ടോനശങ്ങള എലനല്ലക്ടോന;

(സനി)  എലനല്ലക്ടോന  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോണന്  ഈ  തുറമുഖങ്ങളനില  ഇതനിനക്ടോയനി
ഒരുകക്കണതന്, വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇതനിനുള തുകേ എങ്ങലന കേലണത്തക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്,  വനിശദക്ടോനശങ്ങള
എലനല്ലക്ടോന?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേക്ടോല്ലന,  അഴെശക്കല,  കബപ്പൂര്  എന്നശ  തുറമുഖങ്ങളനില  കേലണയ്നറുകേള
ലലകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി ലകയനിന്, റശചന് സക്ടോക്കര് എന്നനിവ ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.
ലകേക്ടോല്ലന  തുറമുഖത്തന്  കേസനസന്  ഡനിപ്പെക്ടോര്ട്ടുലമനനിനന്  ഇ.ഡനി.ലഎ.  സഫൗകേരദ്യന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.
കൂടെക്ടോലത വനിഴെനിഞ്ഞെന തുറമുഖത്തനിലന സശകവഡന് വക്ടോര്ഫനിലന നശളന കൂട്ടല,  ലകേക്ടോല്ലന
തുറമുഖത്തന് പക്ടോസഞര് ലടെര്മനിനല നനിര്മക്ടോണന,  കബപ്പൂര് തുറമുഖലത്ത ബര്ത്തനിലന
നനിര്മക്ടോണന, ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര് തുറമുഖത്തനിലന വനികേസനന എന്നനിവ വനിവനിധ ഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്.

(ബനി)   നനിലെവനില  വനിഴെനിഞ്ഞെന,  ലകേക്ടോല്ലന,  കബപ്പൂര്,  അഴെശക്കല  എന്നശ
തുറമുഖങ്ങളക്ടോണന് ചരക്കന് കേപ്പെല ലലകേകേക്ടോരദ്യന ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി സനസക്ടോനത്തുളതന്.
46  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  മുതലമുടെക്കനില  ലകേക്ടോടുങ്ങല്ലൂര്  തുറമുഖന  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  നടെനവരുന.  M/s.  മലെബക്ടോര്  കപക്ടോര്ട്ടന്സന്  ലലപ്രവറ്റെന്  ലെനിമനിറ്റെഡന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ
പദ്ധതനി  അനുസരനിചന്  763  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  ലചലെവനില  ലപക്ടോന്നക്ടോനനിയനില  തുറമുഖ
നനിര്മക്ടോണന തുടെങ്ങനിക്കഴെനിഞ.

(സനി)   അകപ്രക്ടോചന്  ചക്ടോനല,  കബസനിന്,  വക്ടോര്ഫന്,  ചരക്കുകേള  ലലകേകേക്ടോരദ്യന
ലചയ്യുന്നതനിനുള ഉപകേരണങ്ങള,  കേപ്പെലകേള വക്ടോര്ഫനികലെക്കന് അടുപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
ടെഗന് എന്നശ അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങളക്ടോണന് ഒരുകക്കണതന്.
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(ഡനി)  ഇഫൗ സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷന സനസക്ടോന ബഡ്ജറ്റെന് വനിഹനിതത്തനില  108  കകേക്ടോടെനി

രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്.  ഇതുകൂടെക്ടോലത  അഴെശക്കല തുറമുഖ  വനികേസനത്തനിനക്ടോയനി

500 കകേക്ടോടെനി രൂപ അധനികേമക്ടോയനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണന്. കൂടെക്ടോലത ലപക്ടോന്നക്ടോനനി തുറമുഖന

പനി.പനി.പനി.  കമക്ടോഡലെനില  വനികേസനിപ്പെനിക്കുന.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിലന  സക്ടോഗര്മക്ടോലെ/

ഭക്ടോരതന് മക്ടോലെക്ടോ  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  ധനസഹക്ടോയന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനിയുന

സസശകേരനിക്കുനണന്. 

തുറമുഖങ്ങളനിലനനിനന ചരക്കുകേപ്പെല സര്വശസന്

183 (2537) ശശ  .   എന  .   വനിന്ലസനന് :

ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി

നലകുകമക്ടോ:

(എ)  അനദ്യസനസക്ടോന  തുറമുഖവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെടുത്തനി  സനസക്ടോനലത്ത

തുറമുഖങ്ങളനില നനിനന ചരക്കന് കേപ്പെല സര്വശസന് ആരനഭനിചനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  എലനല്ലക്ടോന ഉകദശലെക്ഷദ്യങ്ങളക്ടോണന് പദ്ധതനിയനുസരനിചന് ലലകേവരനിക്കക്ടോന്

ലെക്ഷദ്യമനിട്ടനിരനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  സര്വശസന് നടെത്തുന്ന കേപ്പെലകേളക്കന് എലനല്ലക്ടോന ഇന്ലസനശവകേളക്ടോണന്

അനുവദനിചനിട്ടുളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗത പദ്ധതനിയുലടെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അനദ്യ സനസക്ടോന

തുറമുഖവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെടുത്തനി  സനസക്ടോനലത്ത  തുറമുഖങ്ങളനില  ചരക്കുകേപ്പെല

സര്വശസന് നടെത്തുനണന്. ഗുജറക്ടോത്തനിലനനിനന ലലടെലസുമക്ടോയുന കേലക്കട്ടയനിലനനിനന

മണലമക്ടോയുന  ലകേക്ടോചനിയനിലനനിനന  സനിമനന്,  കസക്ടോഡക്ടോ  ആഷന്  എന്നനിവയുമക്ടോയുന

കകേന്ദ്രഭരണ പ്രകദശത്തുനനിനന വനിവനിധയനിനന ചരക്കുകേളുമക്ടോയുന വനിഴെനിഞ്ഞെന, കബപ്പൂര്,

അഴെശക്കല,  ലകേക്ടോല്ലന എന്നശ തുറമുഖങ്ങളനില ചരക്കുകേപ്പെല വരുനണന്.  കൂടെക്ടോലത മറ്റു

സനസക്ടോനങ്ങളനിലനനിനന കൂടുതല കേപ്പെലകേള കകേരളത്തനികലെയന് എത്തനിക്കുന്നതനിനന്

ശമന നടെത്തുനണന്.
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(ബനി)   സനസക്ടോനലത്ത  തശരകദശ  വനികേസനന  ലെക്ഷദ്യനവച്ചുലകേക്ടോണക്ടോണന്

സനസക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗത പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന്നതന്.

നനിലെവനില  കറക്ടോഡന്/ലറയനില  മക്ടോര്ഗ്ഗന  നശക്കുന്ന  ചരക്കുകേലളയുന  യക്ടോത്രക്കക്ടോലരയുന

തക്ടോരതകമദ്യന ലചലെവകുറഞ്ഞെതുന,  പക്ടോരനിസനിതനികേ സഫൗഹക്ടോര്ദവമക്ടോയ ജലെഗതക്ടോഗത

കമഖലെയനികലെക്കന്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ  എന്നതക്ടോണന്  പദ്ധതനിയുലടെ  ലെക്ഷദ്യന.  നനിലെവനില

കറക്ടോഡന്/ലറയനില മക്ടോര്ഗ്ഗന നശക്കന ലചയ്യുന്ന ചരക്കനിലന  40%  2020  വര്ഷകത്തക്ടോലടെ

തശരകദശ  കേപ്പെല  ഗതക്ടോഗതന  വഴെനിയക്ടോക്കുകേ  എനളതക്ടോണന്  തശരകദശ  കേപ്പെല

ഗതക്ടോഗത പദ്ധതനിയുലടെ മുഖദ്യ ഉകദശലെക്ഷദ്യന.

(സനി)    തശരകദശ കേപ്പെല ഗതക്ടോഗതന വര്ദ്ധനിപ്പെനിക്കക്ടോനക്ടോയനി  Rs.1/tonne/KM

എന്ന നനിരക്കനില സര്ക്കക്ടോര് ഇന്ലസനശവന്  നലകേനിവരുനണന്.  കൂടെക്ടോലത സര്ക്കക്ടോര്

നനിയനണത്തനിലള ലചറുകേനിടെ  തുറമുഖങ്ങളനില തശരകദശ ചരക്കുകേള ലലകേകേക്ടോരദ്യന

ലചയ്യുന്നതനിനന് ഇഫൗടെക്ടോക്കുന്ന ഹക്ടോന്ഡനിലെനിനഗന് ചക്ടോര്ജന് ഇനത്തനിലന വനിവനിധ ഇളവകേള

അനുവദനിചനിട്ടുണന്. 

ലലപതൃകേ പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനി

184 (2538) ശശ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി

നലകുകമക്ടോ:

(എ) പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് ജനില്ലയനിലലെ ചനിറ്റൂര് നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലപ്പെട്ട ഏകേകദശന

150  വര്ഷത്തനിലെധനികേന  പഴെക്കമുള പക്ടോഠശക്ടോലെ  എല.പനി.  സ്കൂള,  ചനിറ്റൂര്  എ.ഇ.ഒ.  ഓഫശസന്

എന്നനിവ  ലലപതൃകേ  പദ്ധതനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തനി  സനരക്ഷനികക്കണവയക്ടോലണന്നതന്

ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇവലയ ലലപതൃകേസക്ടോരകേങ്ങളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റെക്ടോന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള

സസശകേരനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇവലയ പുരക്ടോവസ്തു വകുപ്പെനിലന കേശഴെനില തുഞലത്തഴുത്തചലന സക്ടോരകേങ്ങളക്ടോയനി

സക്ടോനസക്ടോരനികേ  മന്യൂസനിയന,  സക്ടോനസക്ടോരനികേ  പഠനകകേന്ദ്രന  എന്നനിവയക്ടോക്കനി  ഉയര്ത്തക്ടോന്

നനിലെവനില എലനക്ടോലക്ക സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോണന്;

(ഡനി)  ഇതനികലെക്കക്ടോയനി  കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്,  മലെയക്ടോളന  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ,  സര്ക്കക്ടോരനിലന

മറ്റെന്ഏജന്സനികേള എന്നനിവയുലടെ എലനക്ടോലക്ക പദ്ധതനികേള നനിലെവനിലണന്?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി) 1968-ലലെ കകേരള പ്രക്ടോചശന സക്ടോരകേ പുരക്ടോവസ്തു സകങത പുരക്ടോവശനിഷ്ട
ആകന്  അനുസരനിചന്  ഇവ  സനരക്ഷനിത  സക്ടോരകേമക്ടോക്കുവക്ടോന്  പറ്റുകമക്ടോലയന്ന  വനിഷയന
പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി&ഡനി)  നനിലെവനില സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയങ്ങകളക്ടോ പദ്ധതനികേകളക്ടോ ഒനനതലന്ന ഇല്ല.
പുരക്ടോവസ്തു  വകുപ്പെനിലന  സക്ടോരകേങ്ങളക്ടോക്കുന്നതനിനുള  സക്ടോദ്ധദ്യത  പരനികശക്ടോധനിചകശഷന
സക്ടോമത്തനികേ സഹക്ടോയന ആവശദ്യലമങനില ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന വനിഷയന പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

ശക്തന് തമ്പുരക്ടോലന ജന്മേഗൃഹന സനരക്ഷനിത സക്ടോരകേമക്ടോക്കക്ടോന് നടെപടെനി

185 (2539) ശശ  .    അന്വര്  സക്ടോദത്തന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ) എറണക്ടോകുളന ജനില്ലയനില ആലവ തക്ടോലൂക്കനില കേനിഴെക്കുനഭക്ടോഗന വനികല്ലജനില
ഉളലപ്പെട്ടതക്ടോയ  ശക്തന്  തമ്പുരക്ടോലന  ജന്മേഗൃഹമക്ടോയ  ലവളക്ടോരപ്പെനിളനി  ലതകക്കകകേക്ടോവനിലെകേന
സനരക്ഷനിത സക്ടോരകേമക്ടോയനി ഏലറ്റെടുക്കുവക്ടോനുള ശനിപക്ടോര്ശ പുരക്ടോവസ്തു വകുപ്പെന് ഡയറകര്
സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേക്ടോവനിലെകേന  സനരക്ഷനിത  സക്ടോരകേമക്ടോയനി  ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്
ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനികേള തസരനിതലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലതകക്കകകേക്ടോവനിലെകേന സനരക്ഷനിതസക്ടോരകേമക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്
പുരക്ടോവസ്തു ഡയറകര് ശനിപക്ടോര്ശ സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)   ശശ.  അകശക്ടോകേന് മുതല കപര് ബഹു.  ലലഹകക്കക്ടോടെതനിയനില ഫയല
ലചയ 27484/12 നമര് കകേസനിലലെ 18-11-2015-ലലെ വനിധനിനദ്യക്ടോയത്തനിലന അടെനിസക്ടോനത്തനില
പ്രസസ്തുത  കകേക്ടോവനിലെകേന  സനരക്ഷനിതസക്ടോരകേമക്ടോയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിക്കുന്നതന്  സനബനനിച
വനിഷയന പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. 

തൃപ്പൂണനിത്തുറ ഹനിലപക്ടോലെസന് ലലപതൃകേ പഠനകകേന്ദ്രന

186 (2540) ശശ  .   കജക്ടോണ് ലഫര്ണക്ടോണസന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ) പുരക്ടോവസ്തു വകുപ്പെനിലന അധശനതയനിലള തൃപ്പുണനിത്തുറ ഹനിലപക്ടോലെസനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ടപതൃകേ  പഠനകകേന്ദ്രത്തനിലന  ഉകദശലെക്ഷദ്യങ്ങള  എലനല്ലക്ടോമക്ടോലണന്നന്
അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  ടപതൃകേവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  പഠനങ്ങകളക്ടോ  ഗകവഷണങ്ങകളക്ടോ  ഈ
കകേന്ദ്രത്തനില നടെക്കുനകണക്ടോ; എങനിൽ എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിലെവനില  ലചയ്തുവരുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എലനല്ലക്ടോലമന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇവനിലടെ  നടെത്തുന്ന  കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന  ഉളതക്ടോകണക്ടോ;  ഇലല്ലങനില
അനഗശകേക്ടോരന ലെഭദ്യമക്ടോകേക്ടോത്തതനിലന കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലലപതൃകേ  പഠനകകേന്ദ്രത്തനിലന  നനിയമക്ടോവലെനി  അനുസരനിചന്  ലലപതൃകേവമക്ടോയനി
ബനലപ്പെട്ട  വനിവനിധ  പഠനകമഖലെകേളനില  കകേക്ടോഴ്സുകേളുന  പരനിശശലെന  പരനിപക്ടോടെനികേളുന
ഗകവഷണങ്ങളുന നടെത്തുകേ; അതനിനുള അടെനിസക്ടോന സഫൗകേരദ്യങ്ങള ഒരുക്കുകേ, ഇഫൗ
രനഗത്തന് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന അദ്ധദ്യക്ടോപകേലരയുന മറ്റെന് വനിദഗ്ദ്ധന്മക്ടോലരയുന പലങടുപ്പെനിചന്
വനിവനിധ  പരനിശശലെന  പരനിപക്ടോടെനികേള  നടെത്തുകേ,  വനിവനിധ  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേകളക്ടോടുന
സക്ടോനസക്ടോരനികേ  കമഖലെയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിവനിധ  സര്ക്കക്ടോര്
വകുപ്പുകേകളക്ടോടുന  മറ്റെന്  സസയനഭരണ  സക്ടോപനങ്ങകളക്ടോടുന  കചര്ന്നന്  ഇഫൗ  കമഖലെയനില
വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളുന  പരനിപക്ടോടെനികേളുന  ആസൂത്രണന  ലചയന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേ;  ഇഫൗ
രനഗത്തന്  കദശശയ  നനിലെവക്ടോരത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സക്ടോപനങ്ങളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്
ലലപതൃകേ  പദ്ധതനികേള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേ  എന്നനിവ  പഠനകകേന്ദ്രത്തനിലന  ഉകദശ
ലെക്ഷദ്യങ്ങളനിലലപ്പെടുന.  കൂടെക്ടോലത  ഹനിലപക്ടോലെസന്  മന്യൂസനിയന  കേക്ടോമസനിലന  പരനിപക്ടോലെനവന
പഠനകകേന്ദ്രമക്ടോണന് നനിര്വഹനിച്ചുവരുന്നതന്.

(ബനി)   ഉണന്.  ലലപതൃകേവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  പുരക്ടോവസ്തുപഠനന,  പുരക്ടോകരഖക്ടോ
പഠനന, കേണ്സര്കവഷന് എന്നശ വനിഷയങ്ങളനില ഒരു വര്ഷലത്ത കപക്ടോസന് ഗക്ടോകജസറ്റെന്
ഡനികപക്ടോമ  കകേക്ടോഴ്സുകേള  ലലപതൃകേ  പഠനകകേന്ദ്രന  നടെത്തനിവരുന.  കൂടെക്ടോലത,  എന.ജനി.
സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ  കേശഴെനിലള  അഞന്  കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ  ചരനിത്രന  ലഎചനികേ
വനിഷയമക്ടോലയടുത്ത ബനിരുദ വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി പ്രകതദ്യകേ കജക്ടോബന്  ലടയനിനനിനഗന്
കകേക്ടോഴ്സുന സനഘടെനിപ്പെനിച്ചുവരുന.

(സനി) 1. ആര്ക്കനികയക്ടോളജനി,  ആര്ലലക്കവല  സഡശസന്,  കേണ്സര്കവഷന്
എന്നശ  വനിഷയങ്ങളനില  മൂന്നന്  റഗുലെര്  പനി.ജനി.  ഡനികപക്ടോമ
കകേക്ടോഴ്സുകേള നടെത്തുന.

2. വനിവനിധ  കകേക്ടോകളജുകേളനിലലെ  ചരനിത്ര  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കക്ടോയനി
കജക്ടോബന് ലടയനിനനിനഗന് പരനിപക്ടോടെനികേള നടെത്തുന.

3. സര്ക്കക്ടോര്-സര്ക്കക്ടോരനിതര  സക്ടോപനങ്ങളനിലലെ  പഴെയ കരഖകേള
ശക്ടോസ്ത്രശയമക്ടോയനി  സനരക്ഷനിക്കുന്ന  പദ്ധതനികേള  ഏലറ്റെടുത്തന്  നടെത്തനി
വരുന.
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4. വനിവനിധ  സക്ടോനസക്ടോരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലടെയുന  ചരനിത്രകേക്ടോരന്മക്ടോരുലടെയുന
സഹകേരണകത്തക്ടോലടെ ഗന്ഥങ്ങള രചനിക്കുകേയുന പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുകേയുന
ലചയ്യുന.

5. 52  ഏക്കകറക്ടോളന  വരുന്ന  ഹനിലപക്ടോലെസന്  മന്യൂസനിയത്തനിലലെ
പൂകനക്ടോട്ടന,  ഇരുന്നൂറ്റെനിമുപ്പെകതക്ടോളന  മക്ടോനുകേളുലടെ  മക്ടോന്പക്ടോര്ക്കന്,
കുട്ടനികേളുലടെ  പക്ടോര്ക്കന്  എന്നനിവയുലടെ  പരനിപക്ടോലെനവന  കകേന്ദ്രത്തനിലന
ചുമതലെയനിലെക്ടോണന് നടെനവരുന്നതന്.

(ഡനി)   7-10-2002-ലലെ  ജനി.ഒ.(ആര്.റ്റെനി)  നന.  344/2002/സനിഎഡനി  നമര്
ഉത്തരവന് പ്രകേക്ടോരന പനി.ജനി.  ഡനികപക്ടോമ കകേക്ടോഴ്സുകേള നടെത്തനിവരുന. ഇഫൗ കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കന്
നനിലെവനില  ഏലതങനിലന  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെകയക്ടോ  പബനികേന്  സര്വശസന്  കേമശഷലനകയക്ടോ
അനഗശകേക്ടോരമനില്ല.  2005  വലര  ഇഫൗ  കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കന്  ലകേക്ടോചനി  ശക്ടോസ്ത്രസക്ടോകങതനികേ
സര്വകേക്ടോലെക്ടോശക്ടോലെയുലടെ അനഗശകേക്ടോരന ലെഭനിചനിരുന. ലലപതൃകേ പഠനകകേന്ദ്രന നടെത്തുന്ന
ഡനികപക്ടോമക്ടോ  കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കന്  തത്തുലെദ്യമക്ടോയ  വനിഷയങ്ങളനിലലെ  ഡനികപക്ടോമക്ടോ  കകേക്ടോഴ്സുകേള
കകേരളത്തനിലലെ  മലലറ്റെക്ടോരു  സര്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുന  നടെത്തുന്നനില്ല  എന്നതക്ടോണന്  ടെനി
കകേക്ടോഴ്സുകേളക്കന്  അനഗശകേക്ടോരന  ലെഭനിക്കക്ടോത്തതനിനന്  കേക്ടോരണലമന്നന്  സനി.എചന്.എസന്.
രജനിസ്ട്രക്ടോര് അറനിയനിചനിട്ടുണന്. 

കകേക്ടോട്ടുക്കല ഗുഹക്ടോകക്ഷത്ര സനരക്ഷണന

187 (2541) ശശ  .    മുല്ലക്കര  രതക്ടോകേരന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

ചടെയമനഗലെന  കകേക്ടോട്ടുക്കല ഗുഹക്ടോകക്ഷത്രന സനരക്ഷനിക്കുന്നതനിനന്  ഏലനങനിലന  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില ഇതനിനക്ടോയനി എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ചടെയമനഗലെന  കകേക്ടോട്ടുക്കല  ഗുഹക്ടോകക്ഷത്രന  പുരക്ടോവസ്തു  വകുപ്പെനിലന  സനരക്ഷനിത
സക്ടോരകേമക്ടോണന്.  കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില  ആവശദ്യമക്ടോയ  സനരക്ഷണപണനികേള  ലചയ്തു
വരുനണന്. നനിലെവനില പുതനിയ പദ്ധതനികേള പരനിഗണനയനിലെനില്ല. 

ചരനിത്രസക്ടോരകേങ്ങളക്ടോയ കകേക്ടോട്ടകേള ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുവക്ടോന് നടെപടെനി

188 (2542) ശശ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
തുറമുഖവന  മന്യൂസനിയവന  പുരക്ടോവസ്തു  സനരക്ഷണവന  വകുപ്പുമനനി  സദയന  മറുപടെനി
നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കപക്ടോയ  കേക്ടോലെലത്ത  പ്രഫൗഢനി  വനിളനികചക്ടോതുന്ന  ചരനിത്രസക്ടോരകേങ്ങളക്ടോയ
കകേക്ടോട്ടകേള, ആധുനനികേവലക്കരനിചന് വനികനക്ടോദസഞക്ടോരനികേലള ആകേര്ഷനിക്കക്ടോന് പദ്ധതനിയുകണക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനില  കകേക്ടോട്ടകേള  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെന്നന്
വരുനകണക്ടോ; ഉലണങനില ഏലതക്ടോലക്ക കകേക്ടോട്ടകേലളന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) പുരക്ടോവസ്തു വകുപ്പെനിനന് പ്രകതദ്യകേ പദ്ധതനികേള നനിലെവനിലെനില്ല.

(ബനി)  നനിലെവനില  കകേക്ടോട്ടകേള  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്ന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടെന
വരുന്നനില്ല. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ബസ്സുകേളനില വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  സഫൗജനദ്യനനിരക്കന്

189 (2543) ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനല്ലനിക്കുന്നന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ സഫൗകേരദ്യങ്ങള കുറവക്ടോയ കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനില നനിന്നന്
ധക്ടോരക്ടോളന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള ദനിവസവന  മനഗലെക്ടോപുരത്തന്  ലചന്നക്ടോണന്  പഠനിക്കുന്നലതന്ന
കേക്ടോരദ്യന  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇത്തരന  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  യക്ടോത്രക്ടോ  സഫൗകേരദ്യത്തനിലന
കേക്ടോരദ്യത്തനില എനന് നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് നനിന്നന് മനഗലെക്ടോപുരകത്തക്കു കപക്ടോകുന്ന കകേരള സനസക്ടോന
കറക്ടോഡന്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ബസ്സുകേളനില വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന്  സഫൗജനദ്യ
നനിരക്കുന്  അനുവദനിക്കക്ടോന്  തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ;  ജനപ്രതനിനനിധനികേകളക്ടോ  സനഘടെനകേകളക്ടോ
വദ്യക്തനികേകളക്ടോ  ഈ  ആവശദ്യന  നനികവദനങ്ങളനിലൂലടെകയക്ടോ  മറ്റുതരത്തനികലെക്ടോ  ഉന്നയനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  അനുകൂലെ  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  ടവകുന്നതനിലന
കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ കസറ്റെന്  കറക്ടോഡന്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് ബസ്സുകേളനില
മനഗലെക്ടോപുരത്തന് ലചന്നന് പഠനിക്കുന്ന മലെയക്ടോളനി വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന് സഫൗജനദ്യ നനിരക്കുന്
അനുവദനിക്കുകമക്ടോള  സനസക്ടോനലത്ത  ബസ്സുകേളനില  അതന്  ലെഭനിക്കുന്നനിലല്ലന്നതന്
നശതനിനനികഷധമക്ടോലണന്ന കേക്ടോരദ്യന  പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതന്  അവസക്ടോനനിപ്പെനിക്കക്ടോന്
എനന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ അനര് സനസക്ടോന സര്വശസുകേളനില
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  യക്ടോത്രക്ടോസഫൗജനദ്യന  അനുവദനിചനിട്ടനില്ല.  എന്നക്ടോല കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്-
മനഗലെക്ടോപുരന റട്ടനില 20 ദനിവസലത്ത യഥക്ടോര്ത നനിരക്കനില ഒരു മക്ടോസന (31 ദനിവസന)
യക്ടോത്ര ലചയ്യുവക്ടോന് കേഴെനിയുന്ന സശസണ് ടെനിക്കറ്റെന് സമ്പ്രദക്ടോയന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. ടെനി സഫൗകേരദ്യന ഇഫൗ റട്ടനില യക്ടോത്ര ലചയ്യുന്ന വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കുന
പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തക്ടോവന്നതക്ടോണന്. 

(ബനി)  ബഹു.  കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന് എന.എല.എ.  ശശ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന് 2014-ല
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ഇഫൗ  ആവശദ്യന  ഉന്നയനിചനിരുന.  എന്നക്ടോല  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-  യുലടെ  അനര്
സനസക്ടോന സര്വശസുകേളനില വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് യക്ടോത്രക്ടോസഫൗജനദ്യന അനുവദനിചനിട്ടനി
ല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്-മനഗലെക്ടോപുരന  റട്ടനിലന  യക്ടോത്രക്ടോസഫൗജനദ്യന  അനുവദനിക്കക്ടോന്
നനിര്വക്ടോഹമനില്ല.

(സനി)  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ  ആര്.ടെനി.സനി.  മലെയക്ടോളനി  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  യക്ടോത്രക്ടോസഫൗജനദ്യന
അനുവദനിക്കുന്നനില്ല.  എന്നക്ടോല  'ഗടെനിനക്ടോടെന്  കേന്നഡനിഗ'  (അതനിര്ത്തനിയനില തക്ടോമസമുള
കേന്നഡക്കക്ടോര്)  എന്ന  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെട്ട  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  യക്ടോത്രക്ടോസഫൗജനദ്യന
അനുവദനിച്ചുവരുനണന്.  വനിദദ്യക്ടോര്തനിയുലടെ അചകനക്ടോ അമകയക്ടോ ആലരങനിലന ഒരക്ടോള
കേന്നഡക്കക്ടോരന് ആയനിരനിക്കണലമന്നന് നനിര്ബനമക്ടോണന്. 

വക്ടോഹന അപകേടെങ്ങള

190 (2544) ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്  ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

അപകേടെ മരണങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനന് 'വക്ടോഹന അപകേടെങ്ങള ഇല്ലക്ടോത്ത കകേരളന'
എന്ന  ലെക്ഷദ്യത്തനികലെക്കന്  എത്തനിക്കക്ടോന്  എലനല്ലക്ടോന  നടെപടെനികേളക്ടോണന്  സസശകേരനിക്കുന്നലതന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ  അമനിത കവഗത നനിയനനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന
വകുപ്പെന് നനിരവധനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.  ആയതനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കസജന്
കേക്ടോകരദ്യജുകേളനിലന  ലഹവനി  വക്ടോഹനങ്ങളനിലന  സ്കൂള  വക്ടോഹനങ്ങളനിലന  ടെനിപ്പെര്  വക്ടോഹനങ്ങളനിലന
സശഡന്  ഗവര്ണര്  നനിര്ബനമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  സശഡന്  കടസറുകേള,  ലമക്ടോലലബല
എന്കഫക്ടോഴന് ലമനന്  സസക്ടോഡന്  എന്നനിവ ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള വക്ടോഹന പരനികശക്ടോധനകേളനിലന
ഓഫശസന്  തലെങ്ങളനില നടെത്തുന്ന പരനികശക്ടോധനകേളനിലന  അമനിത കവഗതയനികലെക്ടോടുന്ന
വക്ടോഹനങ്ങളലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുനണന്.  സനസക്ടോനത്തന്
വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന കറക്ടോഡന് അപകേടെങ്ങളുലടെ പശ്ചക്ടോത്തലെത്തനില കറക്ടോഡന് സുരക്ഷനിതതസത്തനിനക്ടോയനി
കകേരള കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ അകതക്ടോറനിറ്റെനി, അനുബന വകുപ്പുകേളക്ടോയ കപക്ടോലെശസന്, കമക്ടോകട്ടക്ടോര്
വക്ടോഹന വകുപ്പെന്,  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്,  ആകരക്ടോഗദ്യ വകുപ്പെന്,  വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പുകേളുന, നക്ടോറ്റെന്പക്ടോകേന്,
ലകേലകടക്ടോണ്  എന്നശ  സക്ടോപനങ്ങളവഴെനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതുന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനി
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുന്നതുമക്ടോയ  പദ്ധതനികേലള  സനബനനിചന്  ചുവലടെ  വനിവരനിക്കുന.  ദൃശദ്യ-
ശക്ടോവദ്യ  അചടെനി  മക്ടോധദ്യമങ്ങളുലടെ  സക്ടോധദ്യത  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷലയപ്പെറ്റെനി
ലപക്ടോതുജനങ്ങലള  കബക്ടോധവലക്കരണന  നടെത്തനി  അചടെക്കമുള  ഒരു  ടക്ടോഫനികേന്
സനസക്ടോരന രൂപലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിചന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിവരുന.
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കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  കബക്ടോധവലക്കരണന  വദ്യക്ടോപകേമക്ടോക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
കകേരളത്തനിലലെ  സക്ടോധദ്യമക്ടോകുന്ന  എല്ലക്ടോ  സനിനനിമക്ടോതശകയറ്റെറുകേളനിലൂലടെയുന  കറക്ടോഡന്
സുരക്ഷയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട  ഹ്രസസ  ചനിത്രങ്ങള  സനകപ്രഷണന  ലചയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി
കപക്ടോലെശസന് (ടക്ടോഫനികേന്) വകുപ്പെനിലന ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. വക്ടോഹന ലലഡ്രെവര്മക്ടോലര
കബക്ടോധവലക്കരനിക്കുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ
കനതൃതസത്തനില  അടെചടെനിച  'കറക്ടോഡന്  ലറഗുകലെഷന്സന്'  എന്ന  ലെശഫന് ലലെറ്റുകേള
റശജനിണല  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  ഓഫശസര്  മുകഖന  എല്ലക്ടോ  ജനില്ലകേളനിലന  വനിതരണന
ലചയ്തുവരുന.  സ്കൂള  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  കബക്ടോധവലക്കരണന
നലകുന്നതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നക്ടോറ്റെന്പക്ടോക്കന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയ  അഞന്  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  ഹ്രസസ
ചനിത്രങ്ങള  കകേരളത്തനിലലെ  സ്കൂളുകേളനില  പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചു
വരുന.  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷലയ  സനബനനിചന്  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളനില  അവകബക്ടോധമുണക്ടോക്കുവക്ടോനുന
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേലള  പങക്ടോളനികേളക്ടോക്കുവക്ടോനുന
കകേരളത്തനിലലെ സ്കൂള കകേക്ടോകളജുകേളനില കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ കബ്ബുകേള രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.

കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ എന്കഫക്ടോഴെന് സന് ലമനന്  :

കബക്ടോധവലക്കരണ  പരനിപക്ടോടെനികേള  കൂടെക്ടോലത  കപക്ടോലെശസന്,  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന
വകുപ്പുകേള നനിരനരമക്ടോയനി  വക്ടോഹന പരനികശക്ടോധന നടെത്തുനണന്.  ടക്ടോഫനികേന്  നനിയമന
ലതറ്റെനിക്കല, മദദ്യപനിചന് വക്ടോഹനന ഓടെനിക്കല, അമനിത കവഗത മുതലെക്ടോയവ കേലണത്തനി
കുറ്റെക്കക്ടോലര ശനിക്ഷനിക്കുവക്ടോന് കവണ നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുനണന്.  ഇതനിനക്ടോയനി
കപക്ടോലെശസന്  -  കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പുകേള കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ ഫണന് ഉപകയക്ടോഗനിചന്
നനിരശക്ഷണ  കേദ്യക്ടോമറകേള,  ആലകക്കക്ടോമശറ്റെറുകേള,  ഇലനര്ലസപ്റ്റെര്  വക്ടോഹനങ്ങള  മുതലെക്ടോയവ
വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത അപകേടെ സക്ടോദ്ധദ്യത കൂടുതലള ബക്ടോക്കന്കസക്ടോട്ടുകേള കേലണത്തുകേയുന
അതന്  പരനിഹരനിക്കുവക്ടോനുള  നടെപടെനികേള  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പുവഴെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുമുണന്.
പുതനിയ ബക്ടോക്കന്കസക്ടോട്ടുകേള കേലണത്തുന്നതനിനന് കപക്ടോലെശസന്, കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെന്,
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് എന്നനിവലര ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. അപകേടെ കേക്ടോരണങ്ങള
പരനികശക്ടോധനിചന്,  ആയവ  ഭക്ടോവനിയനില  ആവര്ത്തനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതനിനന് ജനില്ലക്ടോതലെത്തനിലന സനസക്ടോനതലെത്തനിലന ആകനിഡനന് റനിവന്യൂ
കേമറ്റെനികേള  രൂപശകേരനിചനിട്ടുണന്.  സ്കൂളുകേളക്കന്  സമശപമുണക്ടോകുന്ന  അപകേടെങ്ങള
ലെഘൂകേരനിക്കുവക്ടോന്  ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പെന്  മുഖക്ടോനരന  സ്കൂള  കസഫന് കസക്ടോണ്
നനിര്മനിക്കുവക്ടോനുള നടെപടെനികേള ലലകേലക്കക്ടോണനിട്ടുണന്.  എല്ലക്ടോ ജനില്ലകേളനിലന ടക്ടോഫനികേന്
ലടയനിനനിനഗന്  പക്ടോര്ക്കന്  നനിര്മനിക്കുവക്ടോനുന  ലലഹകവയനികലെക്കന്  ലചറനിയ  വഴെനികേള
പ്രകവശനിക്കുന്ന  സലെത്തന്   "നനിലക,  കനക്ടോക,  നശങ്ങൂ"  എന്ന  ലലസന്കബക്ടോര്ഡന്
സക്ടോപനിക്കുവക്ടോനുന  ആകരക്ടോഗദ്യവകുപ്പുവഴെനി   കടക്ടോമക്ടോലകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  ശക്തനിലപ്പെടുത്തുവക്ടോനുന
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പുവഴെനി കക്ടോഷന് ബക്ടോരനിയറുകേള നനിര്മനിക്കുവക്ടോനുമുള നടെപടെനികേള
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സസശകേരനിചനിട്ടുണന്.  കടക്ടോമക്ടോലകേയര്  യൂണനിറ്റുകേള  തക്ടോലൂക്കന്തലെങ്ങളനില  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള ആകരക്ടോഗദ്യ വകുപ്പെന് ലലകേലക്കക്ടോണവരുന. അപകേടെ മരണങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
സനസക്ടോന ഗതക്ടോഗത വകുപ്പെന്, ലപക്ടോതു വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെന്, ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന്,
നക്ടോഷണല  ലലഹകവ  അകതക്ടോറനിറ്റെനി  തുടെങ്ങനിയ  വനിവനിധ  സര്ക്കക്ടോര്  വകുപ്പുകേളുമക്ടോയനി  കചര്ന്നന്
സനസക്ടോന കപക്ടോലെശസന് ശുഭയക്ടോത്ര 2015 എന്ന പദ്ധതനിയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്. 

അനര് സനസക്ടോന സര്വശസുകേള

191 (2545) ശശമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശശ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരശന്ദ്രന് :
ശശ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേള  ഏലതല്ലക്ടോന  സലെങ്ങളനികലെയക്ടോണന്
അനര് സനസക്ടോന സര്വശസുകേള നടെത്തുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന  അനര്  സനസക്ടോന  സര്വശസുകേള  ലെക്ടോഭകേരമക്ടോകണക്ടോ  എന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  എങനില  ബക്ടോനഗ്ലൂര്,  കകേക്ടോയമത്തൂര്,  പളനനി,  മനഗലെക്ടോപുരന  തുടെങ്ങനിയ
സലെങ്ങളനികലെയന്  കൂടുതല  അനര്  സനസക്ടോന  സര്വശസുകേള  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്
ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ  വനിവനിധ  ഡനികപ്പെക്ടോകേളനിലനനിനന  തമനിഴെന് നക്ടോട്ടനിലലെ  കകേക്ടോയമത്തൂര്,
പളനനി,  ലപക്ടോളക്ടോചനി,  ഗൂഡല്ലൂര്,  ഊട്ടനി,  കേമന,  ഉദുമലകപട്ടന്,  കചരമക്ടോടെനി,  കദവക്ടോലെ,
പക്ടോണനിക്കക്ടോടെന്,  ലതങക്ടോശനി,  കേനദ്യക്ടോകുമക്ടോരനി,  നക്ടോഗര്കകേക്ടോവനില,  മധുര,  അചന്കകേക്ടോവനില,
തനിരുപ്പൂര്,  തൃപ്പെരപ്പെന്,  തനിരുലനലകവലെനി,  മണ്ണടെനി,  കതനനി,  നക്ടോടുകേക്ടോണനി,  കവളക്ടോങണ്ണനി,
പറമനിക്കുളന,  കമട്ടുപക്ടോളയന,  കസലെന  തുടെങ്ങനിയ  സലെങ്ങളനികലെക്കുന  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേത്തനിലലെ
ബക്ടോനഗ്ലൂര്,  മനഗലെക്ടോപുരന,  സുളദ്യ,  മണനിപ്പെക്ടോല,  ലലബറക്കുപ്പെന്,  ലമര്ക്കക്ടോലറ,  ലകേക്ടോല്ലൂര്,
പുത്തൂര്, സുബ്രഹ്മണദ്യ, വനിരക്ടോജ്കപട്ടന്, ഉഡുപ്പെനി, കുട്ട, ഗുണലകപട്ടന്, ലലമസൂര് തുടെങ്ങനിയ
സലെങ്ങളനികലെക്കുന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. സര്വശസന് നടെത്തുനണന്.

(ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  നടെത്തുന്ന അനര് സനസക്ടോന സര്വശസുകേള
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന  ലെക്ടോഭകേരമക്ടോലണന്നന്  പറയുവക്ടോന്  കേഴെനിയുകേയനില്ല.  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്
ലവഹനിക്കനിള നനികുതനി അനര് സനസക്ടോന ലപര്മനിറ്റെന് നനിരക്കുകേള, അനര് സനസക്ടോന
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കടെക്ടോള  നനിരക്കന്,  ഡന്യൂട്ടനി  പക്ടോകറ്റെണ്,  ബസ്സുകേളുലടെ  ഉപകയക്ടോഗക്ഷമത  എന്നനിവ
കേണക്കനിലലെടുക്കുകമക്ടോള എല്ലക്ടോ അനര് സനസക്ടോന സര്വശസുകേളുന ലകേ.എസന്.ആര്.
ടെനി.സനി.-ലയ  സനബനനിചന്  ലെക്ടോഭകേരമല്ല.  എന്നക്ടോല  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അയല
സനസക്ടോനങ്ങളുമക്ടോയുണക്ടോക്കുന്ന ഗതക്ടോഗത കേരക്ടോറനിലന ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അയല സനസക്ടോനങ്ങളനിലലെ
പ്രധക്ടോന സലെങ്ങളനികലെക്കന്  ലപക്ടോതുജനങ്ങളുലടെ യക്ടോത്രക്ടോ സഫൗകേരദ്യന ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോണന്
ഇത്തരന അനര്സനസക്ടോന സര്വശസുകേള ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. നടെത്തനിവരുന്നതന്. അനര്
സനസക്ടോനങ്ങളുമക്ടോയനി  ലമചലപ്പെട്ട  ബനന  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുന  ഇഫൗ സര്വശസുകേള
വളലരയധനികേന സഹക്ടോയനിക്കുനണന്.

(സനി)   കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ,  തഴെനിഴെന് നക്ടോടെന്  എന്നശ സര്ക്കക്ടോരുകേളുമക്ടോയനി  പുതനിയ അനര്
സനസക്ടോന  കേരക്ടോര്  ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നതനിനുള  നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത
കേരക്ടോറനില ബക്ടോനഗ്ലൂര്,  കകേക്ടോയമത്തൂര്,  പളനനി,  മനഗലെക്ടോപുരന എന്നശ സലെങ്ങളനികലെക്കന്
കൂടുതല സര്വശസുകേള ആരനഭനിക്കുവക്ടോനുള നനിര്കദശങ്ങള ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്. 

ഓര്ഡനിനറനി സര്വശസുകേളുലടെ മനിനനിമന ചക്ടോര്ജന്  ഏകേശകേരനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി

192 (2546) ശശ  .    എന  .    വനിന്ലസനന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വശസുകേളനില  മനിനനിമന
ചക്ടോര്ജന് ഇകപ്പെക്ടോള എത്രയക്ടോണന്;

(ബനി) പ്രസ്തുത മനിനനിമന ചക്ടോര്ജന് എന മുതലെക്ടോണന് നനിലെവനില വന്നതന്;

(സനി)  മനിനനിമന ചക്ടോര്ജന് നനിലെവനില വന്നതനിനു കശഷന നക്ടോളനിതുവലര സസകേക്ടോരദ്യ
ബസ്സുകേളനില പ്രസ്തുത നനിരക്കന് പ്രക്ടോബലെദ്യത്തനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല എന്ന വസ്തുത ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി-യുലടെയുന സസകേക്ടോരദ്യ ബസ്സുകേളുലടെയുന ഓര്ഡനിനറനി
സര്വശസുകേളുലടെ മനിനനിമന ചക്ടോര്ജന് ഏകേശകേരനിയക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ആറന് രൂപ.

(ബനി)  1-3-2016 മുതല.

(സനി)  ഉണന്.

(ഡനി)  ഇക്കക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരനികേയക്ടോണന്.
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കറക്ടോഡന് കസഫനി കകേക്ടോര്പ്പെസന് പദ്ധതനി

193 (2547) ശശ  .    പനി  .    സനി  .    കജക്ടോര്ജന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കകേരള നനിയമസഭയനില 2016 ജൂണ് 24-നന് ബഹു.  കകേരള ഗവര്ണ്ണറുലടെ
പ്രസനഗത്തനില പറഞ്ഞെ പ്രകേക്ടോരമുള 'കറക്ടോഡന് കസഫനി കകേക്ടോര്പ്പെസന് പദ്ധതനി രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില ഈ പദ്ധതനിയുലടെ രൂപശകേരണന ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) ഇതനിലന പ്രവര്ത്തനലത്തപ്പെറ്റെനി വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കറക്ടോഡന്  കസഫനി  കകേക്ടോര്പ്പെസന്  രൂപശകേരനിക്കക്ടോനക്ടോയനിട്ടുള  ചര്ചകേള
നടെനവരുന.

(ബനി)  കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില സ്കൂള കുട്ടനികേലള പരനിശശലെനിപ്പെനിക്കു
ന്നതനിനുകവണനിയക്ടോണന്  സ്റ്റുഡന്സന്  കപക്ടോലെശസന്  കകേഡറ്റെനിലന  മക്ടോതൃകേയനില  കറക്ടോഡന്
കസഫനി  കകേക്ടോര്പ്പെസന്  രൂപശകേരനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്നതന്.  സ്കൂള  കുട്ടനികേളനില  കറക്ടോഡന്
സുരക്ഷക്ടോ  അവകബക്ടോധന  വളര്ത്തുന്നതനിനുന  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
അവലര പങക്ടോളനികേളക്ടോക്കക്ടോനുമക്ടോണന് ഇതനിലന രൂപശകേരണനലകേക്ടോണകദശനിക്കുന്നതന്. 

കലെക്ടോ കഫക്ടോര് ബസ്സുകേള

194 (2548) ശശ  .   ലകേ  .   മുരളശധരന് :
ശശ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫന് :
ശശ  .   ടഹബനി ഈഡന് :
ശശ  .    സണ്ണനി  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.യു.ആര്.റ്റെനി.സനി.-യന്  കേശഴെനില  എത്ര  എ.സനി.,  കനക്ടോണ്  എ.സനി.
കലെക്ടോഫ്കളക്ടോര്  ബസ്സുകേളുലണനന,  ഇതനില  ഇകപ്പെക്ടോള  സര്വശസന്  നടെത്തുന്നവ
എത്രലയനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  അതദ്യനക്ടോധുനനികേ  കമശകേരണങ്ങളുള  കലെക്ടോഫ്കളക്ടോര്  ബസ്സുകേളുലടെ
അറ്റെകുറ്റെപ്പെണനി നടെത്തുവക്ടോന് പരനിശശലെനന ലെഭനിച ലമക്കക്ടോനനിക്കുകേളുന ലടെകശഷദ്യന്മക്ടോരുന
നനിലെവനിലകണക്ടോലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇലല്ലങനില പ്രസ്തുത ബസ്സുകേള നന്നക്ടോക്കുന്നതനിനന്  കൂടുതല ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനികേളക്കന്
പരനിശശലെനന  നലകേനി  ലകേ.യു.ആര്.റ്റെനി.സനി.ലയ  നഷ്ടത്തനില  നനിന്നന്  കേരകേയറ്റുവക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ)  ലകേ.യു.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കുകേശഴെനില  190  കലെക്ടോ  കഫക്ടോര്  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുന

425  കനക്ടോണ് എ.സനി.  ബസ്സുകേളുമക്ടോണുളതന്.  29-9-2016-ല ഇതനില  162  എ.സനി.

ബസ്സുകേളുന  278  കനക്ടോണ്  എ.സനി.  ബസ്സുകേളുമടെക്കന  440  ബസ്സുകേള  സര്വശസന്

നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  4  എ.സനി.  ബസ്സുകേളടെക്കന ലമക്ടോത്തന  44  ബസ്സുകേള സര്വശസനിനന്

കയക്ടോഗദ്യമക്ടോയവ  കേണകര്/ലലഡ്രെവര്  എന്നനിവരുലടെ  അഭക്ടോവത്തക്ടോല  ഓടെനിക്കുവക്ടോന്

കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

(ബനി) എ.സനി. കവക്ടോളകവക്ടോ കലെക്ടോ കഫക്ടോര് ബസ്സുകേളുലടെ പരനിപക്ടോലെനന, കവക്ടോളകവക്ടോ

കേമനനിയുലടെ  അനഗശകൃത  ഡശലെറക്ടോയ  M/s.  Vista  Driveline  Motors-ലനനിനന

നനികയക്ടോഗനിക്കലപ്പെട്ട വനിദഗ്ദ്ധരക്ടോയ സൂപ്പെര്ലലവസര്മക്ടോരുലടെ കമലകനക്ടോട്ടത്തനില ലകേ.എസന്.

ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ലമക്കക്ടോനനിക്കുകേളക്ടോണന്  നനിര്വഹനിച്ചുവരുന്നതന്.  കൂടുതല  സങശര്ണ്ണമക്ടോയ

റനിപ്പെയറുകേള  പ്രസ്തുത  സക്ടോപനത്തനിലന  ആലെപ്പുഴെ  ജനില്ലയനിലള  വര്ക്കന്കഷക്ടോപ്പെനില

നനിര്വഹനിക്കുന.  കനക്ടോണ് എ.സനി.  ബസ്സുകേളുലടെ പരനിപക്ടോലെനന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനിലലെ

തലന്ന പരനിശശലെനന ലെഭനിച ലമക്കക്ടോനനിക്കുകേള നനിര്വഹനിക്കുന.

(സനി)  കനക്ടോണ്  എ.സനി.  വനിഭക്ടോഗത്തനിലലപ്പെടുന്ന  ടെക്ടോറ്റെക്ടോ  ബസ്സുകേളുലടെ  അറ്റെകുറ്റെ

പണനികേള  നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനന്  4  ഡനികപ്പെക്ടോ  എഞനിനശയര്മക്ടോര്ക്കുന  34  അസനി.

ഡനികപ്പെക്ടോ എഞനിനശയര്മക്ടോര്ക്കുന 13 ചക്ടോര്ജന് മക്ടോന്മക്ടോര്ക്കുന 14 ഇലെകശഷദ്യന്മക്ടോര്ക്കുന 29

ലമക്കക്ടോനനിക്കുകേളക്കുന ടെക്ടോറ്റെയുലടെ ലെകഫൗ, നക്ടോമക്കല എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലള പരനിശശലെന

കകേന്ദ്രങ്ങളനിലവചന് പരനിശശലെനന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഇകത കേക്ടോറ്റെഗറനിയനിലള ലലലെലെക്ടോനന്

ബസുകേള  2010  മുതല  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില  റനിപ്പെയര്  ലചയ്തുവരുന.

ലമക്കക്ടോനനിക്കുകേളക്കന് തുടെര്പരനിശശലെനന നലകുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ ശക്ടോക്തശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനി

195 (2549) ശശ  .   റ്റെനി  .   വനി  .   രക്ടോകജഷന് :

ശശ  .   എസന്  .   രക്ടോകജന്ദ്രന് :

ശശ  .   ആനണനി കജക്ടോണ് :

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    എ  .    റഹശന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനത്തന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ  ശക്ടോക്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനല്ലക്ടോന

നൂതന പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനലവന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
851/2019
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ഉത്തരന

ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോരനിലന 2016-17- ലലെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെന് പ്രസനഗത്തനില ബഹു.
ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഒരു  രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരനികേയക്ടോലണന്നന്  പ്രസക്ടോവനിചനിരുന.  ടെനി
രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. കകേരളക്ടോ സര്ക്കക്ടോരനിലന 2016-17 ബഡ്ജറ്റെനില
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. യുലടെ 1000 പുതനിയ സനി.എന്.ജനി. ബസുകേള ഇറക്കുന്നതനിനന്
300  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനിലനനിനന  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  നടെപ്പുവര്ഷന  50  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  ലചലെവന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  അഞ്ചുവര്ഷന  ലകേക്ടോണന്  ഭൂരനിഭക്ടോഗന  ബസുകേളുന  സനി.എന്.ജനി.
ഇനനത്തനികലെക്കന്  മക്ടോറ്റുന്നതനിനന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുനണന്.  ബസന്  സക്ടോന്ഡുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുന വരുമക്ടോനദക്ടോയകേമക്ടോക്കുകേയുന ലചയ്യുന്നതക്ടോണന്.  ലലമകലെജന്,
ലമയനിനനന്സന്  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേളനില  ഉത്പക്ടോദന  ക്ഷമതയുണക്ടോക്കുന്നതനിനുന
കബ്രക്കന്  ഡഫൗണുകേള,  അപകേടെങ്ങള  എന്നനിവ  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സമയബനനിത
കേര്മപരനിപക്ടോടെനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.  ലപന്ഷന്  ബക്ടോദ്ധദ്യതയുലടെ  പകുതനി,
അതക്ടോയതന്  പ്രതനിമക്ടോസന  20  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  സര്ക്കക്ടോര്  നലകേനിവന്നനിരുന്നതന്,  27.5
കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ സക്ടോമത്തനികേസനിതനി

196 (2550) ശശ  .   സനി  .   ദനിവക്ടോകേരന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരകമറ്റെ കശഷന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ സക്ടോമത്തനികേ
സനിതനി ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനന് എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനി സസശകേരനിലചന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോരനിലന 2016-17-ലലെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെന് പ്രസനഗത്തനില ബഹു.
ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഒരു  രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരനികേയക്ടോലണന്നന്  പ്രസക്ടോവനിചനിരുന.  ടെനി  രക്ഷക്ടോ
പക്ടോകക്കജന്  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.  കകേരളക്ടോ  സര്ക്കക്ടോരനിലന  2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ 1000 പുതനിയ സനി.എന്.ജനി. ബസുകേള ഇറക്കുന്നതനിനന്
300  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനിലനനിനന  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  നടെപ്പുവര്ഷന  50  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  ലചലെവന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  ലപന്ഷന് ബക്ടോദ്ധദ്യതയുലടെ പകുതനി അതക്ടോയതന് പ്രതനിമക്ടോസന  20
കകേക്ടോടെനി രൂപ സര്ക്കക്ടോര് നലകേനിവന്നനിരുന്നതന്, 27.5 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.
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ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ജശവനക്കക്ടോരുലടെ എല.ലഎ.സനി. വനിഹനിതന

197 (2551) ശശ  .    എന  .    ഉമര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ജശവനക്കക്ടോരുലടെ ശമളത്തനില നനിനന എല.ലഎ.സനി.യനില അടെയക്ടോനക്ടോയനി പനിടെനിച
പണന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. അടെക്കക്ടോത്തതക്ടോയുള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  ജശവനക്കക്ടോരനില  നനിനന  പനിടെനിച  പണന  വകേമക്ടോറ്റെനി
ലചലെവഴെനിക്കുന്നതനിനന് നനിര്കദശന/ഉത്തരവന് നലകേനിയതന് ആരക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കപക്ടോളനിസനി  അടെവനില  മുടെക്കന  വന്നക്ടോല  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  ഇന്ഷറന്സന്
ആനുകൂലെദ്യന നഷ്ടമക്ടോകുന്ന അവസക്ടോവനികശഷന പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  എങനില  ഇത്തരത്തനില  കപക്ടോളനിസനി  ആനുകൂലെദ്യന  നഷ്ടമക്ടോകുന്ന  അവസരത്തനില
ജശവനക്കക്ടോര്ക്കക്ടോയനി എനന് പരനിഹക്ടോര നടെപടെനിയക്ടോണന് സസശകേരനിക്കക്ടോന് ഉകദശനിക്കുന്നതന്?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി) സക്ടോമത്തനികേ ലഞെരുക്കന ഉണക്ടോയതനിനക്ടോല ഇത്തരത്തനില പനിടെനിച പണന
യഥക്ടോസമയന ജശവനക്കക്ടോരുലടെ എല.ലഎ.സനി. അക്കഫൗണനില  അടെയക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.

(സനി) പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  നനിലെവനില ഇത്തരത്തനില ഒരു സനിതനി സനജക്ടോതമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  കപക്ടോളനിസനി
അടെവന് ദ്രുതഗതനിയനില ആക്കക്ടോനുള നടെപടെനികേള പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനന് പദ്ധതനികേള

198  (2552) ശശ  .   സനി  .   ദനിവക്ടോകേരന് :
ശശ  .   ചനിറ്റെയന കഗക്ടോപകുമക്ടോര് :
ശശ  .   ലകേ  .   രക്ടോജന് :
ശശ  .    എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  നഷ്ടത്തനിലെക്ടോകേക്ടോനുള  കേക്ടോരണങ്ങലളക്കുറനിചന്
വനിലെയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  2016  മക്ടോര്ചന്  31  വലരയുള  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  സഞനിത
നഷ്ടന എത്രയക്ടോലണന്നന് അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനന്  എലനങനിലന  പദ്ധതനികേള
ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?



1044 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

ഉത്തരന

(എ)   കേക്ടോരണങ്ങള  വനിലെയനിരുത്തനി  ഇതുസനബനനിചന്  ധക്ടോരക്ടോളന  പഠനങ്ങള
നടെത്തനിയനിട്ടുണന്. 2003-ല ഒരു ഉന്നതക്ടോധനികേക്ടോര സമനിതനിലയ ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
യുലടെ  നഷ്ടലത്തപ്പെറ്റെനി  അകനസഷനിക്കുവക്ടോന്  ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുന  അതനുസരനിചന്
പ്രസ്തുത സമനിതനി വനിശദമക്ടോയ പഠനന നടെത്തുകേയുന 32 നനിര്കദശങ്ങള അടെങ്ങനിയ ഒരു
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സമര്പ്പെനിക്കുകേയുന  അതനിന്പ്രകേക്ടോരമുള  മനിക്ക  നനിര്കദശങ്ങളുന  അനഗശകേരനിക്കുകേയുന
ലചയ്തു.  ടെനി  സമനിതനിയുലടെ  28  നനിര്കദശങ്ങള  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കക്ടോന്  കൂടുതല  വനിശദമക്ടോയ
പഠനത്തനിനക്ടോയനി  CRISIL  എന്ന  ഏജന്സനിലയ  നനികയക്ടോഗനിച്ചു.  2006-ല  ശശ.
സുശശല ഖന്ന എന്ന സക്ടോമത്തനികേ വനിദഗ്ദ്ധലനലക്കക്ടോണന് ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ
നഷ്ടത്തനില നനിന്നന് കേരകേയറ്റെക്ടോനുള പഠനന നടെത്തനിയനിരുന.

2008-ല അന്നലത്ത ലചയര്മക്ടോന് ആനന് മക്ടോകനജനിനഗന് ഡയറകര് ശശ. റ്റെനി. പനി.
ലസന്കുമക്ടോര്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി-ലയ  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുള  നനിര്കദശങ്ങള
സമര്പ്പെനിക്കുകേയുന  പ്രസ്തുത  നനിര്കദശങ്ങളക്കന്  കസറ്റെന്  പക്ടോനനിനഗന്  കബക്ടോര്ഡന്
അനഗശകേക്ടോരന  നലകുകേയുന  കേക്ടോബനിനറ്റെന്  സബന്  കേമനിറ്റെനിലയ  നനികയക്ടോഗനിചന്  ഒരു
പുനരുദ്ധക്ടോരണ പക്ടോകക്കജന്  ഉണക്ടോക്കുവക്ടോന് തശരുമക്ടോനനിച്ചു.  11  നനിര്കദശങ്ങകളക്ടോടുകൂടെനിയ
പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പക്ടോകക്കജനിനന്  സര്ക്കക്ടോര്  അനഗശകേക്ടോരന  നലകുകേയുന  അതനില  മനിക്ക
നനിര്കദശങ്ങളുന കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന് നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേയുന ലചയ്തു. M/s. Varma & Varma
എന്ന സക്ടോപനലത്ത നനികയക്ടോഗനിചന് കൂടുതല ആഴെത്തനിലള പഠനങ്ങള നടെത്തുകേയുന
അതനിലന  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2014-ല  ഒരു  പുനരുദ്ധക്ടോരണ  പക്ടോകക്കജന്  ഉണക്ടോക്കുകേയുന
ആയതനില പ്രധക്ടോന നനിര്കദശങ്ങളനിലലെക്ടോന്നക്ടോയ കൂടുതല പലെനിശ നനിരക്കനിലന കുറഞ്ഞെ
കേക്ടോലെയളവനില  ഉളതുമക്ടോയ  ലകേ.റ്റെനി.ഡനി.എഫന്.സനി.-യനില  നനിനള  1300  കകേക്ടോടെനി
രൂപയുലടെ വക്ടോയ്പ  9  വക്ടോണനിജദ്യ ബക്ടോങ്കുകേളുലടെ കേണ്കസക്ടോര്ഷദ്യന രൂപശകേരനിചന് കുറഞ്ഞെ
പലെനിശ  നനിരക്കനിലന  കൂടെനിയ  കേക്ടോലെയളവനിലന  ഉള  വക്ടോയ്പയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുകേയുന  ലചയ്തു.
കൂടെക്ടോലത  ലപന്ഷന്  വനിതരണന  സുഗമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  യക്ടോത്രക്ടോ
ടെനിക്കറ്റെനികന്മേല ലസസന്  ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുന  20  കകേക്ടോടെനി  രൂപ സര്ക്കക്ടോര് വക്ടോയ്പയക്ടോയനി
പ്രതനിമക്ടോസന  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്  നലകേനിവരനികേയുന  ലചയനിരുന  (നനിലെവനില
ഇഫൗ തുകേ 27.5 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്).

(ബനി)  2012-13  സക്ടോമത്തനികേ വര്ഷലത്ത  C&AG-യുലടെ  ആഡനിറ്റെന്  കേണക്കനുസരനിചന്
സഞനിതനഷ്ടന  3025.90  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്.  2015-16  വലര  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേ
കേണക്കനുസരനിചന് സഞനിതനഷ്ടന 4844.21 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്.

(സനി)  2016-17-ലലെ  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറ്റെന്  പ്രസനഗത്തനില  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഒരു  രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരനികേയക്ടോലണന്നന്  പ്രസക്ടോവനിചനിരുന.  ടെനി  രക്ഷക്ടോ
പക്ടോകക്കജന് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. 2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ 1000
പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി  ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനന്  300  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ
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പദ്ധതനിയനിലനനിനന  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  നടെപ്പുവര്ഷന
50 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന് ലചലെവന് പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  അഞ്ചുവര്ഷനലകേക്ടോണന് ഭൂരനിഭക്ടോഗന
ബസ്സുകേളുന  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനത്തനികലെയന്  മക്ടോറ്റുന്നതനിനന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുനണന്.  ബസന്
സക്ടോന്ഡുകേലള  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുന  വരുമക്ടോനദക്ടോയകേമക്ടോക്കുകേയുന  ലചയ്യുന്നതക്ടോണന്.
ടമകലെജന്,  ലമയനിനനന്സന്  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേളനില  ഉത്പക്ടോദനക്ഷമത  ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനുന
കബ്രക്കന്  ഡഫൗണുകേള  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന  അപകേടെങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സമയബനനിത
കേര്മ പരനിപക്ടോടെനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള

199 (2553) ശശ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസക്ടോക്കന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ലയ  ലമചലപ്പെടുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി  എലനക്ടോലക്ക
നടെപടെനികേളക്ടോണന് സസശകേരനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രകൃതനിവക്ടോതകേന  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  സര്വശസന്  നടെത്തുന്നതു  സനബനനിലചടുത്ത
നടെപടെനികേള വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ആദദ്യഘട്ടമക്ടോയനി  സര്വശസന്  ഏലതക്ടോലക്ക  നഗരങ്ങളനിലെക്ടോണന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേ;
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് നഗരലത്ത ഉളലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ബക്ടോറ്റെറനികേള  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഇലെകനികേന്  ബസുകേള
ഇറക്കുന്നതനിലന സക്ടോധദ്യതക്ടോ പഠനന പരനിഗണനയനിലകണക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോരനിലന  2016-17-ലലെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെന് പ്രസനഗത്തനില
ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
ഒരു  രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരനികേയക്ടോലണന്നന്  പ്രസക്ടോവനിചനിരുന.  ടെനി
രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. കകേരള സര്ക്കക്ടോരനിലന 2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ 1000 പുതനിയ സനി.എന്.ജനി. ബസ്സുകേള ഇറക്കുന്നതനിനന്
300  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനില  നനിനന  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  നടെപ്പുവര്ഷന  50  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  ലചലെവന്
പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  അഞ്ചുവര്ഷനലകേക്ടോണന്  ഭൂരനിഭക്ടോഗന  ബസ്സുകേളുന  സനി.എന്.ജനി.
ഇനനത്തനികലെയന്  മക്ടോറ്റുന്നതനിനന്  ലെക്ഷദ്യമനിടുനണന്.  ബസന്  സക്ടോന്ഡുകേലള  ആധുനനികേ
വത്കേരനിക്കുകേയുന  വരുമക്ടോനദക്ടോയകേമക്ടോക്കുകേയുന  ലചയ്യുന്നതക്ടോണന്.  ടമകലെജന്,  ലമയനിനനന്സന്
തുടെങ്ങനിയ കമഖലെകേളനില ഉത്പക്ടോദനക്ഷമത ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനുന കബ്രക്കന് ഡഫൗണുകേള
ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുന അപകേടെങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന സമയബനനിത കേര്മ പരനിപക്ടോടെനി
തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്. ലപന്ഷന് ബക്ടോദ്ധദ്യതയുലടെ പകുതനി അതക്ടോയതന് പ്രതനിമക്ടോസന 20
കകേക്ടോടെനി രൂപ സര്ക്കക്ടോര് നലകേനിവന്നനിരുന്നതന്, 27.5 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.
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(ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില  1000  പുതനിയ സനി.എന്.ജനി.  ബസ്സുകേള
നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനന് 300 കകേക്ടോടെനി രൂപ പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനില നനിനന
വക്ടോയ്പയക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന് ധനമനനി പ്രസക്ടോവനിചനിട്ടുണന്.  നടെപ്പുവര്ഷന  50  കകേക്ടോടെനി
രൂപയക്ടോണന്  ലചലെവന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  പരനിസനിതനി
സഫൗഹൃദ ഇനനമക്ടോയ കേനപ്രസന്ഡന് നക്ടോചസറല ഗദ്യക്ടോസനികലെയന് (CNG) മക്ടോറുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള ആരനഭനിചനിട്ടുണന്. നനിലെവനില ലകേക്ടോചനിയനില ഇനനന ലെഭദ്യമക്ടോണന്. എന്നക്ടോല
സനി.എന്.ജനി.  ഡനിലസന്സനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള നനിലെവനില സനസക്ടോനത്തന് സക്ടോപനിതമക്ടോയനിട്ടനില്ല.
M/s.  ഇനദ്യന്  ഓയനില  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ആലവ
റശജനിയണല  വര്ക്കന്കഷക്ടോപ്പെനിലന  ലകേ.യു.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ആസക്ടോനമക്ടോയ  കതവരയനിലന
തനിരുവനനപുരന  ആനയറയനിലന  ലകേക്ടോല്ലന,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  തലെകശ്ശേരനി  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിലന
സനി.എന്.ജനി  ഡനിലസന്സനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള  സക്ടോപനിചന്  ഇനന  വനിതരണന
നടെത്തുന്നതനിനുള പ്രക്ടോരനഭ  നടെപടെനികേള തുടെങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോലടെ  ലകേക്ടോചനി  നഗരത്തനില  പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയനി  പ്രസ്തുത  ഇനനന
ഉപകയക്ടോഗനിചന് ഓടെനിക്കക്ടോവന്ന 100 ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന
തനിരുവനനപുരന,  ലകേക്ടോല്ലന,  തൃശ്ശൂര്,  കേണ്ണൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് എന്നശ നഗരങ്ങളനില  50
ബസ്സുകേള വശതന  നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന  പദ്ധതനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത
മലെനിനശകേരണന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനന്  ബകയക്ടോ  ഡശസല  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  വക്ടോഹനന
ഓടെനിക്കുന്നതനിനന് പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി നടെപ്പെനില വരുത്തനിലക്കക്ടോണനിരനിക്കുന.

(സനി) എറണക്ടോകുളന കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനിയക്ടോണന് തുടെക്കത്തനില സനി.എന്.ജനി. ബസ്സുകേള
സര്വശസന് ആരനഭനിക്കുകേ. സനി.എന്.ജനി ഇനനന ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന മുറയന് തനിരുവനനപുരന,
കേണ്ണൂര്,  ലകേക്ടോല്ലന,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,  തൃശ്ശൂര്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനില  കൂടെനി  സര്വശസന്
ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനണന്.  പനിന്നശടെന്,  മറ്റെന് സലെങ്ങളനികലെയന് വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്ന
അവസരത്തനില കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് നഗരലത്തയുന പദ്ധതനിയനില ഉളലപ്പെടുത്തുന്ന കേക്ടോരദ്യന
പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി) ഉണന്.

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ലചയനിന് സര്വശസന്

200 (2554) ശശ  .   ലകേ  .   ദക്ടോസന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി നഗരത്തനില നനിന്നന് ഉളനക്ടോടെന് പ്രകദശങ്ങളനികലെയന് യക്ടോത്രക്ടോ
സഫൗകേരദ്യന  ദുര്ലെഭമക്ടോയതനിനക്ടോല  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ലചയനിന്  സര്വശസന്
അനുവദനിക്കണലമന്നന്  ജനങ്ങളനില  നനിനള  നനിരനരമക്ടോയുള  ആവശദ്യന  സര്ക്കക്ടോരനിലന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  സര്ക്കക്ടോരനിലനനിന്നന്  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  ആവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനികേള
ഉണക്ടോകുകമക്ടോ ?
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ഉത്തരന

(എ) ഉണന്.

(ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്  നനിലെവനില  ബസ്സുകേളുലടെ  ലെഭദ്യതക്കുറവണന്.
ബസ്സുകേളുന  ജശവനക്കക്ടോരുന  ലെഭദ്യമക്ടോകുന്ന  മുറയന്  ടെനി  റട്ടനില  ലചയനിന്  സര്വശസന്
ആരനഭനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. കേക്ടോയനകുളന ഡനികപ്പെക്ടോ

201 (2555) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോയനകുളന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനില നനിന്നന് ആലകേ എത്ര
സര്വശസുകേളക്ടോണുളതന്;

(ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  കേക്ടോയനകുളന  ഡനികപ്പെക്ടോയന്  നനിലെവനില  എത്ര  ബസുകേള
ഉലണനന ഇതനില എത്രലയണ്ണന സര്വശസന് നടെത്തുനലണനന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  നനിലെവനില എത്ര സര്വശസുകേളക്ടോണന് നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളലതനന ഇതനിലന
കേക്ടോരണന എലനനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  നനിര്ത്തനിലവചനിട്ടുള  സര്വശസുകേൾ  പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേക്ടോയനകുളന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനില  3  ജന്റന സര്വശസന്
ഉളലപ്പെലടെ 81 സര്വശസുകേളക്ടോണന് ഉളതന്.

(ബനി)  നനിലെവനില  3  കനക്ടോണ് എ.സനി കലെക്ടോ  കഫക്ടോര്  ബസ്സുകേള ഉളലപ്പെലടെ  78
ബസ്സുകേളക്ടോണുളതന്.  1-10-2016-ല  3  കനക്ടോണ്  എ.സനി.  കലെക്ടോ  കഫക്ടോര്  ബസ്സുകേള
ഉളലപ്പെലടെ  70  ബസ്സുകേള  സര്വശസനിനന്  കയക്ടോഗദ്യമക്ടോയതനില  66  എണ്ണന  സര്വശസന്
നടെത്തുനണന്.

(സനി) ബസനിലനയുന ജശവനക്കക്ടോരുലടെയുന ലെഭദ്യതക്കുറവമൂലെന വരുമക്ടോനന കുറഞ്ഞെ
14 സര്വശസുകേള തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി റദന് ലചയനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  ബസനിലന  ലെഭദ്യതക്കനുസരനിചന്  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  റദന്  ലചയ്യുന്ന
സര്വശസുകേള പുനരക്ടോരനഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ലപന്ഷന്

202 (2557) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില  ഇകപ്പെക്ടോള  ലപന്ഷന്  ലെഭനിക്കുന്ന  എത്ര
ജശവനക്കക്ടോര് ഉണന് എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഇവര്ക്കന് പ്രതനിമക്ടോസന ലപന്ഷനുകവണനി എത്ര തുകേ ചനിലെവക്ടോക്കുനണന്;

(സനി)  ഇവര്ക്കന്  കേഴെനിഞ്ഞെ  കേക്ടോലെങ്ങളനില  ലപന്ഷന്  മുടെങ്ങുവക്ടോനുണക്ടോയ  സക്ടോഹചരദ്യന
എനക്ടോലണന്നന് വനിശദശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇനനിയുള  കേക്ടോലെങ്ങളനില  ലപന്ഷന്  തുകേ  മുടെങ്ങക്ടോതനിരനിക്കുവക്ടോന്
സസശകേരനിക്കുവക്ടോനുകദശനിക്കുന്ന നടെപടെനികേളുലടെ വനിശദവനിവരന നലകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 2016  ലസപ്റ്റെനബര് മക്ടോസലത്ത കേണക്കുപ്രകേക്ടോരന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില
ഫക്ടോമനിലെനി ലപന്ഷന്കേക്ടോര് ഉളലപ്പെലടെ 37633 ലപന്ഷന് ലെഭനിക്കുന്ന ജശവനക്കക്ടോരുണന്.

(ബനി) 2016  ലസപ്റ്റെനബര് മക്ടോസലത്ത കേണക്കുപ്രകേക്ടോരന ശരക്ടോശരനി  55  കകേക്ടോടെനി
രൂപ ലപന്ഷനുകവണനി ലചലെവക്ടോക്കുനണന്.

(സനി)  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനനില  ലപന്ഷന്  നലകുന്നതനില  പലെകപ്പെക്ടോഴുന  മുടെക്കന
വന്നനിട്ടുണന്.  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷലന  റവനന്യൂ  വരുമക്ടോനത്തനില  നനിനമക്ടോണന്  ലപന്ഷന്
നലകേനിവന്നതന്.  എന്നക്ടോല  റവനന്യൂ  അക്കഫൗണനില  ടെനി  ഇനത്തനില  ആവശദ്യത്തനിനന്
പണമനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്,  ലപന്ഷന്  നലകുന്നതനിനക്ടോയനി  കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില
സര്ക്കക്ടോരനിലനനികന്നക്ടോ,  ധനകേക്ടോരദ്യസക്ടോപനങ്ങളനില  നനികന്നക്ടോ,  ബക്ടോങ്കുകേളനില  നനികന്നക്ടോ
വക്ടോയ്പ എടുക്കുകേയക്ടോണന് ലചയ്യുന്നതന്.

(ഡനി) ആലകേ ലപന്ഷന് തുകേയുലടെ പകുതനി തുകേ അതക്ടോയതന് 27.5 കകേക്ടോടെനി രൂപ
ഇനനിയുള കേക്ടോലെങ്ങളനില ലപന്ഷന് മുടെങ്ങക്ടോതനിരനിക്കുവക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന്
നലകേനിവരുനണന്. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനിലലെ ലപന്ഷന് കുടെനിശ്ശേനികേ

203 (2558) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ലപന്ഷന്കേക്ടോര്ക്കന്  ഏതന്  മക്ടോസന  വലരയുള
ലപന്ഷന് നലകേനിയനിട്ടുലണനന ലപന്ഷന് കുടെനിശ്ശേനികേയുകണക്ടോ എനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) എങനില കുടെനിശ്ശേനികേ എന്നന് നലകേക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലസപ്റ്റെനബര്  2016  വലരയുള  ലപന്ഷന്  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  നനിലെവനില
ലപന്ഷന് കുടെനിശ്ശേനികേയനില്ല.
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ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ നവശകേരണന

204 (2559) ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതക്ടോമസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  നവശകേരണത്തനിനന്  കവണനി  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
സമര്പ്പെനിക്കക്ടോന് സര്ക്കക്ടോര് ഏലതങനിലന  കേമനിറ്റെനികേള രൂപശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനില ഏലതല്ലക്ടോന കേമനിറ്റെനികേളക്ടോണന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടുളലതന്നന്
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  സമര്പ്പെനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടുകേളനില  പ്രധക്ടോനലപ്പെട്ട  ശനിപക്ടോര്ശകേള  എലനല്ലക്ടോലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  ഇതനില ഏലതല്ലക്ടോന ശനിപക്ടോര്ശകേളക്ടോണന് നക്ടോളനിതുവലര നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയതന്;
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-ഡനി)  ഇഫൗ  സര്ക്കക്ടോര്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  പുനരുദ്ധക്ടോരണലത്ത
കുറനിചന്  പഠനിചന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  സമര്പ്പെനിക്കുവക്ടോന്  ഇന്ഡദ്യന്  ഇന്സനിറ്റെന്യൂട്ടന്  ഓഫന്
മക്ടോകനജന് ലമനന്,  ലകേക്ടോലക്കട്ടയനിലലെ  ലപ്രക്ടോഫസറക്ടോയ  ശശ.  സുശശല  ഖന്നലയ
കേണ്സളട്ടനക്ടോയനി നനികയക്ടോഗനിചന് ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുണന്. ടെനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടനില്ല.  

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് സമ്പ്രദക്ടോയന

205 (2560) ശശ  .    മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി  അലെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് സമ്പ്രദക്ടോയന
പലെകപ്പെക്ടോഴുന തകേരക്ടോറനിലെക്ടോകുന്ന സനിതനിവനികശഷന സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) ഈ തകേരക്ടോര്മൂലെന യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന് ഉണക്ടോകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ഗഫൗരവമക്ടോയനി
കേക്ടോണുനകണക്ടോ;

(സനി)  ഉതവകേക്ടോലെത്തുന  തനിരകക്കറനിയ  സശസണുകേളനിലന  ഈ  സനവനിധക്ടോനന
തകേരക്ടോറനിലെക്ടോകുന്നതന്  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസന്  കലെക്ടോബനിലയ  പകരക്ടോക്ഷമക്ടോയനി  സഹക്ടോയനിക്കക്ടോനക്ടോലണന്ന
ആകക്ഷപന ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഡനി)  ഈ  സനവനിധക്ടോനന  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനുന  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുണക്ടോകുന്ന
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള പരമക്ടോവധനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) 2014-ല പുതനിയ ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് സനവനിധക്ടോനന നനിലെവനില
വന്നകശഷന  17-9-2016-ല  മക്ടോത്രമക്ടോണന്  ഓണ്ടലെന്  സനവനിധക്ടോനന  തകേരക്ടോറനിലെക്ടോയതക്ടോയനി
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുളതന്.

(ബനി) ഗഫൗരവമക്ടോയനി കേക്ടോണുനണന്.

(സനി) ഇതുസനബനനിചന് പരനികശക്ടോധന നടെത്തുന്നതക്ടോണന്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയന  അടെനിയനരമക്ടോയനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കൂടുതല
കേപ്പെക്ടോസനിറ്റെനിയുള  ലസര്വറനികലെയന്  ഡക്ടോറ്റെക്ടോ,  കസക്ടോഫന് ലവയര്  എന്നനിവ  ഇതനികനക്ടോടെകേന
തലന്ന മക്ടോറ്റെനിയനിട്ടുണന്. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  ശക്ടോക്തശകേരണത്തനിനക്ടോയുള പദ്ധതനികേള 

206 (2561) ലപ്രക്ടോഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശശ  .   കേക്ടോരക്ടോട്ടന് റസക്ടോഖന് :
ശശ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മക്ടോകനി :
ശശ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രക്ടോമചന്ദ്രന്  നക്ടോയര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനിലലെത്തനിയതനിനു കശഷന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ
ശക്ടോക്തശകേരണത്തനിനക്ടോയനി ആവനിഷ്കരനിച പദ്ധതനികേള എലനക്ടോലക്കലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ  ലപന്ഷന്  മുടെങ്ങക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോര് നലകേനിയനിട്ടുള സഹക്ടോയന എലനക്ടോലക്കയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കക്ടോര്  ദശര്ഘകേക്ടോലെമക്ടോയനി  കബക്ടോഡനി  നനിര്മനിക്കക്ടോലത  ലവറുലതയനിട്ടനിരുന്ന
ഷക്ടോസനികേള കബക്ടോഡനി നനിര്മനിച്ചു പുറത്തനിറക്കക്ടോന് അടെനിയനര നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോരനിലന  2016-17-ലലെ പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറ്റെന് പ്രസനഗത്തനില
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട ധനകേക്ടോരദ്യ  വകുപ്പുമനനി ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  യുലടെ  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  ഒരു  രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന്  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനി  വരനികേയക്ടോലണന്നന്
പ്രസക്ടോവനിചനിരുന.  ടെനി  രക്ഷക്ടോപക്ടോകക്കജന്  പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന.  കകേരള സര്ക്കക്ടോരനിലന
2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി
ബസ്സുകേള ഇറക്കുന്നതനിനന് 300 കകേക്ടോടെനി രൂപ പ്രകതദ്യകേ നനികക്ഷപ പദ്ധതനിയനില നനിനന്
വക്ടോയ്പയക്ടോയനി ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന് പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്. നടെപ്പുവര്ഷന 50 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്
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ലചലെവന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  അഞ്ചുവര്ഷന  ലകേക്ടോണന്  ഭൂരനിഭക്ടോഗന  ബസ്സുകേളുന
സനി.എന്.ജനി. ഇനനത്തനികലെയന് മക്ടോറ്റുന്നതനിനന് ലെക്ഷദ്യമനിടുനണന്.  ബസന് സക്ടോന്ഡുകേലള
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേയുന വരുമക്ടോനദക്ടോയകേമക്ടോക്കുകേയുന ലചയ്യുന്നതക്ടോണന്.  ടമകലെജന്,
ലമയനിനനന്സന്  തുടെങ്ങനിയ  കമഖലെകേളനില  ഉത്പക്ടോദന  ക്ഷമത  ഉണക്ടോക്കുന്നതനിനുന
കബ്രക്കന് ഡഫൗണുകേള, അപകേടെങ്ങള എന്നനിവ കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന സമയബനനിത കേര്മ
പരനിപക്ടോടെനി  തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.  ലപന്ഷന്  ബക്ടോദ്ധദ്യതയുലടെ  പകുതനി  അതക്ടോയതന്
പ്രതനിമക്ടോസന  20  കകേക്ടോടെനി  രൂപ  സര്ക്കക്ടോര്  നലകേനി  വന്നനിരുന്നതന്  27.5  കകേക്ടോടെനി
രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ലപന്ഷന് ബക്ടോദ്ധദ്യതയുലടെ പകുതനി അതക്ടോയതന് പ്രതനിമക്ടോസന  20  കകേക്ടോടെനി
രൂപ സര്ക്കക്ടോര് നലകേനി വന്നനിരുന്നതന് 27.5 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോയനി വര്ദ്ധനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(സനി) സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-ക്കന് സനി.എന്.ജനി. ബസ്സുകേള

207 (2562) ശശ  .   എന  .   ഉമര് :
ശശ  .   പനി  .  ബനി  .   അബ്ദുല റസക്ടോക്കന് :
ശശ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബ്രക്ടോഹനിന :
കഡക്ടോ  .    എന  .    ലകേ  .    മുനശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ബസുകേള സനി.എന്.ജനി. (കേനപ്രസ്ഡന് നക്ടോചസറല
ഗദ്യക്ടോസന്)യനികലെക്കന് മക്ടോറ്റുന്ന കേക്ടോരദ്യത്തനില സസശകേരനിച നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) കകേരളത്തനിലലെ സക്ടോഹചരദ്യങ്ങളനില ഇത്തരന ബസുകേള നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിലന
സക്ടോധദ്യതക്ടോ പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില പ്രസ്തുത പഠനത്തനിനന് ഏതന് ഏജന്സനിലയയക്ടോണന്
ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതന്; ഏജന്സനി റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  ഇനനക്ഷമതയുന വനിലെക്കുറവമല്ലക്ടോലത മലറ്റെലനല്ലക്ടോന സവനികശഷതകേള
സനി.എന്.ജനി. ബസുകേളക്കുലണന്നന് പഠനന നടെത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കകേരള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  2016-17  ബഡ്ജറ്റെനില  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-
യുലടെ  1000  പുതനിയ  സനി.എന്.ജനി  ബസ്സുകേള  ഇറക്കുന്നതനിനന്  300  കകേക്ടോടെനി  രൂപ
പ്രകതദ്യകേ  നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനില  നനിനന്  വക്ടോയ്പയക്ടോയനി  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുലമന്നന്  പ്രഖദ്യക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.
നടെപ്പുവര്ഷന  50  കകേക്ടോടെനി  രൂപയക്ടോണന്  ലചലെവന്  പ്രതശക്ഷനിക്കുന്നതന്.  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
കേനപ്രസന്ഡന്  നക്ടോചസറല ഗദ്യക്ടോസനികലെയന്  (CNG)  മക്ടോറുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള ആരനഭനിചനിട്ടുണന്.
നനിലെവനില  സനി.എന്.ജനി.  ഇനനന  ലകേക്ടോചനിയനില  ലെഭദ്യമക്ടോണന്.  എന്നക്ടോല  ഇവ
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വക്ടോഹനങ്ങളനില  നനിറയ്ക്കുന്നതനിനന്  ആവശദ്യമക്ടോയ  ഡനിലസന്സനിനഗന്  യൂണനിറ്റുകേള  നനിലെവനില
കകേരളത്തനില  സക്ടോപനിതമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  M/s.  ഇനദ്യന്  ഓയനില  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ആലവ റശജനിയണല വര്ക്കന്കഷക്ടോപ്പെനിലന ലകേ.യു.ആര്.
ടെനി.സനി.-യുലടെ  ആസക്ടോനമക്ടോയ  കതവരയനിലന  തനിരുവനനപുരലത്ത  ആനയറയനിലന
ലകേക്ടോല്ലന, തൃശ്ശൂര്, കേണ്ണൂര്, തലെകശ്ശേരനിയനിലന സനി.എന്.ജനി. ഡനിലസന്സനിനഗന് യൂണനിറ്റുകേള
സക്ടോപനിചന്  ഇനനന  വനിതരണന  നടെത്തുന്നതനിനുള  പ്രക്ടോരനഭ  നടെപടെനികേള
തുടെങ്ങനിക്കഴെനിഞ.  സനി.എന്.ജനി. ഇനനന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്നകതക്ടോലടെ ലകേക്ടോചനി നഗരത്തനില
പ്രക്ടോഥമനികേമക്ടോയനി  പ്രസ്തുത  ഇനനന  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ഓടെനിക്കക്ടോവന്ന  100  ലകേ.എസന്.
ആര്.ടെനി.സനി. ബസ്സുകേള നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നതനിനുന തനിരുവനനപുരന, ലകേക്ടോല്ലന, തൃശ്ശൂര്,
കേണ്ണൂര്,  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  എന്നശ  നഗരങ്ങളനില  50  ബസ്സുകേള  വശതന  നനിരത്തനിലെനി
റക്കുന്നതനിനുന പദ്ധതനി തയ്യക്ടോറക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഉണന്.  ഇതുസനബനനിചന്  ശശ  ചനിത്തനിര  തനിരുനക്ടോള  കകേക്ടോകളജന്  ഒക്ടോഫന്
എഞനിനശയറനിനഗന്  ഒരു പ്രക്ടോഥമനികേ പഠനന നടെത്തനി പ്രസകനഷന് സമര്പ്പെനിചനിട്ടുണന്.
തുടെര് പഠനന നടെനവരുന. എന്നക്ടോല ഇതനിനക്ടോയനി ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. പ്രകതദ്യകേ
ഏജന്സനിലയ ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ല.

(സനി) പ്രക്ടോഥമനികേ പഠനത്തനില നനിനന ബസ്സുകേളനില സനി.എന്.ജനി ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകമക്ടോള
ഡശസല തുടെങ്ങനിയ മറ്റെന് ഇനനങ്ങലളക്കക്ടോള അനരശക്ഷ മലെനിനശകേരണന കുറയുന. 

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ വക്ടോയ്പകേള

208 (2563) ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതക്ടോമസന് :
ശശ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.റ്റെനി.സനി.-യുലടെ സക്ടോവര ജനഗമ വസ്തുക്കള ഈടെന് നലകേനി
ഏലതല്ലക്ടോന ധനകേക്ടോരദ്യ സക്ടോപനങ്ങളനില നനിനന വക്ടോയ്പ എടുത്തനിട്ടുലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഏലതല്ലക്ടോന  വസ്തുക്കള  ഏലതല്ലക്ടോന  ധനകേക്ടോരദ്യ  സക്ടോപനങ്ങളനില  എത്ര
തുകേയക്ടോണന് ഈടുവചനിരനിക്കുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  ഇങ്ങലനലയടുത്ത വക്ടോയ്പകേളനില എത്ര വക്ടോയ്പകേളക്ടോണന് മുതലന പലെനിശയുന
കചര്ത്തന് തനിരനിചടെചനിട്ടുളലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) 1. വക്ടോണനിജദ്യ ബക്ടോങ്കുകേളുലടെ കേണ്കസക്ടോര്ഷദ്യന

2. ജനില്ലക്ടോ സഹകേരണ ബക്ടോങന്-എറണക്ടോകുളന

3. ജനില്ലക്ടോ സഹകേരണ ബക്ടോങന്-പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്

4. കസറ്റെന്  ബക്ടോങന്  ഓഫന്  ടക്ടോവന്കൂര്,  മനിഡന്  കകേക്ടോര്പ്പെകററ്റെന്  ബ്രക്ടോഞന്,
തനിരുവനനപുരന
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5. K.S.P.I.F.C. (കകേരള കസറ്റെന് പവര്  &  ഇന്ഫക്ടോ സ്ട്രക്ചര്
ഫനിനക്ടോന്സന് കകേക്ടോര്പ്പെകറഷന്)

6. ഹഡ്കകേക്ടോ

വനിശദമക്ടോയ വക്ടോയ്പക്ടോവനിവരവന ജക്ടോമദ്യ വസ്തുവനിവരവന അനുബനന I
ആയനി കചര്ക്കുന.* 

(സനി) അനുബനന II ആയനി കചര്ക്കുന.*

ബകയക്ടോ ഡശസല ഉല്പക്ടോദനന

209 (T*2564) ശശ  .   എന്  .   ഷനസുദശന് :
ശശ  .   മഞ്ഞെളക്ടോനകുഴെനി അലെനി :
കഡക്ടോ  .   എന  .   ലകേ  .   മുനശര് :
ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസുകേളനില  ബകയക്ടോ  ഡശസല  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുള
പദ്ധതനി ഏതു ഘട്ടത്തനിലെക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ബകയക്ടോ  ഡശസല  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതുലകേക്ടോണന്  ലലകേവരനിക്കക്ടോനക്ടോവന്ന
കനട്ടങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഇതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  ബകയക്ടോ  ഡശസല  തകദശശയമക്ടോയനി  ഉല്പക്ടോദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള
പദ്ധതനി കൂടെനി നടെപ്പെക്ടോക്കുകമക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ ലതക്ടോട്ടനിലപ്പെക്ടോലെന ഡനികപ്പെക്ടോയനില  9-9-2016
മുതല  ബകയക്ടോ  ഡശസല  ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണന്  ബസ്സുകേള  ഓടുന്നതന്.  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്,
തലെകശ്ശേരനി, കേണ്ണൂര്, പയ്യന്നന്നൂര് എന്നശ ഡനികപ്പെക്ടോകേളനില ബകയക്ടോ ഡശസല ഉപകയക്ടോഗനിചന്
ബസ്സുകേള ഓടെനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഡശസലെനിലന  അകപക്ഷനിചന്  അനരശക്ഷ  മലെനിനശകേരണന  കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണന്. സര്ഫറനിലന അളവന് ബകയക്ടോ ഡശസലെനില കുറവക്ടോണന്.

(സനി) നനിലെവനില പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്. 
* T മക്ടോറ്റെനിവച കചക്ടോദദ്യലത്ത സൂചനിപ്പെനിക്കുന. 
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കറക്ടോഡന് കസഫനി അകതക്ടോറനിറ്റെനി

210 (2565) ശശ  .    ബനി  .    സതദ്യന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കദശശയപക്ടോതയനില  ആറ്റെനിങ്ങല  പൂവമക്ടോറ  പക്ടോലെത്തനില  നനിനന  തക്ടോലഴെ
വക്ടോമനപുരന നദനിയനികലെക്കന് ചക്ടോടെനി ആത്മഹതദ്യ ലചയ്യുന്നവരുലടെ എണ്ണന വര്ദ്ധനിക്കുന്നതന്
കറക്ടോഡന് കസഫനി അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  എങനില ഇലതക്ടോഴെനിവക്ടോക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനിയക്ടോണന് കറക്ടോഡന് കസഫനി
അകതക്ടോറനിറ്റെനി സസശകേരനിചനിട്ടുളലതന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) പക്ടോലെത്തനില നനിനന ചക്ടോടെനി ആത്മഹതദ്യ ലചയ്യുന്നതന് ഒഴെനിവക്ടോക്കക്ടോന് കവലെനി
ലകേട്ടുന്നതനിനന് ഫണന് അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി&സനി)  ഇതുസനബനനിചന് റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന് നലകുവക്ടോന് തനിരുവനനപുരന ജനില്ലക്ടോ
കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ കേഫൗണ്സനില ലചയര്മക്ടോനന് (ജനില്ലക്ടോകേളകര്ക്കന്) നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ ഫണന് 

211 (2566) ശശ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്  ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  കറക്ടോ ഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ  ഫണനില  എത്ര
രൂപയുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പക്ടോലെക്കക്ടോ ടെന്  ജനില്ലയനിലനനിനന  ഇതുവലര  എത്ര  രൂപ  പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുലണന്നന്
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി) കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ ഫണനില നനിനന എലനക്ടോലക്ക കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്കക്ടോണന് തുകേ
ലചലെവഴെനിക്കുന്നതന്;  1-7-2011  മുതല  31-3-2016 വലര  ലചലെവഴെനിചതനിലന  വനിശദക്ടോനശന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  30-9-2016  തശയതനിയനില  41,46,05,340  രൂപ  (നക്ടോലപ്പെത്തനിലയക്ടോന്നന്
കകേക്ടോടെനി നക്ടോലപ്പെതനിയക്ടോറന് ലെക്ഷത്തനി അയ്യക്ടോയനിരത്തനി മുന്നൂറ്റെനി നക്ടോലപ്പെതന് രൂപ)  കറക്ടോഡന്
സുരക്ഷക്ടോ അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ ഫണനില നശക്കനിയനിരനിപ്പുണന്.
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(ബനി)  പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനില നനിനന   ₹  22,50,51,615  (ഇരുപത്തനി രണന്
കകേക്ടോടെനി അന്പതന് ലെക്ഷത്തനി അമത്തനി ഒന്നക്ടോയനിരത്തനി അറുനൂറ്റെനി പതനിനഞന്)  രൂപ
പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണന്.

(സനി)  2007-ലലെ  കകേരള  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  അകതക്ടോറനിറ്റെനി  ആകന്  വകുപ്പെന്  13
പ്രകേക്ടോരന  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  പരനിപക്ടോടെനികേളക്കുന  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷ  സനബനനിച
കബക്ടോധവലക്കരണ പരനിപക്ടോടെനികേളക്കുന കറക്ടോഡന് സുരക്ഷയുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ട ഉപകേരണങ്ങളുലടെ
വക്ടോങ്ങലകേളക്കുന  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷ  സനബനനിചന്  പദ്ധതനികേളനികന്മേലള  അനഗശകൃത
പഠനങ്ങളക്കുന ഗകവഷണത്തനിനുന ഫണന് നലകുന്നതനിനുന കടക്ടോമ-ലകേയര് പരനിപക്ടോടെനികേളക്കുന
ബനലപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുന  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ ഭരണപരമക്ടോയ ലചലെവകേളക്കുന
അകതക്ടോറനിറ്റെനിക്കന്  യുക്തലമന്നന്  കതക്ടോനന്ന  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ട
കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്കുള ലചലെവനിനുന നനിര്ണ്ണയനികചക്കക്ടോവന്ന മകറ്റെലതങനിലന ആവശദ്യത്തനിനുമക്ടോയക്ടോണന്
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  ഫണന്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതന്.  1-7-2011  മുതല  31-3-2016  വലര
കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  ഫണനില  നനിനന  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെ  കയക്ടോഗ  തശരുമക്ടോനപ്രകേക്ടോരന
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കുന സക്ടോപനങ്ങളക്കുന നലകേനിയ ഫണനിലന വനിശദക്ടോനശങ്ങള
ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

വകുപ്പെന്/സക്ടോപനങ്ങള അനുവദനിച തുകേ (കകേക്ടോടെനിയനില)

കപക്ടോലെശസന് 20,80,56,000

കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെന് 27,27,62,620

ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന് വകുപ്പെന് 8,46,15,503

ആകരക്ടോഗദ്യ വകുപ്പെന് 4,10,68,949

വനിദദ്യക്ടോഭദ്യക്ടോസ വകുപ്പെന് 13,00,000

ജനില്ലക്ടോ കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ കേഫൗണ്സനില 4,24,39,600

ലകേലകടക്ടോണ് 16,09,79,291

നക്ടോറ്റെന്പക്ടോകേന് 6,14,51,852

മശഡനിയ 2,57,89,389
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ശമള പരനിഷ്കരണന

212 (2567) ശശ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന് ശമള പരനിഷ്കരണന നനിലെവനില
വനകവക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില,  ശമള  പരനിഷ്കരണന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിചന് വരുനകണക്ടോലയന്നന് അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  നനിലെവനില  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  എത്ര  ശതമക്ടോനന
ഡനി.എ. ആണന് നലകേനി വരുന്നലതന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2016-ല  സര്ക്കക്ടോര്   ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയ  ശമള  പരനിഷ്കരണന
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടനില്ല.

(ബനി)  ശമള  പരനിഷ്കരണന  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന്  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിനക്ടോയനി മക്ടോകനജന് ലമനന്തലെ സമനിതനികേളുന ഉപസമനിതനികേളുന രൂപശകേരനിചന്
അനഗശകൃത ലതക്ടോഴെനിലെക്ടോളനി സനഘടെനകേളുമക്ടോയനി ചര്ചകേള നടെനവരുന.

(സനി)  നനിലെവനില  80  ശതമക്ടോനന  ഡനി.എ.  ആണന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന് നലകേനിവരുന്നതന്. 

ആളൂര് പഞക്ടോയത്തനിലന ചക്ടോലെക്കുടെനി കജക്ടോയനിനന് ആര്.ടെനി.ഒ.-യുലടെ പരനിധനിയനില
ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള നടെപടെനി

213 (2568) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

ചക്ടോലെക്കുടെനി തക്ടോലൂക്കനില ഉളലപ്പെട്ടനിട്ടുള ആളൂര് ഗക്ടോമ പഞക്ടോയത്തനിലന ചക്ടോലെക്കുടെനി
കജക്ടോയനിന്റന്  ആര്.ടെനി.ഒ.-യുലടെ  പരനിധനിയനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുള  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇക്കക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോര് പരനികശക്ടോധനിച്ചുവരുന. 

കഗക്ടോശശ ബസ്സുകേള

214 (2569) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കഗക്ടോശശബസുകേളുലടെ ലകേക്ടോചനി നഗരപ്രകവശനത്തനിനന് നനിലെവനിലള തടെസന
എലനന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;
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(ബനി)  ഇതുസനബനനിചന്  ഏലതങനിലന  കകേക്ടോടെതനി  ഉത്തരവന്  പ്രക്ടോബലെദ്യത്തനിലകണക്ടോ;
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കഗക്ടോശശബസ്സുകേളുലടെ  ലകേക്ടോചനി  നഗരപ്രകവശനന  സക്ടോധദ്യമക്ടോക്കുന്നതനിനന്
സര്ക്കക്ടോര്  നടെപടെനി  സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;  എങനില  സസശകേരനിക്കക്ടോന്  ഉകദശനിക്കുന്ന
നടെപടെനിലയലനന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  2004-ല  കഗക്ടോശശപക്ടോലെന  നനിലെവനില  വന്നകതക്ടോടുകൂടെനിയക്ടോണന്  പറവൂര്
ഭക്ടോഗത്തുനനിനന വരുന്ന സസകേക്ടോരദ്യ ബസന് സര്വശസുകേള ലപക്ടോതുജന തക്ടോല്പരദ്യക്ടോര്തന
ടഹകക്കക്ടോടെതനി  ജനഗ്ഷന്  വലര  ദശര്ഘനിപ്പെനിചതന്.  അതനിനുമുമന്  ടവപ്പെനിന്  ബസന്
സക്ടോന്ഡന് വലര മക്ടോത്രകമ സര്വശസന് ഉണക്ടോയനിരുനള്ളു. അതനിനുകശഷന ടെനി ബസ്സുകേളുലടെ
സര്വശസന്  BTH  ജനഗ്ഷന്,  ടവറ്റെനിലെ  ലമക്ടോബനിലെനിറ്റെനി  ഹബ്ബന്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനികലെയന്
ദശര്ഘനിപ്പെനിക്കണലമന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടന്  ധക്ടോരക്ടോളന  അകപക്ഷകേളുന  നനികവദനങ്ങളുന
ലെഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ടെനി  അകപക്ഷകേളുന നനികവദനങ്ങളുന എറണക്ടോകുളന  റശജനിയണല
ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  അകതക്ടോറനിറ്റെനി  പരനിഗണനിച്ചുലവങനിലന  വനിശദമക്ടോയ  ചര്ചകേളക്കുന
ആകലെക്ടോചനകേളക്കുന  കശഷന  തക്ടോലഴെപ്പെറയുന്ന  തടെസങ്ങളമൂലെന  അവലയല്ലക്ടോന
നനിരസനിക്കുകേയുണക്ടോയനിട്ടുളതന്. 

1. വക്ടോഹനലപ്പെരുപ്പെനമൂലെന  വശര്പ്പുമുട്ടുന്ന  ലകേക്ടോചനി  നഗരത്തനികലെയന്
കൂടുതല  ബസ്സുകേള  പ്രകവശനിചക്ടോല  ഗതക്ടോഗത  പ്രശ്നങ്ങള
നനിയനണക്ടോതശതമക്ടോകുലമന്ന  സനിറ്റെനി  കപക്ടോലെശസന്  കേമശഷണറുലടെ
റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്.

2.  ലകേക്ടോചനി നഗരത്തനിലലെ  BTH  ജനഗ്ഷന് വലരയുള കറക്ടോഡുകേള
(3KM) (കമനകേ,  ഷണ്മുഖകറക്ടോഡന്,  ലജട്ടനി,  കഹക്ടോസനിറ്റെല കറക്ടോഡന്
കജക്ടോസന് ജനഗ്ഷന് വഴെനി) കദശസക്ടോത്കൃത റട്ടുകേളുലടെ ഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോയതനിനക്ടോല
ടെനി  റട്ടുകേളനിലകൂടെനി  സര്വശസന്   അനുവദനിക്കുന്നതന്  സര്ക്കക്ടോര്
ഉത്തരവകേളുലടെയുന സുപ്രശന കകേക്ടോടെതനി, ടഹകക്കക്ടോടെതനി ഉത്തരവകേളുലടെയുന
ലെനഘനമക്ടോകുന.

3. കദശസക്ടോത്കൃത  റട്ടുകേളനില  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസ്സുകേളക്കന്  ലപര്മനിറ്റെന്
നലകുന്നതനിനന്  കകേരള  കസറ്റെന്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷനുള
ശക്തമക്ടോയ എതനിര്പ്പെന്.

4. BTH ജനഗ്ഷനനിലലെ പക്ടോര്ക്കനിനഗന് സഫൗകേരദ്യത്തനിലന അഭക്ടോവന.

5. BTH  ജനഗ്ഷനനില  ഇന്ഡദ്യന്  ഓയനില  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷലന
പമനിനഗന്  കസഷന്,  ടെക്ടോങറുകേളുലടെ ഓയനില ബര്ത്തന് തുടെങ്ങനിയവ
സനിതനി ലചയ്യുന്നതുലകേക്ടോണള സുരക്ഷക്ടോ പ്രശ്നന.

851/2019
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തുടെര്നന  നനിരവധനി  നനികവദനങ്ങള  ഇക്കക്ടോരദ്യമുന്നയനിച്ചുലകേക്ടോണന
ടവപ്പെനിന്  ഭക്ടോഗത്തുനനിനള  ബസ്സുകേള  ടവറ്റെനിലെ  ലമക്ടോബനിലെനിറ്റെനി
ഹബ്ബന്  വലര  ദശര്ഘനിപ്പെനിക്കണലമന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടുന  എറണക്ടോകുളന
റശജനിയണല  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  അകതക്ടോറനിറ്റെനിക്കന്  ലെഭനിച്ചുലവങനിലന
നനിയമ  തടെസമുളതുലകേക്ടോണന  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹനനനിയമപ്രകേക്ടോരന
റശജനിയണല  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്   അകതക്ടോറനിറ്റെനി  എടുത്ത  തശരുമക്ടോനന
പുനനഃപരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനിനന്  അകത അകതക്ടോറനിറ്റെനിക്കന്  അധനികേക്ടോരന
ഇല്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോലന  ടെനി  ആവശദ്യന  അനുവദനിക്കുന്നതന്  റട്ടന്  കദശ
സക്ടോലക്കരണന സനബനനിച  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തരവകേളുലടെയുന
ബനലപ്പെട്ട സുപ്രശന കകേക്ടോടെതനി/ ടഹകക്കക്ടോടെതനി ഉത്തരവകേളുലടെയുന
ലെനഘനമക്ടോയതനിനക്ടോലന  നഗരത്തനിലലെ  ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കുന  സുരക്ഷക്ടോ
പ്രശ്നവന  വര്ദ്ധനിക്കുലമന്നതനിനക്ടോലന  ആയവ  നനിരുപക്ടോധനികേന
നനിരസനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.

എറണക്ടോകുളന  നഗരത്തനിലലെ  കറക്ടോഡുകേള  കദശസക്ടോത്കൃത  റട്ടുകേളനില
ഉളലപ്പെടുന്നതനിനക്ടോല സസകേക്ടോരദ്യ  ബസ്സുകേളക്കന്  ടെനി  റട്ടുകേളനിലകടെനി
സര്വശസന്  നടെത്തുന്നതനിനന്  ലപര്മനിറ്റെന്  അനുവദനിക്കക്ടോന്  നനിയമന
അനുവദനിക്കുന്നനില്ല.  ആയതനിലന ലവളനിചത്തനില ലപക്ടോതുജന തക്ടോലപ്പെരദ്യന
മുന്നനിര്ത്തനി ലകേക്ടോചനി നഗരത്തനിലന വനിവനിധ ഭക്ടോഗങ്ങളനില നനിനന
കഗക്ടോശശ  പക്ടോലെനവഴെനി  ടവപ്പെനിനനികലെയ്ക്കുന  തനിരനിചന്  എറണക്ടോകുളന
നഗരത്തനികലെയ്ക്കുന  സര്വശസന്  നടെത്തുന്നതനിനന്  20  (ഇരുപതന്)
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേളക്കന് സനിര ലപര്മനിറ്റെന് അനുവദനി
ക്കുകേയുണക്ടോയനി.  അതുമൂലെന  ജനങ്ങളുലടെ  യക്ടോത്രക്ടോകകശന  ഒരു
പരനിധനിവലര പരനിഹരനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണന്. 

(ബനി)  ടവപ്പെനിന്  ഭക്ടോഗത്തുനനിനള  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസ്സുകേള  ലകേക്ടോചനി  നഗരത്തനികലെയന്
പ്രകവശനന  അനുവദനിക്കുന്നതന്  സനബനനിചന്  വനിവനിധ  സനഘടെനകേളുന  വദ്യക്തനികേളുന
ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  കകേരള   ടഹകക്കക്ടോടെതനിയനില  ഫയല  ലചയ  22047/2006,
5190/2011  എന്നശ റനിട്ടന്  ലപറ്റെശഷനുകേളനില റശജനിയണല ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  അകതക്ടോറനിറ്റെനി
തശരുമക്ടോനന  എടുക്കുന്നതനിനന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  ടഹകക്കക്ടോടെതനി  നനിര്കദശനിചനിരുന.
നനിയമതടെസന  ഉളതനിലന  കപരനില  റശജനിയണല  ടക്ടോന്കപക്ടോര്ട്ടന്  അകതക്ടോറനിറ്റെനി  ടെനി
ലപറ്റെശഷനുകേളനിലലെ  ആവശദ്യന  നനിരസനിക്കുകേയുന  റനിട്ടന്  ലപറ്റെശഷന്  5190/2011-ലലെ
7-3-2013-ലലെ  അനനിമ  വനിധനി  പ്രകേക്ടോരന  റശജനിയണല  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  അകതക്ടോറനിറ്റെനിയുലടെയുന
തശരുമക്ടോനത്തനിലന  ലവളനിചത്തനില  പരക്ടോതനിക്കക്ടോരുലടെ  ആവശദ്യന  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട
കകേക്ടോടെതനി  തളനിക്കളയുകേയുന  ലചയനിരുന.  കദശസക്ടോത്കൃത  റട്ടുകേളനില/ഭക്ടോഗങ്ങളനില
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നനിയമ  വനികധയമല്ലക്ടോലത  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസ്സുകേളക്കന്  ലപര്മനിറ്റെന്   അനുവദനിക്കരുലതന്നന്
സൂചനിപ്പെനിചന്  വനിവനിധ  കകേക്ടോടെതനി  ഉത്തരവകേള  നനിലെവനിലണന്.  കൂടെക്ടോലത  നക്ടോഷണടലെ സ്ഡന്
സശമനിലലെ  clause  5(c)  മറനികേടെന്നന്  യക്ടോലതക്ടോരുവനിധ ലപര്മനിറ്റുകേളുന  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസന്
ഓപ്പെകററ്റെര്മക്ടോര്ക്കന്  നലകുവക്ടോന്  പക്ടോടെനില്ലക്ടോലയന്നന്  ബഹുമക്ടോനലപ്പെട്ട  ടഹകക്കക്ടോടെതനി
ഡനിവനിഷന് ബഞന് W.A/1957/2012 എന്ന കകേസനില ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോണന്.

(സനി) ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.

കകേക്ടോട്ടയന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ലടെര്മനിനല

215 (2570) ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കകേക്ടോട്ടയന ലകേ എസന്.  ആര്.  ടെനി.  സനി.  ലടെര്മനിനലെനിലന ഇകപ്പെക്ടോഴെലത്ത അവസ
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  പ്രസ്തുത  ലടെര്മനിനലെനിലന  കജക്ടോലെനികേള  എന്നകത്തക്കന്  പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുന;വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

പ്രസ്തുത  കജക്ടോലെനി  തുടെങ്ങുന്നതനിനന്  കവണനി  ടസറ്റെനില  നനിനന  മണ്ണന്  നശക്കന
ലചയ്യുന്നതുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  ജനികയക്ടോളജനി  വകുപ്പുമക്ടോയുണക്ടോയ  ആശയപരമക്ടോയ
വനികയക്ടോജനിപ്പെനിലന  തുടെര്ന്നന്  പ്രസ്തുത  ബസന്  ലടെര്മനിനലെനിലന  കജക്ടോലെനി  ഇതുവലര
ആരനഭനിക്കക്ടോന് കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടനില്ല.  മണ്ണന് പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി നശക്കന ലചയക്ടോല മക്ടോത്രലമ ടസറ്റെന്
കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്ക്കന്  ടകേമക്ടോറക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ആയതനിനക്ടോല  കജക്ടോലെനികേള
എന്നകത്തയന് പൂര്ത്തശകേരനിക്കക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുലമന്നന് ഇകപ്പെക്ടോള പറയക്ടോന് സക്ടോധനിക്കനില്ല. 

സക്ടോനനിയ ബസ്സുകേള

216 (2571) ശശ  .   അടൂര് പ്രകേക്ടോശന് :
ശശ  .   വനി  .   ടെനി  .   ബലറക്ടോന :
ശശ  .   ലകേ  .   എസന്  .   ശബരശനക്ടോഥന് :
ശശ  .    വനി  .    എസന്  .    ശനിവകുമക്ടോര് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  സര്വശസനിനക്ടോയനി  സക്ടോനനിയ
ബസ്സുകേള വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി) ഈ ബസ്സുകേളക്കുള പ്രകതദ്യകേതകേള എലനക്ടോലക്കയക്ടോണന്; വനിവരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  എവനിലടെലയക്ടോലക്കയക്ടോണന്  ഇത്തരന  ബസ്സുകേള സര്വശസന്  നടെത്തുന്നതന്;
വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?
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(എ)  ഉണന്.  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  കകേരള  ഗവണ്ലമനനിലന  ഇ-ലപ്രക്ടോകേന്യൂര്ലമനന്
സനവനിധക്ടോനത്തനിലൂലടെ  എല്ലക്ടോ  ലടെന്ഡര്  നടെപടെനികമങ്ങളുന  പക്ടോലെനിചക്ടോണന്  സക്ടോനനിയ
ബസ്സുകേള വക്ടോങ്ങനിയതന്.  ഇഫൗ ദര്ഘക്ടോസനില കയക്ടോഗദ്യത കനടെനിയ കവക്ടോളകവക്ടോ,  സക്ടോനനിയ
എന്നശ  രണന്  കേമനനികേളനില  ഏറ്റെവന  കുറഞ്ഞെ  വനിലെ  വക്ടോഗക്ടോനന  ലചയ  സക്ടോനനിയ
കേമനനിയനില  നനിന്നക്ടോണന്  ഇഫൗ  ബസ്സുകേള  വക്ടോങ്ങനിയതന്.  ബസന്  ഒന്നനിനന്  രൂപ
99,15,923.69 (എല്ലക്ടോ നനികുതനികേളുന ഉളലപ്പെലടെ).

(ബനി) സക്ടോനനിയ മളട്ടനി ആകനില ബസ്സുകേള Full Air Suspension കനക്ടോടുകൂടെനിയ
എ.സനി. ലെക്ഷസറനി ബസ്സുകേള ആണന്.  ഇവയുലടെ സശറ്റുകേള Calf Support ഓടുകൂടെനിയ
Reclining  seats  ആണന്.  ഇവ  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന്,  സുഖപ്രദമക്ടോയ  യക്ടോത്ര  പ്രദക്ടോനന
ലചയ്യുന. ടഡ്രെവനിനഗന് സുഖകേരമക്ടോക്കുന്നതനിനന് Automated Mannual Transmission
ആണന് ഇഫൗ വക്ടോഹനത്തനില  ഘടെനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നതന്.  മൂന്നന്  22”LED TV യുന  Anti
Lock  Brake  System-വന  ഇഫൗ  വക്ടോഹനത്തനില  ഉണന്.  അടെനിയനരഘട്ടങ്ങളനില
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി Emergency Exit Door ഘടെനിപ്പെനിചനിട്ടുണന്.

(സനി)  ബക്ടോനഗ്ലൂര്,  ടമസൂര്,  മണനിപ്പെക്ടോല,  മനഗലെക്ടോപുരന,  കകേക്ടോയമത്തൂര്,  മൂകേക്ടോനബനികേ,
കേണ്ണൂര്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനികലെയക്ടോണന്  സക്ടോനനിയ  ബസ്സുകേള  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  സര്വശസന്
നടെത്തുന്നതന്.

സ്കൂള കുട്ടനികേള ക്കന് സഫൗജനദ്യ യക്ടോത്രക്ടോ പദ്ധതനി

217 (2572) ശശ  .    അനൂപന്  കജക്കബന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനില  സ്കൂള  കുട്ടനികേളക്കന്  സഫൗജനദ്യ  യക്ടോത്രക്ടോ
പദ്ധതനി നനിലെവനില ഉകണക്ടോ; എങനില ആയതനിലന വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന്  പുതനിയതക്ടോയനി  എലനങനിലന  യക്ടോത്രക്ടോ  സഫൗജനദ്യന
ലെഭദ്യമക്ടോക്കുവക്ടോന് നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  സ്കൂള  കുട്ടനികേലള  സ്കൂളനിലന  സമശപത്തക്ടോയനി  ഇറക്കുന്നതനിനുന  കേയറ്റുന്നതനിനുന
കവണനി എലനങനിലന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോലയന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  രക്ടോത്രനികേക്ടോലെങ്ങളനില  വനനിതക്ടോ  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്  ആവശദ്യലപ്പെടുന്ന  സലെത്തന്
ബസന്  നനിര്ത്തണലമന്ന  നനിര്കദശന  കൃതദ്യമക്ടോയനി  പക്ടോലെനിക്കലപ്പെടുനകണക്ടോ  എന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഇ) യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കു കവണനിയുള ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് വനിജയകേരമക്ടോയനില്ല
എന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; ഉലണങനില കേക്ടോരണന വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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(എ) ഉണന്. പസന് ടു വലര പഠനിക്കുന്ന വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളക്കന് ലകേ.എസന്.ആര് .ടെനി.സനി.-യുലടെ
ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേളനില  സഫൗജനദ്യയക്ടോത്ര  അനുവദനിചനിട്ടുണന്.  വനിദദ്യക്ടോര്തനി
തക്ടോമസനിക്കുന്ന വശടെനിനടുത്തുള ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ഡനികപ്പെക്ടോയനില  10 രൂപ അടെചന്
കേണ്സഷന്  ടെനിക്കറ്റെനിലന മക്ടോതൃകേയനിലള സഫൗജനദ്യ കേക്ടോര്ഡന് സമക്ടോദനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേള  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  സലെത്തുനനിനന  40  കേനികലെക്ടോമശറ്റെര്  വലരയക്ടോയനി
യക്ടോത്രക്ടോ സഫൗജനദ്യന പരനിമനിതലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) ഭൂരനിപക്ഷന സ്കൂളുകേളക്കന് മുന്നനിലന കപക്ടോലെശസനിലന കൂടെനി നനിര്കദശപ്രകേക്ടോരന
വനിദദ്യക്ടോര്തനികേളുലടെ  സഫൗകേരദ്യത്തനിനനുസരനിചന്  ലകേ.എസന്.ആര് .ടെനി.സനി.  ബസന്  കസക്ടോപ്പുകേള
അനുവദനിചനിട്ടുണന്.

(ഡനി)  ഉണന്.   4-11-2014-ലലെ സ.ഉ. (പനി)  78/2014/ടക്ടോന്.  നമര് ഉത്തരവന്
പ്രകേക്ടോരന  ടവകേനിട്ടന്  6.30  മുതല  രക്ടോവനിലലെ  6  മണനിവലര  സ്ത്രശകേളക്ടോയ  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്
ആവശദ്യലപ്പെടുന്നപക്ഷന  വക്ടോഹനന നനിര്ത്തനി ഇറങ്ങക്ടോനുള സഫൗകേരദ്യന ഏര്ലപ്പെടുത്തണലമന്നന്
ഉത്തരവക്ടോയനിട്ടുളതക്ടോണന്.   ഈ  നനിര്കദശങ്ങള ക്കന്  വനിരുദ്ധമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ടോയനി
പരക്ടോതനി ലെഭനിക്കുന്ന വക്ടോഹന ജശവനക്കക്ടോര്ക്കന്/ഉടെമകേളലക്കതനിലര നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയ
നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ഇ) ഇല്ല.  നവശകേരനിച ഓണ്ടലെന് റനിസര്കവഷന് സനവനിധക്ടോനന ഡനിസനബര്
2014 മുതല കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനിട്ടക്ടോണന് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതന്.  എന്നക്ടോല 17-9-2016 -ല
ടെനി  സനവനിധക്ടോനന  ഉകദശന  15.45  മണനിക്കന്  ചനിലെ  സക്ടോകങതനികേ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല
തകേരക്ടോറനിലെക്ടോവകേയുന 21.45 മണനികയക്ടോടുകൂടെനി പരനിഹരനിക്കുകേയുമുണക്ടോയനി.

കേക്ടോയനകുളന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ബസന് ഡനികപ്പെക്ടോ

218 (2573) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോയനകുളന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസന് ഡനികപ്പെക്ടോയുലടെ ചുറ്റുമുള മതനിലകേള
പക്ടോതനി  തകേര്ന  കേനിടെക്കുന്നതുന  ബക്ടോക്കനിയുള  ഭക്ടോഗന  അപകേടെ  ഭശഷണനി  ഉയര്ത്തനി
ഏതന്  സമയവന  നനിലെന  ലപക്ടോത്തക്ടോറക്ടോയനിട്ടുമുള  അവസ  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില  ചുറ്റുമതനില  ലപക്ടോളനിചന്  പുനര്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശദ്യമക്ടോയ  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഉണന്.  എസനികമറ്റെന് തയ്യക്ടോറക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ഫണനിലന
ലെഭദ്യതയനുസരനിചന് പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന്.
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എറണക്ടോകുളന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. സക്ടോന്റുവഴെനി കേടെനകപക്ടോകുന്ന
സര്വശസുകേള

219 (2574) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) എറണക്ടോകുളന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. സക്ടോന്റുവഴെനി രക്ടോത്രനി 11-നുന രക്ടോവനിലലെ
5-നുന ഇടെയനില കേടെനകപക്ടോകുന്ന എത്ര ദശര്ഘദൂര സര്വശസുകേളക്ടോണുളലതനന അവ
ഏലതല്ലക്ടോന ഭക്ടോഗങ്ങളനികലെക്കക്ടോലണനന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഇത്തരന  സര്വശസുകേളനില  കദശശയപക്ടോത  17,47  എന്നനിവയനിലൂലടെ
സര്വശസന് നടെത്തുന്നവ ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  എറണക്ടോകുളന   ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  സക്ടോന്റുവഴെനി  രക്ടോത്രനി  11-നുന
രക്ടോവനിലലെ  5-നുന  ഇടെയന്  മലെബക്ടോര്  കമഖലെയനികലെയന്  26  ദശര്ഘദൂര  സര്വശസുകേളുന
തനിരുവനനപുരന കമഖലെയനികലെയന്  24  ദശര്ഘദൂര സര്വശസുകേളുമുണന്.  വനിശദവനിവരന
അനുബനമക്ടോയനി കചര്ക്കുന. *

ഓര്ഡനിനറനി ബസന് സര്വശസന്

220 (2575) ശശ  .    കതക്ടോമസന്  ചക്ടോണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ആലെപ്പുഴെയനില നനിനന ടകേനകേരനി  വഴെനി  ചമക്കുളത്തനിനന്  രക്ടോവനിലലെയുന
ടവകേനിട്ടുന  ഓകരക്ടോ  ഓര്ഡനിനറനി  ബസന്  സര്വശസന്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  സസശകേരനിച
നടെപടെനിയുലടെ വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പുളനിങ്കുന്നനില നനിനന തക്ടോയങരനി  വഴെനി  എടെതസ  വലര  ബസന്  സര്വശസന്
ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  അടുത്ത മക്ടോസന ലഷഡന്യൂള മക്ടോറുന്ന മുറയന്  രക്ടോവനിലലെയുന ടവകുകന്നരവന
ഓകരക്ടോ ടനിപ്പുകേള ടകേനകേരനി വഴെനി ഓടെനിക്കക്ടോന് കവണ  നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  പുളനിങ്കുന്നനില  നനിനന  തക്ടോയങരനി  വഴെനി  എടെതസയനികലെയന്  ഒരു  പുതനിയ
സര്വശസന്  ആരനഭനിക്കുന്നതനിനുള  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.   ബസനിലന  ലെഭദ്യതക്കുറവക്ടോണന്
സര്വശസന് ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോതനിരനിക്കുന്നതനിനന് കേക്ടോരണന.  പുതനിയ ബസുകേള
നനിരത്തനിലെനിറങ്ങുന്ന മുറയന് ടെനി റട്ടനില സര്വശസന് ആരനഭനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

* ടലെബ്രറനിയനില വചനിട്ടുണന്.
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കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെനിലലെ ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ലക്കതനിലര  അഴെനിമതനി കകേസുകേള

221 (2576)ശശ  .    ലകേ  .    ബക്ടോബു :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫന്.  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന
വകുപ്പെനിലലെ എത്ര ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ലക്കതനിലര  അഴെനിമതനി  കകേസുകേള റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തനില വന്നതനിനന്  കശഷന എത്ര അഴെനിമതനി
കകേസുകേള പനിടെനിചനിട്ടുലണനന, അവര്ലക്കതനിലര എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിചനിട്ടുലണനന
വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 46 ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ലക്കതനിലര വനിജനിലെന്സന് & ആനനി കേറപ്ഷന് ബന്യൂകറക്ടോ
വനിജനിലെന്സന് കകേസന് രജനിസര് ലചയനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  വനിജനിലെന്സന്  &
ആനനി  കേറപ്ഷന്  ബന്യൂകറക്ടോ  നക്ടോലെന്  വനിജനിലെന്സന്  കകേസുകേള  രജനിസര്  ലചയനിട്ടുണന്.
നക്ടോലെന് കകേസുകേളുന അകനസഷണഘട്ടത്തനിലെക്ടോണന്. 

ആലെത്തൂര് ടെഫൗണനിലലെ ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കന്

222 (2577) ശശ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) ആലെത്തൂര് ടെഫൗണനിലലെ ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രശ്നന  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അടെനിയനര  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുവക്ടോന് ഉകദശനിക്കുനകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി)  ആലെത്തൂര് ടെഫൗണനിലലെ ലമയനിന് കറക്ടോഡനിലന വനിസക്ടോരന കുറവക്ടോയതനിനക്ടോല
ഗതക്ടോഗത കുരുക്കന് നനിലെവനില അനുഭവലപ്പെട്ടുവരുനണന്.  വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ വര്ദ്ധനവന
കേചവടെ സക്ടോപനങ്ങളുലടെ വര്ദ്ധനവന ജനത്തനിരക്കുന മറ്റുന  കേക്ടോരണമക്ടോണന്  ഗതക്ടോഗത
കുരുക്കന്  അനുഭവലപ്പെട്ടന്  വരുന്നതന്.   ആയതന്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കപക്ടോലെശസന്
ഉകദദ്യക്ടോഗസകരയുന  കഹക്ടോന  ഗക്ടോര്ഡുകേലളയുന  ഡന്യൂട്ടനിക്കന്  നനികയക്ടോഗനിചന്  ഗതക്ടോഗതന
നനിയനനിച്ചുന  കറക്ടോഡരനികേനിലള  അനധനികൃത  പക്ടോര്ക്കനിനഗന്  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുന  വരുന.   ഇതനിനുപുറകമ  ഈ  റട്ടനിലള  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസുകേളക്കന്
ഗതക്ടോഗത നനിയനണന ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുമുണന്.
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കനക്ടോര്  ത്തന് പറവൂര് ഡനികപ്പെക്ടോയനിലനനിനന പുതുതക്ടോയനി ആരനഭനിച സര്വശസുകേള

223 (2578) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  ഡനികപ്പെക്ടോയനില  നനിനന
പുതുതക്ടോയനി  ആരനഭനിച  സര്വശസുകേള ഏലതക്ടോലക്കലയനന  ഇവയുലടെ  സമയകമവന
വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സര്വശസുകേളക്കന്  ഓകരക്ടോന്നനിനുന  ഇതുവലര  ലെഭനിച  ശരക്ടോശരനി
പ്രതനിദനിന കേളക്ഷന് എത്രലയക്ടോലക്കലയന്നന് വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) 1. 0515  മുനമന - ലചറക്ടോയനി - തനിരുവനനപുരന സൂപ്പെര്ഫക്ടോസന്

2. 0520 കനക്ടോര്ത്തന് പറവൂര് - എറണക്ടോകുളന നക്ടോരക്കല- പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്
ഫക്ടോസന് പക്ടോസഞര്

3. 0500  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  എറണക്ടോകുളന  -  നക്ടോരക്കല  -
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ഫക്ടോസന് പക്ടോസഞര്

4. 0730  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  ലചറക്ടോയനി  -  മൂന്നക്ടോര്  -  ടസലെനന്
വക്ടോലെനി FSLS

5. 0650  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  ചക്ടോത്തനക്ടോടെന്  -  നക്ടോരക്കല  -
എറണക്ടോകുളന - കചര്ത്തലെ ഓര്ഡനിനറനി

6. 0800  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  വനി.പനി.  തുരുത്തന്  -  നക്ടോരക്കല  -
എറണക്ടോകുളന - കചര്ത്തലെ ഓര്ഡനിനറനി

(ബനി) 1. 0515 മുനമന - ലചറക്ടോയനി - തനിരുവനനപുരന SFS - Rs. 18165

2. 0520 കനക്ടോര്ത്തന് പറവൂര് - എറണക്ടോകുളന നക്ടോരക്കല- പക്ടോലെക്കക്ടോടെന്
ഫക്ടോസന് പക്ടോസഞര്  - ₹  9898

3. 0500  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  എറണക്ടോകുളന  -  നക്ടോരക്കല  -
കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് ഫക്ടോസന് പക്ടോസഞര് - Rs. 9065

4. 0730  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  ലചറക്ടോയനി  -  മൂന്നക്ടോര്  -  ടസലെനന്
വക്ടോലെനി FSLS – ₹  6637
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5. 0650  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  ചക്ടോത്തനക്ടോടെന്  -  നക്ടോരക്കല  -
എറണക്ടോകുളന - കചര്ത്തലെ ഓര്ഡനിനറനി - ₹  6551

6. 0800  കനക്ടോര്ത്തന്  പറവൂര്  -  വനി.പനി.  തുരുത്തന്  -  നക്ടോരക്കല  -
എറണക്ടോകുളന - കചര്ത്തലെ ഓര്ഡനിനറനി - ₹  6804

ടവപ്പെനിന് നനികയക്ടോജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ഗതക്ടോഗത പ്രശ്നങ്ങള

224 (2579) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ടവപ്പെനിന്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  ഗതക്ടോഗത  പ്രശ്നങ്ങളക്കന്
പരനിഹക്ടോരന  കേക്ടോണുന്നതനിനുന  അവകലെക്ടോകേനന  ലചയ്യുന്നതനിനുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടവരുലടെ
കയക്ടോഗന വനിളനിച്ചു കചര്ത്തനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കയക്ടോഗത്തനില എലനല്ലക്ടോന വനിഷയങ്ങളക്ടോണന് ചര്ചയക്ടോയലതനന ,
തശരുമക്ടോനങ്ങള എലനക്ടോലക്കലയനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) കയക്ടോഗ തശരുമക്ടോനങ്ങളനില ഇനനിയുന നടെപ്പെക്ടോക്കക്ടോനുളവ ഏലതക്ടോലക്കലയന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തശരുമക്ടോനങ്ങള  നടെപ്പെക്ടോക്കുന്നതനിലലെ  കേക്ടോലെതക്ടോമസന  എന്തുലകേക്ടോലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കയക്ടോഗന വനിളനിചനിട്ടുണന്.

(ബനി)  22-7-2015-ല ബഹു.  ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനിയുലടെ  അദ്ധദ്യക്ഷതയനിലന
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പുമനനിയുലടെ  സക്ടോന്നനിദ്ധദ്യത്തനിലന  കൂടെനിയ  കയക്ടോഗത്തനില  ചര്ച
ലചയ  വനിഷയങ്ങലള  സനബനനിച  വനിവരന  ചുവലടെ  കചര്ക്കുന.  എറണക്ടോകുളത്തന്
ടവപ്പെനിന് -  പളനിപ്പുറന കറക്ടോഡന് വശതനികൂട്ടുകേയുന വക്ടോഹന ഗതക്ടോഗതന കമക്ടോതശതമക്ടോയനി
വര്ദ്ധനിക്കുകേയുന  ലചയ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ഗതക്ടോഗത  കുരുക്കുലകേക്ടോണന്  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന
ടവപ്പെനിന്  -  പളനിപ്പുറന  കറക്ടോഡനില ലപക്ടോതുഗതക്ടോഗതന  നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള ഒരു
സനവനിധക്ടോനലത്തക്കുറനിചന്  ചനിനനികക്കണതനിലന  ആവശദ്യകേത  ബഹു.  ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി  വനിവരനിച്ചു.   ഇരുപത്തനിയഞര  കേനികലെക്ടോമശറ്റെര്  ടദര്ഘദ്യമുള  ഈ  സനസക്ടോന
പക്ടോതയനില പ്രസസ്തുത കപ്രക്ടോജകന് പൂര്ണ്ണമക്ടോയുന നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനന് 26.21 കകേക്ടോടെനി രൂപ
ലചലെവന് വരുലമന്നക്ടോണന് കേണക്കക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.
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പ്രസസ്തുത  കപ്രക്ടോജകന്  മുഴുവനക്ടോയുന  തതസത്തനില  അനഗശകേരനിക്കക്ടോനുന  ഒന്നക്ടോന  ഘട്ടമക്ടോയനി
ആറുമക്ടോസന  ലകേക്ടോണന്  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കക്ടോനക്ടോവന്ന  പദ്ധതനികേള  പരനിഗണനിക്കക്ടോനുന
ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പുമനനിയുന  ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനിയുന  നനിര്കദശനിച്ചു.   ആദദ്യ
ഘട്ടത്തനില നടെപ്പെക്ടോത എന.എസന്. ഹക്ടോന് ഡന് റശല, ലഡ്രെയനികനജന് എന്നനിവയന് പ്രക്ടോമുഖദ്യന
നലകേണലമന്നന് തശരുമക്ടോനനിച്ചു.  പരസദ്യ കബക്ടോര് ഡ സ്തുകേള സക്ടോപനിക്കക്ടോനുള സഫൗകേരദ്യന
ലചയന്  ഫണന്  സസരൂപനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമനന നനിര്കദശനിക്കലപ്പെട്ടു.  നടെപ്പെക്ടോതയനില്ലക്ടോത്ത  27
കേനി.മശ.  കറക്ടോഡനിലന  പലെയനിടെത്തുന  ഗതക്ടോഗതക്കുരുക്കുമൂലെന  വശര്പ്പുമുട്ടുകേയക്ടോലണനന
അത്തരന സലെങ്ങളനില ഇരുചക വക്ടോഹനങ്ങള കേടെക്കക്ടോത്തവനിധന അല്പന ഉയര്ത്തനി
നടെപ്പെക്ടോത പണനികയണതക്ടോലണനന തശരുമക്ടോനനിച്ചു.  കൂടെക്ടോലത 26.21 കകേക്ടോടെനി രൂപയുലടെ
ഇ-യക്ടോത്ര തതസത്തനില അനഗശകേരനിച്ചു.  ഇതുസനബനനിചന് സമര്പ്പെനിച പഠന റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
വനിശകേലെനന  ലചയന്  വനിശദമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിചതനിനുകശഷന  ഫണനിലന  ലെഭദ്യതയനുസരനിചന്
ഘട്ടനഘട്ടമക്ടോയനി  പദ്ധതനി പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കണന.   ഇതന്  സനബനനിച വനിശദമക്ടോയ ഒരു
ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  കേമശഷണര്  സര്ക്കക്ടോരനിനന്  സമര്പ്പെനിക്കണന.
അതനില  ആറന്  മക്ടോസങ്ങളലകേക്ടോണന്  ലചയ്യക്ടോന്  പറ്റുന്ന  കേക്ടോരദ്യങ്ങളക്കന്  മുന്ഗണന
നലകേണലമനന  കപ്രക്ടോജകനിലന  ലചയര്മക്ടോന്  ഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനിയുന  കകേക്ടോ-
ലചയര്മക്ടോന് ലപക്ടോതുമരക്ടോമത്തന്  വകുപ്പുമനനിയുന  ആയനിരനിക്കുലമനന ലകേക്ടോചനി  കകേക്ടോര്പ്പെകറഷലന
ഒരു മശറ്റെനിനഗന് വനിളനിച്ചുകൂട്ടനി ഈ വനിഷയന ഉടെനടെനി ചര്ച ലചയ്യണലമനന പദ്ധതനിയുലടെ
നടെത്തനിപ്പെനിനുള  മുന്ഗണനക്ടോ  കമന  എന.എല.എ.  തശരുമക്ടോനനിചന്  നലകേണലമനന
തശരുമക്ടോനനിച്ചു.

(സനി&ഡനി)  ഇതുസനബനനിച  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  നലകുവക്ടോന്  മൂവക്ടോറ്റുപുഴെ  കജക്ടോയനിനന്
റശജനിയണല ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന് ഓഫശസര്ക്കന് 26-9-2015-ല നനിര്കദശന നലകേനിയനിട്ടുണന്. 

ടവപ്പെനിന് - പളനിപ്പുറന സനസക്ടോന പക്ടോതയനിലൂലടെ  ഗതക്ടോഗതന
തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനന് നടെപടെനി

225 (2580) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ടവപ്പെനിന്  ദസശപനിലലെ  രക്ടോത്രനികേക്ടോലെ  ലപക്ടോതുഗതക്ടോഗതന  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനക്ടോയനി
എറണക്ടോകുളത്തുനനിനന  മലെബക്ടോര്  കമഖലെയനികലെക്കുന  തനിരനിച്ചുന  സര്വശസന്  നടെത്തുന്ന
രക്ടോത്രനികേക്ടോലെ  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസന്  സര്വശസുകേളനില  നനിശ്ചനിതലയണ്ണന
ടവപ്പെനിന്-പളനിപ്പുറന  സനസക്ടോനപക്ടോതയനിലൂലടെ  തനിരനിച്ചുവനിടുന്നതനിനന്  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇലല്ലങനില  എന്നകത്തക്കന്  ആരനഭനിക്കക്ടോനക്ടോകുലമന്നന്  വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില തടെസങ്ങളുലണങനില വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  രക്ടോത്രനികേക്ടോലെങ്ങളനില  മലെബക്ടോര്  കമഖലെയനികലെയന്  കപക്ടോകുന്ന  ദശര്ഘദൂര
സര്വശസുകേള (വരക്ടോപ്പുഴെ വഴെനി)  ടവപ്പെനിന് വഴെനി തനിരനിച്ചുവനിട്ടക്ടോല യക്ടോത്രക്ടോദൂരന കൂടുകേയുന
പ്രധക്ടോന  ബസന്  കസഷനക്ടോയ  വടെക്കന്  പറവൂര്  ഒഴെനിവക്ടോകുകേയുന  അതുമുകഖന
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.യുലടെ വരുമക്ടോനന കുറയക്ടോനുന സക്ടോദ്ധദ്യതയുണന്.  ആയതനിനക്ടോല
പ്രസ്തുത ആവശദ്യന ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയനില്ല.

നനിലെമ്പൂര് ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ഡനികപ്പെക്ടോ വനികേസനന

226 (2581) ശശ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മലെപ്പുറന  ജനില്ലയനിലലെ  മക്ടോതൃകേക്ടോ  ഡനികപ്പെക്ടോ  ആയനി  പ്രഖദ്യക്ടോപനിച  നനിലെമ്പൂര്
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനില  ആവശദ്യത്തനിനന്  ജശവനക്കക്ടോകരക്ടോ  കവണത്ര
വക്ടോഹനങ്ങകളക്ടോ  മറ്റു  അടെനിസക്ടോന  സഫൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോ  നനിലെവനിലെനില്ല  എന്ന  വനിവരന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  നനിരവധനി  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്  ആശയനിക്കുന്ന  പ്രധക്ടോന  സര്വശസുകേള  ഇതു
കേക്ടോരണന സനിരമക്ടോയനി റദന് ലചയ്യുന്നതന് ഒഴെനിവക്ടോക്കക്ടോന് എന്തു നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുലമന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ബക്ടോനഗ്ലൂര്  കപക്ടോലള  സലെങ്ങളനികലെക്കുള  ദശര്ഘദൂര  യക്ടോത്രകേളക്കന്
സര്വശസന്  നടെത്തക്ടോന് രണന് സൂപ്പെര് ഡശലെകന്  വക്ടോഹനങ്ങള നനിലെമ്പൂര് ഡനികപ്പെക്ടോയനില
അനുവദനിക്കക്ടോന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഉണന്. നനിലെമ്പൂര് ലകേ.എസന്.ആര് .ടെനി.സനി. ഡനികപ്പെക്ടോയനില 5 കനക്ടോണ് എ.സനി.
ജന്റന  ഉളലപ്പെലടെ  62  ലഷഡന്യൂളുകേളക്ടോണുളതന്.  പ്രസ്തുത  ലഷഡന്യൂളുകേള  ഓപ്പെകററ്റെന്
ലചയ്യുന്നതനിനന് ലസയര് ഉളലപ്പെലടെ 68 ബസുകേളക്ടോണന് ആവശദ്യമക്ടോയനിട്ടുളതന്. നനിലെവനില
5 ജന്റന ബസുകേള ഉളലപ്പെലടെ 56 ബസുകേളക്ടോണുളതന്.

(ബനി)  പ്രധക്ടോന  സര്വശസുകേലളക്ടോനന  തലന്ന  റദന്  ലചയ്യക്ടോലത  സനിരമക്ടോയനി
അയക്കുന്നതനിനുകവണ  നനിര്കദശന  നലകേനിയനിട്ടുണന്.  പുതനിയ  ബസ്സുകേള  നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്ന
മുറയന് കുറവള ബസ്സുകേള അനുവദനിക്കുന്ന കേക്ടോരദ്യന പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  പനി.എസന്.സനി.-യനില
നനിനന  നനിയമകനക്ടോപകദശന  ലെഭനിക്കുന്നമുറയന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യനിലലെ
മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളനുസരനിചന്  ഡനികപ്പെക്ടോയനില ജശവനക്കക്ടോലര നനിയമനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(സനി)  നനിലെമ്പൂര്  ഡനികപ്പെക്ടോയനിലനനിനന  ബക്ടോനഗ്ലൂരനികലെയന്  ഒരു  സൂപ്പെര്  ഡശലെകന്
സര്വശസന്  നടെത്തനിവരുനണന്.  നനിലെവനിലള  അനര്  സനസക്ടോന  കേരക്ടോറനില
ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  നനിലെമ്പൂരനില  നനിനന  പുതുതക്ടോയനി  സര്വശസുകേള
ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയുകേയനില്ല.



1068 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 17, 2016 

ചന്ദ്രഗനിരനി കസറ്റെന് ടഹകവയനിലലെ അപകേടെങ്ങള

227 (2582) ശശ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരക്ടോമന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് ജനില്ലയനിലലെ കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന് ചന്ദ്രഗനിരനി കസറ്റെന് ടഹകവയനില
കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷത്തനിനനിലടെ എത്ര അപകേടെങ്ങള ഉണക്ടോയനിട്ടുലണനന, എത്ര കപര്
മരണലപ്പെട്ടനിട്ടുലണനന വനിശദമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  അപകേടെങ്ങള  ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന്  എലനങനിലന  നടെപടെനി  സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില വനിശദക്ടോനശന നലകേക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) കേക്ടോസര് കഗക്ടോ ഡന് ജനില്ലയനിലലെ കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന് ചന്ദ്രഗനിരനി കസറ്റെന് ടഹകവയനില
കേഴെനിഞ്ഞെ ഒരു വര് ഷത്തനിനനിലടെ 45 അപകേടെങ്ങളനിലെക്ടോയനി 14 കപര് മരണലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.

(ബനി) അപകേടെങ്ങള ഒഴെനിവക്ടോക്കുന്നതനിനന് ബക്ടോരനികക്കഡുകേള വചന് വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ
സശ ഡന്  നനിയനനിച്ചുന  ഇനര്ലസപ്റ്റെര്  വക്ടോഹനലത്ത  ഉപകയക്ടോഗലപ്പെടുത്തനി  വക്ടോഹന
പരനികശക്ടോധന  കേര്ശനമക്ടോയനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയുന  ടക്ടോഫനികേന്  ടസന്  കബക്ടോര്ഡുകേള
സക്ടോപനിച്ചുന  ടഡ്രെവര്മക്ടോര്ക്കനിടെയനില  കബക്ടോധവല്കരണ  കക്ടോസുകേള  സനഘടെനിപ്പെനിച്ചുന
ശുഭയക്ടോത്ര പദ്ധതനി നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയുന അപകേടെ വനിമുക്തമക്ടോക്കക്ടോന് കവണ നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത അമനിത കവഗന  തടെയുന്നതനിനക്ടോയുള സനിര സനവനിധക്ടോനലമന്ന
നനിലെയനില  കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന്  -  ചന്ദ്രഗനിരനി  കസറ്റെന്  ടഹകവയനില  ലകേലകടക്ടോണനിലന
സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  10  കേദ്യക്ടോമറകേള  സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേളുന  സസശകേരനിച്ചു
വരുനണന്.

ഉളനക്ടോടെന് പ്രകദശങ്ങളനികലെയ്ക്കുള രക്ടോത്രനി ടനിപ്പുകേള സനിരമക്ടോയനി കേട്ടന്
ലചയ്യുന്നതനിലനതനിലര നടെപടെനി

228 (2583) ശശ  .    ലകേ  .    ദക്ടോസന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  ബസന്  സക്ടോനനില  നനിന്നന്  രക്ടോത്രനി  7 മണനിക്കന്  കശഷന
ഉളനക്ടോടെന് പ്രകദശങ്ങളക്ടോയ മുചുകുന്നന്,  കപരക്ടോമ്പ്ര,  അരനിക്കുളന,  കേക്ടോവനപട്ടന,  കമപ്പെയ്യൂര്,
പളനിക്കര  എന്നശ  ഭക്ടോഗങ്ങളനികലെക്കന്  ടനിപ്പെന്  കപക്ടോകവണ  എത്ര സസകേക്ടോരദ്യ  ബസുകേള
ഉണന്  എന്നതുന  ബസ്സുകേളുലടെ  കപരന്,  സമയന  ഇവ  കേക്ടോണനിക്കുന്ന  ടനിപ്പെന്  ലഷഡന്യൂളുന
വനിശദമക്ടോയനി വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
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(ബനി)  രക്ടോത്രനി  7 മണനിക്കന് കശഷന ഉളനക്ടോടെന് പ്രകദശങ്ങളനികലെക്കുള ടനിപ്പുകേള
സനിരമക്ടോയനി  കേട്ടന്  ലചയ്യുന്ന  സനിതനി  കേക്ടോരണന  ലപക്ടോതുജനങ്ങള  വല്ലക്ടോലത  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്നതന്
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  ജനങ്ങളുലടെ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനന്
അടെനിയനര നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ടനിപ്പെന്  കേട്ടുലചയ്യുന്ന  ബസുകേളുലടെ  കപരന്  വനിവരന,  നമര്  എന്നനിവ
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;  കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെനില ഈ  പ്രശ്നന ടകേകേക്ടോരദ്യന ലചകയ്യണ
ഉകദദ്യക്ടോഗസനക്ടോരന് എന്നതന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേക്ടോയനിലെക്ടോണനി  ബസന്  സക്ടോനനില  നനിന്നന്  രക്ടോത്രനി  7  മണനിക്കുകശഷന
ഉളനക്ടോടെന്  പ്രകദശങ്ങളനികലെയന്  93  സസകേക്ടോരദ്യ  ബസുകേള  ടനിപ്പെന്  കപക്ടോകുനണന്.
അനുബന വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി) വനിവരന കശഖരനിചന് നലകുന്നതക്ടോണന്.

കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കനലചന്ന ബസുകേള

229 (2584) ശശ  .    പനി  .    ഉടബദുള :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) മലെപ്പുറന ജനില്ലക്ടോ ആസക്ടോനലത്ത ഡനികപ്പെക്ടോയനില നനിനന ഓപ്പെകററ്റെന് ലചയ്യുന്ന
ബസ്സുകേളുലടെ  എണ്ണന  ലഷഡന്യൂളുകേളക്കനുസൃതമക്ടോയനി  അപരദ്യക്ടോപ്തമക്ടോലണന്ന  കേക്ടോരദ്യന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില അവയുലടെ കേണക്കുകേള ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ;

(ബനി)  പലെ  ലഷഡന്യൂളുകേളനിലന  ഓടുന്ന  ബസ്സുകേള  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന  ലചന്നതക്ടോലണനന
അതുവഴെനി  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യന്  കേനത്ത വരുമക്ടോന  നഷ്ടന  ഉണക്ടോകുനലവനന
ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(സനി)  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കനലചന്ന ബസ്സുകേള  സര്വശസനിനന്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതു  വഴെനി
ഡനികപ്പെക്ടോക്കുന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യ്ക്കുന ഉണക്ടോകുന്ന വരുമക്ടോന നഷ്ടന എത്രയക്ടോണന്;
കേണക്കുകേള ലവളനിലപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കനലചന്ന ബസ്സുകേളക്കന് പകേരന പുതനിയതന് അനുവദനിക്കുവക്ടോന്
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.   മലെപ്പുറന  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനില  7  എ.സനി.,  2
കനക്ടോണ്  എ.സനി.  ജന്റന  ലഷഡന്യൂളുകേള  ഉളലപ്പെലടെ  75  ലഷഡ ന്യൂളുകേളക്ടോണുളതന്.
പ്രസ്തുത ലഷഡന്യൂളുകേള ഓപ്പെകററ്റെന് ലചയ്യുന്നതനിനന് ലസയര് ഉളലപ്പെലടെ 82 ബസുകേളക്ടോണന്
ആവശദ്യമക്ടോയനിട്ടുളതന്.  നനിലെവനില 8  എ.സനി., 2  കനക്ടോണ് എ.സനി.  ജന്റന ബസുകേള
ഉളലപ്പെലടെ 62 ബസുകേളക്ടോണുളതന്.

(ബനി-ഡനി)  ഇല്ല.   കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  നനിയമ  പ്രകേക്ടോരന  കസജന്  കേക്ടോരനികയജന്
വക്ടോഹനങ്ങള 15 വര്ഷന വലര ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  13 വര്ഷത്തനിനന് മുകേളനില
പഴെക്കമുള മൂന്നന് ബസുകേള ടെനി  ഡനികപ്പെക്ടോയനിലണന്.  ഇവ ഉടെന് പനിന്വലെനിക്കുന്നതക്ടോണന്.
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കദശസക്ടോലകൃത റട്ടുകേളനില ബസന് സര്വശസന്

230 (2585) ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനിലലെ  കദശസക്ടോലകൃത  റട്ടുകേളനില  ബസന്  സര്വശസന്  നടെത്തുന്നതനിനുള

അവകേക്ടോശന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യന് മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ ഉളതന്; വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റട്ടുകേളനില തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേ ലപര്മനിറ്റെന് കനടെനിയ സസകേക്ടോരദ്യ ബസുകേള

സര്വശസന് തുടെരുനകണക്ടോ;

(സനി) കദശസക്ടോലകൃത റട്ടുകേളനിലന ദശര്ഘദൂര റട്ടുകേളനിലന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.

വഴെനി മക്ടോത്രന സര്വശസന് നടെത്തുന്നതനിനന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുന?

ഉത്തരന

(എ)  അല്ല.   കദശസക്ടോലകൃത  റട്ടുകേളനില  ഓകരക്ടോ  സശമുകേളുലടെയുന  നനിബനനകേളക്കന്

വനികധയമക്ടോയനി സസകേക്ടോരദ്യ ബസ്സുകേളക്കുന ലപര്മനിറ്റെന് അനുവദനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  നനിബനനകേളക്കന്  വനികധയമക്ടോയനി  അനുവദനിചനിട്ടുള  തക്ടോല്കക്ടോലെനികേ

ലപര്മനിറ്റെന് കനടെനിയ സസകേക്ടോരദ്യ ബസുകേള സര്വശസന് നടെത്തുനണന്.

(സനി)  നനിലെവനിലള സശമുകേളുലടെ നനിബനന പ്രകേക്ടോരന ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.

മക്ടോത്രലമ  പുതനിയ ലപര്മനിറ്റുകേള അനുവദനിക്കുകേയുള.   കകേരളത്തനില സൂപ്പെര് കക്ടോസന്

ദശര്ഘദൂര  സര്വശസുകേള  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-  ക്കന്  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  നലകുന്നതനിനന്

ഉത്തരവണന്. 

ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.

231 (2586) ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയന്  സലെന ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനക്ടോയനി

ബനലപ്പെട്ടവര്  വഴെനി  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല  നലകേണലമന്നക്ടോവശദ്യലപ്പെട്ടന്  ലകേക്ടോല്ലന  ജനില്ലക്ടോ

കേളകര്  നലകേനിയ  കേത്തനികന്മേല  (നമര്  എല.എ.3.54351/11)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.

ടകേലക്കക്ടോണ തുടെര് നടെപടെനികേള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഡനികപ്പെക്ടോയന്  സലെന ഏലറ്റെടുക്കുന്നതനിനന്  കവണനി ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.

നക്ടോളനിതുവലര നടെത്തനിയനിട്ടുള പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) പുതുക്കനിയ ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല നലകുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സര്കവ നമര്  126/12, 13, 14, 15, 16, 24-ല ഉളലപ്പെട്ട  43.2  ആര്
സലെത്തനിനന് 23275000 രൂപ വനിലെ നനിര്ണ്ണയനിചന് വനികല്ലജന് ഓഫശസര് നലകേനിയനിട്ടുണന്.  തുടെര്
നടെപടെനികേള  പുകരക്ടോഗമനിചകപ്പെക്ടോള  പുതനിയ  കകേന്ദ്ര  നനിയമന  LARR  Act  2013,
1-1-2014  മുതല  നനിലെവനില  വന.  ഇതനിലനത്തുടെര്ന്നന്  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്
ഇതുസനബനനിചന്  ചട്ടങ്ങള  രൂപശകേരനിചതനുസരനിചന്  പുതുക്കനിയ  ലപ്രക്ടോകപ്പെക്ടോസല
നലകുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിച്ചുവരുന. 

കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ഡനികപ്പെക്ടോ

232 (2587) ശശ  .    ആര്  .    രക്ടോമചന്ദ്രന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേരുനക്ടോഗപ്പെളനി ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയുലടെ ലതക്കുഭക്ടോഗത്തുള
മതനില  ലപക്ടോളനിഞകേനിടെക്കുന്നതന്  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  ഇതനിനക്ടോൽ  ലകേ.എസന്.
ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ വസ്തുവകേകേള കമക്ടോഷണന കപക്ടോകുന്നതനിനുന ഡനികപ്പെക്ടോ പരനിസരത്തന്
രക്ടോത്രനികേക്ടോലെത്തന്  സക്ടോമൂഹദ്യവനിരുദ്ധ  ശലെദ്യമുണക്ടോകുന്നതനിനുന  കേക്ടോരണമക്ടോകുന്നതന്  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ ; പ്രസസ്തുത മതനില നനിര്മനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഡനികപ്പെക്ടോ  കകേക്ടോമഫൗണന്  എത്രകേക്ടോലെന  മുന്പക്ടോണന്  ടെക്ടോര്  ലചയലതനന
പുതുതക്ടോയനി ടെക്ടോര് ലചയ്യുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയനന വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  ഇല്ല.   ഫണന്  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയന്  നനിര്മക്ടോണത്തനിനുള
നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  ബസന്  കസഷന്  യക്ടോര്ഡന്  ഭൂരനിഭക്ടോഗവന  കകേക്ടോണ്കശറ്റെന്  ലചയതക്ടോണന്.
എന്നക്ടോല ഗദ്യക്ടോകരജന് ഭക്ടോഗലത്ത യക്ടോര്ഡനിലലെ ടെക്ടോറനിനഗന് പ്രവൃത്തനി 8  ലകേക്ടോല്ലങ്ങളക്കുമുമന്
ലചയതക്ടോണന്.

അനര് സനസക്ടോന സര്വശസുകേള

233 (2588) ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

കേക്ടോയനകുളന  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനിലനനിനന  ബക്ടോനഗ്ലൂര്,  കകേക്ടോയമത്തൂര്,
പളനനി എന്നനിവനിടെങ്ങളനികലെക്കന് അനര്സനസക്ടോന സര്വശസുകേള ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്
ആവശദ്യമക്ടോയ നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

തമനിഴെന് നക്ടോടെന്,  കേര്ണ്ണക്ടോടെകേ  എന്നശ  സനസക്ടോനങ്ങളുമക്ടോയനി  നനിലെവനിലള  അനര്
സനസക്ടോന  കേരക്ടോറനില  ഈ  റട്ടന്  ഉളലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടനില്ലക്ടോത്തതനിനക്ടോല  കേക്ടോയനകുളന
ഡനികപ്പെക്ടോയനില  നനിനന  ബക്ടോനഗ്ലൂര്,  കകേക്ടോയമത്തൂര്,  പളനനി  എന്നനിവനിടെങ്ങളനികലെയന്
പുതനിയ സര്വശസുകേള ആരനഭനിക്കുവക്ടോന് ഇകപ്പെക്ടോള കേഴെനിയനില്ല.

ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ഡനികപ്പെക്ടോ

234 (2589) ശശ  .    ലകേ  .    ആന്സലെന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര ലകേ.എസന്.ആര്.റ്റെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനില നനിനന നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനിയ
അനര്സനസക്ടോന സര്വശസുകേള ഏലതല്ലക്ടോമക്ടോണന്;  എനന്  കേക്ടോരണത്തക്ടോലെക്ടോണന്  ഇവ
നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനിയതന്; ഇവ എകപ്പെക്ടോള പുനസക്ടോപനിക്കക്ടോന് കേഴെനിയുലമന ലവളനിലപ്പെടുത്തക്ടോകമക്ടോ ;

(ബനി)  109  സര്വശസുകേള  ഉള  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര
ഡനികപ്പെക്ടോയനില  നനിലെവനില  കുറവള  15  ബസുകേള  എകപ്പെക്ടോള  അനുവദനിക്കക്ടോന്
കേഴെനിയുലമന്നറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ ;

(സനി)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനില  നനിനമുള
ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയ ലചയനിന് സര്വശസുകേള കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കക്ടോന് എലനല്ലക്ടോന നടെപടെനികേള
സസശകേരനിക്കുലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  ഡനികപ്പെക്ടോയനിലനനിനന  നനിര്ത്തലെക്ടോക്കനിയ  അനര്  സനസക്ടോന
സര്വശസുകേള ചുവലടെ കചര്ക്കുന:

1. തനിരുവനനപുരന - ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര -കപചനിപ്പെക്ടോറ

2. തനിരുവനനപുരന - ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര -കുറുമന – കുളചല

3. തനിരുവനനപുരന - ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര -കുളചല - മകണ്ഡമക്ടോര്ക്കറ്റെന്

4. തനിരുവനനപുരന - ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര -കതങ്ങക്ടോപട്ടണന

5. തനിരുവനനപുരന - ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര -അരുമന

6. തനിരുവനനപുരന - ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര -തൃപ്പെരപ്പെന്

ഇതനില  തനിരുവനനപുരന  -  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  -തൃപ്പെരപ്പെന്  സര്വശസന്
ഫക്ടോസന്  പക്ടോസഞര്  സര്വശസക്ടോയനി  പക്ടോറശ്ശേക്ടോലെ  യൂണനിറ്റെനില  നനിനന
ഓപ്പെകററ്റെന്  ലചയ്യുനണന്.  ടെനി  സര്വശസുകേലളല്ലക്ടോന  ഓര്ഡനിനറനി
സര്വശസുകേളക്ടോയനിരുന.   തമനിഴക്ടോട്ടനില  ഓര്ഡനിനറനി  സര്വശസുകേളുലടെ
ചക്ടോര്ജന്  വളലര  കുറവക്ടോയനിരുന്നതനിനക്ടോല  ടെനി  സര്വശസുകേളക്കന്  വരുമക്ടോനന
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തശലര  ലെഭനിക്കക്ടോലത  വരുകേയുന  2008-ലലെ  അനര്  സനസക്ടോന
കേരക്ടോറനില ടെനി സര്വശസുകേള ഒഴെനിവക്ടോക്കുകേയുമക്ടോണുണക്ടോയതന്.  പുതുതക്ടോയനി
തമനിഴെന് നക്ടോടുമക്ടോയനി ഏര്ലപ്പെടുന്ന അനര് സനസക്ടോന കേരക്ടോറനില ടെനി റട്ടുകേള
ഉളലപ്പെടുത്തനി  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുകേള  തമനില  അനനിമ  കേരക്ടോര്
ഒപ്പെനിട്ടുകേഴെനിഞ്ഞെക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  ടെനി  സര്വശസുകേള  പുനനഃസക്ടോപനിക്കുവക്ടോന്
കേഴെനിയുകേയുള.

(ബനി)  പുതനിയ  ബസുകേള  നനിരത്തനിലെനിറക്കുന്നമുറയന്  കുറവള  ബസുകേള
അനുവദനിക്കുന്ന  കേക്ടോരദ്യന  പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേര  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
ഡനികപ്പെക്ടോയനില പത്തന് കനക്ടോണ് എ.സനി. ജന്റന ഉളലപ്പെലടെ 114 ലഷഡന്യൂളുകേളക്ടോണുളതന്.
പ്രസ്തുത  ലഷഡന്യൂളുകേള  ഓപ്പെകററ്റെന്  ലചയ്യുന്നതനിനന്  ലസയര്  ഉളലപ്പെലടെ  125
ബസുകേളക്ടോണന് ആവശദ്യമക്ടോയനിട്ടുളതന്.  നനിലെവനില 10 ജന്റന ബസുകേള ഉളലപ്പെലടെ 104
ബസുകേളക്ടോണുളതന്. 

(സനി)  ബസുകേള  ലെഭനിക്കുന്ന  മുറയന്  ലനയ്യക്ടോറ്റെനിന്കേരയനിലനനിനമുള  ലചയനിന്
സര്വശസുകേള കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുവക്ടോന് കേഴെനിയുന്നതക്ടോണന്. 

ലതക്ടോട്ടനിലപ്പെക്ടോലെന - നക്ടോദക്ടോപുരന ലചയനിന് സര്വശസന്

235 (2590) ശശ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ജനില്ലയനിലലെ  ലതക്ടോട്ടനിലപ്പെക്ടോലെന-നക്ടോദക്ടോപുരന  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
ലചയനിന് സര്വശസന് ആരനഭനിക്കക്ടോന് പദ്ധതനിയുകണക്ടോ;

(ബനി) ഈ റട്ടനില നനിലെവനില എത്ര സര്വശസുകേള ഉലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ബസനിലന ലെഭദ്യതയനുസരനിചന് ഇക്കക്ടോരദ്യന പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.

(ബനി)  ലതക്ടോട്ടനിലപ്പെക്ടോലെന  യൂണനിറ്റെനില  നനിനന  ആറന്  സര്വശസുന  വടെകേര
യൂണനിറ്റെനിലനനിനന രണന് സര്വശസുന നനിലെവനില ടെനി റട്ടനില ഓപ്പെകററ്റെന് ലചയ്യുനണന്. 

വനികേലെക്ടോനഗര്ക്കുള സഫൗജനദ്യ യക്ടോത്രക്ടോപ്പെക്ടോസന് പുതുക്കനി നലകുന്നതനിനന് നടെപടെനി

236 (2591) ശശ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ചക്ടോലെക്കുടെനി  മണ്ഡലെത്തനിലലപ്പെട്ട  അന്നനക്ടോടെന്  സസകദശനികേളുന  മൂകേരുന
ബധനിരരുന  സകഹക്ടോദരങ്ങളുമക്ടോയ  പനങ്ങക്ടോട്ടു  പറമനില  പ്രദശപന്,  പ്രകേക്ടോശന്  എന്നനിവര്ക്കന്
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  കനരലത്ത  അനുവദനിചനിരുന്ന  വനികേലെക്ടോനഗര്ക്കുള  സഫൗജനദ്യ
യക്ടോത്രക്ടോപ്പെക്ടോസന്  പുതുക്കനി  നലകുന്നതനിനുള  അകപക്ഷയനില  എലനങനിലന  നടെപടെനി
സസശകേരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ഇതനിനക്ടോയനി  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്  കേമശഷണര്,  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
എന.ഡനി. എന്നനിവര്ക്കടെക്കന സമര്പ്പെനിച അകപക്ഷകേളനില നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

851/2019
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ഉത്തരന

(എ)  ഈ വദ്യക്തനികേള ബധനിര-മൂകേര്ക്കുള പക്ടോസനിനന്  2011-ല ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
ചക്ടോലെക്കുടെനി  ഡനി.റ്റെനി.ഒ.  മുകഖന  അകപക്ഷനിക്കുകേയുന  അകതത്തുടെര്ന്നന്  പക്ടോസന്  നമര്
8604, 8607  അനുവദനിക്കുകേയുന ലചയനിരുന. എന്നക്ടോല പക്ടോസന് വനിതരണന ലചയ്യുന്ന
സമയത്തന്  കമലപ്പെടെനി  വദ്യക്തനികേള  ബധനിരരുന  മൂകേരുന  അല്ലക്ടോലയന്നന്  ചക്ടോലെക്കുടെനി
യൂണനിറ്റെക്ടോഫശസര്ക്കന്  കബക്ടോദ്ധദ്യലപ്പെട്ടതനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില  തുടെര്ന്നന്  പക്ടോസന്
പനിന്വലെനിക്കുകേയുന  ആ  വനിവരന  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  യുലടെ  ആസക്ടോനത്തന്
അറനിയനിക്കുകേയുന ലചയനിരുന.

(ബനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില  തശരുമക്ടോനലമടുകക്കണതന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യക്ടോണന്.
ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെ  യൂണനിറ്റെന്  ഓഫശസറുലടെ  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടനിലന  അടെനിസക്ടോനത്തനില
ഇക്കക്ടോരദ്യത്തനില  പുനനഃപരനികശക്ടോധന  ആവശദ്യമുളതക്ടോയനി  കേണനില്ല.   ആയതനിനക്ടോല
പ്രസ്തുത വദ്യക്തനികേളുലടെ യക്ടോത്രക്ടോ സഫൗജനദ്യപക്ടോസന് അനുവദനിചനിട്ടനില്ല.

കറക്ടോഡപകേടെങ്ങളനിലലപ്പെടുന്നവര്ക്കന് അതനികവഗന വനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിത ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന
പദ്ധതനി

237 (2592) ശശ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷശര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കകേരളത്തനില കറക്ടോ ഡപകേടെങ്ങള ദനിനന പ്രതനി വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന സക്ടോഹചരദ്യത്തനില
കറക്ടോ ഡപകേടെങ്ങളനിലലപ്പെടുന്നവര്ക്കന്  അതനികവഗന  വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത  ലെഭദ്യമക്ടോക്കുന്ന
ഏലതങനിലന പദ്ധതനി നനിലെവനിലകണക്ടോ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  ഇത്തരത്തനില  ഏലതങനിലന  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണക്ടോ;
എങനില ഈ പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന സനസക്ടോനത്തനിനു കകേന്ദ്ര ഫണന് ലെഭനിക്കുനകണക്ടോ;

(സനി)  ഏലതല്ലക്ടോന  ആശുപത്രനികേളുലടെ  കടക്ടോമക്ടോ  ലകേയര്  സനവനിധക്ടോനന
ലമചലപ്പെടുത്തക്ടോനക്ടോണന്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  ഫണന്  നലകേനിയനിട്ടുളതന്;  എങനില  എത്ര
തുകേയക്ടോണന് ലെഭനിചതന്; പ്രസ്തുത തുകേ ലചലെവഴെനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി) വനിവരന കശഖരനിചന് നലകുന്നതക്ടോണന്.

ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. അസനിസനന് കഗഡന് 2/ജൂനനിയര് അസനിസനന് തസനികേ

238 (2593) ശശ  .    ഷക്ടോഫനി  പറമനില :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  അസനിസനന്  കഗഡന്  2/ജൂനനിയര്  അസനിസനന്
തസനികേയനിലലെ സക്ടോനഗ്ഷന്ഡന്  ലസ്ട്രനഗ്തന് എത്രയക്ടോണന്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത തസനികേയനില ദനിവസകലെനി വദ്യവസയനിലന മറ്റെന് തസനികേകേളനില
നനിന്നന്  വര്ക്കനിനഗന്  അകറഞന്ലമനന്  വദ്യവസയനിലന  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകന്  വദ്യവസയനിലന
എനകപക്ടോയ്ലമനന്  എകന്കചഞന്  മുഖക്ടോനനിരവന  നനിലെവനില  എത്ര  കപര്  കജക്ടോലെനി
ലചയ്യുനലണന്നന് ഇനന തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  റനിട്ടയര്ലമനന്  പ്രകേക്ടോരന  നനിലെവനില  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  ഉണന്;  ഇതന്
പനി.എസന്.സനി.-ക്കന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്  ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  അതനിലന  പകേര്പ്പെന്  കമശപ്പുറത്തന്
വയ്ക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  നനിലെവനിലള  പനി.എസന്.സനി.  ലെനിസനില  നനിനന  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില
എത്രകപലര നനിയമനിചനിട്ടുണന്?

ഉത്തരന

(എ)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  അസനിസനന്  കഗ ഡന്/ജൂനനിയര്  അസനിസനന്
തസനികേയനിലലെ സക്ടോനഗ്ഷന്ഡന് ലസ്ട്രനഗ്തന് 1817 ആണന്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  തസനികേയനില  മറ്റെന്  തസനികേകേളനിലനനിന്നന്  വര്ക്കനിനഗന്  അകറഞന്ലമനന്
വദ്യവസയനില  27  കപരുന എനകപക്ടോയ്ലമനന്  എകന്കചഞന് മുഖക്ടോനനിരന  444  കപരുന
കജക്ടോലെനി  ലചയ്യുനണന്.   ദനിവസകലെനി വദ്യവസയനിലന  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകന്  വദ്യവസയനിലന
ആരുന കജക്ടോലെനി ലചയ്യുന്നനില്ല.

(സനി)  30-9-2016  വലര  10  റനിട്ടയര്ലമനന്  ഒഴെനിവകേളുണന്.   ഇതന്  റനികപ്പെക്ടോര്ട്ടന്
ലചയ്യുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) നനിലെവനിലള പനി.എസന്.സനി. ലെനിസനില നനിനന പ്രസ്തുത തസനികേയനില 669
കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണന്.  കൂടെക്ടോലത പനി.എസന്.സനി.-യനില നനിനന ലസപ്റ്റെനബര് 2016-ല
ലെഭദ്യമക്ടോയ  അടഡസസന്  ലെനിസനിലലെ  388  ഉകദദ്യക്ടോഗക്ടോര്തനികേലള  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള
നടെപടെനികേള തസരനിതഗതനിയനില നടെനവരുന. 

2015-ലലെ കദശശയ കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ വക്ടോരവമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ട കമകക്കടുകേള

239  (2594)  ശശമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറ്റെനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന
കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 2015-ലലെ കദശശയ കറക്ടോഡന് സുരക്ഷക്ടോ വക്ടോരവമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് എലനല്ലക്ടോന
കമകക്കടുകേളക്ടോണന് സര്ക്കക്ടോരനിലന ശദ്ധയനില വന്നതന്;

(ബനി) പ്രസ്തുത കമകക്കടുകേളക്കന് ഉത്തരവക്ടോദനികേളക്ടോയവര് ആലരക്ടോലക്കയക്ടോലണന
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കമകക്കടുകേള  നടെത്തനിയവര്ലക്കതനിലര  സസശകേരനിച  തുടെര്  നടെപടെനികേള
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന
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(എ)  2015-ലലെ  കറക്ടോഡന്  സുരക്ഷക്ടോ  വക്ടോരക്ടോകഘക്ടോഷവമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  സുവനനിയര്
പ്രസനിദ്ധശകേരനിക്കുന്നതനിനന്  കകേരള  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  ലവഹനിക്കനിള  ഗസറ്റെഡന്  ഓഫശകസഴന്
അകസക്ടോസനികയഷന്  1000,  2000  രൂപയുലടെ  കൂപ്പെണ് അചടെനിചന്  അനധനികൃതമക്ടോയനി
പണപ്പെനിരനിവന് നടെത്തനിലയന്ന കമകക്കടെന് കേലണത്തുകേയുണക്ടോയനി.

(ബനി) പനി. എ. സതദ്യന് - ആര്.ടെനി.ഒ. (റനിട്ട.)

ആര്. ശരത്ചന്ദ്രന് - എന.വനി.ഐ.

ജനിജനി കജക്ടോര്ജന് - കജക്ടോയനിനന് ആര്.ടെനി.ഒ.

ലജ. ബനി. ഐ. ലചറനിയക്ടോന് - എന.വനി.ഐ.

എന്. വനികനക്ടോദന് കുമക്ടോര് - എന.വനി.ഐ.

ബനി. ശശപ്രകേക്ടോശന് - എന.വനി.ഐ.

സനി. ശദ്യക്ടോന - എന.വനി.ഐ.

റജനി കജക്ടോര്ജന് - എന.വനി.ഐ.

എസന്. മക്ടോലെനികേന് - എന.വനി.ഐ.

എ. നഫൗഹക്ടോല - എന.വനി.ഐ.

ഇബ്രക്ടോഹനിന കുട്ടനി - എന.വനി.ഐ.

സനി. ലജ. കപക്ടോളസന് - ആര്.ടെനി.ഒ.

പനി. പനി. രക്ടോജന് - എന.വനി.ഐ.

(സനി)  ഒന മുതല 12 വലരയുള ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന് കുറ്റെപത്രവന കുറ്റെക്ടോകരക്ടോപണ
പത്രനികേയുന നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ശശ.  പനി.  എ. സതദ്യന്, ആര്.ടെനി.ഒ. (റനിട്ട),  ശശ.  ആര് .
ശരത്ചന്ദ്രന്,  ശശ.  പനി.  പനി.  രക്ടോജന്,  ശശ.  ലജ.  ബനി.  ഐ.  ലചറനിയക്ടോന്  എന്നശ
എന.വനി.ഐ.-മക്ടോര്ലക്കതനിലര വനിസനി- 02/2016/എസന്.ഐ.യു. പ്രകേക്ടോരന വനിജനിലെന്സന്
കകേസന് രജനിസര് ലചയനിട്ടുണന്.   കൂടെക്ടോലത ശശ.  പനി.  സതദ്യന്,  ആര്.ടെനി.ഒ.  (റനിട്ട)  സര്വശസനില
നനിനന  വനിരമനിചതനിനക്ടോല  ടെനിയക്ടോലനതനിലര  ഉചനിതമക്ടോയ  വകുപ്പുതലെ  നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.   വനിജനിലെന്സന്  കകേസനില ഉളലപ്പെട്ട  മറ്റെന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസരക്ടോയ ശശ.
ആര്.  ശരത്ചന്ദ്രന്,  ശശ.  പനി.  പനി.  രക്ടോജന്,  ശശ.  ലജ.  ബനി.  ഐ.  ലചറനിയക്ടോന്
എന്നനിവലര  24-9-2016-ലലെ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തരവന് നമര് 365/2016/ടക്ടോന്.  പ്രകേക്ടോരന
സര്വശസനില നനിനന സലസന്ഡന് ലചയനിട്ടുമുണന്.

കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന് ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി. ഡനികപ്പെക്ടോ ബസന് സര്വശസന്
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240 (2595) ശശ  .    എന  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന്  ജനില്ലയനിലലെ  കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.
ഡനികപ്പെക്ടോവനില  നനിനന  നനിലെവനില  എത്ര  ബസുകേള  സര്വശസന്  നടെത്തുനലണന്നന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  സക്ടോപ്പുകേള  വഴെനി  ഇവനിലടെ  നനിനന  ഒഴെനിവക്ടോക്കലപ്പെട്ട  ബസുകേളനില
എത്രലയണ്ണന പുനസക്ടോപനിചനിട്ടുലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി) ഇഫൗ സര്ക്കക്ടോര് വന്നകശഷന പുതുതക്ടോയനി എത്ര ബസുകേള ഇവനിലടെ നനിനന
സര്വശസന് നടെത്തുനലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന്  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപ്പെക്ടോയനിലനനിനന പരമക്ടോവധനി
45  ആര്.ടെനി.സനി.  ബസ്സുകേളുന  5  ജന്റന സര്വശസുകേളുന സര്വശസന് നടെത്തുനണന്.  5
കനക്ടോണ് എ.സനി. ജന്റന ബസുകേള ഉളലപ്പെലടെ 57 ബസുകേളക്ടോണുളതന്.

(ബനി) 2015  ജനുവരനി മുതല  2016  ആഗസന് വലര  16  ബസ്സുകേള സക്ടോപ്പുകേള
വഴെനി  ഒഴെനിവക്ടോക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുണന്.  6  പുതനിയ ബസുകേളുന  5  പഴെയ ബസുകേളുന കൂടെക്ടോലത  5
പുതനിയ ജന്റന കനക്ടോണ് എ.സനി. ബസുകേളുന ഉളലപ്പെലടെ 16 ബസുകേള നലകേനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തനില  വന്നതനിനുകശഷന  ഒരു  ജന്റന
സര്വശസന് കേക്ടോഞ്ഞെങ്ങക്ടോടെന് ഡനികപ്പെക്ടോയനില നനിനന ആരനഭനിക്കുകേയുണക്ടോയനി.  ഒരു ജന്റന
കനക്ടോണ് എ.സനി. ബസന് ഉളലപ്പെലടെ മൂന്നന് പുതനിയ ബസുകേള നലകേനിയനിട്ടുണന്.

വണ് ടടെന ലസറ്റെനിലലമനന് പദ്ധതനി

241 (2596) ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  വൺ  ടടെന  ലസറ്റെനിൽലമൻറന്  പദ്ധതനി
പ്രകേക്ടോരന വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ നനികുതനി കുടെനിശ്ശേനികേയനിനത്തനിൽ എത്ര രൂപക്ടോ കശഖരനിച്ചു;

(ബനി)  വൺ  ടടെന  ലസറ്റെനിൽലമൻറന്  പദ്ധതനി  ഇനനിയുന  ലകേക്ടോണവരക്ടോന്
ആകലെക്ടോചനിക്കുനകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) മുന് സര്ക്കക്ടോരനിലന കേക്ടോലെത്തന് വണ് ടടെന ലസറ്റെനിലലമനന് പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരന
17,538 വക്ടോഹനങ്ങളനില നനിനന 7,62,18,110 രൂപ കുടെനിശ്ശേനികേയനിനത്തനില കശഖരനിച്ചു.

(ബനി) ഇക്കക്ടോരദ്യന സര്ക്കക്ടോരനിലന പരനിഗണനയനിലെക്ടോണന്.

സശഡന് ഗവര്ണര് പരനികശക്ടോധന
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242 (2597) ശശ  .    എന്  .    ഷനസുദശന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  വക്ടോഹനങ്ങളക്കന്  സശഡന്  ഗവര്ണര്  നനിര്ബനമക്ടോക്കനി  ഉത്തരവന്
പുറലപ്പെടുവനിചനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  ഉത്തരവലണങനില  അതു  പ്രകേക്ടോരന  സനസക്ടോനലത്ത  ലഹവനി
വക്ടോഹനങ്ങളനില സശഡന് ഗവര്ണര് ഘടെനിപ്പെനിചനിട്ടുകണക്ടോ എന്ന പരനികശക്ടോധന നടെത്തുനകണക്ടോ;

(സനി)  ഇപ്രകേക്ടോരന നടെത്തനിയ പരനികശക്ടോധനകേളനില സനസക്ടോനത്തന് ഈ വര്ഷന
വക്ടോഹന  ഉടെമകേളലക്കതനിലര  എത്ര  കകേസന്  എടുത്തനിട്ടുലണന്നന്  ജനില്ല  തനിരനിചന്
വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി) ഉണന്.

(സനി) തനിരുവനനപുരന - 266

ലകേക്ടോല്ലന - 174

പത്തനനതനിട്ട - 42

ആലെപ്പുഴെ - 151

എറണക്ടോകുളന - 260

കകേക്ടോട്ടയന - 51

ഇടുക്കനി - 48

കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് - 463

കേണ്ണൂര് - 48

വയനക്ടോടെന് - 89

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് - 74

തൃശ്ശൂര് - 345

മലെപ്പുറന - 236

പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് - 166

നനിശ്ചനിത കേക്ടോലെക്ടോവധനി കേഴെനിഞ്ഞെ വക്ടോഹനങ്ങള
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243 (2598) ശശ  .    എലകദക്ടോ  എബ്രഹക്ടോന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  നനിശ്ചനിത  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  വക്ടോഹനങ്ങളക്കന്  നനിയനണന
ഏര്ലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുകണക്ടോ; എങനില ആയതനിലന വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  സനസക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അര്ദ്ധ  സര്ക്കക്ടോര്  ലപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ  സക്ടോപനങ്ങളുലടെ
വക്ടോഹനങ്ങളനില  10  വര്ഷത്തനിനു മുകേളനില കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കന ഉള എത്ര വക്ടോഹനങ്ങള
ഉലണന്നന് വകുപ്പെന് തനിരനിചന് കേണക്കന് ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷത്തനിനുളനില എത്ര സര്ക്കക്ടോര് വക്ടോഹനങ്ങള കലെലെന
ലചയന് വനിലപ്പെന നടെത്തനിയനിട്ടുലണനന അവയന് പകേരന വക്ടോഹനന ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുകണക്ടോ
എനന അറനിയനിക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  പതനിനഞന്  വര്ഷന  കേഴെനിഞ്ഞെ  ബസ്സുകേളലക്കക്ടോഴെനിലകേ  മറ്റു  യക്ടോലതക്ടോരു
വക്ടോഹനങ്ങളക്കുന കേക്ടോലെക്ടോവധനി നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടനില്ല.

(ബനി&സനി) കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെനില ആലകേയുള 189 വക്ടോഹനങ്ങളനില 58
വക്ടോഹനങ്ങള  10  വര്ഷത്തനിനുമുകേളനില ഉളവയക്ടോണന്.   മൂന്നന്  വക്ടോഹനങ്ങള കലെലെന
ലചയന് വനില്പന നടെത്തനിയനിട്ടുണന്.  അവയന് പകേരന വക്ടോഹനന ഒനന ലെഭദ്യമക്ടോയനിട്ടനില്ല.  മറ്റെന്
വകുപ്പുകേലള സനബനനിച വനിവരന കശഖരനിച്ചുവരുന.

ബസ്സുകേളുലടെ ഫനിറ്റെന്നസന് പരനികശക്ടോധന

244 (2599) കഡക്ടോ  .   എന്  .   ജയരക്ടോജന് :
ശശ  .   കറക്ടോഷനി അഗസനിന് :
ശശ  .    കമക്ടോന്സന്  കജക്ടോസഫന് :  തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  യക്ടോത്രക്ടോ  ബസുകേളുലടെ  ഫനിറ്റെന്നസന്  പരനികശക്ടോധന  നടെത്തക്ടോറുകണക്ടോ;
ഇതനിനുള മക്ടോനദണ്ഡന വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി)  നനിലെവനിലള  ചട്ടപ്രകേക്ടോരന  എത്രവര്ഷന  വലര  പഴെക്കമുള  ബസുകേളക്കക്ടോണന്
ഫനിറ്റെന്നസന് പരനികശക്ടോധന നടെത്തനി കറക്ടോഡനില ഓടെനിക്കക്ടോന് അനുവക്ടോദന നലകുന്നതന്;

(സനി)  സ്കൂള  ബസുകേളക്കന്  പഴെക്കത്തനില  എലനങനിലന  ഇളവകേള  ബക്ടോധകേമക്ടോകണക്ടോ;
എങനില ഏതു ചട്ടപ്രകേക്ടോരലമന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ഡനി)  റട്ടന്  ബസുകേളക്ടോയനി  ഓടെനിക്കക്ടോന്  സക്ടോധനിക്കക്ടോത്ത  ബസുകേള  സ്കൂള
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ബസുകേളക്ടോയനി പരനിണമനിക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ഇ) ഇത്തരത്തനില പഴെക്കമുള വക്ടോഹനങ്ങള ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതുമൂലെന അപകേടെ
സക്ടോധദ്യത  വര്ദ്ധനിക്കുലമന്നന്  കേരുതുനകണക്ടോ;  എങനില  പഴെക്കമുള  വക്ടോഹനങ്ങള
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനു നനിയനണകമര്ലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ഉണന്.  പുതനിയ വക്ടോഹനങ്ങളക്കന് ആദദ്യന രണന് വര്ഷകത്തയ്ക്കുന തുടെര്ന്നന്
ഓകരക്ടോ വര്ഷകത്തയ്ക്കുമക്ടോണന് ഫനിറ്റെന്നസന് കേക്ടോലെക്ടോവധനി നലകുന്നതന്.  കേക്ടോലെക്ടോവധനി തശരുന്ന
മുറയന്  വക്ടോഹനത്തനിലന  ഫനിറ്റെന്നസന്  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റെന്  പുതുകക്കണതക്ടോണന്.   ഓകരക്ടോ
പ്രക്ടോവശദ്യവന  വക്ടോഹനന  ഫനിറ്റെന്നസനിനക്ടോയനി  ഹക്ടോജരക്ടോക്കുകമക്ടോള  വനിശദമക്ടോയ  ലമക്കക്ടോനനിക്കല
പരനികശക്ടോധനയന്  വനികധയമക്ടോക്കക്ടോറുണന്.  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  നനിയമങ്ങളുന  ചട്ടങ്ങളുന
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള എല്ലക്ടോ മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളുന പക്ടോലെനിക്കുനലണന്നന് ഉറപ്പുവരുത്തനിയതനിനു
കശഷന മക്ടോത്രകമ വക്ടോഹനത്തനിനന് ഫനിറ്റെന്നസന് നലകേക്ടോറുള.

(ബനി)  നനിലെവനില  15  വര്ഷനവലര പഴെക്കമുള ബസ്സുകേലള മക്ടോത്രകമ സര് വശസന്
നടെത്തക്ടോന് അനുവദനിക്കുനള.

(സനി) സ്കൂള ബസ്സുകേളക്കന് പഴെക്കന നനിശ്ചയനിചനിട്ടനില്ല.

(ഡനി) ഉണന്.

(ഇ) ഇത്തരത്തനിലള വക്ടോഹനങ്ങള കേര്ശനമക്ടോയ ലമക്കക്ടോനനിക്കല പരനികശക്ടോധന ഓകരക്ടോ
വര്ഷവന  നടെത്തനിയക്ടോണന്  സര്വശസനിനന്  അനുവദനിക്കുന്നതന്.  കേക്ടോലെപ്പെഴെക്കമുള  വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ
ഉപകയക്ടോഗന  കുറയ്കക്കണതക്ടോലണങനിലന  ഇതനിനുള  നനിയമനനിര്മക്ടോണന  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര് തലെത്തനില നടെകത്തണതക്ടോണന്.

കഹക്ടോണുകേളുലടെ ശബ്ദതശവ്രത

245 (2600)ശശ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) വക്ടോഹനങ്ങളനിലലെ കഹക്ടോണുകേളനില ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവന്ന ശബ്ദതശവ്രതയുലടെ
അളവന് എത്രയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;

(ബനി) നനിയമക്ടോനുസൃത ലഡസനിലബല്ലനില കൂടുതല ശബ്ദമുണക്ടോക്കുന്ന കഹക്ടോണുകേള
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  വക്ടോഹനങ്ങളലക്കതനിലര  സസശകേരനിക്കുന്ന  നടെപടെനികേള  എലനല്ലക്ടോലമന്നന്
അറനിയനിക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  കഹക്ടോണുകേളുലടെ ശബ്ദതശവ്രത അളക്കുന്നതനിനന് നനിലെവനിലള സനവനിധക്ടോന
ലമനക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ) 1989-ലലെ കകേന്ദ്ര കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന ചട്ടന 119(1) പ്രകേക്ടോരന ബന്യൂകറക്ടോ ഓഫന്
ഇന്ഡദ്യന്  സക്ടോന്കഡര്ഡ്സന്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള  IS:1884-1993  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനുസരനിച്ചുള  ഇലെകനികേന്  കഹക്ടോണ്  മക്ടോത്രകമ  ഘടെനിപ്പെനിക്കക്ടോവൂ.   അതനിന്  പ്രകേക്ടോരന
കമക്ടോലപ്പെഡുകേള,  സ്കൂട്ടറുകേള,  മക്ടോഗകറ്റെക്ടോ  സനിസമുള  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  ടസക്കനിളുകേള  എന്നനിവയക്ടോയനി
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന ടടെപ്പെന്-1  എ.സനി.  കഹക്ടോണനിനന് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതന്  85  മുതല
105  വലര  ലഡസനിലബല്ലക്ടോണന്.  കസക്ടോകറജന്  ബക്ടോറ്റെറനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  ഇരുചക
വക്ടോഹനങ്ങളക്കുന മുചക വക്ടോഹനങ്ങളക്കുന നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള ടടെപ്പെന്-2 എ ഡനി.സനി.
കഹക്ടോണനിനന് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതന്  90  മുതല 115  വലര ലഡസനിലബല്ലക്ടോണന്.  ഡനി.സനി.
സനിസമുള  പക്ടോസഞര്  കേക്ടോറുകേളക്കുന  ലകേക്ടോകമഴദ്യല  വക്ടോഹനങ്ങളക്കുന  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള
ടടെപ്പെന്-2 എ ഡനി.സനി.  കഹക്ടോണുകേളക്കന് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതന്  100  മുതല  125  വലര
ലഡസനിലബല്ലക്ടോണന്.  പക്ടോസഞര്  കേക്ടോറുകേളക്കുന  ലകേക്ടോകമഴദ്യല  വക്ടോഹനങ്ങളക്കുന
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള വനിന്ഡന് കടെക്ടോണ് ടടെപ്പെനിലള ടടെപ്പെന്-3  ഡനി.സനി.  കഹക്ടോണുകേളക്കന്
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളതന് 105 മുതല 125 ലഡസനിലബല്ലക്ടോണന്.

(ബനി) ഇത്തരന കഹക്ടോണുകേള ഇളക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതടെക്കമുള ശനിക്ഷണ നടെപടെനികേള
സസശകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടെക്ടോലത ലസക്ഷന് 177 പ്രകേക്ടോരന പനിഴെയുന ചുമത്തനിവരുന.

(സനി)  ലഡസനിലബല  (Decibel)  മശറ്റെര്  എന്ന  ഉപകേരണന  ഉപകയക്ടോഗനിചന്
ശബ്ദതശവ്രത  അളക്കക്ടോവന്നതക്ടോണന്.  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  വകുപ്പെനിലലെ  വനിവനിധ  ഓഫശസുകേളനില
ഇത്തരന  ഉപകേരണന  ലെഭദ്യമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.   കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന്  ലഡപന്യൂട്ടനി  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്
കേമശഷണര്  ഓഫശസനില  മക്ടോത്രന,  ഡനിസ്ട്രനികന്  കറക്ടോഡന്  കസഫനി  കേഫൗണ്സനില
അവതരനിപ്പെനിച ഒരുപകേരണന ഉപകയക്ടോഗനിക്കുനണന്.

ബസ്സുകേളുലടെ അമനിതകവഗത നനിയനനിക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി

246 (2601) ശശ  .    പക്ടോറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  കവഗപ്പൂട്ടനില്ലക്ടോത്ത  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി./സസകേക്ടോരദ്യ
ബസ്സുകേള  ഉണക്ടോക്കുന്ന  ഗുരുതരമക്ടോയ  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള  സര്ക്കക്ടോരനിലന  ശദ്ധയനില
ലപട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി) എങനില ഇത്തരന ബസ്സുകേളനില കവഗപ്പൂട്ടന് ഘടെനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനന് സര്ക്കക്ടോര്
എലനക്ടോലക്ക നടെപടെനികേള ടകേലകേക്ടോള്ളുലമന ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ ;

(സനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി./സസകേക്ടോരദ്യ ബസ്സുകേളുലടെ അമനിതകവഗന നനിയനനി
ക്കുന്നതനിനുന അതുവഴെനി  കറക്ടോഡപകേടെങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന  സര്ക്കക്ടോര്  എലനങനിലന
പുതനിയ സനവനിധക്ടോനത്തനിനന് രൂപന നലകുകമക്ടോ; എങനില വനിശദക്ടോനശങ്ങള നലകുകമക്ടോ?
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ഉത്തരന

(എ&ബനി)  ലകേ.എസന്.ആര്.ടെനി.സനി.-യുലടെയുന  സസകേക്ടോരദ്യ  കമഖലെയനിലള  ബസ്സുകേള
ഉളപ്പെലടെ സനസക്ടോനലത്ത കസജന്  കേക്ടോകരദ്യജുകേളലക്കല്ലക്ടോന  തലന്ന സശഡന്  ഗവര്ണ്ണര്
നനിര്ബനമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.   ആയതന്  ഘടെനിപ്പെനിക്കക്ടോത്ത  ബസ്സുകേളലക്കതനിലര  നടെപടെനി
സസശകേരനിക്കുനണന്.

(സനി) സശഡന് കടസറുകേള, അതദ്യക്ടോധുനനികേ റഡക്ടോര് സനവനിധക്ടോനമുള ഇനര്ലസപ്റ്റെറുകേള
മുതലെക്ടോയവ  ഉപകയക്ടോഗനിചന്  വക്ടോഹനങ്ങളുലടെ  അമനിതകവഗത  കേണപനിടെനിക്കുന്നതനിനന്
നടെപടെനികേള  സസശകേരനിച്ചുവരുന.  ടഡ്രെവര്മക്ടോര്ക്കന്  നലകേനിവരുന്ന  പരനിശശലെന
പരനിപക്ടോടെനികേളനില  അമനിത  കവഗതയ്ലക്കതനിലര  അവകബക്ടോധന  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനന്
പ്രകതദ്യകേ  ശദ്ധ  പതനിപ്പെനിക്കുനണന്.  അമനിത  കവഗതയനിലന  അലെക്ഷദ്യമക്ടോയുന
വക്ടോഹനകമക്ടോടെനിക്കുന്നവലര  പനിടെനികൂടുന്നതനിനന്  വനിവനിധ  സലെങ്ങളനില  നനിരശക്ഷണ
കേദ്യക്ടോമറകേള  സക്ടോപനിചനിട്ടുണന്.  സനസക്ടോനത്തന്  മുഴുവന്  പബനികേന്  ടക്ടോന്കസക്ടോര്ട്ടന്
വക്ടോഹനങ്ങളനിലന ജനി.പനി.എസന്.  അധനിഷനിത നനിരശക്ഷണ സനവനിധക്ടോനന ഏര് ലപ്പെടുത്തുന്നതനിലന
ആദദ്യഘട്ടമക്ടോയനി എല്ലക്ടോ സസകേക്ടോരദ്യ ബസ്സുകേളനിലന പ്രസ്തുത സനവനിധക്ടോനന സക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള
പദ്ധതനി പുകരക്ടോഗമനിച്ചുവരുന.

ലഹലമറ്റെന് കവട്ടയുമക്ടോയനി ബനലപ്പെട്ടന് രജനിസര് ലചയ കകേസുകേള

247 (2602) ശശ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  ലഹലമറ്റെന്  കവട്ടയുമക്ടോയനി  ബനലപ്പെട്ടന്  അപകേടെങ്ങള  വര്ദ്ധനിക്കുന്ന
സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  ടക്ടോഫനിക്കന്  നനിയമന  ലെനഘനിക്കുന്നവലര  കേദ്യക്ടോമറയനില  പകേര്ത്തനി
ടഫന് ഈടെക്ടോക്കുന്നതക്ടോണന് കൂടുതൽ ഫലെപ്രദലമന്നന് കബക്ടോധദ്യലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  ആര്.ടെനി.  ഒക്ടോഫശസുകേള കകേന്ദ്രശകേരനിചന് പ്രസ്തുത സഫൗകേരദ്യന ഉപകയക്ടോഗനിചന്
വരുനകണക്ടോ; വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  ഈ  ഗവലണ്മെനന്  അധനികേക്ടോരത്തനിൽ  വന്നകശഷന  എത്ര  ടക്ടോഫനിക്കന്
ഒഫന്സന് കകേസുകേള രജനിസര് ലചയ്തുലവന്നന് ജനില്ല തനിരനിചന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;  പ്രസ്തുത
കേക്ടോലെഘട്ടത്തനിൽ അപകേടെങ്ങള കൂടുതല രജനിസര് ലചയതന് ഏതന് ജനില്ലയനിലെക്ടോലണന്നന്
ലവളനിലപ്പെടുത്തുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ)  ലഹലമറ്റെന്  നനിയമലെനഘനന  തടെഞ  നനിര്ത്തനി  പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതനികനക്കക്ടോള
കൂടുതല ഫലെപ്രദവന അപകേടെരഹനിതവമക്ടോയതന് കേദ്യക്ടോമറയനില പകേര്ത്തനി നടെപടെനികേള
എടുക്കുന്നതക്ടോയതുലകേക്ടോണന് അത്തരത്തനിലള നടെപടെനികേളുന കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപ്പെന്
ലചയ്തുവരുനണന്.  ഇതനിനക്ടോയനി  580  കേദ്യക്ടോമറകേള  ഫശലഡന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന്
നലകുകേയുന അത്തരത്തനിലള നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകേയുന ലചയ്യുനണന്.
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(ബനി)  ഉണന്.  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  വകുപ്പെന്  580  കേദ്യക്ടോമറകേള  വക്ടോങ്ങനി  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന്
നലകേനിയനിട്ടുണന്.  ഈ കേദ്യക്ടോമറകേളുലടെ ഫലെപ്രദമക്ടോയ ഉപകയക്ടോഗത്തനിലൂലടെ തടെസങ്ങകളക്ടോ
എതനിര്പ്പുകേകളക്ടോ  കൂടെക്ടോലത  നനിയമലെനഘനന  നടെത്തുന്നവലര  ലതളനിവകേകളക്ടോലടെ  പനിടെനികൂടെക്ടോന്
സക്ടോധനിക്കുനണന്.

(സനി) 1. തനിരുവനനപുരന - 6812

2. ലകേക്ടോല്ലന - 6419

3. പത്തനനതനിട്ട - 4420

4. ആലെപ്പുഴെ - 10828

5. കകേക്ടോട്ടയന - 34692

6. ഇടുക്കനി - 4292

7. എറണക്ടോകുളന - 22376

8. തൃശ്ശൂര് - 13249

9. പക്ടോലെക്കക്ടോടെന് - 6928

10. മലെപ്പുറന - 8529

11. കകേക്ടോഴെനികക്കക്ടോടെന് - 10003

12. കേണ്ണൂര് - 16329

13. വയനക്ടോടെന് - 360

14. കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡന് - 3097

കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  വകുപ്പെന്  രജനിസര്  ലചയ  കേണക്കനുസരനിചന്  കകേക്ടോട്ടയന
ജനില്ലയനിലെക്ടോണന് കൂടുതല കകേസുകേള രജനിസര് ലചയനിട്ടുളതന്.

സ്റ്റുഡനന്സന് ഒണ്ലെനി ബസ്സുകേള

248 (2603) ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിന :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സ്റ്റുഡനന്സന് ഒണ്ലെനി ബസ്സുകേള ആരനഭനിക്കക്ടോന് പദ്ധതനിയുകണക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ;
ഉലണങനില വനിശദക്ടോനശങ്ങള ലെഭദ്യമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

ഇകപ്പെക്ടോള പരനിഗണനയനിലെനില്ല.
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വക്ടോഹനക്ടോപകേടെങ്ങളലക്കതനിലര നനിയമനടെപടെനി

249 (2604) ശശ  .   എസന്  .   ശർമ :
ശശ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശശ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശശ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖക്ടോദര് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന

കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനത്തന്  വക്ടോഹനക്ടോപകേടെങ്ങളുന  അതുമൂലെമുള  മരണവന  വര്ദ്ധനിച്ചു
വരുന്നതു ഗഫൗരവമക്ടോയനി അവകലെക്ടോകേനന ലചയനിട്ടുകണക്ടോ;

(ബനി)  അപക്ടോയകേരമക്ടോയ  രശതനിയനിലള  ലലഡ്രെവനിനഗന്,  വക്ടോഹനകമക്ടോടെനിച്ചു
ലകേക്ടോണനിരനിക്കുകമക്ടോള ലമക്ടോലലബല കഫക്ടോണ് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേ, മതര ഓട്ടന തുടെങ്ങനിയ
കേക്ടോരദ്യങ്ങള കേര്ശനമക്ടോയനി തടെയുന്നതനിനക്ടോയനി നടെപടെനിയുണക്ടോകുകമക്ടോ;

(സനി)  ആധുനനികേ  സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യയുലടെ  സഹക്ടോയകത്തക്ടോലടെ  നനിയമ  ലെനഘനത്തനിനന്
ലതളനിവന്  കശഖരനിക്കുകേയുന  ആവര്ത്തനിച്ചുള  നനിയമലെനഘനത്തനിനന്  ലലഡ്രെവനിനഗന്
ലലലെസന്സന്  റദക്ടോക്കുന്നതനിനുന  കനിമനിനല  ചട്ടപ്രകേക്ടോരമുള  നനിയമനടെപടെനി  സസശകേരനിക്കക്ടോനുന
തയ്യക്ടോറക്ടോകുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ&ബനി)  വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്ന വക്ടോഹനക്ടോപകേടെങ്ങള തടെയുന്നതനിനക്ടോയനി  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്
വക്ടോഹന  വകുപ്പെനിലന  എന്കഫക്ടോഴന്ലമനന്  വനിഭക്ടോഗന  ശക്തനിലപ്പെടുത്തുകേയുന  ആധുനനികേ
ഉപകേരണങ്ങളക്ടോയ  ഇനര്ലസപ്റ്റെറുകേള,  റഡക്ടോറുകേള,  ആലകക്കക്ടോ  മശറ്റെറുകേള,  രക്ടോത്രനികേക്ടോലെ
ലചക്കനിനഗന്  ഉപകേരണങ്ങള  എന്നനിവ  വക്ടോങ്ങനി  എന്കഫക്ടോഴന്ലമനന്  ഉകദദ്യക്ടോഗസര്ക്കന്
നലകുകേയുന  ലചയനിട്ടുണന്.   കൂടെക്ടോലത അലെക്ഷദ്യമക്ടോയ ടഡ്രെവനിനഗന്,  അമനിത കവഗത,
കഫക്ടോണ് ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള ടഡ്രെവനിനഗന്  എന്നനിവ കേണപനിടെനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  വനിവനിധ
ഇടെങ്ങളനിലെക്ടോയനി കേദ്യക്ടോമറ സര്ടവലെന്സന് സനിസന നടെപ്പെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണന്.

(സനി)  ആധുനനികേ സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യകേളക്ടോയ ഇനര്ലസപ്റ്റെറുകേള,  ആലകക്കക്ടോ
മശറ്റെറുകേള  എന്നനിവ  ഉപകയക്ടോഗനിച്ചുള  വക്ടോഹന  പരനികശക്ടോധനകേളനില  നനിയമലെനഘനങ്ങളുന
കേലണത്തുനണന്.  നനിയമന  അനുശക്ടോസനിക്കുന്ന  കുറ്റെങ്ങളനില  ടലെസന്സന്  റദ്ദുലചയ്തു
വരുന.  ആവര്ത്തനിച്ചുള  നനിയമ  ലെനഘനത്തനില  ടഡ്രെവനിനഗന്  ടലെസന്സന്
റദക്ടോക്കുന്നതനിനുള നടെപടെനികേള സസശകേരനിച്ചുവരുന.

തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ദസശപുകേളനികലെയ്ക്കുള യക്ടോത്രക്ടോകകശന

250 (2605) ശശ  .   എന  .   സസരക്ടോജന് : തക്ടോലഴെ കേക്ടോണുന്ന കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന് ഗതക്ടോഗത
വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലെത്തനിലലെ  വളനകേക്ടോടെന്  കപക്ടോലള  ദസശപുകേളനികലെക്കന്  യക്ടോത്രക്ടോ
സഫൗകേരദ്യത്തനിലന അപരദ്യക്ടോപ്തത കേക്ടോരണന ഉണക്ടോകുന്ന ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനികലെക്കന്  കൂടുതല  കബക്ടോട്ടുകേള  സര്വശസന്
നടെത്തുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോലയന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനിലലെ  യക്ടോത്രക്ടോ  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  ലമചലപ്പെടുത്തക്ടോന്
വനിപുലെമക്ടോയ പദ്ധതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ-സനി)  വളനകേക്ടോടെന്  കപക്ടോലള  ദസശപുകേളനികലെയന്  ജലെഗതക്ടോഗത  വകുപ്പെനിലന
സര്വശസുകേള  നനിലെവനിലെനില്ല.  പ്രസ്തുത  ദസശപനികലെയന്  നഗരസഭയുലടെ  2  കേടെത്തു
സര്വശസുകേളക്ടോണന്  നനിലെവനിലളതന്.   ടെനി  കേടെത്തന്  സര്വശസന്  വഴെനി  ഏകേകദശന  20
മനിനനിറ്റുലകേക്ടോണന്  എന്.എചന്.  47-ല എത്തനികചരക്ടോന് സക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണന്.  നനിലെവനില
എറണക്ടോകുളന കമഖലെയനില  8  ലഷഡന്യൂള സര്വശസുകേളുന തനിരക്കന് നനിയനനിക്കുന്നതനികലെയക്ടോയനി
ഒരു  അഡശഷണല  സര്വശസുമക്ടോണന്  ജലെഗതക്ടോഗത  വകുപ്പെന്  നടെത്തനിവരുന്നതന്.
ആയതനിനുള കബക്ടോട്ടുകേളുന ജശവനക്കക്ടോരുന മക്ടോത്രകമ നനിലെവനിലള.

സശ കുട്ടനക്ടോടെന് കബക്ടോട്ടന് സര്വശസന്

251 (2606) ശശ  .    കതക്ടോമസന്  ചക്ടോണനി :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്
ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ) 'സശ കുട്ടനക്ടോടെന്' കബക്ടോട്ടന് സര്വശസനിലന വനിശദക്ടോനശന ലെഭദ്യമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പദ്ധതനിയനില  ഒരു  കബക്ടോട്ടു  കൂടെനി  അനുവദനിചന്  സര്വശസുകേള
കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോക്കുന്നതനിനന് നടെപടെനി സസശകേരനിക്കുകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവന അകതക്ടോലടെക്ടോപ്പെന യക്ടോത്രക്ടോ സഫൗകേരദ്യവന ലമചലപ്പെടുത്തുകേ എന്ന
ലെക്ഷദ്യകത്തക്ടോലടെ വകുപ്പെന് ആരനഭനിച പക്ടോസഞര് കേന ടൂറനിസന് കബക്ടോട്ടന് സര്വശസക്ടോണന് സശ-
കുട്ടനക്ടോടെന്.   23-5-2012-ലെക്ടോണന്  90  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന്  സഞരനിക്കക്ടോന്  കേഴെനിയുന്ന രണന്
ഡബനിള ഡക്കര് കബക്ടോട്ടുകേള ഉപകയക്ടോഗനിചന്  ടെനി  സര്വശസന് ആരനഭനിചതന്.   ആലെപ്പുഴെ
മുതല  ടകേനകേരനി  കറക്ടോഡന്  മുക്കന്  വലര  ഏകേകദശന  2  മണനികര്  ലകേക്ടോണന്  യക്ടോത്ര
ലചയ്യക്ടോവന്ന  ടെനി  സര്വശസനിലലെ  കേക്ടോയല  കേക്ടോഴ്ചകേള  വനികനക്ടോദ  സഞക്ടോരനികേലള
ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനില മുഖദ്യ പങന് വഹനിക്കുന.  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കു
കൂടെനി  പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോയ  വനിധത്തനിലള  ടെനിക്കറ്റെന്  നനിരക്കുകേള  ഉളലക്കക്ടോളനിച്ചുള
സര്വശസക്ടോണന്  വകുപ്പെന്  നക്ടോളനിതുവലര  കേക്ടോരദ്യക്ഷമമക്ടോയനി  നടെത്തനിവരുന്നതന്.   കുറഞ്ഞെ
ലചലെവനില,  മലെനിനശകേരണങ്ങള  ഇല്ലക്ടോലത  കേക്ടോയല  സഫൗന്ദരദ്യന  ആസസദനിക്കക്ടോന്
ഉതകുന്ന ഒന്നക്ടോണന് വകുപ്പെനിലന ആലെപ്പുഴെ – കുട്ടനക്ടോടെന്  കമഖലെകേലള ബനനിപ്പെനിക്കുന്ന
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സശ-കുട്ടനക്ടോടെന് എന്ന സര്വശസന്.  കലെക്ടോവര് ലഡക്കനില  10  രൂപയുന  (മനിനനിമന)  അപ്പെര്
ലഡക്കനില  40  രൂപയുമക്ടോണന്  ടെനി  സര്വശസനില  ടെനിക്കറ്റെന്  നനിരക്കക്ടോയനി  ഈടെക്ടോക്കനി
വരുന്നതന്.   എല്ലക്ടോ  തലെത്തനിലള  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുന  പ്രകയക്ടോജനകേരമക്ടോയ  രശതനിയനില
ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി നനിലെവനില ടെനി സര്വശസന് നടെത്തനിവരുന.

(ബനി)  നനിലെവനില ആലെപ്പുഴെ – കുമരകേന  -  കകേക്ടോട്ടയന കമഖലെകേളനിലലെ വനികനക്ടോദ

സഞക്ടോര  സക്ടോദ്ധദ്യതകേള  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനി  പുതുതക്ടോയനി  120  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കന്

സഞരനിക്കക്ടോവന്ന കവഗത കൂടെനിയ ആധുനനികേ എ.സനി.  കബക്ടോട്ടന് സര്വശസന് ടെനി റട്ടനിലൂലടെ

ആരനഭനിക്കുന്നതനിനന്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണന്.   കബക്ടോട്ടു  നനിര്മക്ടോണന  പുകരക്ടോഗമനിച്ചു

വരുന.

ചരക്കന് നശക്കന ജലെഗതക്ടോഗതന വഴെനി

252 (2607) ശശ  .    ഒ  .    രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യത്തനിനന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

സനസക്ടോനത്തന്  ചരക്കുനശക്കന  ജലെഗതക്ടോഗതന  വഴെനി  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുന്നതന്  സുരക്ഷനിതവന

ലെക്ടോഭകേരവമക്ടോലണന്നന്  ലതളനിഞ്ഞെനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില  ഈ  സക്ടോഹചരദ്യത്തനില  കകേന്ദ്ര

ഉപരനിതലെ ഗതക്ടോഗതവകുപ്പെന് മനനി ഇതനിനക്ടോയുള കകേന്ദ്രസഹക്ടോയന വക്ടോഗക്ടോനന ലചയനിട്ടുന

തുടെര്നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കക്ടോത്തതന് എന്തുലകേക്ടോണക്ടോലണന്നന് വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ ?

ഉത്തരന

സനസക്ടോന  ജലെഗതക്ടോഗത  വകുപ്പെന്  നനിലെവനില  യക്ടോത്രക്ടോ  കബക്ടോട്ടന്  സര്വശസുകേള

മക്ടോത്രമക്ടോണന്  നടെത്തനിവരുന്നതന്.  ചരക്കന്  നശക്കത്തനിനന്  കയക്ടോജനിച  വനിധത്തനിലള

യക്ടോനങ്ങകളക്ടോ സഫൗകേരദ്യങ്ങകളക്ടോ നനിലെവനില വകുപ്പെനില ലെഭദ്യമല്ല.

ജലെഗതക്ടോഗതന

253 (2608) ശശ  .   ലകേ  .   സുകരഷന് കുറുപ്പെന് :

ശശ  .   എ  .   എന  .   ആരനിഫന് :

ശശ  .   എന  .   മുകകേഷന് :

ശശ  .    കജക്ടോണ്  ലഫര്ണക്ടോണസന് :  തക്ടോലഴെ  കേക്ടോണുന്ന  കചക്ടോദദ്യങ്ങളക്കന്

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി സദയന മറുപടെനി നലകുകമക്ടോ:

(എ)  സനസക്ടോനലത്ത  ജലെഗതക്ടോഗത  വകുപ്പെനിലന  പ്രവര്ത്തനന  പ്രതനിസനനി

യനിലെക്ടോയനിരനിക്കുന്നതന് ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;
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(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫന്  സര്ക്കക്ടോരനിലന  കേക്ടോലെത്തന്  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവന
പ്രസസ്തുത  വകുപ്പെനിലന  നഷ്ടന  വര്ദ്ധനിച്ചു  വന്നതന്  ശദ്ധയനിലലപ്പെട്ടനിട്ടുകണക്ടോ;  എങനില
ഇതനിലന കേക്ടോരണന പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടുകണക്ടോ; വനിശദമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(സനി) വകുപ്പെനിലന സഞനിത നഷ്ടന നനിലെവനില എത്രയക്ടോലണന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കുകമക്ടോ;

(ഡനി)  ലഷഡന്യൂളുകേള  നടെത്തുന്നതനിലലെ  അപക്ടോകേതകേള  പരനിഹരനിയക്ടോന്  എലനങനിലന
പദ്ധതനി ആസൂത്രണന ലചയ്യക്ടോനുകദശനിക്കുനകണക്ടോ എന്നന് വദ്യക്തമക്ടോക്കക്ടോകമക്ടോ?

ഉത്തരന

(എ) ഇല്ല.

(ബനി)  ലവളത്തക്ടോല  ചുറ്റെലപ്പെട്ട  മറ്റെന്  ഗതക്ടോഗത  സഫൗകേരദ്യങ്ങള  ഇല്ലക്ടോത്ത
പ്രകദശങ്ങളനിലലെ  ജനങ്ങളക്കന്  യക്ടോത്രക്ടോസഫൗകേരദ്യന  ഒരുക്കുന്നതനിനക്ടോയക്ടോണന്  വകുപ്പെന്
സക്ടോപനിതമക്ടോയതന്.  ടെനി നനിലെയനില ലെക്ടോഭനഷ്ടങ്ങള കനക്ടോക്കക്ടോലത വകുപ്പെന് ജനങ്ങളക്കന്
കസവനന നലകേനിവരുന.  ഇനന വനിലെയനില ഉണക്ടോയ വര്ദ്ധനവന്,  ജശവനക്കക്ടോരുലടെ
ശമളത്തനിലണക്ടോയ  വര്ദ്ധനവന്  എന്നനിവയന്  അനുസൃതമക്ടോയനി  യക്ടോത്രക്ടോ  നനിരക്കന്
വര്ദ്ധനയുന  അതുവഴെനി  ലെക്ടോഭന  കനടുന്നതനിനുന  വകുപ്പെനിനന്  കേഴെനിയുന്നനിലല്ലന്നതന്
വസ്തുതയക്ടോണന്.  ടെനിക്കറ്റെന് നനിരക്കനില കേക്ടോരദ്യമക്ടോയ വര്ദ്ധനവന് വരുത്തുവക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്തതന്
നഷ്ടന  കനരനിടുന്നതനിനന്  ഒരു  പ്രധക്ടോനകേക്ടോരണമക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കുന.  2013  ജൂണ്
മക്ടോസമക്ടോണന് അവസക്ടോനമക്ടോയനി നനിരക്കന് വര്ദ്ധനവന് ഏതക്ടോണന് 12 വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷന
വകുപ്പെന്  നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുളതന്.  മറ്റെന്  ഗതക്ടോഗത  സനവനിധക്ടോനങ്ങളുമക്ടോയനി  തക്ടോരതമദ്യന
ലചയ്യുകമക്ടോള തനികേച്ചുന സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ ആളുകേളുലടെയുന മറ്റെന് യക്ടോത്രക്ടോസഫൗകേരദ്യങ്ങള
നനിലെവനിലെനില്ലക്ടോത്ത  പ്രകദശലത്ത  ജനങ്ങളുലടെയുന  യക്ടോത്രക്ടോമക്ടോര്ഗ്ഗമക്ടോയ  വകുപ്പെന്
കബക്ടോട്ടുകേളനില വലെനിയ കതക്ടോതനിലള ഒരു നനിരക്കന് വര്ദ്ധനവന് വരുത്തക്ടോന് കേഴെനിയക്ടോത്ത
സക്ടോഹചരദ്യന നനിലെവനിലണന്.  നനിരക്കന് വര്ദ്ധനയക്ടോയനി നടെപടെനികേള സസശകേരനിക്കുകേ വഴെനി
നഷ്ടന കുറയക്ടോന് ഒരു പരനിധനിവലര സക്ടോധനിക്കുന. ജലെഗതക്ടോഗത കമഖലെയനിലലെ വനികനക്ടോദ
സഞക്ടോര  സക്ടോധദ്യതകേളകൂടെനി  പ്രകയക്ടോജനലപ്പെടുത്തനി  സര്വശസുകേള  നടെത്തുനണന്.
ഇനന  ലചലെവന്  കുറയ്ക്കുന്ന  സഫൗകരക്ടോര്ജന  കപക്ടോലള  സക്ടോകങതനികേ  വനിദദ്യകേള
സര്വശസുകേളനില  ഉളലപ്പെടുത്തുന്ന  നടെപടെനികേള  സസശകേരനിക്കുകേയുന  ഇതനിനക്ടോയനി
പുതനിലയക്ടോരു  കബക്ടോട്ടന്  വകുപ്പെനിനക്ടോയനി  നനിര്മക്ടോണന  പൂര്ത്തനിയക്ടോക്കനി  വരനികേയുമക്ടോണന്.
ഇത്തരത്തനില നൂതന സക്ടോകങതനികേ വനിദദ്യയനിലള സര്വശസുകേള നടെപ്പെനിലെക്ടോക്കുകേവഴെനി
വകുപ്പെനിലന നഷ്ടന കുറയ്ക്കുന്നതനിനുന പ്രവര്ത്തനകമഖലെ വദ്യക്ടോപനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന കേഴെനിയുന.

(സനി)  2012-13-ലലെ  എ.ജനി.  പരനികശക്ടോധനിചന്  സക്ടോക്ഷദ്യലപ്പെടുത്തനിയ  കേണക്കന്
പ്രകേക്ടോരന വകുപ്പെന് സക്ടോപനിതമക്ടോയതു മുതല 2013 മക്ടോര്ചന് 31 വലരയുള സഞനിത നഷ്ടന
288.18 കകേക്ടോടെനി രൂപയക്ടോണന്.
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(ഡനി)  നനിലെവനില  51  ലഷഡന്യൂളുകേളക്ടോണന്  സനസക്ടോനത്തന്  6  ജനില്ലകേളനിലെക്ടോയനി
വകുപ്പെന്  നടെത്തനിവരുന്നതന്.   നനിലെവനിലലെ  ലഷഡന്യൂളനില  കേക്ടോലെക്ടോനുസൃതമക്ടോയ മക്ടോറ്റെങ്ങള
പഠനിക്കുന്നതനിനുന  ലഷഡന്യൂള  പുനനഃകമശകേരനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  വകുപ്പെന്  കസഷന്മക്ടോസര്മക്ടോര്,
ലചക്കനിനഗന്  സക്ടോഫന്,  ടക്ടോഫനികേന്  സൂപ്രണന്  എന്നനിവരുലടെ  കനതൃതസത്തനില  ഒരു  സനഘലത്ത
ചുമതലെലപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണന്.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെക്ടോത്ത  2435,  2440,  2441,  2443,  2470,  2472,  2456
എന്നശ നമര് കചക്ടോദദ്യങ്ങളുലടെ ഉത്തരങ്ങള എഡനിറ്റെനിനഗന് ബ്രക്ടോഞനില ലെഭദ്യമല്ല.)


